
 

30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON 

SCIENTIFIC RESEARCHES-III 

3.ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL 

ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Agust 2021 

Ankara, Turkey 
 

 

www.zaferkongresi.org 

ISBN–978-625-7464-10-9 
 

PROCEEDINGS BOOK 
Editor: Dr. Nuran VARIŞLI 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON 

SCIENTIFIC RESEARCHES-III 

3.ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS 

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR 

SEMPOZYUMU 

 

30 Agust 2021 

Ankara,Turkey 

 

 

 

PROCEEDINGS BOOK 

Editor: Dr. Nuran VARIŞLI 

 

 

By Institute Of Economic Development and Social Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR 

E-posta: kongreiksad@gmail.com 

www.iksadkongre.org www.iksad.org.tr 

 

All rights of this book belong toİKSAD. It may not 

be copied or reproduced without permission. Legal and ethical responsibility of 

the works in the book belongs to the authors. 

Iksad Publications -2021© 

 

Yayın tarihi:10.09.2021 

ISBN–978-625-7464-10-9 



SYMPOSIUM ID 

 

SYMPOSIUM TITLE 

30th OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFICRESEARCHES-III 

DATE & PLACE 

30 Agust2021  
Ankara,Turkey 

 

ORGANIZATION COMMITTEE HEAD 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

EVALUATION CRITERIA 

All applications have undergone a double-blind peer review process 

SYMPOSIUM LANGUAGES 

Turkish and English languages, 

PRESENTATION TYPE 

ORAL/VIRTUAL PRESENTATION 

NUMBER  of ACCEPTED PAPERS-43 

 

NUMBER of REJECTED  PAPERS-6 

 

PARTICIPANTS COUNTRY: 
Algeria-5, Azerbaijan-3, India-2, Morocco-5, Nigeria-8, Philippines-1,Turkey-19   

 
*Double blinded evaluation process 

 



SYMPOSIUM COMMITTEE 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Prof. Dr. Necati DEMİR 

Doç. Dr. Sehrana KASIMI 

Dr. Mustafa Latif EMEK 

Sefa Salih BİLDİRİCİ 

 

SCIENCE AND ADVISORY BOARD 

 

Prof. Dr. Alia R. MASALİMOVA, Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi 

Prof. Dr.  Afaq SADIKOVA, Bakü Devlet Üniversitesi 

Prof. Dr. Almaz AHMEDOV, Bakü Devlet Üniversitesi 

Prof.  Dr. Bakıt OSPANOVA, H. Ahmet Yesevi  Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

Prof. Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA, Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi 

Prof. Dr. Dzhakipbek Altaevich ALTAYEV, Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi 

Prof. Dr. M. Salih MERCAN, Bitlis Eren Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet OKUR, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa TALAS, Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL, Erciyes Üniversitesi 

Prof. Dr. Necati DEMİR, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Osman ERKMEN, Gaziantep Üniversitesi 

Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK, Gaziantep Üniversitesi 

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL, Cumhuriyet Üniversitesi 

Doç. Dr. Şayan ULUSAN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA, Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Dr. Bayram POLAT, Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

Dr. Klara PUŞKİNA, Çuvaş Devlet Üniversitesi 

Dr. Malik YILMAZ, Atatürk Üniversitesi 

Dr. Ayşe ERKMEN, Gaziantep Üniversitesi 

Dr. Faruk DÜNDAR, University of Glasgow 

 



PHOTO GALERY 

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 



 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3. ULUSLARARASI 

30 AĞUSTOS 
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
(30th of August Symposium on Scientific Researches) 

 

 

 

SYMPOSIUM PROGRAM 
August 30, 2021 

Ankara, Turkey 
  



 

  

 

 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” 
and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
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Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 
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 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 
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 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiĢ ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans 
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 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluĢturduğumuz oturuma ait ID numarası 
gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değiĢikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
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Department of Public 
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(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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Authors Affiliation Presentation title 
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School of Business 
Studies 
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FACTORS AFFECTING ACADEMIC PERFORMANCE OF 
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POLYTECHNICS, NORTH-EAST NIGERIA: A CONCEPTUAL 
REVIEW 
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ABUBAKAR 

Kano University of Science 
and Technology 

APPLICATIONS OF THE MODIFIED EXTENDED SPECIAL 
FUNCTIONS TO STATISTICAL DISTRIBUTION AND 

FRACTIONAL CALCULUS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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MANDACILIK MESELESĠ ve BOLġEVĠK RUSYA ĠLE ĠLĠġKĠLERĠN BÜYÜK TAARRUZ 

ve BAġKOMUTANLIK MUHAREBESĠNE KADAR ETKĠLERĠ 

(THE MANDATORY ISSUE AND THE EFFECTS OF RELATIONS WITH BOLSHEVIK 

RUSSIA UP TO THE GREAT ATTACK AND THE BATTLE OF THE COMMANDER) 

 

Dr. Lütfi ARSLAN 

ORCID NO: 0000000258447732 

 

ÖZET 

Birinci Dünya SavaĢı sonrasında toplanan Paris BarıĢ Konferansında, devletlerarası iliĢkileri 

yeniden düzenlemek için hukuki bir terim olarak ‗Manda ve Himaye Sistemi‘ gündeme gelmiĢtir. 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinde ‗Manda ve Himaye Sistemi‘ en çok tartıĢılan meselelerden biri 

olmuĢtur. Millî Mücadele Döneminde Türkiye savaĢ sanayisine sahip değildi. Anadolu güçsüz ve 

zayıf durumdaydı, Osmanlı ordusundan elde kalanlarla silah ve cephane ihtiyacını karĢılama imkânı 

yoktu. Bu nedenlerle Mustafa Kemal PaĢa, dıĢarıdan yardım almak gerektiğini düĢünmüĢtür. Ancak 

Türkiye‘ye yardım edecek bir devletin Misakı Milli hedeflerini kabul etmesi, Türkiye‘yi denetim 

altına alma amacı taĢımaması Ģarttı. Bu nedenlerle kaynak bulma yolundaki tek imkân Ekim 

Devrimiyle yeni kurulan Sovyet Rusya olmuĢtur.  

Millî Mücadeleciler ile BolĢevikler arasında gerçekleĢen ilk temas TeĢkilat-ı Mahsusa BaĢkanlığı 

yapmıĢ Hüsamettin Ertürk‘ün hatıratına göre Mustafa Kemal PaĢanın 19 Mayıs 1919‘da Samsun‘a 

çıkıp oradan Havza‘ya geçmesinden sonra gerçekleĢmiĢtir. Erzurum Kongresi öncesinde Kazım 

Karabekir PaĢa 17 Haziran 1919‘da Mustafa Kemal PaĢa‘ya gönderdiği bir telgrafta ‗BolĢevizm‘in 

Ġngiltere, Fransa ve Amerika‘ya karĢı bir denge unsuru olabileceğini ifade etmiĢtir. Mustafa Kemal 

PaĢa da 23 Haziran 1919 tarihinde Kazım Karabekir‘e cevabi telgrafında, ‗BolĢevizm‘i kabul 

etmenin bir sakıncasının olmayacağını yazmıĢtır. Fakat bunun sadece Ġtilaf devletlerini 

uzaklaĢtırmak için kullanılabileceği ancak ilerde ülkemize yönelik bir Rus istilasına sebebiyet 

verebileceğine dikkat edilmesi gerektiğini de vurgulamıĢtır. BolĢevik Ruslarla daha yakın iliĢkiler 

ancak TBMM‘nin açılmasından sonra gerçekleĢebilmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa Ruslarla görüĢme 

yapmak üzere Dr. Ömer Lütfi Bey‘i Bakü‘ye, Fuat Sabit Bey‘i de Moskova‘ya göndermiĢtir. 11 

Mayıs 1920‘de DıĢiĢleri Bakanı Yusuf Kemal TengirĢek baĢkanlığında bir heyet Moskova‘ya 

gitmiĢ ancak Misak-ı Milli, Ermeni Meselesi ve Kafkas sınırı konularında istenilen baĢarı 

gösterilememiĢ, Rusya‘dan bir miktar para ve silah temin edilmiĢtir. 1920 1 Eylül'ünde Doğu 

Halklarının Birinci Kongresi adıyla BolĢevik Kongresi yapılmıĢtır. Moskova'da bulunan Ġbrahim 

Tali (öngören) Bey TBMM tarafından kongreye gözlemci olarak katılması için görevlendirilmiĢtir. 

Rusya ile 16 Mart 1921‘e kadar bir dostluk anlaĢmasının imzalanmasının gecikmesinde birçok 

faktör etkili olmuĢtur. Bunlar arasında, Enver PaĢa ve diğer Ġttihatçı liderlerin Rusya‘daki 
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faaliyetleri, BolĢeviklik meselesinin iç yüzü, milli mücadeleye karĢı Rusya‘nın tereddütlü 

davranıĢları, BolĢevik liderler arasındaki görüĢ ayrılıkları, Rusların Ġngilizlerle yapmaya çalıĢtıkları 

bir ticaret anlaĢmasının sonucunu beklemek istemeleri ve Kafkasya sorunları gösterilebilir. 

Millî Mücadele döneminde Sovyetlerin askerî ve malî yardımda bulunması özellikle Sakarya 

Zaferinin kazanılmasında etkili olmuĢtur. Sakarya Zaferi öncesinden Büyük Taarruz ve 

BaĢkomutanlık Muharebelerine kadar Rusya‘dan 10.000.000 altın ruble alınmıĢtır. Sovyet 

Rusya‘nın Sakarya Zaferi öncesi ve sonrasında yaptığı toplam askeri yardım içerisinde ise 39.275 

tüfek, 327 mitralyöz, 54 top, 63 milyon tüfek mermisi, 150.000 top mermisi, 1000 atımlık top 

barutu, 4000 adet el bombası, 4000 Ģarapnel mermisi, 1500 kılıç ve 20.000 gaz maskesi 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Manda, İtilaf, Azınlık, İhtilal, Bolşevizm, Sovyet Rusya 

ABSTRACT 

At the Paris Peace Conference convened after the First World War, the 'Mandate and Protectorate 

System' came to the fore as a legal term to reorganize interstate relations. "Mandate and Protective 

System" has been one of the most discussed issues in Erzurum and Sivas Congresses. During the 

National Struggle, Turkey did not have a war industry. Anatolia was weak and weak, it was not 

possible to meet the need for weapons and ammunition with what was left of the Ottoman army. For 

these reasons, Mustafa Kemal Pasha thought that it was necessary to get outside help. However, it 

was essential that a state that would help Turkey accept the National Pact goals and not aim to 

control Turkey. For these reasons, the only way to find resources was the newly established Soviet 

Russia with the October Revolution. 

According to the memoirs of Hüsamettin Ertürk, who was the head of the Special Organization, the 

first contact between the National Strugglers and the Bolsheviks took place after Mustafa Kemal 

Pasha left Samsun on May 19, 1919, and went to Havza. Before the Erzurum Congress, Kazım 

Karabekir Pasha stated in a telegram he sent to Mustafa Kemal Pasha on 17 June 1919 that 

'Bolshevism' could be a counterbalance to England, France and America. Mustafa Kemal Pasha, in 

his reply telegram to Kazım Karabekir on 23 June 1919, wrote that there would be no harm in 

accepting 'Bolshevism'. However, he also emphasized that it should be noted that this can only be 

used to drive the Entente states away, but that it may cause a Russian invasion of our country in the 

future. Closer relations with Bolshevik Russians could only be realized after the opening of the 

Turkish Grand National Assembly. Mustafa Kemal Pasha to meet with the Russians Dr. He sent 

Ömer Lütfi Bey to Baku and Fuat Sabit Bey to Moscow. On May 11, 1920, a delegation headed by 

the Minister of Foreign Affairs Yusuf Kemal TengirĢek went to Moscow, but the desired success 
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was not achieved in the National Pact, the Armenian Question and the Caucasian border, and some 

money and weapons were obtained from Russia. On September 1, 1920, the Bolshevik Congress 

was held under the name of the First Congress of the Peoples of the East. Ġbrahim Tali (foresee) 

Bey, who was in Moscow, was assigned by the Turkish Grand National Assembly to attend the 

congress as an observer. Many factors were effective in delaying the signing of a friendship treaty 

with Russia until March 16, 1921. Among these, the activities of Enver Pasha and other Unionist 

leaders in Russia, the inner face of the Bolshevik issue, Russia's hesitant behavior towards the 

national struggle, the differences of opinion between the Bolshevik leaders, the Russians' 

willingness to wait for the result of a trade agreement they tried to make with the British, and the 

Caucasus problems can be shown. 

The military and financial assistance of the Soviets during the National Struggle was especially 

effective in the victory of Sakarya. Before the Sakarya Victory, 10,000,000 gold rubles were 

received from Russia until the Great Offensive and the Battle of the Commander-in-Chief. Within 

the total military aid provided by Soviet Russia before and after the Sakarya Victory, 39.275 rifles, 

327 Gatling guns, 54 cannons, 63 million rifle bullets, 150.000 cannonballs, 1000-shot gunpowder, 

4000 hand grenades, 4000 shrapnel bullets, 1500 swords and There are 20,000 gas masks. 

Keywords: Mandate, Entente, Minority, Revolution, Bolshevism, Soviet Russia, Sakarya Victory  
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30 AĞUSTOS ZAFER YOLU 

(AUGUST 30 WAY TO VICTORY) 

 

Öğr.Gör. Ali TELLĠ 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve 

İtfaiyecilik Programı, ORCID: 0000-0002-2285-351X 

 

ÖZET: 

BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa, 1922 yılının 25 Ağustos‘u 26‘ya bağlayan gecesinde ġuhut‘a 

gelmiĢ, beraberindeki Fevzi ve Ġsmet PaĢalarla Kocatepe‘ye yürümüĢ, burada Ģafak sökerken 

verdiği  ―Ordular! Ġlk hedefiniz Akdeniz‘dir, ileri!‖ emriyle Büyük Taarruzu baĢlatmıĢtır.26 

Ağustos‘tan 30 Ağustos‘a Kocatepe, Çiğiltepe, Sincanlı Ovası ve Anıtkayasıyla Afyonkarahisar 

toprakları ve Dumlupınar Meydanı nice yiğitliklere,  nice meydan okumalara, nice ölümü 

korkutmalara Ģahitlik etmiĢ, bir hilal uğruna nice koç yiğitler kara toprağın bağrına düĢmüĢ, ancak 

zafer inananların olmuĢtur. ġuhut‘tan baĢlayıp Kocatepe‘de sona eren bu 19 kilometrelik yol, Türk 

milletini istiklâl mücadelesinde zafere götüren bir yoldur.  Kocatepe‘den Dumlupınar‘a her karıĢı 

Ģehit kanıyla sulanmıĢ bu vatan topraklarını ziyaret, en az Çanakkale‘yi ziyaret  kadar kıymetli ve 

kutsaldır.   Bu idrak ve Ģuurla kahraman ecdadın torunları olarak, aradan uzun seneler geçmiĢ olsa 

da yüzlerce kilometre uzaklardan yollara düĢüp, Büyük Zafer YürüyüĢünde her geçen yıl daha 

yoğun katılımla ve o günkü ruh ve heyecanı yaĢayarak ecdadın izinde yürümekteyiz. Arama ve 

Kurtarma Kütahya ekipleri, Zafer Haftası dolayısıyla 26 Ağustos da Kocatepe'den Dumlupınar'a 4 

günlük bir yürüyüĢ baĢlattı.64 km lik zafer yürüyüĢüne ilk olarak Kocatepe Ģehitliğini ziyaret 

ederek baĢlayan ekibe vatandaĢlar yol boyunca bayraklarla karĢıladılar ve ikramda bulundular. 

Toplam 4 gün süren yürüyüĢ 30 Ağustos günü Dumlupınar Zafertepe‘de son buldu. Arama ve 

Kurtarma Kütahya ekibi olarak bu yürüyüĢü tarihimize karĢı sorumluluk hissederek gerçekleĢtirdik. 

Ecdadımızı anlamanın yolu onların izinden gitmekle mümkün olabilir. Bu çalıĢmada, Arama ve 

Kurtarma Kütahya ekibi olarak "Zafer YürüyüĢü" projesini gerçekleĢtirdik. Ecdadın Ġzinden 

Kocatepe'den Dumlupınar‘a Zafer YürüyüĢü" projesine Türkiye‘nin her yerinden Arama ve 

Kurtarma gönüllüsü tüm gençlerimizi davet ederek onlara afetlere karĢı direnme, soğurma, uyum 

geliĢtirme ve iyileĢme becerisi kazandırmak, kötü alıĢkanlıklarda uzak tutmak ve yine gençlerimizi 

STK‘lar ve gönüllü yönetimi uygulamalarına uyumlu hale getirmeyi amaçladık.   

Anahtar kelimeler: 30 Ağustos, Zafer yolu, Kocatepe, Dumlupınar. 

ABSTRACT: 

Commander-in-Chief Mustafa Kemal Pasha came to ġuhut on the night of August 25 to 26 in 1922, 

marched to Kocatepe with Fevzi and Ġsmet Pasha, and gave the message "Armies! Your first target 

is the Mediterranean, forward!‖ Kocatepe, Çiğiltepe, Sincanlı Plain and Anıtkaya, as well as 
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Afyonkarahisar lands and Dumlupınar Square witnessed many bravery, many challenges, many 

death scares from 26 August to 30 August. But victory belongs to those who believe. This 19-

kilometer road, which starts from ġuhut and ends in Kocatepe, is a road that leads the Turkish 

nation to victory in the struggle for independence. From Kocatepe to Dumlupınar, visiting this 

homeland, every inch of which is watered with the blood of martyrs, is at least as precious and 

sacred as visiting Çanakkale. With this understanding and consciousness, as the grandchildren of 

the heroic ancestors, we are walking in the footsteps of our ancestors by walking hundreds of 

kilometers away, with more intense participation every year in the Great Victory March, and by 

living the spirit and excitement of that day, even though many years have passed. Search and 

Rescue Kütahya teams started a 4-day march from Kocatepe to Dumlupınar on August 26 due to 

Victory Week. The march, which lasted for 4 days in total, ended on August 30 in Dumlupınar 

Zafertepe. As the Search and Rescue Kütahya team, we carried out this walk with a sense of 

responsibility towards our history. The way to understand our ancestors is possible by following 

their footsteps. In this study, we realized the "Victory Walk" project as the Search and Rescue 

Kütahya team. Inviting all our Search and Rescue volunteers from all over Turkey to the "Victory 

March from Kocatepe to Dumlupınar, Following In the Footsteps of Ancestors" project, to help 

them gain the ability to resist disasters, absorb, develop adaptation and recovery, keep them away 

from bad habits, and support them with NGOs and organizations. We aimed to harmonize volunteer 

management practices. 

Key words: August 30, Zafer road, Kocatepe, Dumlupınar. 

 

ZAFER YÜRÜYÜġÜ 

SavaĢ insanlık tarihi kadar eski bir kavram, Hz. Âdem‘in nefsiyle olan savaĢta bir anlık gafleti 

sonucu dünyaya inen âdemoğulları, asırlar boyunca yine nefsi uğruna, haksız yere kan dökmekten 

geri durmadı. Binlerce yıllık dünya tarihimizde savaĢsız geçen süre 100 seneden daha azdır. 

Sebepsiz yere çıktığında cinayet olan savaĢı meĢru kılan haller de bulunmaktadır. Bunların baĢında 

vatan, bağımsızlık, mukaddesat gibi değerler gelir. Yüce Rabbimiz ―Sizinle savaĢanlarla Allah 

yolunda savaĢın; fakat haksız yere saldırmayın, çünkü Allah saldırganları sevmez.‖ diyerek biz 

insanlar için gayet açık bir sınır koymuĢtur. 

Ordu millet anlayıĢına sahip biz Türkler için savaĢçı millet tabiri Türkistan bozkırlarından bu yana 

kullanılmıĢ bir tabirdir. Hakkı hakim kılmak gayesiyle, adına cihangirlik dediğimiz bu ruh, yıkmayı 

değil, inĢa etmeyi amaçlamıĢtır. Haçlı seferlerinden Milli mücadele dönemine kadar tarafı 

olduğumuz tüm mücadeleler bu yüce gayenin birer örneğidir. Bu nedenle tarihimizde zulme örnek 

teĢkil edecek bir savaĢın içinde yer almadığımızı, ecdadımızla övünerek söyleyebilmekteyiz.  
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Tarih insanlığın hafızası olarak büyük öneme sahiptir. Milletleri büyük kılan değerler tarihlerinin 

zenginliğinde belirmektedir. Bu bağlamda tarihi olayları anmak, anlamak ve anlatmak amacıyla 

Çanakkale zaferi, SarıkamıĢ Ģehitleri, 15 Temmuz ġehitleri, Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin‘i 

anma yürüyüĢü, Cevizdere Ģehitleri gibi birçok etkinliğe imza atan ĠHH TavĢanlı Arama Kurtarma 

Ekibi olarak, yakın coğrafyamızda gerçekleĢmiĢ olan, bağımsızlığımız yolunda büyük öneme sahip 

30 Ağustos Zafer bayramı vesilesiyle Zafer YürüyüĢü adıyla bir proje hazırlamaya karar verdik. 

Farklı tarihlerde 3 defa ekip arkadaĢlarımız güzergah ve kamp noktalarını belirlemek amacıyla ön 

geziler yaptılar. Tamamlanan hazırlıklar neticesinde 5 gün sürecek olan yürüyüĢümüzü Büyük 

Taarruzun emrinin verildiği yer olan Afyon Kocatepe‘den taarruz emrinin verildiği günün 

yıldönümünde baĢlattık. 

Türk tarihi açısından Ağustos ayı büyük öneme sahiptir. 26 Ağustos 1071‘de Anadolu‘yu yurt 

edinme sürecimizi baĢlatan Malazgirt SavaĢı büyük bir zaferle sonuçlanmıĢtır. 26 Ağustos 1922‘de 

ise Anadolu‘nun Türk yurdu olarak kalması için çetin bir mücadele verilmiĢ; o gün baĢlatılan 

taarruz, 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırılmıĢtır.  

Zafer yürüyüĢümüzü sizlere aktarırken, Milli mücadele dönemini ve bu mücadele sürecinde en 

kritik savaĢ olan büyük taarruzu ele alacağız. Büyük Taarruz, 26- 30 Ağustos 1922 tarihlerinde 

Afyon, AltıntaĢ ve Dumlupınar ovaları arasında, Yunanlılara karĢı, 5 gün 5 gece süren mücadelenin 

adıdır.  

SavaĢ öncesi genel durumumuzu hatırlatmak yaptığımız mücadeleyi anlamamızı kolaylaĢtıracaktır. 

Hepimizin bildiği üzere Osmanlı Devleti özellikle 18. Yüzyıldan itibaren değiĢen dünya dengeleri 

sonucu ciddi bir güç kaybı yaĢamaya baĢlamıĢtı. Sahip olduğu geniĢ sınırlar, tüm dünyayı birer 

sömürge sahasına çevirmiĢ olan batılı devletlerin ilgisini çekmekteydi. Emperyalist devletler Hasta 

adam olarak adlandırdıkları Osmanlı devletini parçalama sürecine ise ġark Meselesi adını 

takmıĢlardı. 1914 senesinde baĢlayan I. Dünya SavaĢında itilaf devletlerine karĢı 11 cephede 

mücadele eden Osmanlı ordusu Çanakkale‘de, Kutul Amare‘de destan yazsa da savaĢın sonunda 

Mondros Mütarekesi imzalanmıĢ ve Osmanlıyı parçalama planı uygulamaya konulmuĢtur. 

Ġngilizlerin Musul‘a girerek baĢlattıkları iĢgalleri, Fransızlar güney Anadolu‘yu, Ġtalyanlar Akdeniz 

kıyılarını iĢgal ederek devam ettirmiĢlerdi. Bu arada doğuda planlanan büyük Ermeni Devleti için 

Ermeniler harekete geçmiĢti. Batıda ise Hellenizmi canlandırmak, Büyük Yunanistan‘ı inĢa etmek 

isteyen Rumlar Ġzmir‘i iĢgal ederek, Anadolu‘da Türk izini yok etme yarıĢına girmiĢlerdi. 

Yakın tarihimizde Ġstiklal Harbi, KurtuluĢ SavaĢı veya Milli Mücadele gibi adlarla anılan süreç 

üç aĢamada gerçekleĢmiĢtir. Hazırlık aĢamasında, milli bilinç harekete geçirilerek sosyal, iktisadi ve 

askeri kaynaklar mücadeleye uygun hale getirilmiĢtir. Aksiyon aĢamasında cephelerde askeri 
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baĢarılar elde edilmiĢtir. Diplomasi aĢamasında ise Mudanya Mütarekesi ve Lozan‘a giden süreç 

yaĢanmıĢtır. 

Yurdumuzda baĢlayan iĢgallere karĢı, milletimiz bölgesel nitelikli birçok cemiyet kurmuĢtu. Aziz 

milletimiz daha da ileri giderek Kuvayımilliye adıyla silahlı milli kuvvetleri oluĢturmuĢ, özellikle 

Yunan iĢgaline karĢı mücadele etmekteydi. Bu sırada Ġstanbul fiili iĢgal altında olduğundan 

bağımsızlık mücadelesinin payitahttan yürütülmesi mümkün görülmüyordu. 

PadiĢah Vahdeddin, Mustafa Kemal ile yaptığı görüĢmeler neticesinde Anadolu‘ya geçecek heyeti 

belirlemiĢti. Mustafa Kemal, askeri ve sivil makamlara emretme yetkisini içeren 9. Ordu 

MüfettiĢliği göreviyle, yanında 23 karargah heyeti ve 25 er olmak üzere, Bandırma vapuruyla 

Samsun‘a hareket etti. Milli mücadelenin meĢalesinin yakıldığı olay olarak anılan 19 Mayıs 

1919‘da Samsuna çıkıĢın akabinde Havza, Amasya genelgeleri yayınlanarak mücadelenin 

örgütlenmesi sağlanmıĢtı. Erzurum, Sivas, Pozantı, Afyon, Balıkesir, AlaĢehir gibi bölgesel ve 

ulusal kongreler tertip edilmiĢ gerekli planlamalar yapılmıĢtı. 

Ġtilaf devletlerinin baskısı ile Mustafa Kemal görevden alınmıĢ, ancak Kazım Karabekir PaĢa ―ben 

ve ordum emrinizdeyim paĢam‖ diyerek istiklal mücadelesinin ivmesini korumuĢtur. 

Mebusan Meclisinin Ġstanbul‘da açılmasıyla milli iradenin tecellisi sağlanmıĢtır. Son Osmanlı 

Mebusan meclisinin aldığı milli yemin anlamına gelen Misak-ı Milli kararları, tam bağımsızlık için 

mücadele edileceğini gösteriyordu. Ancak bu kararlar sonucu Ġtilaflar, Ġstanbul‘u resmen iĢgal 

ettiler. 

BaĢkentin iĢgali neticesinde Anakara‘da açılan TBMM, istiklal savaĢımızı yönetmiĢtir. Parola 

bellidir; Ya Ġstiklal, Ya ölüm! 

1921 senesi içinde, Batı cephesi yaĢanan savaĢların ardından ―Hattı Müdafaa yoktur, Sathı Müdafaa 

vardır‖ parolasıyla gerçekleĢen Sakarya savaĢı zafere dönüĢmüĢtür. Ancak kesin sonuç için ciddi 

hazırlıklara ihtiyaç vardır. Ve büyük mücadele için 11 ay sürecek olan hazırlıklar baĢlamıĢtır. 

Seferberlik ilan edilerek 20 ve 22 yaĢları arasındaki erkekler silâhaltına alınmak suretiyle 

ordumuzun asker eksiğinin giderilmesine çalıĢılmıĢtır. Kara Kuvvetleri mevcudu 186 bine ulaĢtı. 

Daha önce 3 defa uzatılmıĢ olan Mustafa Kemal‘in baĢkomutanlık yetkisi süresiz olarak uzatıldı. 

Tekâlifi milliye emirleri ile halkın desteği sağlanarak yiyecek, giyecek ve cephane yeterli düzeye 

getirildi. Bu arada Afganistan ve Hint Müslümanlarından gelen para yardımını özelikle hatırlamakta 

yarar var.  Doğu cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki Türk ordusu, Ermenileri yenerek 

Gümrü antlaĢmasını yapmıĢ böylece rahatlayan doğu cephesinden batıya takviye yapılabilmiĢtir. 

Kars Kalesinden öküzlerle aylar süren top sevkiyatı yapılmıĢtır. Ġstanbul‘dan gizlice Anadolu‘ya 

silah sevkiyatı yapılmıĢtır. Güneyde Antep, Urfa, MaraĢ savunmaları sonrası Fransızlarla yapılan 

Ankara AntlaĢması sonrası tüm dikkatler batı cephesinde yoğunlaĢmıĢtır. 
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Mustafa Kemal DüĢmanın dikkatini çekmemek için askeri birlikler arsında futbol turnuvası 

bahanesiyle AkĢehir'e gelerek komutanlarla toplantı yaptı. Toplantıda 26 Ağustos taarruz günü 

olarak belirlendi.  

Taarruz Afyon'un güneyinden Dumlupınar yönüne doğru baskın Ģeklinde baĢlayacak ve sonra da 

meydan savaĢına dönüĢtürülerek düĢman kuvvetleri tümüyle yok edilecekti. Türk ordusu, Yunan 

cephesinin en güçlü merkezi olan Afyon bölgesinden saldıracaktı. Yunanlılar EskiĢehir Afyon ve 

UĢak hattında yaklaĢık 150 kilometrelik büyük bir mevzi oluĢturmuĢtu.  

15 Ağustos gecesi 100 bin asker ġuhut Ġstikametinden gizlice Afyon bölgesine intikale baĢladı. 

Sessizliği sağlamak amacıyla atların ayakları, kağnıların tekerleri bezle sarılmıĢtı. Gece yol alan 

ordu gündüz gizleniyordu.  

Taarruzun baĢlaması  

26 Ağustos gecesi, 5.Süvari Kolordusu (Fahrettin Altay) Ahırdağı üzerinden sızma harekâtı ile 

düĢman hatlarının arkasına geçerek, kuĢatma harekâtına hazırlanmıĢtır. Sabaha karĢı 04:30 da 

baĢlaması planlanan taarruz sis sebebiyle ancak 5:30‘da baĢlayabilmiĢtir. Yoğun bir topçu ateĢiyle 

yunan ön hat mevzileri büyük yıkıma uğratılmıĢtır. 6:00’da piyade taarruzuyla baĢlayan süngü 

hücumunda Allah Allah nidaları yeri göğü inletmektedir. Ġngiliz kurmayların ―Türkler bu hattı 4-5 

ayda geçerse 1 günde geçtik saysınlar.‖ dedikleri yunan mevzileri 15 saatte yerle bir edildi.  

Sabah TavĢanlıdan hareket eden aracımız bizi Afyona ulaĢtırdı. Afyon‘da Zafer Müzesini ziyaret 

ettik. YürüyüĢe baĢlayacağımız Kocatepe istikametine giderken, Bayburtlu YüzbaĢı Agah Efendi 

Ģehitliğini ziyaret ettik. Agah Efendinin hikayesi hepimizin yüreğine dokundu. 24 yaĢındaydı. 

Kahraman 200 askeriyle 2500 Yunan askerini savaĢ dıĢı bıraktı. Üstün bir çaba ile 26 Ağustostan 27 

Ağustosa kadar düĢmana ağır kayıplar verdirdi. Elde ettiği baĢarı diğer birliklerimizin yolunu 

açmıĢtı. YüzbaĢı Agâh ve 100 eri Kurtkaya‘da destansı bir mücadelenin içinde Ģehit oldu. Hayatta 

kalan 50 askeri, düĢmanın kalan kısmını vadide yok etmiĢti… Ġstiklal harbimiz hakkında kısa bir 

bilgilendirmenin ardından Ģühedanın ruhlarına Fatihalar okuyup yolumuza devam ettik. 

Kocatepe‘den baĢlayan yolculuğumuzun ilk etabı, 19 kilometrelik bir yürüyüĢün ardından 

Tınaztepe‘de sona erdi. Tınaztepe ahalisinin yakın ilgisi bizi memnun etti. Çadırlarımızı kurup 

yorgunluğumuzu atmak için istirahate çekilirken, ecdadın bin bir güçlükle ne çileler çektiğini 

düĢünmekteydik… 

27 Ağustos  

GüneĢin kavurucu ıĢınları yükselmeden 25 kiĢilik ekibimizle ikinci günün yürüyüĢüne baĢladık. 

Bizler yürüyüĢ kolunda yol alırken 1922‘nin aynı gününde sabah saatlerinde düĢmana karĢı Türk 

taarruzu tekrar baĢlamıĢtı. Yunan cephesi öğlen saatlerinde tamamen çökmüĢtü. Yunan ordusu 

Dumlupınar‘a çekilmeye devam etmiĢtir. Saat 17.00 olduğunda Afyon düĢman iĢgalinden 

kurtarılmıĢtı. Yunan yakıp yıkarak kaçmaktaydı.  

SavaĢın trajik olaylarından biri de hepimizin tanıdığı Ziya PaĢanın oğlu olan Albay ReĢat‘ın 

intiharıdır. Albay ReĢat, 57. tepe adıyla anılan Çiğiltepe‘yi söz verdiği saatte alamamanın ağır 

yüküne dayanamamıĢ ve canına kıymıĢtır.  
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Yolculuğumuz Ayçiçeği hasadına denk geldiğinden, geçtiğimiz yollarda ilginç manzaralarla 

karĢılaĢtık. Kılıçarslan, AhmetpaĢa ve SinanpaĢa istikametinden devam eden yürüyüĢümüzün ikinci 

etabı TokuĢlar köyünde noktalandı. SinanpaĢa belediyesinin her sene düzenlediği kurtuluĢ törenleri 

nedeniyle kasaba meydanı renkli görüntülere sahne olmuĢtu.  

28 Ağustos 

TokuĢlar camii bahçesinde konakladığımız çadırlarımızı toplayıp geniĢ ovaların arasından Düzağaç 

istikametinde yol aldık. YürüyüĢümüzde esnaf, memur, öğrenci  gibi farklı meĢguliyeti olan 

insanlar bir aradaydı. Ekibimizin çoğunluğu TavĢanlı‘dan olmakla beraber Ankara, Ġzmir gibi 

illerimizden de katılanlar olmuĢtu. Yolculuğumuz esnasında bir pikap araç, acil durumlar için bizi 

takip etmekteydi. Ayrıca ağır yüklerimiz de bu araçla taĢındı. Bu Ģartlar içinde anladık ki; ecdadın 

günler süren yürüyüĢü kolay olmamıĢtı… 

Ġstiklal harbi yıllarında bugün Türk birlikleri ile çekilen Yunan birlikleri arasında yer yer Ģiddetli 

çatıĢmalar çıkmaktadır. 1. Orduyla irtibat kuran 2. Ordu birliklerimizin Kuzeyden çevirme 

yapmasıyla, Yunan ordusunun ana parçasını Murat Dağı eteklerinde sıkıĢtırıldı. Yolculuğumuz 

boyunca süvari birliklerimizin atlarının nal seslerini duymaya çalıĢtık. Süvarilerimizin atlarının 

ĢahlanıĢındaki heybeti hissetmek pek de zor olmadı. 

Düzağaç‘a vardığımızda Aile ekimliği bahçesinde kampımızı kurduk. Bölge halkı bizlere çok yakın 

davrandı. Burada bizi güzel misafirperverliğiyle ağırlayan Düzağaç belediye baĢkanımız Muammer 

IġIKLI‘ya, ayrıca ziyaretiyle bize destek olan Kütahya milletvekilimiz Sayın ġükrü NAZLI beye 

teĢekkür ederiz. 

29 Ağustos 

Yürüdüğümüz yolda 95 sene önce Yunan kuvvetleri UĢak yönünde dağınık bir biçimde kaçmaya 

devam ederken kuĢatılmaktaydı. Zafer yürüyüĢünün dördüncü gününde Yıldırım Kemal köyü 

istikametimde yol aldık. Her adımla gayret içinde mücadele eden askerimizin izi var hassasiyetiyle 

yol yürüdük. Milli mücadele yıllarını anmak amacıyla birçok etkinliğin yapıldığına Ģahit olduk. 

Bizimle benzer güzergahlarda Ġzmir‘e kadar sürecek olan bir bisiklet turu ve yine Ġzmir‘e kadar 

gidecek olan atlı süvari kafilesine rastladık. Bu durum tarihi olaylara sahip çıkma bilincimiz adına 

ümit verici bir durumdu.  

Yıldırım Kemal ġehitliğine vardıktan sonra çadırlarımızı kurduk. TavĢanlılı olduğunu öğrendiğimiz 

cami imamızla birlikte Ģehitliğin baĢında Yasin-i Ģerif okuduk. Yıldırım Kemal‘in hikâyesi bizleri 

duygulandırdı. Ġzmirli YüzbaĢı Kemal, Ģair ruhlu, genç bir subaydır. Aklı Yunan iĢgalindeki 

Ġzmir‘de kalan annesindedir. Büyük taarruzun baĢlayacağı haberi alınca daha önce cephede aldığı 

yaralar nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden adeta kaçarcasına taburcu olur. YüzbaĢı Kemal, 

Ġzmir‘e ilk gidecek askeri birliklerden oluĢan Süvari kolordusunun en öndeki keĢif bölüğünde görev 

alır. Görevi Küçükköy tren istasyonunu almaktır. Birliğiyle Yunanlılara karĢı kahramanca saldırısı 

sonucunda 4 subay ve 30 eriyle birlikte Ģehit olur. Süvari birlikleri içindeki ilk Ģehitlerimiz 
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bunlardır. Küçükköy bu olaydan sonra Yıldırım Kemal adını alır. Yıldırım Kemal‘deki Ģehitlik 

mütevazi haliyle hepimizi çok etkiledi.  

YüzbaĢı ġekip‘in hikayesi bir baĢka destansı olaydır. YüzbaĢı ġekip, Çalköy‘de 150 askeriyle 2000 

Yunan askerini esir almıĢtır. Esirlerin baĢına 10 erlik bir muhafız birliği bırakarak ileri hatlara 

yönelmiĢtir. BaĢka bir çatıĢmada, top bataryalarını ele geçirmeye çalıĢırken askerleriyle Ģehit 

düĢmüĢtür. Kahramanlarımız Ģimdi, 1924‘te yapılan Zafertepe Çalköy ġehitliğinde yatıyorlar. Yıllar 

sonra YüzbaĢı ġekip‘in öğretmen olan kızının bir okul gezisi sırasında babasının mezarlığını 

tesadüfen bulması ise bir baĢka ilginç hikâyedir. 

30 Ağustos  

Yıldırım Kemal ġehitliğinde tüm Ģüheda için bir kez daha Yasini ġerif okuyarak yola koyulduk. 

BeĢinci gün etabımızda Selkisaray üzerinden Çalköy Zafertepe‘ye yol aldık. DüĢmana nihai 

darbenin vurulduğu noktaya vardığımızda, tören alanı ve anıt çevresi insan seliyle dolmuĢtu.  

1922‘nin 30 Ağustos günü Türk tarihinin önemli olaylarından biri yaĢanmaktadır. 15.00‘a kadar 

devam eden yağmur ve sis Yunan ordusuna zaman kazandırdı. 17.00‘da topçu ateĢinin ardından 

baĢlayan süngü hücumu sonucu 19.30‘da düĢman mevzilerine girildi. Dumlupınar‘da yaĢanan 

BaĢkomutanlık Meydan Muharebesinde, Yunan birlikleri imha edilip dağıtıldı. Birliklerimiz, 

harekâta devam ederek Yunanlıların iĢgal ettiği Ģehirlerimizi kurtardılar. 

31 Ağustos‘ta Berberçam bölgesine gelindiğinde yürekleri yakan bir manzarayla karĢılaĢıldı. 

Yunan topçusunun açtığı ateĢ sonucu bir Mehmetçiğimizin gövdesi toprağa gömülmüĢ ve oracıkta 

Ģehit düĢmüĢtü. O halde elindeki sancağı bırakmayarak, sancağımızı yere düĢürmeyen Mehmetçik 

adeta savaĢın sembolü haline gelmiĢtir. O eli simgeleyen ġehit Sancaktar Mehmetçik anıtının temeli 

1924‘te Mustafa Kemal tarafından atılmıĢtır. 

Cefakar Anadolu insanının tipik örneği olan Çetmilli Ali ÇavuĢ’un hikayesi Anadolu 

topraklarında bin yıllık hikayemiz gibidir. Ali ÇavuĢ, 1912’de Balkan savaĢının ardından 

1915‘te Çanakkale cephesine, ardından Hicaz- Yemen cephesinde savaĢmıĢ, yunan iĢgali sonrası 

batı cephesine koĢmuĢtur. 8 yaĢında evde bıraktığı oğlu, 19 yaĢına basmıĢ ve o da babası gibi vatan 

deyip cepheye koĢmuĢtur. Ali ÇavuĢ, doyamadığı oğluyla cephede karĢılaĢır, kucaklaĢırlar. Baba 

oğul düĢmana karĢı mücadeleye devam ederler.  31 Ağustosta Yunan askerinin peĢine düĢen 

Çetmilli Ali ÇavuĢ Ģehit olur. 

Çok geçmez, 9 Eylülde Ġzmir‘e ilk giren birliğin baĢında oğul Mehmet de Ģehit olur…  

1 Eylül'de UĢak geri alınır ve karargâh UĢak‘a taĢınır. 2 Eylül 1922‘de Mustafa Kemal tarihe geçen 

―ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri!‖ emrini verir. Yunan Orduları komutanı General Trikopis ve 

birçok subay esir alınır. 8 Eylül‘de Manisa alınır. 9 Eylül'de Ġzmir'e girer ordumuz. Ġzmir‘de 

manzara korkunçtur, Ģehrin dörtte üçüne denk gelen 20 bin ev yakılmıĢtır.  17 Eylül'de ise, son 

Yunan askeri de, Bandırma'da gemilere binerek Anadolu'yu terk eder. Böylece Türk milletinin 

istiklali uğruna gerçekleĢtirdiği savaĢın askeri kısmı sona ermiĢtir. 

KurtuluĢ SavaĢı'ndaki toplam Ģehit sayımız, subay ve er olarak 9 bin 167'dir. ġehitlerimizin büyük 

bölümü Konya, Ankara, Kastamonu, Çorum gibi illerdendi. Bu savaĢta Yunan Ordusu 130.000 den 

fazla askerini kaybetmiĢtir. Yunan tarihine bu olay, ―Küçük Asya Felaketi‖ olarak geçmiĢtir. 
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Büyük Taarruz, yaklaĢık 200 yıldan beri Türk ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan ilk taarruz 

savaĢıdır. 15 gün gibi kısa bir zamanda 450 kilo metre yolu yaya yürüyerek kazanılmıĢ bir 

zaferdir. Zafer, Yunan iĢgaline son vererek KurtuluĢ SavaĢının kesin bir askeri sonuca ulaĢmasını 

sağlamıĢtır. 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi ile Yunanlılar Trakya‘yı da boĢaltmıĢtır. Ġtilaf 

kuvvetlerinin Ġstanbul ve boğazlardan çekilmesinden sonra Lozan‘a giden süreç yaĢanmıĢtır. 

 

 

SONUÇ 

Tören alanında geçerken son sözümüz ― Ya istiklal, Ya ölüm‖ olmuĢtu. Bu parola belli ki kıyamete 

kadar bu aziz milletin haykırmaktan çekinmeyeceği bir hakikatin ifadesidir. Zafer yürüyüĢümüz 

sadece 64 kilometrelik bir mesafeyi kat etmedi, büyük tarihimizin yakın döneminde yaĢanmıĢ bir 

milli destanın Ģahsı manevisinde de iz sürdü. ġehitliklerimizde tüm Ģühedanın ruhları için dualar 

ederek yol aldık. Ancak yolumuz burada bitmeyecek, yakın coğrafyamızda cereyan eden 

geliĢmeler, terör belası ve son yaĢadığımız 15 Temmuz darbe giriĢimi gibi olaylar, istiklal 

mücadelemizin sürekliliğini gerekli kılıyor. Bu vesileyle vatan, bayrak ve tüm mukaddesat uğruna 

toprağa düĢmüĢ ecdadımızı saygı, Ģükran ve rahmetle anıyoruz. Bizler TavĢanlı ĠHH Arama 

Kurtarma gönüllüleri olarak, tüm enerjimizi ve imkânlarımızı; istiklal ve istikbal yolunda Büyük 

Türkiye için seferber etmeye devam edeceğiz. Ve inanıyoruz ki, tarihte yaptıklarımız Allah‘ın 

izniyle, yapabileceklerimizin de birer teminatıdır. 

KAYNAKÇA 

1. http://bolge5.ormansu.gov.tr/5bolge/Default.aspx?sflang=tr 

2. https://kutahya.ktb.gov.tr/  
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―30 AĞUSTOS VE ZAFER‖ TEMALI MARġLARIN MÜZĠKAL ORTAK YÖNLERĠNĠN 

BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR DEĞERLENDĠRME 

 

Doç.Dr. Bahadır ÇOKAMAY 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Orcid No: 0000-0001-5143-574X 

 

ÖZET 

Türkler, verdikleri savaĢlar ve milli mücadelelerle tarih sahnesinin önemli bir konumunda yer 

almaktadırlar. Orta Asya‘dan Anadolu‘ya kadar çeĢitli coğrafyalarda verilen bu mücadele esnasında 

vatan, toprak, bağımsızlık, hürriyet gibi milli değerler bu savaĢların en büyük motivasyon 

araçlarından olmuĢtur. Bu motivasyonun oluĢmasında din, dil, ırk, kültür gibi öğeler etkili olduğu 

gibi dünya tarihinde belki de hiçbir millette bu kadar etkili olmayan bir kavram bu denli öne 

çıkmıĢtır: Müzik… Türklerde müzik, hem bir eğlence aracı hem de Ģaman kültüründen beri bir 

tedavi ya da terapi yönetimi olarak kullanılmıĢtır. Türklerde müziğin kullanımının önemli olduğu 

bir diğer alan askeri alandır. Özellikle ordunun sevk ve idaresinde, haberleĢmesinde, en önemlisi 

moral ve motivasyonun arttırılmasında müzik hep bir itici güç olarak kullanılmıĢtır. Müziğin 

kullanımı bağlamında marĢlar, asker bir millet olarak tanınan Türklerin tarihinde önem arz etmiĢtir. 

Tarihsel süreçte Türk ordu geleneğinde kullanılan tuğ takımları ve mehter teĢkilatları, çaldıkları 

marĢlar ile askerlerin savaĢma motivasyonunun arttırılmasına dayanak olmuĢ, bünyelerinde yer alan 

davul, zil, zurna ve boru gibi ses hacmi yüksek çalgılar sayesinde düĢmanda kaygı ve korku 

duygularının oluĢmasını sağlamıĢtır. Günümüzdeki anlamıyla marĢlar özellikle Osmanlı‘daki 

BatılılaĢma hareketlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢ, yeni ordu sistemine ayak uyduracak 

Ģekilde bandolar ile seslendirilmiĢtir. Yabancı kökenli bir kelime olan marĢ (march), karakteristik 

olarak yürüyüĢ temposunda, genelde coĢkulu ve görkemli duyguların canlanmasını sağlayan müzik 

türü olarak tanımlanabilir. ÇalıĢmanın ana temasıyla bağlantılı olarak; Türkiye Cumhuriyeti‘nin 

kuruluĢ mücadelesinde önemli bir yere sahip olan, ordusu ve halkıyla birlikte top yekün bir savaĢın 

verildiği ve sonucunda 30 Ağustos 1922 tarihinde büyük bir zaferin kazanıldığı ―Büyük Taarruz ve 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi‖ni konu alan, 30 Ağustos ve Zafer temalı sözlü veya sözsüz bir 

çok marĢ yazılmıĢtır. Durum tespitine yönelik betimsel tarama modelli bu araĢtırma için yazılı ve 

görsel kaynaklar incelenmiĢ ve tespiti yapılan marĢların müzikal bakımdan bir analizi yapılarak 

ortak yönleri değerlendirilmiĢtir. Aralık, ezgi ve ton bakımdan incelenen marĢlarda bir çok müzikal 

ortak yönün olduğu sonucuna varılmıĢtır. Bu çalıĢma ile gelecekte ulus bilinci, milli değerler veya 

bağımsızlık gibi tematik marĢlar yazmak isteyen müzisyen ve bestecilere örnek olunması ve model 

alınmasının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: 30 Ağustos, Zafer Bayramı, MarĢ 

 

GĠRĠġ 

Türklerin savaĢ tarihinde 30 Ağustos Zaferi olarak kutlanan ve Büyük Taarruz ve BaĢkomutanlık 

Meydan Muharebesi olarak tanımlanan zafer, Türkiye Cumhuriyeti‘nin bağımsızlığını 

kazanmasındaki son büyük savaĢtır. 30 Ağustos‘a giden zafer yolunda önce, aralıksız 22 gün 22 

gece süren ve 13 Eylül 1921‘de Yunan ordusunun bozguna uğradığı Sakarya SavaĢı olmuĢ, 
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ardından 26 Ağustos 1922‘de baĢlayan Büyük Taarruz beraberinde bu baĢarıyı sağlamıĢtır. Tarihi 

büyük zaferlerle dolu Türk milletinin kazandığı bu savaĢ aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet‘inin 

egemenliğini tüm dünyaya gösterdiği en büyük niĢanelerden biri olmuĢtur. Türklerin savaĢ 

meydanlarında kazandığı bu baĢarılar milli birlik ve beraberlik duygularının daha çok artmasına 

sebep olurken bunun yanı sıra aynı duyguları ortaya çıkaran bir öğe vardır ki hiçbir zaman göz ardı 

edilmemiĢtir: Müzik… 

Esasen müzik Türkler için her zaman önemli olmuĢtur. Kullanım yolları ya da yöntemleri her 

dönem birbirinden farklı olsa da genel itibariyle Türklerde müzik bir eğlence aracı olmasının yanı 

sıra zaman zaman bir hastanın terapisinde, törensel ayinin yönetiminde veya savaĢlarda ordunun 

sevk ve idare edilmesinde araç olarak kullanılmıĢtır. Bu kadar farklı kullanım yönteminin olduğu 

bir ortamda müzik literatüründe bir form ya da tür olarak yerini alan marĢtan söz etmek yanlıĢ 

olmayacaktır. Öyle ki Türklerde marĢ, geçmiĢten günümüze Mehter ve bandoların icra ettiği bir 

müzikal öğe olmaktan öte, milli duyguların ve moral- motivasyonun arttırılması amacıyla 

kullanılmıĢ, kullanılmaktadır. Özellikle milli duyguların ön planda olduğu, bağımsızlık, hürriyet, 

zafer ve savaĢ temalı marĢlar, sözlü veya sözsüz olarak milli günler ve bayramlarda seslendirilerek 

halkın bu coĢkuyu kutlamasına büyük katkı sunmaktadır. 

Tematik marĢlar kategorisinde de sayılabilecek 30 Ağustos ve Zafer konulu marĢların araĢtırılması 

ya da bu marĢların derlenmesine yönelik benzer çalıĢmaların yapıldığına dair çok fazla kaynağa 

ulaĢılamamıĢtır. 2008 yılında Uğur Türkmen tarafından yayımlanan ―30 Ağustos- Kocatepe Konulu 

Marş ve Türkü Dağarcığı
1
‖ adlı makale dıĢında bu konuya değinen ve belirtilen konulardaki 

eksikleri göz önüne seren baĢka bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Tam da buradan hareketle bu ve 

buna benzer çalıĢmaların arttırılmasının sağlanması ve de araĢtırmacılara ya da bestecilere bir veri 

tabanı oluĢturulması amacıyla sempozyum ana konusu ile de iliĢkili ―30 Ağustos ve Zafer‖ temalı 

marĢlar çeĢitli kaynaklardan araĢtırılmıĢ ve sonuç olarak on dördüne ulaĢılmıĢtır. UlaĢılan bu on 

dört marĢ, ezgi, form, ezgiye bağlı armonik ilerleyiĢ gibi farklı açılardan incelenmiĢtir. Ġnceleme 

sonucunda farklı dönemlerde farklı besteciler tarafından sözlü ya da sözsüz yazılan marĢların ortak 

yönleri bulunmuĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

Yapılan çalıĢma ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet‘in bağımsızlığını ifade ettiği önemli 

savaĢlardan biri olan ve bir milli bayram olarak kutlanan 30 Ağustos Zaferini konu alan ya da bu 

anlamlı gün anısına yazılan marĢların, araĢtırmacı ya da bestecilere tanıtılması, aynı minvalde 

eserler üretilmesine bir model olması ve de Türk müzik eğitiminde daha yaygın kullanımının 

sağlanması amaçlanmıĢtır. 

 

1. ―30 AĞUSTOS VE ZAFER‖ TEMALI MARġLARIN MÜZĠKAL ORTAK 

YÖNLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ 

 

ÇalıĢmanın doğru yönlenmesi ve ―30 Ağustos ve Zafer‖ temalı marĢların tespiti için öncelikle 

bilimsel çalıĢmaların taraması yapılmıĢtır. Yazılı, görsel ve dijital kaynaklarda yapılan literatür 

taraması sonucu 30 Ağustos ve Zafer baĢlıklı ve temalı, sözlü ve sözsüz toplam on dört adet marĢa 

ulaĢılmıĢtır. Bu on dört marĢın genel bilgilerine değinilmiĢ ardından her marĢın bir analizi yapılarak 

                                                           
1
 Türkmen, U. (2008). 30 Ağustos- Kocatepe Konulu MarĢ ve Türkü Dağarcığı, Sosyal Bilimler Dergisi, X, 2, 149-159. 
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değerlendirmesi yapılmıĢtır. Özellikle bando marĢlarında nota örneklerine yer verirken partitürlerin 

fazla yer kaplamasına karĢın nota takibinin kolaylığı açısından flüt veya obua partileri tercih 

edilmiĢtir. Ayrıca bando marĢlarının ses aralıkları belirlenirken orkestrasyon tercihleri bağlamında 

çalgıların kullanımındaki aralıklar değil marĢın genel ezgisel yapısı üzerinden bir ses aralığı tespiti 

yapılmıĢtır. MarĢlarla ilgili genel bilgiler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir:  

 

Sıra 

No 

MarĢ Adı Türü Söz Yazarı ve 

Bestecisi 

Tonu Ses Aralığı 

1 Sakarya 

 

Sözlü M. CEMĠL- Ahmet 

Cemalettin ÇĠNKILIÇ 

Do Minör Do1- Mib2 

2 Dumlupınar  

 

Sözlü Ġzzet ULVĠ- Ziya 

AYDINTAN 

Re Majör Re1-Re2 

3 Dumlupınar  Sözsüz (Bando için) Halit Recep ARMAN Sol Majör Re1- Sol2 

4 BaĢkomutan‘a 

Selam  

 

Sözsüz (Bando için) Halit Recep ARMAN Reb Majör Reb1- 

Solb2 

5 Zafer Geçidi  Sözsüz (Bando için) Fethi SAZÇALAN Sib Majör Fa1- Do3 

6 Zafer Sevinci  Sözsüz (Bando için) A. Said KUTLU Fa Majör Re1- Do3 

7 Zaferden DönüĢ  Sözsüz (Bando için) Metin YILMAZ Mib Majör Lab1- 

Mib3 

8 Ordu Zafer  Sözlü Musa SÜREYYA Fa Majör La- Re2 

9 Zafer  Sözlü Musa SÜREYYA Do Majör Do1- Mi2 

10 Zafer  Sözsüz (Bando için) Hasan TORAGANLI Sib Majör Re1-Sol2 

11 Zafer  Sözsüz (Bando için) Hulusi GÜRSES Mib Majör Mib1- Do3 

12 Zafer  Sözsüz (Bando için) Ġbrahim Bey Fa Minör Do1- Fa2 

13 30 Ağustos Zafer  Sözsüz (Bando için) Fethi SAZÇALAN Sib Majör Mib1- Sib2 

14 30 Ağustos 

Zaferi  

Sözsüz (Boru- 

Trampet Ġçin) 

Fethi SAZÇALAN Do Majör  Sol1- Sol2 

 

Tablo 1: 30 Ağustos ve Zafer Temalı MarĢlar 

1.1 Sakarya MarĢı (Giritli Ahmet Cemalettin Çinkılıç) 

Do minör tonunda ve 4/4 ölçü sayısında yazılmıĢ Sakarya MarĢı, Sakarya nehri kıyısında 23 

Ağustos- 13 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan ve Yunan ordusunun mağlubiyeti ile sonuçlanan 

savaĢın anısına yazılmıĢtır. BaĢkomutanlık Meydan Muharebelerine giden yolda önemli bir savaĢ 
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olan Sakarya SavaĢı anısına yazılan marĢın sözleri M. Cemil‘e müziği Giritli Ahmet Cemalettin 

Çinkılıç‘a aittir.
23

 

 

 

Nota 1: Sakarya MarĢı (Giritli Ahmet Cemalettin Çinkılıç) 

 

1.2 Dumlupınar MarĢı (Ziya Aydıntan) 

Dumlupınar adını taĢıyan bir diğer marĢ, sözlerini Ġzzet Ulvi‘nin müziğini Ziya Aydıntan‘ın yazdığı 

ve müzik eğitiminde de uzun yıllardır kullanılan Dumlupınar marĢıdır. Re Majör tonunda ve 2/4 

ölçü sayısındaki marĢ bir oktavlık ses geniĢliği içinde yer alır ve melodik yapısı oldukça zengindir. 

Sözlerin müzikle uyumunun oldukça yüksek olması müzik eğitiminde de uzun yıllar kullanılmasını 

sağlamıĢtır. Besteci Aydıntan, marĢın müziğini melodik anlamda zengin ve söylemesi basit bir 

Ģekilde bestelemiĢtir. Aydıntan‘ın eğitim müziği besteciliği bu anlamda ön plana çıkmıĢtır.  

                                                           
2
―Giritli Ahmet Cemalettin Çinkılıç diye anılan besteci bu marşı, o sıralarda şanlı zafere yaraşır güzellikte beteleyerek 

zaferi müzikle edebileştirmiştir. O sıralarda İstanbul işgal kuvvetleri kumandanı, besteciyi makamına çağırtmış ve türlü 

hakaretten sonra masası üzerindeki şiiri basa basa okumaya başlamıştır. Okudukça öfkelenmiş, nihayet nakarattaki 

―Allahıma emanettir Kemalim‖ satırını okuyunca: 

-Kamal! Kamal! diye bağırmış ve karşısında dimdik duran besteciye bir tokat vurarak: 

-Bu marşı bir daha duyarsam seni Malta’ya sürdürürüm! tehdidini savunmuştur. Ahmet Cemalettin bey, bundan sonra 

çoluk çocuğunu toplayarak Anadolu’ya geçmiştir‖ (Üngör, 1966: 210). 
3
 Yazar Notu: Ethem Üngör, Türk MarĢları adlı kitabında bu anekdota yer verdikten sonra; ―Atlas Filmin meydana 

getirdiği ―Vatan İçin‖ filminde kullanılan bu marş, 1951-1952 yıllarında bestekar A. C. Çinkılıç’a ait olmadığı 

hakkında bir davaya konu olmuştur‖  dipnotuna yer vermiĢtir (1966: 210). 
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―(Ziya Aydıntan) Eğitmen olarak çok yaratıcı, özgün yaratıları olan bir eğitimciydi, eğitim 

müziği bestecisiydi. Ziya Aydıntan’ın yazmış olduğu şarkı ve marşlar eğitim müziği dağarının 

önemli bir bölümünü oluşturur‖ (Uçan‘dan Akt. Öztutgan, 2015: 45-47).  

 Dumlupınar MarĢının form yapısı Ġki Bölmeli ġarkı formundadır. 

 

Nota 2: Dumlupınar MarĢı (Ziya Aydıntan) 

 

1.3 Dumlupınar MarĢı (Halit Recep Arman) 

Her ne kadar sözlerini Korg. Cemal Tural‘ın yazdığı kayıtlarda geçse de (Akman, 2012: 53) 

daha çok sözsüz olarak bilinen ve bir bando eseri olan Dumlupınar MarĢı, bando repertuarının en 

çok çalınan ve törenlerde sıkça tercih edilen bir marĢıdır. Özellikle devlet büyüklerinin 

karĢılanmasında kullanılan ve yürüyüĢ temposunda yazılmıĢ marĢın bestelenme tarihi 1 Ocak 1965 

ve bestecisi Halit Recep Arman‘dır. 

―(Halit Recep Arman’ın) Necdet Uran ve Dumlupınar marşıyla başlayan son dönem 

yapıtları, makamsal ve tonal müziğin özgün bir şekilde harmanlandığı, zengin orkestrasyon ve 

armonizasyon teknikleri ile işlendiği tamamen modern ve özgün bir form halini almıştır‖ (Akman, 

2012: 33). 

 4/4 sebare ölçü sayısında ve Sol majör tonunda olan Dumlupınar marĢının ezgisel yapısı dört 

ölçülük giriĢten sonra kontrapuntal Ģekilde ilerleyen iki ezgi ile baĢlar. Üstteki birinci ezgi atlamalı 
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aralıklardan oluĢan kısa süre değerlerinden oluĢurken, alttaki ikinci ezgi daha akıcı bir Ģekilde sıra 

notalardan oluĢur. Devamında bas çalgılarının çaldığı coĢkulu ezginin ardından (bu bölüme 

basnağme adı da verilmektedir) trio adı verilen ve modülasyon yapılan bölüm gelir. Bu bölümün 

trio adını almasının sebebi üçüncü bölüm olmasıdır. Buradaki ezgisel yapı, önceki bölümlerdeki 

yapılara göre daha sakin ve daha geniĢ süre değerlerinden oluĢmaktadır. Dumlupınar MarĢının form 

yapısı Üç Bölmeli ġarkı formundadır. 

 

 

Nota 3: Dumlupınar MarĢı (Halit Recep Arman) 

 

1.4 BaĢkomutan’a Selam MarĢı (Halit Recep Arman) 

 1935 yılında Afganistan‘da yazılmıĢ olan marĢ, Dumlupınar marĢı gibi bando repertuarının 

en çok çalınan marĢlarından biridir. Adından da anlaĢılacağı üzere BaĢkomutanlık Meydan 

Muharebesine komuta eden Mustafa Kemal Atatürk‘e ithafen yazılmıĢtır. 4/4 sebare ölçü sayısında 

ve Reb majör tonunda olan BaĢkomutan‘a Selam marĢının ezgisel yapısı yine Dumlupınar marĢına 

benzemektedir. MarĢın form yapısı Üç Bölmeli ġarkı formundadır. 

―Arman’ın 1935 yılında Afganistan’da yazdığı Başkomutana Selam Marşı, kromatik 

yürüyüşleri, kırık kadans yapısı, ters hareket eden partileri, değişken dinamikleri ve orkestrasyonu 

ile tamamen Batı marş formuyla yazılmış ilk modern marş örneklerimizdendir‖ (Akman, 2012: 45). 

 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 18 Ankara, Turkey 

 

 

 

Nota 4:BaĢkomutan‘a Selam MarĢı(Halit Recep Arman) 

 

1.5 Zafer Geçidi MarĢı (Fethi Sazçalan) 

Fethi Sazçalan tarafından bestelenen olan marĢ, 2/4 ölçü sayısında ve Sib majör tonundadır. 

Otodidaktik bir besteci olan Sazçalan, marĢın ezgisel yürüyüĢünü oldukça zengin ve özgün bir stilde 

yazmıĢtır. Sekizlik ve onaltılık süre değerlerinden oluĢan motif yapısı, ezgisel yürüyüĢü daha da 

etkin kılmıĢtır. Ezgisel hareketlerdeki yoğunluk, armonizasyonda ve orkestrasyonda da kendini belli 

etmektedir. MarĢın form yapısı Üç Bölmeli ġarkı formundadır. 

 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 19 Ankara, Turkey 

 

 

Nota 5: Zafer Geçidi MarĢı (Fethi Sazçalan) 

 

1.6 Zafer Sevinci MarĢı (A. Said Kutlu) 

 Zafer Sevinci MarĢı, halen yaĢamakta olan Emekli Bando Albay A. Said Kutlu tarafından 

1987 yılında Mustafa Kemal Atatürk anısına yazılmıĢtır. 2/4 ölçü sayısında ve Fa majör tonunda 

olan marĢ ezgisel yönden oldukça zengin bir akıĢa sahiptir. MarĢın bestelenme süreci ve marĢ 

hakkında Kutlu Ģunları söylemiĢtir:  

―1987 yılında İstiklal Savaşı hakkında tarih kitapları okurken ebedi Başkomutan Mustafa 

Kemal Atatürk’ün Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muhaberelerindeki savaşlarda verdiği 

mücadeleyi müzikal bir anlatımla sunmak üzere bu marşı yazdım. Giriş bölümündeki, temayı çalan 

trompetler zafer sevincinin ilk nişanesini ifade etmektedir. Birinci bölümde düşmanın kaçışını ifade 

eden leitmotifler kullanılmıştır. Ardından gelen basnağme adını verdiğimiz bölümde ise savaşın 

zafere ulaştığını göstermek için gösterişli bir müzikal yapı kullandım. Trio bölümü çağdaşlık ve 

Cumhuriyet’in niteliklerini gösteren bir müzikal duygu içinde yazılmıştır. Ayrıca Trio’nun son 

kısmında Cumhuriyet’in Türk milletine kazandırdığı kazanımları anlatmak istedim, müziğe 

yansıtmaya çalıştım. Eserde kullanılan orkestrasyon renkleri ve tercihleri bağlamında, armoni 

orkestrası orkestrasyonu öğrenmek isteyen besteci ve genç müzisyenler için marşın eğitsel bir yanı 

da olduğunu düşünüyorum‖ (A. Said Kutlu, telefon ile yapılan kiĢisel görüĢme, 03.09.2021). 
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Zafer Sevinci MarĢı‘nın form yapısı, birbirinden bağımsız dört bölmeden oluĢarak bağımsız 

form görünümündedir. Ġlk iki bölme Fa majör tonundayken trio bölmesi Sib majör ve ardından 

gelen son bölme ise Mib minör tonundadır. Ancak trio kısmının iki kontrast kesitten oluĢtuğu 

varsayımından yola çıkarak Üç Bölmeli ġarkı formunda da olabileceği değerlendirilmektedir. 

 

 

 

Nota 6: Zafer Sevinci MarĢı (A. Said Kutlu) 

 

1.7 Zaferden DönüĢ MarĢı (Metin Yılmaz) 

Metin Yılmaz
4
 tarafından bestelenen Zaferden DönüĢ MarĢı, 1971 yılında TRT tarafından 

yapılan bir marĢ yarıĢmasında mansiyon ödülüne layık görülmüĢtür (Tekin, 2019: 358). 2/4 ölçü 

sayısında ve Mib majör tonunda olan Zaferden DönüĢ MarĢının ezgisel yapısı hareketli ve ritmik 

tartımlardan oluĢan yanaĢık seslerden oluĢmaktadır. MarĢın her bölmesinde ritmik yapı bir bütün 

halinde kararlı ve mantıklı değiĢimlerle kendini gösterir. MarĢın form yapısı Üç Bölmeli ġarkı 

formundadır. 

 

 

                                                           
4
 Türk askeri müzik bestecisi, bando Ģefi (1941- 2013). 
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Nota 7: Zaferden DönüĢ MarĢı (Metin Yılmaz) 

 

1.8 Ordu Zafer MarĢı (Musa Süreyya) 

 

Daha çok Vatan MarĢı‘nın (Mülkiye MarĢı) bestecisi olarak bilinen Musa Süreyya
5
 

tarafından bestelenen Ordu Zafer MarĢı, 4/4 ölçü sayısında ve Re Minör tonundadır. Zafer konulu 

sözlü marĢlardan biri olan Ordu Zafer MarĢında prozodi ve müzik uyumu kendini göstermektedir. 

MarĢta noktalı sekizlik ile baĢlayan motiflerin birleĢimi sonucu ezgisel ilerleyiĢ oldukça 

gösteriĢlidir. Genel olarak ezgi, sıra notalardan oluĢmaktadır. MarĢın bölmeleri arasındaki majör- 

minör kontrastlığı, armonik hattın daha zengin olmasını sağlamıĢtır. MarĢın form yapısı Ġki Bölmeli 

ġarkı formundadır. 

 

                                                           
5
 Besteci, müzik eğitimcisi (1884- 1932). 
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Nota 8: Ordu Zafer MarĢı (Musa Süreyya) 

 

 

1.9 Zafer MarĢı ( Musa Süreyya) 

Musa Süreyya tarafından bestelenen Zafer MarĢı, 4/4 ölçü sayısında ve Do Majör 

tonundadır. Musa Süreyya‘nın zafer konulu sözlü marĢlardan bir diğeri olan Zafer MarĢı‘nda 

ezgisel yürüyüĢ oldukça kısır bir döngüde devam etmekte olup, aynı zamanda sözün müziğe 

yerleĢiminde reçitatif benzeri bir yöntem kullanılmıĢtır. Zafer marĢında Ordu Zafer MarĢında 

olduğu gibi prozodi ve müzik uyumu bulunmaktadır. MarĢın genelinde sekizlik süre değerleri 

bulunmaktadır. Böylece marĢın müziğinin akıcı üslupta olması sağlanmıĢtır. Armonik hat, ezgi ile 

uyumlu bir Ģekilde sadedir.  MarĢın form yapısı Üç Bölmeli ġarkı formundadır. 
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Nota 9: Zafer MarĢı ( Musa Süreyya) 

 

1.10 Zafer MarĢı (Hasan Toraganlı) 

Hasan Torganlı tarafından bestelenen Zafer MarĢı, 2/4 ölçü sayısında ve Sib Majör 

tonundadır. Çalgısal bir marĢ olması sebebiyle geniĢ aralıklar ve hızlı pasajlardan oluĢan temalar 

Zafer marĢında görülmektedir. MarĢ, üflemeli ve vurmalı çalgılar için gayet gösteriĢli ve uygun bir 

ses aralığında yazılmıĢtır. Armonik hat, ezgisel zenginliğin aksine daha sade bir üsluptadır.  MarĢın 

form yapısı Üç Bölmeli ġarkı formundadır. 
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Nota 10: Zafer MarĢı (Hasan Toraganlı) 

 

 

1.11 Zafer MarĢı (Hulusi Gürses) 

Zafer marĢının bestecisi Hulusi Gürses hakkında çok az bilgi mevcuttur. Kendisi, ÇağdaĢ 

Türk müziği bestecimiz Yalçın Tura‘nın solfej öğretmenliğini yapmıĢtır
6
. Besteci Hulusi 

Gürses‘in Kırlara KoĢ ve Ne Mutlu Türk Yaratıldım (Üngör, 1966: 51) adlı marĢları da vardır. 

1908–1944 yılları arasında Ġstanbul Erkek Lisesi‘nde müzik dersleri vermiĢtir
7
. 2/4 ölçü 

sayısında ve Mib majör tonundaki Zafer marĢı 16 ölçülük uzun bir giriĢten sonra baĢlamaktadır. 

Ezgisel yürüyüĢ çıkıcı ve inici karakterde ve noktalı sekizlik tartımının sık kullanımından 

oluĢur. Ayrıca cümlelerdeki motifsel oluĢumlar sekvens yapılarak arttırılmıĢtır. Sade bir 

armonik anlayıĢa sahip olan marĢ Üç Bölmeli ġarkı formundadır. 

                                                           
6
https://www.andante.com.tr/tr/5813/Yalcin-Tura-ya-Onur-Gecesi (02.09.2021).  

7
https://www.ielev.org.tr/tr/istanbul-erkek-lisesi/iel-tarihcesi/tarihce/(02.09.2021). 
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Nota 11: Zafer MarĢı (Hulusi Gürses) 

 

 

1.12 Zafer MarĢı (Ġbrahim Bey) 

 

Hakkında herhangi bir bilgiye ulaĢılamayan Ġbrahim Bey
8
 tarafından yazılan Zafer MarĢı,4/4 

sebare ölçü sayısında ve Fa minör tonundadır. Klasik marĢ türündeki eser, Üç Bölmeli ġarkı 

formundadır. MarĢın armonik hattı I-IV-V fonksiyonlarına dayanmaktadır. 

 

                                                           
8
Yazar Notu: MarĢın yazarı Ġbrahim Bey‘in Tophane Mızıkası‘nda yetiĢmiĢ aynı zamanda askeri bandolarda emeği 

geçmiĢ Ġbrahim Mehmet Ali (1874?- 1936)  olduğu düĢünülmektedir. Doğal olarak marĢın da 1900‘lerin baĢında 

yazıldığı tahmin edilmektedir (Üngör, 1966: 137). 
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Nota 12: Zafer MarĢı (Ġbrahim Bey) 

 

 

1.13 30 Ağustos Zaferi MarĢı (Fethi SAZÇALAN) 

Fethi SAZÇALAN‘ın 30 Ağustos Zafer temalı iki marĢından biri olan marĢ, Sib Majör tonunda 

olup 2/4 ölçü sayısındadır. Bando repertuarının önemli marĢlarından olan 30 Ağustos Zaferi MarĢı, 

sadece milli bayramlarda değil aynı zamanda devlet büyüklerini karĢılama törenlerinde kullanılan 

ve ritmik yapısıyla hareketli bir marĢtır. 

―En çok icra edilen ve form olarak farklı olan 30 Ağustos Zaferi Marşı: 2/4’lük, form yapsı olarak 

klasik marş formundan oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Katlı triolu şarkı formuna benzetilebilir. 

Motif ve cümlelerdeki melodi zenginliği oldukça çok, boru-trampet ve bado ezgileri soru cevap 

şeklinde sıralanmış triolu bir marştır‖ (Tekin, 2021: 122). 
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Nota 13: 30 Ağustos Zaferi MarĢı (Fethi SAZÇALAN) 

 

1.14 30 Ağustos Zaferi MarĢı (Boru ve Trampet Takımı için) (Fethi SAZÇALAN) 

30 Ağustos ve Zafer temalı marĢlar genel olarak sözlü, sözsüz ve çalgısal olarak ayrılırken bu 

temaya uygun bir diğer ve belki de tek marĢ Fethi Sazçalan‘ın boru ve trampet takımı için yazdığı 

30 Ağustos Zaferi MarĢı‘dır. 1966 yılına ait Silahlı Kuvvetler Boru ve Trampet MarĢları 

Albümü‘nün 50. Sayfasında tespit edilen marĢ, boru ve trampet için yazılmıĢ oldukça gösteriĢli ve 

ritmik bir yapıdadır. Her ne kadar müziksel yönden diğer yazılan sözlü ve sözsüz marĢlardan farkı 

olmasına karĢın 30 Ağustos Zaferi adına yazılmıĢ bir boru- trampet takımı marĢı olması bakımından 

oldukça önemlidir.  
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Nota 14: 30 Ağustos Zaferi MarĢı (Boru ve Trampet Takımı için) (Fethi SAZÇALAN) 

2. SONUÇ 

30 Ağustos BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi, Türk ulusunun verdiği mücadele sürecindeki belki 

de en önemli göstergelerden biridir. Bir ulusun var olabilme mücadelesi gösterdiği bu savaĢta, baĢta 

Avrupa ve dünya güçleri bir olmuĢ ve Anadolu‘yu kendine yüzyıllardır mesken etmiĢ Türk 

milletine karĢı top yekün bir saldırı baĢlatmıĢlardır. Asker bir millet olarak da anılan Türk milleti bu 

saldırıları, birlik ve beraberlik örneği göstererek ve maddi- manevi tüm gücünü kullanarak Mustafa 

Kemal Atatürk önderliğinde geri püskürtmüĢtür.  

Ulusların bağımsızlık, hürriyet ve milli değerlerini gösteren ve öne çıkan bayramlar iĢte bu 

mücadelelerinin anlatıldığı ve aktarıldığı günler olmuĢ, geleceğe daha aydınlık bir Ģekilde 

bakılmasını sağlaması bakımından da önemli bir rol oynamıĢtır.  Bu anlatı ve aktarımların ortaya 

konmasında müziğin kullanımı ve dolayısıyla marĢlar büyük katkı sağlamaktadır.  Sözü ve 

müziğiyle bir bütün olarak görülebilecek bu marĢlar,  hem günün anlam ve önemini belirtmeli hem 

de dinleyen de coĢku dolu bir kahramanlık hissi yaratmalıdır.   

Bu çalıĢmada sempozyumun ana konusu ile bağlantılı olarak ―30 Ağustos ve Zafer‖ temalı 

marĢların tespiti amaçlı yazılı, görsel ve dijital kaynaklar taranmıĢtır. Tespit esnasında kaynakların 

çok dağınık olduğu görülmüĢ ve bu kaynaklara farklı Ģekillerde eriĢim sağlanmıĢtır. Yapılan tarama 

sonucu on dört adet 30 Ağustos ve Zafer temalı sözlü ve sözsüz marĢa ulaĢılmıĢtır. Millet 

olabilmenin en önemli faktörlerinden biri olan birlik ve beraberlik duygusunu en iyi yansıtan bu 
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marĢların, 30 Ağustos ve Zafer temalı bir kitapta olmaması ya da daha önce bununla ilgili bir 

çalıĢma yapılmamıĢ olması üzerinde düĢünülmesi gereken bir konu olarak görülmektedir. Tespiti 

yapılan on dört marĢın farklı kategorilerde incelenmesi ve müzikal bir değerlendirmesi yapılarak Ģu 

sonuçlara varılmıĢtır: 

 

- Yapılan inceleme sonucu, sekiz marĢın Zafer, iki marĢın 30 Ağustos, iki marĢın 

Dumlupınar, birer marĢın Sakarya ve Başkomutan adıyla yazıldığı görülmüĢtür.   

- Yazılan sadece dört marĢın sözlü, diğerlerinin askeri bando için sözsüz olarak yazıldığı 

tespit edilmiĢtir. Bu anlamda 30 Ağustos Zaferini anlatan sözlü marĢların, Türk marĢ 

repertuarında oldukça eksik olduğu açıkça görülmektedir. 30 Ağustos Zafer Bayramlarının 

askeri birlikler uhdesinde düzenlendiğinden yola çıkarak, askeri bando için yazılan 30 

Ağustos ve Zafer marĢlarının sayısının yüksek olmasına bunun sebep olabileceği 

değerlendirilmektedir. 

- Sözlü marĢların Do minör, Do majör, Re majör ve Fa majör tonalitelerinde olduğu ve insan 

sesinin geniĢliğine uygun olduğu görülmektedir.  

- Sözsüz marĢların bando için yazılmıĢ olmasından, bando çalgılarının genel olarak Sib 

tonunda olmasından ve ayrıca transpozisyon-entonasyon sorunlarının önüne geçilmesi adına 

bestecilerin bu marĢları bando çalgılarına uygun tonlarda yazmıĢ olduğu görülmektedir. 

- 30 Ağustos ve Zafer temalı sözlü marĢlarda ezgisel yapı genel olarak yanaĢık bir dokuda 

ilerlerken üçlü ve dörtlü aralıklar da kullanılmıĢtır.  

- 30 Ağustos ve Zafer temalı sözsüz marĢlarda sözlü marĢların aksine ezgisel bakımdan daha 

karıĢık ve atlamalı aralıklara yer verilmiĢtir.  

- 30 Ağustos ve Zafer temalı marĢlar armonik olarak incelendiğinde genel olarak klasik 

armoni anlayıĢında oldukları ve I-V, I-IV-V akor bağlantıları kullanıldığı görülmektedir. 

- 30 Ağustos ve Zafer temalı sözlü marĢların form yapıları incelendiğinde bir ya da iki 

bölmeli Ģarkı formunda oldukları, sözsüz marĢların ise Üç Bölmeli Ģarkı formunda oldukları 

ayrıca trio adlı bir bölmeye de yer verildiği görülmektedir. 

- 30 Ağustos ve Zafer temalı sözlü ve sözsüz marĢların bestelenme tarihlerinin tespitine 

yönelik araĢtırmada bir çoğunun bestelenme tarihinin günümüzden çok önce olduğu,, 

bestelenme tarihleri tespit edilemeyen marĢların da notalarının el yazımı olması veya kağıt 

kalitesinin düĢük olmasından dolayı bir hayli eski olduğu, bu sebeple yakın zamanda (bir 

marĢ hariç) bu konuda herhangi bir marĢ yazılmadığı görülmektedir.  

Yukarıdaki sonuçlar ıĢığında Ģu öneriler getirilmiĢtir: 

- Yazılan sadece dört marĢın sözlü, olmasından dolayı Türk marĢ repertuarında 30 Ağustos ve 

Zafer temalı sözlü marĢların oldukça eksik olduğu açıkça görülmektedir. Bu konuda gerekli 

kurumların marĢ yarıĢması düzenlemesi, bu marĢların müzik eğitiminde kullanılabilecek 

düzeyde olması ve marĢların bir kitap haline getirilerek repertuara kazandırılması 

sağlanmalıdır. 

- Profesyonel müzik eğitimi kurumlarındaki kompozisyon, eğitim müziği besteleme ve 

benzeri derslerde bu konu özellikle iĢlenerek, öğrencilerin eserler bestelemesi desteklenmeli 

ve teĢvik edilmelidir.  
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- ÇalıĢma için tespiti yapılan dört sözlü marĢın, müzik dersi ortaöğretim programında yer 

alması sağlanmalıdır. 

- Askeri müzik besteciliği hususunda çalıĢmaları olan müzik insanları 30 Ağustos ve Zafer 

temalı marĢları yazmaları konusunda desteklenmeli ve yönlendirilmelidir. 
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ÖZET 

Yönetim ve liderlik kavramları insanlığın varoluĢundan bu yana var olan olgulardır. Ġnsanlığın 

geliĢim gösterdiği yüzyıllar içerisinde bu iki kavram da önemli evrimler geçirmiĢtir. Örgütsel alanın 

önemli açıklayıcılarından olan yönetim kavramı, farklı ortamlarda farklı Ģekillerde ortaya çıkmıĢtır. 

Yönetimle ilgili ortaya çıkan farklı tarzlar ise örgütsel ortamlarda farklı liderlik davranıĢlarının ön 

plana çıkmasına sebep olmuĢtur. Farklı örgütsel ortamlarda farklı liderlik tarzlarının oluĢmasının en 

önemli nedenlerinden biri de kültürel değerlerdir. Farklı kültürel değer kalıplarına sahip 

toplumlarda sosyo-ekonomik yaĢamın deneyimleri de farklılaĢmaktadır. Burada toplumsal 

değerlerin özgün yönleri birçok temel unsuru Ģekillendirmektedir. Toplumun ya da toplumsal yapı 

içerisindeki örgütsel yapıların yönetim ve liderlik tarzları da bu temel unsurlardan biridir. 

Ülkelerin yönetim ve liderlik tarzları değiĢtiği gibi örgütlerin yönetim ve liderlik tarzları da farklılık 

göstermektedir. Bu konudaki en önemli ayrımlardan biri literatürdeki doğu-batı kültürü ayrımı ile 

yapılmaktadır. Doğu yönetim kültürü ve liderlik tarzları ile batıdaki yaklaĢımlar birbirinden 

farklılaĢmaktadır. Ortaya çıkan bu farklılık ise toplumsal olgulardaki yönetim ve liderlik 

anlayıĢlarına da yansımaktadır. Nitekim konuyla ilgili savaĢlar ve mücadelelerle geçen zamanları 

tasvir eden eski Türk ve Doğu filozofları önemli noktalara değinmiĢlerdir. Filozoflar Kutadgu 

Bilig‘den Hsun Tzu savaĢ sanatının incelendiği eserlere kadar birçok eserde yönetimle ilgili 

öngörüleri ile yönetim felsefesinin temellerine ve liderliğe iliĢkin atıflarda bulunmuĢlardır. Benzer 

Ģekilde Türk yönetim kültüründe de yaĢanan savaĢlar ve verilen bağımsızlık mücadelesi içerisinde 

doğu yönetim felsefesinin kullanıldığı köklü zaferler kazanılmıĢtır. Bu zaferlerin en önemlilerinden 

biri 30 Ağustos Zaferi‘dir. Türklerin bağımsızlıklarını kazanmalarında önemli bir dönüm noktasını 

temsil eden bu zaferde, doğu filozoflarının kendilerine konu edindikleri birçok baĢarılı yönetim 

davranıĢının da kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu anlamda çalıĢmada, Batı‘lı değerleri örnek 

alan bir ülkenin varoluĢ mücadelesinin önemli bir temsili olan 30 Ağustos Zaferi ile aynı zamanda 

doğu temelli yönetim davranıĢlarının da ne derecede önemli bir yere sahip olduğu incelenmeye 

çalıĢılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Doğu Yönetim Felsefesi, Türklerde Yönetim, 30 Ağustos Zaferi 

 

ABSTRACT 

The concepts of management and leadership are phenomena that have existed since the existence of 

humanity.  Both of these concepts have undergone significant evolutions over the centuries in 

which humanity has developed. The concept of management, which is one of the important 

descriptors of the organizational field, has emerged in different ways in different environments. 

Different styles of management have led to the emergence of different leadership behaviors in 
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organizational environments. One of the most important reasons for the formation of different 

leadership styles in different organizational environments is cultural values. In societies with 

different cultural value patterns, the experiences of socio-economic life also differ. Here, the unique 

aspects of social values shape many basic elements. The management and leadership styles of the 

society or the organizational structures within the social structure are one of these basic elements. 

As the management and leadership styles of the countries change, the management and leadership 

styles of the organizations also differ. One of the most important distinctions in this regard is made 

with the distinction between east-west culture in the literature. The eastern management culture and 

leadership styles differ from the western approaches. This difference is also reflected in the 

understanding of management and leadership in social phenomena. As a matter of fact, the ancient 

Turkish and Eastern philosophers, who described the times spent with wars and struggles on the 

subject, touched on important points. Philosophers have made references to the foundations of 

management philosophy and leadership with their predictions about management in many works 

from Kutadgu Bilig to the works of Hsun Tzu examining the art of war. Similarly, rooted victories 

in the Turkish administrative culture, in which the eastern management philosophy was used, were 

won in the wars and the struggle for independence. One of the most important of these victories is 

the 30August  Victory. It is possible to say that in this victory, which represents an important 

turning point for the Turks to gain their independence, many successful management behaviors, 

which the eastern philosophers have made their subject, were also used. In this sense, in this study, 

it is tried to examine the importance of the 30 August Victory, which is an important representation 

of the struggle for existence of a country that takes Western values as an example, as well as the 

eastern-based administrative behaviors. 

Keywords: Management, Eastern Management Philosophy, Management in Turks, 30 August 

Victory. 
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ÖZET 

19 Mayıs 1919‘da Mustafa Kemal PaĢa‘nın Samsun‘a ayak basması ile baĢlayan Türk KurtuluĢ 

SavaĢı, 30 Ağustos 1922‘de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz‘un ardından 9 Eylül‘de Türk 

ordusunun Ġzmir‘e giriĢi ile fiilen sonlanmıĢtır. YaklaĢık üç yıl ve üç buçuk ay süren bu dönemde, 

Ulusal KurtuluĢ Mücadelesi‘nin yanında eğitim çalıĢmaları da sürdürülmüĢtür. KurtuluĢ bilincinin 

hem toplumda hem de eğitimde egemen olduğu bu dönemde, halk eğitimi çalıĢmalarının baĢında 

halkın bilinçlendirilmesi amacıyla yapılan mitingler ve konferanslar gelmektedir. Ġstanbul‘da 

Sultanahmet Mitingleri baĢta olmak üzere Anadolu‘nun pek çok yerinde gerçekleĢtirilen ve halk 

eğitimine katkı sağlayan bu toplantılarda, eğitimciler ve aydınlar, düzenleyici ve konuĢmacı olarak 

görev almıĢlardır. 1921‘de Ankara‘da düzenlenen Maarif Kongresi kararlarında ve 1922'de Mustafa 

Kemal PaĢa‘nın Meclis'in açılıĢ konuĢmasında, halk eğitimine iliĢkin, yetiĢkinlerin okuma yazma 

gibi gereksinim duyduğu alanlara öncelik verilmesi gereği vurgulanmıĢtır. Buna göre, 1921 

sonunda, Ankara‘da halka yönelik yapılan açık ders ve konferanslar ile 1922‘deki Halk Mektepleri 

ve Gece Dersleri uygulamaya geçmiĢtir. KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde, bir yandan ulusal egemenlik 

için mücadele sürerken, diğer yandan daha sonra Cumhuriyet‘in eğitim politikalarına yön verecek 

olan ulusal bir eğitimin hazırlıkları yapılmıĢtır. Ulusal Mücadele Dönemi‘nde, zorlayıcı koĢullarda 

eğitimin öncellenmesi, 21. yüzyılda benimsenecek eğitim anlayıĢına temel ilham kaynağı olarak 

görülebilir. Zaferle sonuçlanan Türk KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde halk eğitiminin incelendiği bu 

çalıĢmanın sonucunda, okul eğitimi ve halk (yetiĢkin) eğitimi politikaları belirlenirken ve buna 

bağlı olarak geleceğin eğitimi tasarlanırken, bugünün koĢullarının yanında, geçmiĢte yapılan 

uygulamalar ve bakıĢ açılarının rehberliğine baĢvurulması önerilmektedir.   

Anahtar Sözcükler: YetiĢkin eğitimi, halk eğitimi, Türk KurtuluĢ SavaĢı, eğitim, Maarif Kongresi 

 

ABSTRACT  

The Turkish War of Independence, which started with the landing of Mustafa Kemal Pasha in 

Samsun on May 19, 1919, actually ended with the entry of Turkish army into Izmir on September 9, 

after the Great Offensive that ended up in victory on August 30, 1922. During this period, which 

lasted for about three years and three and a half months, educational activities were carried out in 

addition to the National Liberation Struggle. In this period, when the consciousness of liberation is 

dominant both in society and in education, meetings and conferences held for the purpose of raising 

awareness of the public are at the forefront of public education activities. Educators and 

intellectuals took part as organizers and speakers in these meetings, which were held in many parts 

of Anatolia and contributed to public education, especially in the Sultanahmet Demonstrations in 

Istanbul. In the decisions of the Education Congress held in Ankara in 1921 and in the opening 
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speech of Mustafa Kemal Pasha to the Parliament in 1922, it was emphasized that priority should be 

given to the areas of public education that adults needs, such as literacy. Accordingly, at the end of 

1921, open lectures and conferences for the public in Ankara and the Public Schools and Night 

Classes in 1922 were put into practice. During the War of Independence, while the struggle for 

national sovereignty continued, preparations were made for a national education that would later 

shape the education policies of the Republic. Prioritizing education in challenging conditions during 

the National Struggle Period can be seen as the main inspiration for the understanding of education 

to be adopted in the 21st century. As a result of this study, which examines the public education 

during the Turkish War of Independence, which ended up in victory, it is suggested to refer to the 

guidance of past practices and perspectives, as well as today's conditions, while determining school 

education and public (adult) education policies and accordingly designing the education of the 

future. 

Keywords: adult education, public education, Turkish War of Independence, education, Education 

Congress 

 

GĠRĠġ 

Bir toplum için vazgeçilmez unsurlardan birisi olan eğitimin, okul eğitimi ile bağdaĢtırılma eğilimi 

yaygındır. Buna karĢın, okul eğitimi sonrasında bireyin kendini geliĢtirmesi, dünyadaki değiĢimlere 

uyum sağlaması yetiĢkin eğitimi ile mümkündür. Bu nedenle eğitim, okul eğitimi ile sınırlı olmayıp 

tüm yaĢama yayılan bir doğaya sahiptir. Eğitim, bir yandan ekonomi, sosyoloji, politika gibi 

bilimlerle etkileĢim içinde topluma yön verirken, diğer yandan toplumların içinde bulunduğu 

koĢullar eğitimi Ģekillendirmektedir. Bu anlamda Ulusal Mücadele Dönemi‘nde, toplumsal 

gerçeklik eğitime yön vermiĢtir.  

19 Mayıs 1919‘da Mustafa Kemal PaĢa‘nın Samsun‘a ayak basması ile baĢlayan Türk KurtuluĢ 

SavaĢı, izleyen aylarda ulusal bir mücadeleye dönüĢerek, bu tarihten üç yıl üç ay sonra 30 Ağustos 

1922‘de zaferle sonuçlanmıĢtır. 1919‘dan 1923‘te Cumhuriyet‘in ilanına kadar geçen sürede eğitim 

iĢleri sürdürülmüĢ, iĢgal ve mücadele ortamı ve koĢulları, halk eğitimi alanında yetiĢkinlerin 

enformel öğrenmelerinin temelini oluĢturmuĢtur. Eğitimde kurtuluĢ bilincinin öne çıktığı bu 

dönemde, halk eğitimi çalıĢmalarında da kurtuluĢ bilinci etken olmuĢtur. Özellikle 1919 ve 1920 

yıllarında yürütülen halk eğitimi çalıĢmaları, halkın iĢgaller ve içinde bulunulan durum hakkında 

bilgilendirilmesi amacını taĢımaktadır. 

Ulusal Mücadele Dönemi süresince, 30 Ağustos Zaferi ve sonrasında 1923‘te Cumhuriyet‘in ilanına 

kadar geçen sürede eğitim çalıĢmaları kararlılıkla sürdürülmüĢtür. Bu çalıĢmanın amacı, 19 Mayıs 

1919 tarihinde Mustafa Kemal PaĢa‘nın Samsun‘a ayak basması ile baĢlayan, 30 Ağustos Zaferi ve 

ardından 29 Ekim 1923‘te Cumhuriyet ile taçlanan Türk KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde halk eğitimi 

çalıĢmalarını içinde bulunulan koĢullar bağlamında incelemek ve değerlendirmektir. Bu amaç 

doğrultusunda, bu dönemdeki baĢlıca halk eğitimi çalıĢmaları, halkı bilinçlendirmek amacıyla 

düzenlenen mitingler ve konferanslar ile eğitimi tartıĢmak üzere toplanan Maarif Kongresi ve 30 

Ağustos Zaferi‘nden Cumhuriyet‘e uzanan süreçteki geliĢmeler bağlamında değerlendirilecektir. 

Son olarak, Türk eğitim tarihinden bugün için çıkarılabilecek sonuçlar üzerinde durulacak ve 

öneriler geliĢtirilecektir.   
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KurtuluĢ SavaĢı Dönemi’nde Okul Eğitimi ve Halk (YetiĢkin) Eğitimi: Eğitimde KurtuluĢ 

Bilinci, Mitingler ve Konferanslar 

Birinci Dünya SavaĢı, 30 Ekim 1918‘de Osmanlı Ġmparatorluğu ile Ġtilaf Devletleri arasında 

imzalanan Mondros Mütarekesi ile sona ermiĢ ve ardından 13 Kasım 1918‘de Ġstanbul iĢgal 

edilmiĢtir. Ġstanbul‘un iĢgalini 15 Mayıs 1919‘da Ġzmir‘in iĢgali izlemiĢ ve bir gün sonra 16 

Mayıs‘ta Mustafa Kemal PaĢa 9. Ordu MüfettiĢliği görevi ile Ġstanbul‘dan Samsun‘a hareket 

etmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa‘nın 19 Mayıs 1919‘da Samsun‘a ayak basması, Türk KurtuluĢ 

Mücadelesi‘nin baĢlangıcı olmuĢtur. Samsun‘dan sonra 21 Haziran 1919‘da yayımlanan Amasya 

Genelgesi‘nin ardından sırasıyla, Mustafa Kemal PaĢa‘nın baĢkanlığında ülkenin geleceğine yönelik 

kararların alındığı Erzurum ve Sivas Kongreleri toplanmıĢ ve Mustafa Kemal PaĢa ve beraberindeki 

heyet 27 Aralık 1919‘da Ankara‘ya ulaĢmıĢtır (―Türk KurtuluĢ SavaĢı kronolojisi,‖ 2021). Bu tarihe 

kadar önemli bir kısmı iĢgal edilen Anadolu‘da, Kuvay-i Milliye (Milli Kuvvetler) adıyla iĢgallere 

karĢı direniĢ birlikleri oluĢmuĢtur. Mustafa Kemal PaĢa‘nın Ankara‘ya geliĢinden yaklaĢık dört ay 

sonra 23 Nisan 1920‘de Büyük Millet Meclisi açılmıĢtır (Özakman, 2015). 

YaĢanan tüm bu geliĢmeler ıĢığında, Ġzmir baĢta olmak üzere Anadolu‘daki iĢgaller halk arasında 

tepkilere neden olmuĢ, eğitim de ‗kurtuluĢ bilinci‘ çerçevesinde ĢekillenmiĢtir. Bu dönemde, içinde 

bulunulan koĢullar eğitimi etkilerken, eğitim de bağımsızlık mücadelesine katkı sağlamıĢtır. 

Örneğin, eğitim örgütü içinde yer alan öğretmenler öğretmenler öğretmenlik görevlerinin ve eğitim 

iĢlerinin yanında, Erzurum ve Sivas Kongrelerine delege olarak katılmıĢlar, iĢgalleri protesto eden 

ve halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan mitinglerde düzenleyici ve konuĢmacı olarak yer almıĢlar, 

Ankara‘da 1920‘de açılan Meclis‘te vekil olarak ve önce Kuvay-i Milliye Birlikleri‘nde sonra da 

düzenli orduda cephede görev alarak Ulusal Mücadele‘ye katılmıĢlardır (Akyüz, 2019; Sarıhan, 

2019b). Öğretmenler ayrıca, halkı içinde bulunulan koĢullar hakkında bilinçlendirmek amacıyla 

düzenlenen mitinglerde ve konferanslarda, toplumun önde gelen aydınları ile birlikte konuĢmalar 

yapmıĢlardır. Ankara‘da Meclis‘in açılması ve hükümetin kurulmasından sonra da Maarif Vekâleti, 

öğretmenlere halkı bilinçlendirmek ve uyarmak görevini bir genelge ile duyurmuĢtur (Akyüz, 

2019).   

KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde, halk eğitimi çalıĢmaları arasında ilk sırada, iĢgaller sonrasında 

düzenlenen mitingler gelmektedir. Özellikle Ġzmir‘in iĢgalini izleyen günlerde Ġstanbul‘da iĢgali 

protesto eden Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Sultanahmet ve Darülfünun mitingleri, Ġstanbul dıĢında da 

Edirne ve Kastamonu mitingleri yapılmıĢ, bu mitinglerin düzenleyici ve konuĢmacıları arasında 

öğretmenler yer almıĢtır (Sarıhan, 2019b). ―21 Mayıs‘ta yapılan Darülfünun mitingi, hemen hemen 

yalnızca bir öğretmenler mitingi olmuĢtur‖ (Akyüz, 2019, s. 318). Ġlki Ġzmir‘in iĢgalini izleyen 23 

Mayıs 1919‘da yapılan Sultanahmet Mitingleri, 1920 baĢına kadar dört defa yapılmıĢtır ve her 

birine 150-200 bin kiĢinin katıldığı bu mitinglerde, Halide Edip Adıvar, Nakiye Hanım, Hüseyin 

Ragıp, Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıza Nur, 

Selim Sırrı Tarcan gibi eğitimci ve aydınlar konuĢmalar yapmıĢlardır (―Sultanahmet mitingleri,‖ 

2021). Anadolu‘da iĢgalleri protesto eden mitinglerde öğretmenlerin yanında her yaĢtan ve 

kesimden katılım olmuĢtur. Ulusal KurtuluĢ Mücadelesi süresince halk eğitimi çalıĢmaları arasında 

önemli bir yere sahip olan mitinglerde, iĢgalleri kınamak ve halkı içinde bulunulan durum hakkında 

bilinçlendirmek amaçlanmıĢtır ve bu yolla ulusal bilinç oluĢmuĢtur. Enformel yollardan halkın 
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bilgilendirilerek, ulusal bilincin oluĢtuğu bu büyük ve kapsamlı toplantılarda, öğretmenlerin 

yanında toplumda önde gelen kiĢilerin de görev aldığı görülmektedir.  

 

 

Resim 1: 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919 ve 13 Ocak 1920 tarihlerinde olmak üzere 

dört kez yapılan Sultanahmet Mitingleri‘nden bir kare. 

Ulusal Mücadele Dönemi‘nde mitinglerin yanında halkı bilgilendirmek ve bu mücadele etrafında 

birleĢtirmek amacıyla yürütülen bir diğer halk eğitimi çalıĢması ise konferanslardır. Mitinglerde 

olduğu gibi konferanslarda da eğitimciler ve aydınlar konuĢmacı olarak görev almıĢlardır. Sarıhan 

(2019b, s. 309), KurtuluĢ SavaĢı önderlerinin ilk konferanslarına örnek olarak Mustafa Kemal 

PaĢa‘nın konuĢmasını vermektedir:   

―KurtuluĢ savaĢı önderlerinin ilk konferanslarına örnek olarak Mustafa Kemal‘in 1919 

Aralık sonlarında Ankara‘ya geldiğinde Ģehrin ileri gelenlerine Ziraat Mektebi‘nde iki 

saat süreyle yaptığı konuĢmayı gösterebiliriz. Mustafa Kemal PaĢa, bu konuĢmasında 

binden fazla kiĢiyi içinde bulunulan durum ve çözüm yolları hakkında aydınlatmıĢtır.‖  

Halka açık ders ve konferansların Tanzimat döneminden itibaren aralıklarla sürdüğünü belirten 

Sarıhan (2019b, s. 306), konferansların ―okullaĢma düzeyinin çok düĢük olduğu bir ortamda, 

dünyada olup bitenler konusunda insanları bilgilendirmenin en etkili yollarından biri‖ olduğunu 

ifade etmektedir. KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde, Ġstanbul‘da ve Anadolu‘da öğretmenler ve aydınlar 

halkın aydınlatılması için yoğun çaba göstermiĢlerdir. Bu çabalar arasında, özellikle Ankara, 

Kastamonu, Giresun ve Sivas‘ta öğretmen dernekleri tarafından düzenlenen konferanslar ve gece 

dersleri ile Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mehmet Emin EriĢgil, Ağaoğlu Ahmet Bey gibi aydınların da 

Ankara‘dan Niğde, Sivas, Erzurum ve Samsun‘a uzanan gezici konferansları yer almaktadır 

(Sarıhan, 2019b).    

Son olarak bu dönemde, konferanslar yoluyla halkı bilgilendirme görevi üstlenen ve toplum 

tarafından tanınan bir baĢka yüz ise Mehmet Âkif‘tir. Ġstanbul‘da Baytar Mektebi‘ni bitiren Mehmet 

Âkif, veteriner hekim olmasının yanında aynı zamanda Ģair, öğretmen, vaiz, çevirmen ve 

siyasetçidir (―Mehmet Âkif Ersoy,‖ 2021). ―Balkan SavaĢları sırasında yaptığı konuĢmalarla halkı 

aydınlatmaya ve uyandırmaya çalıĢan‖ (Akyüz, 2019, s. 300) Mehmet Âkif, KurtuluĢ Mücadelesi 
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baĢladığında da Anadolu‘da baĢlayan direniĢi Ģiirleri ve gazete yazıları ile desteklemiĢtir. 16 Mart 

1920‘de Ġstanbul‘un iĢgal edilmesi üzerine Atatürk, Mehmet Âkif‘i Ankara‘ya davet etmiĢ ve Âkif, 

Ulusal Mücadele‘yi desteklemek için Meclis‘in açılmasından kısa süre sonra Ankara‘ya gelmiĢtir 

(Meydan, 2015). Mehmet Âkif, Burdur milletvekili olarak Meclis‘te görev almasının ardından 

EskiĢehir, Burdur ve Konya‘da ―halkı ulusal hareket saflarında birleĢtirmeye çağıran‖ (Meydan, 

2015, s. 140) konuĢmalar yapmıĢtır. Halkı bilinçlendirmek amacıyla yaptığı bu konuĢmalar arasında 

1920 Ekim‘inde Kastamonu‘da yaptığı konuĢma ile halkı, Türk KurtuluĢ SavaĢı‘na ve Ulusal 

Mücadele‘ye destek vermeye ve katılmaya çağırmıĢ, ―halkı vaazlarla kurtuluĢ yolunda 

aydınlatmıĢtır‖ (Akyüz, 2019, s. 306; Meydan, 2015, s. 144). Âkif‘in Kastamonu‘da halka yaptığı 

bu konuĢma, sonradan ―binlerce nüsha bastırılarak Anadolu‘ya, halka ve cephelere dağıtılmıĢ; 

camilerde, kahvelerde, derneklerde, askeri birliklerde okutulmuĢtur‖ (Meydan, 2015, s. 140). 

Özetle, Ulusal Mücadele Dönemi‘nde halk eğitimi çalıĢmaları içinde önemli bir yeri olan miting ve 

konferanslarda, Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mehmet Emin EriĢgil, Mehmet Akif Ersoy gibi eğitimci 

ve yazarlar halkı içinde bulunulan durum hakkında bilgilendirici konuĢmalar yapmıĢlardır.  

Ulusal Mücadele‘de halkı bilinçlendirme görevini üstlenen öğretmenlerin bu görevlerini Ankara 

Hükümeti kurulduktan sonra da sürdürdüğü bilinmektedir. Ankara‘da 23 Nisan 1920‘de Meclis 

açılmıĢ ve bu tarihten on gün sonra 3 Mayıs‘ta da hükümet kurulmuĢtur. 3 Mayıs‘ta kurulan 

hükümetin Maarif Vekâleti, 10 Mayıs‘ta yayımladığı genelge ile öğretmenlere ―ulusal mücadelenin 

amaçları hakkında‖ ―halkı aydınlatma ve uyarma‖ görevi vermiĢtir (Akyüz, 2019, s. 324; Sarıhan, 

2019b, s. 16). Bu geliĢmelerden hareketle, mücadele koĢullarında gönüllü olarak halkı 

bilinçlendirme görevini üstlenen öğretmenlerin, daha sonra bu görevlerini Maarif Vekâleti‘nin 

genelgesiyle de sürdürdükleri anlaĢılmaktadır.  

KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde, iĢgaller sonrasında halk arasında oluĢmaya baĢlayan ‗kurtuluĢ bilinci‘ 

kavramına eğitimin her alanında rastlanmaktadır. KurtuluĢ bilincini, Ulusal Mücadele sırasında 

kongrelerde ve cephede fiilen görev alan öğretmenlerin davranıĢlarında, okullarda baĢlıca konu 

olarak iĢlenmesinde, halkı bilinçlendirmek için düzenlenen konferans ve mitinglerde görmek 

mümkündür. Bu dönemde, Ġstanbul‘da ve Ġstanbul dıĢındaki Ġzmir, Bursa gibi iĢgal bölgelerinde 

öğretmenler ve eğitim öğretim iĢleri, iĢgalin olumsuzluklarından etkilenmiĢ, bu bölgelerde eğitim 

iĢgal güçlerinin etkisi altında sürdürülmeye çalıĢılmıĢtır (Akyüz, 2019; Sarıhan, 2019b).  

KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde Anadolu‘da eğitim iĢleri, 23 Nisan 1920‘de Büyük Millet Meclisi‘nin 

açılmasının ardından 3 Mayıs 1920‘de kurulan hükümette yer alan 11 bakanlıktan biri olan Maarif 

Vekâleti tarafından yürütülmüĢtür. Ġlk Hükümet‘te bakanlıklardan birinin Eğitim Bakanlığı olması 

kayda değer olmakla birlikte, bu durum Meclis‘in ve Ankara Hükümeti‘nin eğitim iĢlerine verdiği 

değeri göstermesi bakımından da anlamlıdır. ―Ġlk TBMM Hükümeti‘nin programında eğitime yer 

verilmiĢ ve tarihte ilk kez ―milli Ģuuru geliĢtirici kitapların yazdırılacağı‖ndan söz edilmiĢtir‖ 

(Bülbül, 1991, s. 230). 1920-1923 yılları arasında Ankara Hükümeti‘nin maarif vekilliği görevini 

sırasıyla, Dr. Rıza Nur, Hamdullah Suphi, Mehmet Vehbi ve Ġsmail Safa yürütmüĢtür. ―Dört vekilin 

döneminde de öğretmenlerin sorunlarıyla, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim sorunlarına 

iliĢkin çalıĢmalar yapılmıĢtır‖ (Sarı, 2013, s. 169). Anadolu‘da Maarif Vekâlet‘inin önemli 

çalıĢmalarından biri de 1921‘de Ankara‘da düzenlenen Maarif Kongresi‘dir.  
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Zafer Yolunda: Ankara’da Bir Eğitim Kongresi 

Eğitim, KurtuluĢ SavaĢı öncesinde, II. MeĢrutiyet Dönemi‘nde, yoğun bir Ģekilde tartıĢılan bir 

alandır. Bu dönemde, Balkan SavaĢları yenilgisi, politik nedenler yanında eğitimle ilgili nedenlerle 

de açıklanmaya çalıĢılmıĢ, yenilginin baĢlıca nedeninin Osmanlı toplumunun eğitim alanında geri 

kalmıĢlığı olduğu toplumun önde gelen aydınları tarafından dile getirilmiĢtir (Akyüz, 2019, s. 291). 

Okul eğitiminden öğretmen yetiĢtirmeye kadar eğitimin pek çok yönüyle tartıĢmaya açıldığı bu 

dönemde, halk eğitimi köy eğitimi bağlamında ele alınmıĢtır. Halk eğitimi baĢlığı altında köye göre 

eğitim uygulaması ve öğretmen yetiĢtirme, köy yaĢamını uygarlaĢtırma, yatılı köy okullarının 

kurulması, tüketici değil üretici unsurlara ihtiyaç duyulması konuları yer almıĢtır. Diğer yandan, II. 

MeĢrutiyet Dönemi‘nde yetiĢkinlere yönelik düzenlenen gece dersleri, kurslar ve konferanslar 

yoluyla halk eğitimi çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Bunlar arasında kadın derneklerinin toplantı ve 

konferanslarının yanında, Ġsmail Hakkı Baltacıoğlu‘nun Terbiye-i Avam Konferansı ile Mehmet 

Akif Ersoy‘un Balkan SavaĢları sırasında halkı aydınlatmaya dönük konuĢmaları öne çıkmaktadır 

(Akyüz, 2019). 

YaklaĢık on yıl süren ve büyük kısmı savaĢlarla geçen II. MeĢrutiyet Dönemi‘nin ardından baĢlayan 

Türk KurtuluĢ SavaĢı süresince de eğitim ve halk eğitimi alanındaki sorun alanları varlığını 

korumuĢtur. Uzun yıllar süren savaĢlar eğitimi olumsuz etkilemiĢ, eğitimli insan kaynağının önemli 

bir kısmı bu savaĢlarda kaybedilmiĢtir. Buna karĢın, halkın eğitim gereksinimi de sürmüĢtür. I. 

Dünya SavaĢı‘nın ardından baĢlayan KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde bir yandan Ulusal Mücadele 

sürerken, diğer yandan da eğitim konularının üzerinde önemle durulmuĢtur. 1920‘de Ankara‘da 

açılan Meclis‘in ardından kurulan ilk hükümetteki bakanlıklardan biri olan Maarif Vekâleti, eğitim 

iĢlerini yürütürken, eğitim sorunları ile de yakından ilgilenmiĢtir. Maarif Vekâlet‘inin eğitimi ve 

sorunları tartıĢmak üzere düzenlediği Maarif Kongresi, bu anlamda dikkate değer çalıĢmalar 

arasındadır. 1921 yılının 15-21 Temmuz tarihleri arasında Ankara‘da toplanan Maarif Kongresi‘ni 

üç baĢlık altında değerlendirmek mümkündür:  

1. Kongrenin toplanma koĢulları ve kongre hakkında genel bilgiler 

2. Mustafa Kemal PaĢa‘nın cepheden gelerek yaptığı kongre açıĢ konuĢmasında öne çıkan 

konular 

3. Kongrede okul eğitimi ve halk (yetiĢkin) eğitimine yönelik alınan kararlar ve kongrenin 

yansımaları 

Maarif Kongresi öncesinde, 1921 baĢlarında kurulan düzenli ordunun ilk iki zaferi, Yunan ordusuna 

karĢı sırasıyla 10 Ocak ve 1 Nisan‘daki I. ve II. Ġnönü SavaĢları‘dır. Üçüncü Yunan saldırısı ise aynı 

yıl 8-25 Temmuz tarihleri arasında olmuĢtur (Özakman, 2015). Tarihe Kütahya EskiĢehir SavaĢları 

olarak geçen bu üçüncü saldırı, Kütahya, EskiĢehir ve Afyon‘un kaybedilmesinin ardından, yaklaĢık 

bir ay sonra baĢlayacak olan Sakarya SavaĢı için güçlenme çalıĢması yapmak üzere Türk ordusunun 

Sakarya‘nın doğusuna çekilmesi ile son bulmuĢtur (Sarıhan, 2019a). Maarif Kongresi, Kütahya 

EskiĢehir SavaĢları‘nın en yoğun biçimde sürdüğü ve cephedeki top seslerinin Ankara‘dan 

duyulduğu koĢullar altında toplanmıĢtır.  
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Resim 2: Hamdullah Suphi Tanrıöver, KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde 14 Aralık 1920-20 Kasım 1921 

tarihleri arasında TBMM Maarif Vekili olarak görev yapmıĢtır.  

 

Kongre Ankara Erkek Öğretmen Okulu Konferans Salonu‘nda toplanmıĢ, yurdun iĢgal bölgeleri 

dıĢından gelen 200‘ün üzerinde kadın ve erkek öğretmen kongreye katılım sağlamıĢtır (Akyüz, 

2019; Sarıhan, 2019a). Kongre sırasında Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver‘dir. 

Kongrenin toplanma hazırlığının Maarif Vekâleti tarafından birkaç ay önceden yapıldığı, belirlenen 

kongre tarihinden önce baĢlayan Yunan saldırısına rağmen toplandığı ve yine savaĢ nedeniyle 

planlanan süreden daha kısa sürdüğü bilinmektedir. SavaĢ nedeniyle tüm eğitim sorunlarını tartıĢma 

olanağı olmasa da, Maarif Kongresi daha sonra Cumhuriyet‘in eğitim politikaları için bir zemin 

olmuĢtur (Akyüz, 2019).  

Maarif Kongresi‘nin açıĢ konuĢmasını, Mustafa Kemal PaĢa cepheden gelerek bizzat yapmıĢtır. 

KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde Ankara‘da yayın yapan Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, kongrede 

Mustafa Kemal PaĢa‘nın açıĢ konuĢması yapmasına Ģu Ģekilde yer vermiĢtir (Akyüz, 2019, s. 321): 

―Mustafa Kemal PaĢa, Üçüncü Yunan taarruzunun en ateĢli zamanında muallim 

ordusunun gelecek vazifesiyle meĢgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek Türk tarihinin 

benzeri ender bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır.‖  

―Atatürk, kongrenin açılıĢında yaptığı konuĢmasında önceki eğitim sistemini eleĢtirerek, ülkenin 

geri kalmasında oynağı role dikkati çektikten sonra yeni devletin eğitim politikasının Osmanlı‘daki 

gibi gayr-i milli olmayıp, doğu ve batı etkisinden uzak ulusal bir politika olacağını vurgulamıĢtır‖ 

(Güven, 2018, s. 211). Mustafa Kemal PaĢa‘nın kongre açıĢ konuĢmasındaki ―ulusal eğitim‖ 

vurgusu, ulusal egemenlik için verilen Ulusal Mücadele ile ‗ulusallık‘ çizgisinde buluĢmaktadır. 

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi‘nde 21 Temmuz 1921 tarihinde tam metin olarak yayımlanan açıĢ 

konuĢmasında Atatürk, eğitim kuruluĢlarının verimli çalıĢabilmesi için önlemler alınmasını istemiĢ, 

bu önlemlerin de çağdaĢ ve pedagojik esaslara uygun olmasının gereğine iĢaret etmiĢtir (Atatürk 

AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı, 2021a; BinbaĢıoğlu, 2014). Atatürk‘ün çağdaĢ ve bilim temelli 

eğitim vurgusu, eğitimin ulusal nitelikte olması ile birlikte daha sonra Cumhuriyet Dönemi‘nin 

eğitim politikalarında belirleyici temel ilke olacaktır. Atatürk konuĢmasında, ulusal bir eğitimin 
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yanında üretime yönelik eğitime de dikkati çekmiĢtir (Sarıhan, 2019a). Atatürk‘ün açıĢ 

konuĢmasından hareketle, Cumhuriyet‘in ilanından sonra köye göre öğretmen yetiĢtirme çalıĢmaları 

arasında yer alan Köy Öğretmen Okulları, 1930‘larda yatılı Eğitmenlik Kursları ve Köy Enstitüleri 

uygulamalarının düĢünsel temellerinin KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘ne dayandığı görülmektedir. 

Devam eden savaĢ nedeniyle çalıĢmalarını erken bitiren Maarif Kongresi‘nde okul eğitimi ile ilgili 

ele alınan baĢlıca konular Ģunlardır: Çocukları hayatta baĢarılı kılacak ilköğretim programlarının 

gerekliliği, köy ve kentlerin gereksinimlerinin farklı olması nedeniyle ilkokul programlarının ayrı 

ayrı hazırlanması ve köy öğretmeni yetiĢtirilmesi (Akyüz, 2019, Sarıhan, 2019a). Kongrede, halk 

eğitimi ile ilgili olarak, yetiĢkinler için yüksek programlar yerine öncelikle onlar için gerekli olan 

dil, hesap ve din derslerinin okutulması, ―halk eğitiminin ancak bu Ģekilde sağlanabileceği‖ 

belirtilmiĢtir (Sarıhan, 2019a, s. 111). Halk eğitimine iliĢkin bu ifadeden hareketle, yetiĢkin 

eğitiminin özü olarak tanımlanabilecek, gereksinime yönelik programların uygulanmasına öncelik 

verilmesinin kararlaĢtırıldığı anlaĢılmaktadır. Buna göre kongrede, Mustafa Kemal PaĢa‘nın ifadesi 

ile ―milleti yetiĢtirmek gibi kutsal bir görevi üzerine alan‖ öğretmenlerin halk eğitimi alanındaki 

çalıĢmalarının çerçevesi, içinde bulunulan koĢullarda halkın gereksinim duyduğu alanlara öncelik 

vermek olarak ifade edilmiĢtir. Nitekim Cumhuriyet‘in ilanından sonra halk eğitimi çalıĢmaları bir 

gereksinim alanı olan okuma yazma ekseninde geliĢecek, okumaz yazmazlığı ve cehaleti ortadan 

kaldırmak, eğitim politikalarının ilk hedefi olarak belirlenecektir.  

Maarif Kongresi’nden 30 Ağustos Zaferi’ne halk (yetiĢkin) eğitimi 

Maarif Kongresi‘nin 21 Temmuz‘da çalıĢmalarını tamamlamasının ardından 25 Temmuz‘da Türk 

Ordusu‘nun Sakarya‘nın doğusuna çekilmesi sona ermiĢ ve 23 Ağustos 1921‘de baĢlayacak olan 

Sakarya SavaĢı için güçlendirme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu sırada ordunun silah, cephane, 

giyecek, yiyecek gibi gereksinimlerini karĢılamak ve Sakarya SavaĢı'na hazırlanmak için 

BaĢkomutan Mustafa Kemal PaĢa tarafından Tekâlif-i Milliye (Ulusal Yükümlülük) emirleri 

yayınlamıĢtır (Özakman, 2015). 13 Eylül 1921‘e kadar 22 gün 22 gece süren ve Büyük Taarruz‘a 

giden yolu açan Sakarya SavaĢı‘nın zaferle sonuçlanması iç ve dıĢ kamuoyunda yankı uyandırmıĢ, 

Türk halkının kurtuluĢ umudu canlanmıĢtır.  

Sakarya SavaĢı‘ndan sonra halk eğitimi alanındaki ilk uygulama, Aralık 1921‘de baĢlayan ve iki yıl 

süren Serbest Âli Dersler‘dir. Halkı bilgilendirme amacı güden bu derslerin hazırlığı, Haziran 

1921‘de Maarif Vekâleti bünyesinde ―Serbest Âli Dersler Heyet-i Ġlmiyyesi‖ adıyla kurulan bir 

komisyon ile baĢlamıĢ, ―komisyon a) vaaz ve konferans ve b) yüksek dersler türünde eğitim ve 

öğretim faaliyeti yapılmasını kararlaĢtırmıĢtı‖ (Öztürk, 1994, s. 57-60). Herkese açık olan Serbest 

Âli Dersler, o dönemde Hamdullah Suphi, Mahmut Esat Bey, Dr. Rıza Nur ve Tevfik RüĢtü Bey 

gibi Ankara‘nın önde gelen aydınları tarafından verilmiĢtir. Serbest Âli Dersler‘in programında yer 

alan dersler ise sosyoloji, eğitim bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Edebiyatı, tarih, hukuk ve 

iktisat bilim dallarına aitti (Akyüz, 2019, s. 325; Öztürk, 1994, s. 59; Sarıhan, 2019a, s. 37). 

―Serbest Âli Dersler, gerek Ankara‘daki elit ve okuryazar kesimi mevcut geliĢmeler konusunda 

bilgilendirmek, gerekse Milli Mücadele hareketinin siyasi misyonunu anlatmak yönünden de büyük 

önem taĢıyordu‖ (Öztürk, 1994, s.63).  

Serbest Âli Dersler uygulamasının yaĢama geçmesinin ardından halk eğitimi, eğitim gündeminde 

yer almaya devam etmiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa, Büyük Taarruz‘dan önce 1 Mart 1922‘de, 
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TBMM‘nin açılıĢ konuĢmasında yetiĢkinler için okuma yazma, tarih, coğrafya ve din konularında 

temel bilgi veren eğitime dikkati çekmiĢ, kadınların ve köylü nüfusun eğitimine önem verilmesi 

gereğini dile getirmiĢtir (Geray, 2002, s. 168; Okçabol, 2006, s. 127).  Mustafa Kemal PaĢa‘nın 

konuĢmasından alıntılar Ģöyledir:  

―Hükümetin en verimli ve önemli görevi eğitim iĢleridir. Bu görevde baĢarılı olabilmek 

için öyle bir program uygulamak zorundayız ki, o program milletimizin bu günkü 

durumu ile sosyal ve yaĢamın ihtiyaçları ile, yerel Ģartlarla ve çağın gerekleri ile tam 

anlamıyla denk ve uygun olsun. (…) bu ülkenin gerçek sahibi ve sosyal yapımızın 

gerçek unsuru köylüdür. ĠĢte bu köylüdür ki, bu güne kadar eğitim nurundan yoksun 

bırakılmıĢtır. Bundan dolayı, bizim uygulayacağımız eğitim politikasının temeli ilk önce 

var olan cehaleti yok etmektir. (…) bütün köylüye okumak, yazmak ve vatanını, dinini, 

dünyasını tanıtacak kadar coğrafya tarih, din ve ahlâk ile ilgili bilgiler vermek ve dört 

iĢlemi öğretmek eğitim programımızın ilk amacıdır. (…) Orta eğitimde de eğitim ve 

öğretim yöntemlerinin pratik ve uygulamalı olması temeline uymak Ģarttır. 

Kadınlarımızın da aynı öğretim aĢamalarından geçerek, yetiĢmelerine önem verilecektir. 

(…) yetiĢecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri eğitim sınırı ne olursa olsun, 

en önce ve her Ģeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığı için kendi benliğine ve milli 

geleneklerimize düĢman olan bütün unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir. 

Uluslararası dünyanın bu günkü durumuna göre, böyle bir savaĢın gerektirdiği mücadele 

ruhunu taĢımayan insanlara ve bu nitelikteki insanlardan kurulu topluluklara yaĢama ve 

bağımsızlık hakkı yoktur‖ (Millet Meclisi Tutanak Dergisi D. 1, C. 18, Sa. 2). 

Mustafa Kemal Atatürk‘ün meclisin açılıĢ konuĢmasında, eğitim üzerine tespitleri ve yapılması 

gerekenlere iliĢkin görüĢleri O‘nun bütüncül eğitim yaklaĢımının bir baĢka örneğidir. Özellikle 

öncelikli hedef olarak cehaleti yok etmeyi amaçlayan eğitim vurgusu, O‘nun hem çocuk ve 

gençlerin hem de halkın eğitimine önem verdiğini gösteren örneklerden biridir. Büyük Taarruz 

öncesindeki bu Meclis açılıĢ konuĢması ile yaklaĢık sekiz ay öncesindeki Maarif Kongresi‘nin 

açılıĢında yaptığı konuĢma, Atatürk‘ün Ulusal Mücadele sırasında eğitimi önceleyen tutumunun 

yanında eğitim iĢleriyle yakından ilgilendiğini göstermesi açısından önemlidir. 

30 Ağustos Zaferi’nden Cumhuriyet’in ilanına halk (yetiĢkin) eğitimi  

26 Ağustos‘ta baĢlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos‘ta Türk Ordusu‘nun kesin zaferi ile 

sonuçlanmıĢ, Ġzmir yönünde düĢmanı takip eden Türk Ordusu 9 Eylül 1922‘de Ġzmir‘e ulaĢarak, üç 

buçuk yıl süren Ulusal KurtuluĢ Mücadelesi iĢgalin baĢladığı Ģehirde, Ġzmir‘de fiilen sona ermiĢtir. 

30 Ağustos Zaferi sonucunda Yunan Ordusu Batı Anadolu‘dan çekilmiĢ ve 11 Ekim‘de Mudanya 

AteĢkes AntlaĢması imzalanmıĢtır (―Büyük Taarruz,‖ 2021). 30 Ağustos Zaferi‘nden Cumhuriyet‘in 

ilanına kadar geçen bu sürede, bir yandan Lozan GörüĢmeleri sürerken diğer yandan eğitimle ilgili 

çalıĢmalar sürmüĢtür.  
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Resim 3: Mustafa Kemal PaĢa, Büyük Taarruz‘un baĢladığı Afyon Kocatepe‘de (1922) 

Mudanya AteĢkes AntlaĢması sonrasında, Milli Eğitim Bakanı Ġsmail Safa Özler, valilere 

gönderdiği 25 Kasım 1922 tarihli 7977/3655 sayılı genelge ile, eğitimcilerle birlikte halk eğitimi 

çalıĢmalarının baĢlatılmasını istemiĢtir. Bu genelge doğrultusunda 105 değiĢik yörede Halk 

Mektepleri ve Gece Dersleri açılmıĢtır. Halka okuma yazma öğretme ve temel eğitim vermenin 

amaçlandığı bu uygulamalarla, 7-8 bin kiĢinin okuma yazma kursundan geçmesi sağlanmıĢtır 

(Okçabol, 2006, s. 127). Tüm bu geliĢmelerden hareketle, önce Maarif Kongresi kararlarında ve 

daha sonra Mustafa Kemal PaĢa‘nın Meclis açılıĢ konuĢmasında belirtilen okuma yazma baĢta 

olmak üzere halkın gereksinim duyduğu alanlarda eğitim verilmesi konusunda uygulamada adımlar 

atıldığı görülmektedir.  

Halk Mektepleri ve Gece Dersleri uygulamalarının ardından, 1923 yılında da halk eğitimi alanına 

iĢaret eden kararlar, resmi belgelerde yer almaya devam etmiĢtir. 17 ġubat-4 Mart tarihleri arasında 

toplanan Ġzmir Ġktisat Kongresi‘nde köylerde uygulamalı tarımın öğretildiği okullar açılması, 

―aydın kiĢilerin de köylere yerleĢmesinin teĢvik edilmesi‖ kararı alınmıĢtır (BinbaĢıoğlu, 2014, s. 

430). Ġzmir Ġktisat Kongresi‘nden dört gün sonra 8 Mart 1923‘te Milli Eğitim Bakanı Ġsmail Safa 

Özler tarafından yayımlanan ve Misak-ı Maarif (Eğitim Andı) adıyla bilinen bakanlık genelgesinde, 

eğitim ve öğretimi ilkokul sıralarına sığdırmanın bütün gereksinimleri karĢılamayacağı, okuldan 

sonra mesleki uzmanlığı kolaylaĢtıracak ve teĢvik edecek birçok bilimsel kurumun gerekli olduğu 

ifade edilmiĢtir (BinbaĢıoğlu, 2014, s. 433). Bu ifade ve kararlardan hareketle, halkın bütününü 

eğitme hedefinin bir politika olarak benimsendiği sonucuna ulaĢılabilir.   

Milli Eğitim Bakanı Ġsmail Safa Özler‘in bakanlığı döneminde gerçekleĢen bir diğer çalıĢma, 1923 

yılında 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında toplanan ve sonucunda Maarif Vekâletince 

uygulanacak olan ayrıntılı bir eğitim programının ortaya çıktığı I. Heyet-i Ġlmiye Toplantısı‘dır. Bir 

ay süren bu toplantıda, halk eğitimi konusu Ankara‘da Âli Dersler ve ilkokul sonrasında yaĢamla 

ilgili öğretim programının gerekliliği baĢlıklarında ele alınmıĢtır (Atatürk Ansiklopedisi, 2021). I. 

Heyet-i Ġlmiye Toplantısı‘nda ele alınan konular toplantının bitiminden bir gün önce 14 Ağustos 

1923‘te kurulan hükümetin programında eğitimle ilgili kısımda yer almıĢtır. 15 Eylül 1923‘te kabul 

edilen hükümet programının milli eğitim bölümünde çocukların eğitimi yanında halkın eğitiminin 

eğitimin görevleri arasında olduğu ifade edildikten sonra, halk eğitimi için gece dersleri ve çırak 
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okullarının kurulacağı, halkın gereksinimine uygun kitapların yazdırılarak memleketin her tarafına 

dağıtılacağı ifade edilmiĢtir (BinbaĢıoğlu, 2014, s. 440-441). 1923 yılında, Ġzmir Ġktisat 

Kongresi‘nden Eğitim Andı‘na ve I. Heyet-i Ġlmiye Toplantısı‘na halk (yetiĢkin) eğitimine yapılan 

bu vurgular, Cumhuriyet‘e giderken yalnız okul eğitimi değil, halkın eğitimi üzerine de çalıĢmalar 

yürütmenin gerekliliğinin her fırsatta dile getirildiğini ve eğitimin tüm toplumun eğitimi 

bağlamında bütün olarak ele alındığını göstermektedir. 

SONUÇ VE TARTIġMA 

KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde halk eğitimi, Ulusal Mücadele ile içiçe yürütülmüĢ, bu dönemde okul 

eğitiminden halk eğitimine ‗kurtuluĢ bilinci‘ eğitime yön vermiĢtir. 15 Mayıs 1919‘da Ġzmir‘in 

iĢgalini izleyen günlerde baĢta Ġstanbul olmak üzere, Anadolu‘nun farklı yerlerinde düzenlenen 

mitingler ve konferanslar enformel yollardan yürütülen ilk halk eğitimi çalıĢmaları arasındadır. 

Düzenleyicileri ve konuĢmacıları arasında eğitimcilerin ve aydınların yer aldığı bu etkinliklerde, 

halkı Ulusal Mücadele etrafında toplamak ve bilinçlendirmek amaçlanmıĢtır. Diğer yandan iĢgal 

koĢulları, okul eğitimini de olumsuz etkilemiĢ ve halk arasında olduğu gibi okullarda da kurtuluĢ 

bilinci oluĢmuĢtur. 

Ulusal Mücadele Dönemi‘nin baĢlangıcında mitingler ve konferanslar halk eğitimi çalıĢmaları 

arasında yer alırken, daha sonra Anadolu‘da eğitim iĢleri, 23 Nisan 1920‘de açılan ilk Meclis‘in 

ardından kurulan Ankara Hükümeti‘nin Maarif Vekâleti tarafından yürütülmüĢtür. Maarif 

Vekâlet‘inin 1921 Temmuz‘unda Ankara‘da bir eğitim kongresi düzenlemesi ve açıĢ konuĢmasını 

Atatürk‘ün yapması eğitime verilen değer ve önem açısından önemlidir (Bülbül, 1991). Maarif 

Kongresi, devam eden Yunan saldırısı nedeniyle planlanandan daha kısa sürmüĢ olsa da, toplanma 

koĢulları ve Mustafa Kemal PaĢa‘nın açıĢ konuĢması ile eğitime verilen değeri göstermesi açısından 

ve sonrasında Cumhuriyet‘in ulusal eğitim politikalarına bir zemin olması nedeniyle Türk eğitim 

tarihinde ayrı bir yere sahiptir.  

Maarif Kongresi sonrasında yürütülen halk eğitimi çalıĢmaları, kongrede ifade edildiği biçimde 

halkın gereksinim duyduğu alanlarda sürmüĢtür. Bu kapsamda 1921 sonunda Ankara‘da, önde 

gelen aydınlar tarafından yetiĢkinler için halka açık dersler ve konferanslar düzenlenmiĢtir. Mustafa 

Kemal PaĢa‘nın Mart 1922‘deki Meclis açılıĢ konuĢmasında vurguladığı halk için okuma yazma ve 

temel bilgiler gereksinimi, 30 Ağustos Zaferi sonrasında açılan Halk Mektepleri ve Gece Dersleri 

ile uygulamaya konulmuĢtur.  Zafer‘den sonra Ġzmir Ġktisat Kongresi‘nde köylere göre eğitim 

kararında ve Cumhuriyet‘ten kısa süre önce toplanan I. Heyet-i Ġlmiye Toplantısı‘nda halkın 

eğitimine yönelik çalıĢmaların düĢünsel yapısı oluĢturulmuĢtur.  

30 Ağustos zaferi ile taçlanan Türk KurtuluĢ SavaĢı Dönemi, eğitimi kurtuluĢ bilinci ve ulusal 

bağımsızlık ekseninde Ģekillendirirken, ulusal eğitim politikalarının belirlendiği bir dönemdir. 

Ankara Hükümeti‘nin Maarif Vekâleti tarafından yürütülen halk eğitimi çalıĢmaları ile hem Ulusal 

Mücadele‘ye katkı sağlanmıĢ hem de halkın gereksinim duyduğu alanlara öncelik verilmiĢtir. Tüm 

bu çaba ve giriĢimlerde, Ankara Hükümeti‘nin 11 bakanlığından biri olan Maarif Vekâlet‘inin 

çalıĢmalarının yanında Meclis BaĢkanı Mustafa Kemal PaĢa‘nın söz ve eylemlerine yer vermek 

gerekmektedir.  

Kendi öğrenim yaĢamında bir asker olarak yetiĢen ve baĢkomutan unvanıyla ordu ve savaĢlar 

yöneten Mustafa Kemal Atatürk‘ün eğitimcilere hitap ettiği konuĢmalarında, askerlik alanındaki 
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baĢarıların hemen ardından eğitim yoluyla ulaĢılacak baĢarıları vurgulaması, eğitime verdiği değer 

ve yüklediği anlamla açıklanabilir.  Bu açıdan, 1921‘de cepheden gelerek Maarif Kongresi‘nin 

açılıĢında yaptığı konuĢmada, ―Silâhıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan 

milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla Ģüphem yoktur‖ cümlesi 

önemlidir (Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı, 2021a). 27 Ekim 1922‘de Bursa‘da öğretmenlere 

hitaben yaptığı konuĢmada ise Ģöyle demiĢtir (Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı, 2021b):  

―Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordularınızın zaferi için yalnız zemin 

hazırladı… Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutlaka baĢarılı 

olacaksınız. Ben ve sarsılmaz inançla bütün arkadaĢlarım, sizi takip edeceğiz ve sizin 

rastlayacağınız engelleri kıracağız.‖ 

―14 Ağustos 1923‘te, Heyet-i Ġlmiye Ģerefine verilen çay ziyafetine katılan Atatürk, heyetin 

çalıĢmalarına dönük beklentilerini Ģu sözlerle ifade etmiĢtir: ―ġimdiye kadar askerlik ve siyaset 

sahasında vücuda getirilen zaferin irfan sahasında da temin edileceğini ümit ederim.‖‖ (Atatürk 

Ansiklopedisi, 2021). Atatürk, 1 Mart 1924‘te Meclis‘in açılıĢ konuĢmasında ―Milli eğitim ıĢığının 

memleketin en derin köĢelerine kadar ulaĢmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz‖ demiĢtir 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2011, s. 7). Memleketin en derin köĢelerine kadar ulaĢma 

hedefindeki eğitim, çocuk, genç ve yetiĢkin, herkesi kapsayan ulusal bir eğitimdir. 

Akyüz (2019) Türk eğitim tarihi bilmenin, araĢtırmanın ve çalıĢmanın nedenlerinden birini geçmiĢte 

yapılan eğitim uygulamalarından dersler çıkarmak olduğuna dikkati çekmektedir. Buna göre 

olumsuz örnekleri tekrar etmekten kaçınmak, olumlu örnekleri de geliĢtirmek gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Eğitim, insanların ve toplumların yaĢamında her zaman önemli bir yere sahip 

olmuĢtur. 21. yüzyıl dünyasında ve toplumunda da eğitime yüklenen değer artarak sürmektedir. 

Türk KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde ulusal egemenliğe ve ulusal eğitime önem verilmesini, 21. 

yüzyılın dünyası için bir ilham ve güç kaynağı olarak görmek ve değerlendirmek gerekmektedir. 

DüĢünsel temelleri KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‘nde oluĢan ve Cumhuriyet‘in ilanı sonrasında ulusal ve 

aynı zamanda dünyadaki değiĢmelere uyum sağlayacak bir eğitim tasarlamak üzerine kurulan 

anlayıĢın bugünün dünyasında da geçerliliğini koruduğu görülmektedir. 21. yüzyılın dünyasında 

eğitim, Atatürk‘ün manevi mirası olarak iĢaret ettiği ―akıl ve bilim‖in rehberliğinde, her toplumun 

gereksinimlerine göre biçimlenmektedir. Dolayısıyla, bugünün dünyasına ayak uydurmak akıl ve 

bilim temelli eğitimden geçerken, bunun yanında toplumun gereksinimlerine göre Ģekillenen ulusal 

eğitim anlayıĢının da gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, okul eğitimi ve halk (yetiĢkin) 

eğitimi politikaları belirlenirken ve buna bağlı olarak geleceğin eğitimi tasarlanırken, bugünün 

koĢullarının yanında geçmiĢte yapılan uygulamalar ve bakıĢ açılarının rehberliğine baĢvurulması 

önerilmektedir.   
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ÖZET 

Tüm insanlık tarihinde eĢsiz kiĢiliği ile mal olmuĢ Atatürk‘ün üstün kiĢiliğini daha belirgin biçimde 

tanımlanmaktadır. Atatürk en mühim özelliklerinden biri olan ileri görüĢlülüğe sahip olmasıdır. Her 

konuda baĢarılı olan bir devlet adamı ve komutan olarak daimi ileriyi görme özelliğini kendinde 

kullanan Atatürk, pek çok bireyin o devirde haberdar olmadıkları gerçekleri sezinleyerek 

tedbirlerini ve hedeflerini bunlara göre almıĢtır. Türk Ulusu tutulmayan sözler için ve mütareke 

hükümlerinin ihlal bozulmasına karĢı Atatürk‘ün liderliğinde savaĢa devam kararı vermiĢlerdir. 

Atatürk verdiği demecinde, askerliğin en çok sanatkârlığını sevdiğini söylemiĢtir. Ordunun ve 

ulusun bilinçaltı ve bilinç değerlerini kullanmak ve bilmek savaĢın sanat tarafını oluĢturmaktadır. 

Onun yöneteceği insanların fikirleri, emelleri ve ruhlarında saklı duygularını sorgulamaktadır. 

Komuta edeceği kiĢilerin hangi emellerini kendisine yansıtmak üzere onların gönüllerini kazanarak 

onlara güven kazandırmaya önem vermektedir. Ve motivasyonu ile onlara moral olan kuvvetler 

yaratmaktadır. 

Atatürk her konuda, yüzlerce sene önceki çizdiği yolda değil yüz seneden sonra olan bugün aynen 

tatbike kalkıĢmaktan yana olmayarak çok yönlü düĢünen, ileri görüĢlü bir liderdir. Bu ileri 

görüĢlülüğü ile yaptığı kongrelerde, bağımsızlık savaĢlarında, ilim ve fende, ekonomik alanda, 

kuvvetli bir orduda v.b. gibi dünyada olan her Ģey için, hayat, medeniyet ve baĢarı için Türk 

Ġnsanını motive ederek, cesaretlendirerek yararlı, zaferle dolu sonuçlar meydana gelmiĢtir. Atatürk 

zafer için en çok moral kısmını üstün tutmaktadır. 30 Ağustosta yaĢanan zafer; büyük olan 

devrimimizin esas temeli sayılmaktadır. Bu zaferle yeni Türkiye devletinin ana temeli 

kuvvetlenmiĢtir. Atatürk‘ün savaĢa karĢıt olarak dünyada devamlı olan bir barıĢ sağlanmasıyla ilgili 

düĢünceleri vardır. 

Bu çalıĢmanın amacı, ileri görüĢlü lider olan Atatürk‘ün motivasyonunun zaferle sonuçlanmasının 

incelenmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Ġleri GörüĢlülük, Lider, Motivasyon, Zafer.  

 

ABSTRACT 

The superior personality of Atatürk, who has been the property of his unique personality in the 

entire history of humanity, is more clearly defined. One of Atatürk's most important characteristics 

is his farsightedness. As a statesman and commander who was successful in every subject, Atatürk, 

who always used his ability to see ahead, sensed the facts that many individuals were not aware of 

at that time, and took his measures and targets accordingly. The Turkish Nation decided to continue 

the war under the leadership of Atatürk for the promises that were not kept and against the violation 

of the armistice provisions. In his statement, Atatürk said that he liked the craftsmanship of the 

military the most. Using and knowing the subconscious and conscious values of the army and the 

nation constitutes the art side of war. He questioned the ideas, ambitions and feelings hidden in the 

souls of the people he led. He attached importance to gaining confidence by winning the hearts of 

the people he led, in order to reflect on himself the ambitions of the people he led. And with his 

motivation, he created forces that morale them. 

Atatürk is a far-sighted leader who thinks in every way, not on the path he drew hundreds of years 

ago, but in favor of trying to apply the same today, which is a hundred years later. With this far-

sightedness, he took part in the congresses he held, in the War of Independence, in science, in the 
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economic field, in a strong army, etc. Useful and victorious results have been achieved by 

motivating and encouraging Turkish people for everything that happens in the world, such as life 

and civilization. Atatürk prioritizes the morale part for victory. The victory on August 30 is 

considered the main foundation of our great revolution. With this victory, the main foundation of 

the new Turkish state was strengthened. Atatürk also has thoughts about ensuring a lasting peace in 

the world, opposed to war. 

The aim of this study is to examine that how the motivation of Atatürk, who is a forward-thinking 

leader, resulted in victory.  

Keywords: Forward-looking, Leader, Motivation, Victory. 

 

GĠRĠġ 

Çağlar boyu,  dünya tarihi üstün niteliklere sahip olan askerler ile yetenekleri yüksek olan devlet 

adamlarının hayatlarını dile getirmektedir. Devlet adamlığı ile askerliğin yetenek ve niteliğini 

beraber bir bütün Ģekilde kendi kiĢiliğinde oluĢturmuĢ olan çok az olan örnek insandan söz 

edilmektedir. Bu müstesna kiĢilerden biri de Mustafa Kemal Atatürk‘tür. 

Atatürk‘ün en mühim özelliklerinden biri olan Ģüphesiz elinde bulunduğu ileri görüĢlülüktür. Ġleri 

görüĢlü özelliğini kullanarak baĢarılı olan bir devlet adamı ile komutan olan Atatürk, o devirde 

birçok bireyin fark edemediği bazı gerçekleri sezerek, tedbirlerini ve hedeflerini bunlara göre 

oluĢturmaktadır. ―Yolunda yürümekte olan bir yolcunun sadece ufku görmesi yeterli değildir. 

Ufkun ötesini de muhakkak bilmesi ve görmesi lâzımdır‖ sözü; Atatürk‘ün ileri görüĢlü özelliğini 

yaraĢır Ģekilde taĢıdığının bir lider olarak belirtisi olmaktadır. Onun bu anlamlı özelliği, bir hayli 

yabancı devlet adamının da beğenisini kazanarak, isminden övgüyle tarih boyu söz edilmesini 

sağlamaktadır. Atatürk için ABD eski BaĢkanı olan John F. Kennedy söylemiĢ olduğu Ģu sözleri 

epey dikkat çekici sayılmaktadır: ‗‘ Ġnsana Atatürk ismi, bu yüzyılın büyük olan insanlardan biri 

olarak Türk Milletine telkin eden önderliğini, bir askeri önder olmak üzere cesaret ve kudretini, 

tarihi baĢarılarını, modern dünyayı anlamasındaki ileri görüĢlülüğünü hatırlatmaktadır: Ģüphesiz ki, 

o zamandan beri Türkiye‘nin ve Atatürk‘ün  giriĢtiği geniĢ ve derin devrimler ve Türkiye 

Cumhuriyeti‘nin doğuĢu kadar bir milletin Atatürk‘e olan güven duygusunu daha baĢarıyla belirten 

baĢka bir örnek yoktur,‘‘ (Yahya,1963). 

Ġleri görüĢlü olan Atatürk, sadece Milli Mücadele devirlerinde yaĢananlardan ibaret olmayarak, 

mücadelenin öncesi ve daha sonrasında gerçekleĢmiĢ olaylardan anlaĢılmaktadır. Atatürk‘ün 

söylediklerinin eninde sonunda gerçekleĢmesi onun ne kadar iyi ve ileri görüĢlü olan bir lider 

olduğunu göstermektedir. Zira o, sadece kendi ülkesiyle değil bütün ülkelerin askeri ve siyasi 

durumlarını analiz ederek bu neticelere ulaĢmıĢ; bir komutan ve bir lider için ileri görüĢlülüğün ne 

kadar mühim bir özellik olduğunu bize göstermiĢtir. Yüzyılımızın en büyük lider adamlarından biri 

Atatürk olmaktadır. KarĢısında dikilen güçlükler karĢısında savaĢmak zorunda kaldığı zaman 

göstermiĢ olduğu enerji ve iradede onun büyüklüğü görülmektedir. O sadece modern Türkiye‘yi 

oluĢturmakla kalmadı, evrensel olan bir hareketin esin kaynağı olmuĢtur. Evrensel olan bu hareketin 

hususu, içine gömüldükleri uyuĢukluktan geri kalmıĢ memleketleri kurtarmak, gelecek için onları 

ümitlendirmek, motive etmek, çağdaĢ uygarlığın araçları ile barıĢtırmak, yaĢam düzeylerini 

geliĢtirmek için onlara cesaret vererek uluslar topluluğunda mühim rol oynamaya çağırmak ileri 

görüĢlü lider Atatürk sayesinde olmuĢtur. Atatürk meydan muhaberesi karakterine ilgili olarak, 

milletlerin tüm varlıkları ile fen ve ilim alanındaki düzeylerinin kültürleriyle, ahlaklarıyla, sözün 

kısası tüm moral ve maddi güçleriyle, faziletleriyle ve her türlü araçlarıyla çarpıĢtığı bir sınav alanı 

olarak açıklamıĢtır. Bu meydanda çarpıĢan milletlerin ise gerçek değerleri ve kuvvetleri 

ölçülmektedir. Netice, sadece maddi gücün değil, tüm kuvvetlerin, en fazla kültür ve moral 

kuvvetin üstünlüğünü göstermektedir. Bu nedenle meydan muharebesinde yenilmekte olan taraf 

memleketçe ve milletçe tüm moral ve maddi varlığı ile mağlup edilen olarak sayılmaktadır. Bir 

emrin uygulanması Atatürk‘e göre komutan için sayıldığı gibi o emrin yapılmasında komuta 

edilenler de motivasyon, cesaret ve teĢebbüs çok gerekli olmaktadır. Savunmada olsun, saldırıda 
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olsun, askerlik sanat ve iliminin amacı zafere eriĢmektir. Zafer, manası derin ve geniĢ bir kelimedir. 

Atatürk, zafere ulaĢmak için moral ve motivasyonu üstün tutar. 

 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.Atatürk’ün Ġleri GörüĢlülüğü 

Bir devletin oluĢu, kutsal olan bir olay sayılmaktadır. Yeni bir ahlâk zihniyetiyle yeni bir ülkünün 

ya da yeni bir düĢüncenin zaferi olmaktadır. Yeni Türkiye‘yi kurması için Atatürk‘ün yeni tip bir 

insan olması gerekmektedir. Atatürk‘ü yüksek insan vasıfları onu geleceğin adamı yapmıĢtır. Bu 

vasıflarının baĢında cesareti, enerjisi, yüce duygularla ve düĢüncelerle dolu ileri görüĢlülüğü 

gelmektedir. Atatürk‘ün ileri görüĢlülüğü, tükenmez enerjisi onun yetiĢme tarzından ileri 

gelmektedir. Atatürk‘te öğrenme, okuma, öğrendikleri ve okuduklarının üzerinde düĢünme merakı 

yaĢamı boyunca sürmektedir. Öğrendiklerini baĢkalarıyla tartıĢırken benimsediği kendine ait bir 

usulü olmaktadır. Çocuk yaĢta aile hayatından kopmasıyla beraber kendisini yetiĢtirmek için gayret 

ettiği bu düĢünsel gayretler Atatürk‘ün karakter özelliklerini kazandırmıĢtır. Bağımsız yaĢayarak 

bağımsız düĢünen Atatürk, ilk Ģartı geçmiĢe dönmemek ve ileri görüĢlü olmaktır. Türk toplumu 

özgür olan düĢünceyi engelleyen, geçmiĢe kalıntı olarak cansız gelenekler ülkesi sayılmaktadır. 

Atatürk‘e göre bağımsızlığın denetçisi insanın içinde olan bilinçaltıdır (vicdan). (Karal, 1980). 

1.2. Atatürk’ün Liderliği 

Örgütün vizyonu ve misyonu hakkında çalıĢanlara bilgi verilmesi, takım ruhunun benimsetilmesi, 

örgütün içinde sinerjinin fazlalaĢtırılması, kiĢinin örgütte kendini önemli bir parçası Ģeklinde 

görmesi gibi yollar ile çalıĢan kiĢileri motive etmek, dönüĢümsel liderlerin özellikleri sayılmaktadır. 

DönüĢümsel liderler, sık olarak meydana gelen problemlere sinerjistik çareler bulmakta, örgütte 

açık bir sorun çözme iklimini oluĢturabilir (ġimĢek, Akgemci & Çelik, 2003). Atatürk‘ün liderliği 

buna örnek gösterilebilinir. 

30 Ağustos 1922‘de Atatürk askeri zaferin kazanılması ile beraber, ulusun çağdaĢlaĢmasında 

öngördüğü önemli inkılâpları yaparken genç olan liderler yetiĢtirmeye çok özen göstermiĢtir 

(Özdemir, 2010). 

1.3. Atatürk’ün Ġlham Verici Motivasyonu 

Ġlham verici motivasyon, saygı duyulan ve güvenilen liderler, onları izleyenlerine emsal olmak 

üzere onların yaĢamlarına mana katarak, geleceğe ait çekici hedefler çizmelerine sağlamaktadırlar 

(Bernard, vd., 2003). 

Atatürk, kendi kendine tek büyük olan iĢin olmaz olduğunu ve bu uğurda uygulanan fedakârlıklar 

ile bir eserin büyük oluĢu orantılı olduğunu iyi Ģekilde bilmektedir.  Büyük idealleri için Sakarya 

Muharebesi‘nde kaburga kemiklerinden olan birisini feda etmesi en can alıcı bir örnek olmaktadır. 

Fedakârlığın büyüklüğü doktor ile arasında geçmekte olan diyalog ile anlama adına manidar 

sayılmaktadır. ‗‘Kaburga kemiklerinin biri kırılmıĢtı; bir lahza için, ciğerlerini sıkıĢtırmıĢ, nefes 

alması ile konuĢmasına mani olmuĢtur. Yanında bulunan doktor, kendisini önemli bir biçimde 

uyarmıĢ:- Devam etmekte olursanız yaĢantınız tehlikeye girer. Atatürk:- SavaĢ bittikten sonra 

iyileĢirim, diyerek cevap vermiĢtir.‘‘ (Kinross, 2003). 

1.4. Atatürk’ün Zafer AnlayıĢı 

Zafer, savaĢmakta olan orduların sevgisini, komutanların rüyasını, bu ordulara yardımcı olan 

ulusların gelecek ve ümitlerinin hayallerle dolu sevinçlerini kapsamaktadır. Vaktiyle de tarihin malı 

sayılır. Zafer, askerlik açısından kollektif bir eser olmaktadır. ‗‘Zafer, zafer benimdir 

diyenlerindir.‘‘ ‗‘Muvaffakıyet, muvaffak olacağım diye baĢlayanın ve muvaffak oldum 

diyenlerindir.‘‘ Atatürk‘ün bu sözlerinde olan ‗‘Zafer‘‘ sözcüğünün temelinde irade ve iman 

yatmaktadır. Atatürk sözleri ile zaferin ve onu meydana getiren gücün anlamını belirtir. Tarih, 

Atatürk‘ün zafer anlayıĢını doğrulamakta olan örnekler ile doludur. ‗‘ Hiçbir zafer gaye değildir. 

Zafer ancak kendisinden daha büyük olan bir gayeyi elde etmek için belli baĢlı bir araçtır. Gaye 

fikirdir; Zafer fikrin gerçekleĢtirilmesine hizmet nisbetinde değer ifade eder. Bir fikrin 

gerçekleĢmesine dayanmayan zafer yaĢamaz. O boĢ bir gayrattir. Her büyük meydan savaĢından 
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sonra yeni bir âlem doğmalıdır. Yoksa baĢlı baĢına boĢa giden bir gayrettir.‘‘ Atatürk bu fikirlerini 

sadece düĢünür olarak ortaya koymamıĢtır. Onları eylem halinde oluĢturmuĢtur; zaferler ve baĢarılar 

kazanmıĢtır (Periodigue. 1982: 111). 

 

2. ATATÜRK’ÜN ÖNSEZĠ VE EYLEMLERĠYLE TÜRK MĠLLETĠ’NĠN KURTULUġUNU 

SAĞLAMASI 

Çanakkale SavaĢı bitiminde Albay olarak Büyük Önder, düĢmanın taarruz gücünü kaybederek 

çekilme niyetinde olduklarını keĢfederek ve tüm cephede kesin ve son taarruzun yapılmasını 

isteyerek, bu savaĢın zafer ile kazanılmasında çok mühim bir faktördür. Pek çok bu ve bunun gibi 

örnekler, Atatürk‘ün Milli Mücadele devrinde ileri görüĢlülüğü ile almıĢ bulunduğu kararların 

hayati önem taĢıdığı görülmektedir. Türk Milleti, bu kararlar sayesinde ve Atatürk‘ün Liderliğinde 

büyük zaferler kazandı. Atatürk, önsezileri ile Birinci Dünya SavaĢının aleyhimize sonuçlanacağını 

tahmin ederek, bu sabeple Türk topraklarının kurtulması için alınması gereken tedbirleri 

düĢünmüĢtür. Atatürk, o devirde Yedinci Ordunun Kumandanı olmak üzere Suriye cephesinde 

bulunmaktadır. Antep‘e gitmeye çalıĢan Ali Cenani Bey‘e : ‗‘…Milli bir kuvvet oluĢturun, 

teĢkilatlanın, kendinizi savunun ve istediğiniz silahı veririm‘‘ diyerek söz vermiĢ ve almaları 

gereken önlemleri belirtmiĢtir. Ġleri görüĢlü olan Atatürk‘ün bir baĢka örneği ise, Ġkinci Dünya 

SavaĢı‘nın olacağı ve patlak vereceği yönüyle ilgili açıklamalarıdır. 1932 yılında Atatürk, ünlü 

Amerikalı olan general Mac Arthur ile görüĢme yaparak; dünya ile özellikle Avrupa ülkelerinin bir 

savaĢa her an her an girebileceklerini belirterek, ‗‘Alman devleti kendilerini siyasi olan bir akıma 

kaptırdıklarında 1940-1945 yıllarında savaĢabilirler. Bu savaĢta çok kanlı olabilir. Yalnız Amerika 

müdahele edebilirse biter ve bu savaĢta esas galip Rusya olur‘‘ diyerek önsezileri ile görüĢlerini 

bildirmiĢtir.  

Atatürk‘ün birer birer ifade ettiklerinin hakikat olması, ileri görüĢlü olan bir lider olduğunu 

göstermektedir. Zira o, sadece kendi ülkesinden baĢka diğer bütün ülkelerin askeri ve siyasi 

durumlarını analiz etmiĢ ve bu neticelere ulaĢmıĢ; bir komutan ve bir lider için ileri görüĢlü olmanın 

çok mühim bir vasıf olduğunu herkese göstermiĢtir (Atatürk, 1922). Atatürk‘ün diğer konuĢmaları 

da dikkat çekici olmaktadır. Sakarya için ‗‘ Tarihte en uzun süreli meydan muharebesidir‘‘ diyerek, 

düĢe kalka, böğrü sancıyarak, sivil olarak spor kıyafetiyle idare ederek, kazandıktan sonra kimseye 

söylemeden, bir akĢamüzeri; ayaklarının altına halılar ve baĢının üstüne taklar dilemeden, alkıĢçı 

beklemeden, kendi dairesinden çıkıyormuĢ, gündelik iĢini görüp dönüyormuĢ, yıpranan bir iç 

vilayet taksisi sanılan, sadeliğiyle  bir Ford otomobilinin içinde; beyaz güderi olarak eldivenleri 

ellerinde; sivil kıyafeti ile Çankaya‘ya dönmüĢtür. RuĢen EĢref Ünaydın, Yakup Kadri ve 

Hamdullah Suphi istasyonda karĢılamaya yetiĢememiĢ. Atları hızla gidemeyen faytonu 

Kavaklıdere‘de görünce Atatürk‘ün arabası bir an durmuĢ. Yolda kutlayarak, köĢke çıkmıĢlar. Eski 

köĢkün taĢlığında tekrar tebrik etmiĢler, Atatürk baĢardığı iĢini, virtüözce çekilen bilardo vuruĢu 

gibi yarı ciddi yarı Ģaka bir tavrı ile gülümseyerek: ‗‘Ben galiba en iyi gene askerliği yapıyorum‘‘ 

demektedir. Daha sonra cebinin içinden maroken kaplı olan küçük kırmızı bir defter çıkartarak sesi 

çok ciddi Ģekilde ‗‘Birader buraya bak! Bu muharebede ben iki Ģey keĢfederek, askerlik tarihinde 

bunlardan biri Ģimdiye kadar formülü yapılmamıĢtır. Oda Ģu olmaktadır: Atatürk daha iyi olan 

hamle yapmak için iğreti Ģekilde çekilmeler yaptırdığı bir sırada, sırt vererek ta Ankara kıyılarına 

kadar gerilemelerini göz önünde tutan: ‗‘ Elden bu hat da giderse, müdafaa hangi hattı edeceğiz? 

diye teessür ile soran Yusuf Ġzzet PaĢa‘ya: ‗‘Hattı müdafaa vatanı korumakta vardır. Bir baĢtan bir 

baĢa bu satıh vatanın tüm yüzüdür. Vatanın olan bu sathı, düĢmanla en son olan kayasına kadar 

boğuĢularak müdafaa edilecektir‘‘ cevabını Atatürk vermiĢ ve tüm orduya bu formülü bir yevmiyle 

tebliğ etmiĢtir. ĠĢte bu Atatürk‘ün ilk buluĢu, ilk keĢfi ve harp tarihine bir ilavesi olmuĢtur (Baykızı, 

2006: 80-81).  

Dünya harp tarihine 26 Ağustos 1922 yılında savunmada yeni olan bir anlayıĢ kazandırarak, hatlara 

bağlı olarak savunmadan hatlara bağlı olmayarak savunmaya geçerek, örneğini teĢkil ederek emrini 

veren Atattürk: ‗‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O, satıh bütün vatandır. Vatan her 

karıĢ toprağı, vatandaĢ kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.‘‘  (George, vd. 2009).  
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 3. ATATÜRK’ÜN GELECEKTE TÜRKĠYE’NĠN KARġILACAĞI SORUNLARI 

GÖRMESĠ 

Türkiye‘nin gelecekte karĢılacağı problemleri Atatürk‘te bulunan ileri görüĢlülüğüyle görmüĢ ve 

Türk Milleti‘ne bu konuda uyarılarda bulunmaktadır. Gençliğe seslendiği sözlerde bunun en güzel 

Ģekilde örneği görülmektedir. ‗‘YetiĢecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin 

hududu ne olursa olsun, en evvel, herĢeyden önce Türkiye‘nin geleciğine, kendi benliğine düĢman 

olan bütün unsurlarla mücadele etmenin gerekliliği öğretilmelidir.‘‘ (Atatürk, 19222: 22). 

Bağımsızlığımız için göz dikenler ile Atatürk mücadeleye giriĢmemizi, çekinmemizi vurgulamıĢtır. 

Bu mücadelede Atatürk, Türk gençliğinin dikkat etmesi gereken yerleri Ģu sözlerinde açıklamıĢtır: 

‗‘Bir gün Ġstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düĢersen vazifeye atılmak için, içinde 

bulunacağın vaziyetin imkan ve Ģeraitini düĢünmeyeceksin. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki 

asil kanda mevcuttur‘‘ (Atatürk, 1922: 224). 30 Ağustos Zafer Bayramının bir gecesi ġükrü 

Kaya‘nın sofrada ‗‘ PaĢam, BaĢkumandan sıfatıyla Ġstiklal SavaĢı‘nda muharebelerde vermiĢ 

olduğunuz emirler bir yerde toplanmıĢ mıdır?‘‘ Sorusuna Mustafa Kemal Atatürk Ģöyle cevap 

vermiĢtir: ‘‘Bir gün Milli Mücadele‘nin, KurtuluĢ SavaĢı‘nın askeri tarihini yazacaklar, belki de 

benim BaĢkomutan sıfatı ile verdiğim bir imzalı ve yazılı emrime tesadüf etmeyeceklerdir. Burada 

olan SavaĢ arkadaĢlarım hep bilirler: Ben muharebede daima o cepheden bu cepheye gider, 

komutanlara yapılması gereken hareketleri dikte eder, kendilerini ikna eder ve onlara not ettirdikten 

sonra,  Ģimdi derhal ordu birliklerinize bu hareketlerin yapılmasını kendi imzanızla tebliğ ediniz 

derdim‘‘ biçiminde cevap vermiĢtir. Kadın gazeteci Ġngiliz olan Grace Ellison‘un, büyük zaferden 

sonra ‗‘BaĢarılı olacağınızdan Ģüpheniz oldu mu? Sorusuna, ‗‘ Hiçbir zaman… Elimizde henüz harp 

gereçleri olmadığı vakitlerde bile, bugünkü sonuçlar olacağını hesap etmiĢtim.‘‘ Ġfadesiyle Atatürk 

içinde bulunduğu vaziyeti ileri görme yeteneği ile tahlil ederek ortaya bir kez daha koymuĢtur 

(Kocatürk, 1999: 49-50).  

 

SONUÇ 

Osmanlı Ġmparatorluğunun sona ermesiyle, Türkiye‘nin Birinci Cihan SavaĢı‘nın neticesinde yenik 

devlet olarak Mondros Mütarekesini imzalamasıyla, Türkiye‘nin her çeĢit tehlikelere açık 

bırakılmıĢ ve Türklerde bir düĢ kırıklığı ile gelecek için güvensizlik yaratılmıĢtır.    

KurtuluĢ SavaĢı diye adlandırdığımız çetin mücadeleler sonunda 30 Ağustos zaferine ulaĢılmıĢtır. 

Büyük Atatürk‘ün liderliğinde, Türk ulusunun Afyon‘da kurmaya baĢladığı böyle eĢsiz olan bir 

zaferi kutlamak ve ölümsüz mirası bizlere bıraktıkları için onları hatırlayarak, iyiliklerini bilme 

duygularımızı sunmamız önemli bir görevimizdir. Bu zaferin kapsadığı manayı kavramaya 

çalıĢtığımızı ve Atatütk‘e bağlı bulunduğumuzu anlatmaya çalıĢmaktayız. Dünyamızda hiçbir olay 

tesadüf eseri olamaz ve değildir. Her olayın bir ana nedeni ve ona bağlı faktörlerin bulunması 

olmaktadır. 30 Ağustos zaferinin kazanılması, Atatürk‘ün ileri görüĢlü bir lider olması ve 

motivasyonunun yüksek olmasına bağlı olmaktadır. BaĢkomutan Atatürk, büyük zaferin lideri 

olduğu halde gelecek kuĢakların büyük zaferin manasını incelemelerini istemiĢ ve tarih 

anlayıĢlarına bırakmıĢtır. 26-30 Ağustos zaferi, savaĢ sanatının ve askerlik biliminin ölmezlik 

derecesine ulaĢan bir eser olarak tüm enginliğiyle anlaĢılması gerekmektedir. ġimdiye kadar olan ve 

gelecek nesillerin de bu büyük zaferde bulacakları ve buldukları manaların birbirine eklenmesiyle 

gün geçtikçe, onun bütün manasına doğru yürüyeceklerdir.  

Atatürk‘ün de söylediği gibi büyük bir düĢüncenin gerçekleĢmesini amaç tutan 30 Ağustos 

zaferinin, bu amaca ulaĢarak yeni bir âlem doğmuĢtur.  

Türklerin umutsuz ve bitkin durumu, 30 Ağustos zaferi ile yok edilmiĢtir. Türk ulusu için 30 

Ağustos zaferi dıĢta ve içte asırlık peĢin yargılara göre verilen kanaatların yapmasıdır. Bu zafer 

ulusal olduğu gibi evrensel olmak üzere değer taĢımaktadır. Ġnsanlığa, akla ve irfana yüz çevirmiĢ 

olanları, insanlıklarını hatırlatmayı, akıllarını baĢlarına toplamaya ve irfanlarını doğrultmaya bir 

çağrı olmaktadır. 30 Ağustos zaferi yüzyıllardan beri büyük devletlerin güttükleri sömürgeci 

siyasete karĢılık, Türklerin temsil ettiği bağımsızlık ve özgürlük düĢüncesinin zaferi sayılmaktadır. 

Bu zafer ile yeni bir Türkiye devletinin temeli kuvvetlenmiĢtir. Güven içinde ulusal egemenlik 
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ilkesi de geliĢerek geliĢtirilmiĢtir. Her alanda Türk ulusu yaptığı uygarlık atılımlarının bu zaferle 

manevi kuvvetini almıĢtır. 30 Ağustos zaferi gerçeğin ve hakkın zaferi olmaktadır. Bu büyük eser 

için atalarımızın bizim için savaĢtıklarını ve bize bir vasiyet ile bıraktıklarını hatırlayarak, 30 

Ağustos zaferinin sağladığı bağımsızlık ve özgürlüğü korumaktır. 
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LEADERSHIP) 

Dr. Münevver BAYAR 

Sosyal Güvenlik Kurumu, ORCİD: 0000-0002-8077-2160 

 

ÖZET 

Duygusal zekâ, bireyin kendisini tanıyarak duygularının farkında olması ve etkileĢimde olduğu 

kiĢilerin duygularını da anlayarak etkili bir iliĢki ve iletiĢim kurulmasını sağlayan bir beceridir. 

Duygusal zekâ hayatın içinde birçok alanda olduğu gibi liderlikte de önem taĢımaktadır. Lider diğer 

insanlardan ayırt edici özellikleri olan kiĢidir. Duygusal zekaya sahip olmakta liderin ayırt edici 

özellikleri arasında yer almaktadır. DönüĢümcü liderler, takipçilerini motive eden, cesaret sahibi, 

değiĢim odaklı ve değiĢime yönlendiren, öz güveni yüksek ve güvenilirliğe sahip kiĢilerdir. Bu 

özelliğe sahip liderler yüksek seviyede takipçilerini etkileme ve peĢinden sürükleme yeteneği 

taĢımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK kararlılığı, icraatları 

ve üstün liderlik becerileri ile tüm dünyada yankı uyandırmıĢ ve büyük takdir toplamıĢtır. Bir 

ulusun kurulması için Türk ordusu ve vatansever milleti ile sayısız mücadeleler vermiĢ ve bu 

mücadeleler sonucunda büyük zaferlere imza atmıĢtır. Bu zaferlerin en Ģanlısı ve ―Büyük Zafer‖ 

olarak adlandırılan 30 Ağustos Büyük Taarruz ve BaĢkomutanlık Meydan Muharebesi ise tarihte bir 

dönüm noktası olmuĢtur. Bu çalıĢmada duygusal zekâ, lider, dönüĢümcü liderlik kavramı ve 

dönüĢümcü liderliğin özellikleri ile büyük bir devletin kurucusu ve devlet adamı olarak tarihe geçen 

Atatürk‘ün duygusal zekâsı ve dönüĢümcü liderliğinin ―Büyük Zafere‖ ulaĢılmasındaki rolü 

incelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, DönüĢümcü Liderlik, Mustafa Kemal ATATÜRK, Büyük 

Zafer 

 

ABSTRACT 

Emotional Intelligence is a skill providing being aware of person‘s own feelings and establishment 

of an efficient relation and communication by understanding emotions of people interacted with. 

Emotional intelligence is important in leadership as it is in many areas in life. A leader is a person 

who has distinctive features from other people. Having emotional intelligence is one of the 

distinguishing features of the leader. Transformational leaders are people who motivate their 

followers, have courage, are change-oriented and lead to change, have high self-confidence and 

reliability. Leaders with this feature have the ability to influence and lead their followers at a high 

level. Mustafa Kemal ATATÜRK, the founder of the Republic of Turkey, resonated all over the 

world with his determination, actions and superior leadership skills and received great appreciation. 

He fought countless battles with the Turkish army and patriotic nation for the establishment of a 

nation and achieved great victories as a result of these struggles. The most glorious of these 

victories, the 30 August Great Offensive and the Battle of the Commander-in-Chief, called the 

"Great Victory", was a turning point in history. In this study, the concept of emotional intelligence, 

leader, transformational leadership and the characteristics of transformational leadership, the 

emotional intelligence of Atatürk, who went down in history as the founder and statesman of a great 

state, and the role of transformational leadership in achieving the "Great Victory" will be examined. 

Keywords: Emotional Intelligence, Transformational Leadership, Mustafa Kemal ATATÜRK, 

Great Victory 
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GĠRĠġ 

Duygusal zekâ ile liderlik arasında önemli bir iliĢki bulunmaktadır. Liderlerde kiĢisel ve sosyal 

yetkinliğin eksikliği performans ile motivasyonu düĢürmenin yanı sıra zaman kaybına da yol 

açmaktadır. Güçlü ayrıca baĢarılı liderlerin biliĢsel zekanın yanı sıra duygusal bir zekaya da 

sahiplikleri bulunmaktadır.  

Yüzyıllar boyunca liderin kim olduğu, hangi özelliklere sahip olacağı, nasıl davranması 

gerekliliğine de cevap aranmaktadır. Özellikle de bazı bireylerin liderlik rolü açısından 

diğerlerinden etkin olarak önemli bir role sahip oldukları önemli noktalardan birisi olmaktadır. 

BaĢarılı liderlerin temel özelliklerine göre yeni liderlik trendlerinin üzerinde durulması 

gerekmektedir. GeçmiĢte liderlik özelliklerinin yaklaĢımı ile davranıĢ yaklaĢımlarının 

birlikteliğinde, liderlere yeni özelliklerin yüklenmesi, dönüĢümsel açıdan, etkileĢimin yanı sıra 

duygusal zekaya sahip liderlik yaklaĢımlarını ortaya çıkarmaktadır. DönüĢümcü liderlik sürekli 

yeniliklere açık olmasının yanı sıra geliĢmelere de uyum sağlayarak gereken vizyona sahip olmayı 

içermektedir. Günümüzde iĢletmeler açısından yeniliklere açık olmak, geliĢme odaklı olmak 

dönüĢümcü liderlerin temel özelliklerini ön plana çıkarmaktadır.  

Duygusal zekâ, kendi duygularınızı ve çevrenizdeki insanların duygularını anlayabilme ve yönetme 

yeteneğidir. Duygusal zekâ seviyesi yüksek insanlar ne hissettiklerini, duygularının ne anlam ifade 

ettiğini ve bu duyguların çevresinde yer alan diğer insanları nasıl etkileyebileceği hakkında 

öngörülüdürler (Mindtools, 2016). 

Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk yüksek seviyede sahip olduğu duygusal zekâsı ve taĢıdığı 

dönüĢümcü liderlik özellikleri ile büyük baĢarılara imza atmıĢ ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti‘nin kurucusu olmuĢ büyük bir liderdir. Atatürk, bir liderde bulunması gereken tüm 

özellikleri taĢımaktadır. Sürekli yeniliklere açık olması, önemli vizyona sahip olması Mustafa 

Kemal Atatürk‘ü baĢarıya ulaĢtıran dönüĢümcü liderliğinin önde gelen özellikleri arasındadır. Türk 

toplumu içerisinde siyasi, ekonomik kültürel ve yönetsel açıdan köklü ve güçlü imza atması 

Atatürk‘ü sosyal mimar konumuna getirmiĢtir.   

1. DUYGUSAL ZEKA 
Duygusal zekanın oluĢumunda duygu ile zekâ kavramları yer almaktadır. Duygu, sevgiyi, 

kızgınlığı, nefreti ve kıskançlığı ifade eden hislerden oluĢmaktadır. Duyguların düĢünceden önce 

geldiği bilimsel bir gerçektir. Duygusal zekâ, bir kiĢinin kendi duygularını kontrol etmesi ve 

yönetmesi ile birlikte baĢkalarının duygularını da kontrol etme yeteneğine sahip olmasıdır (Stein 

vd., 2003: 27). 

Duygusal zekâ liderlikte çok önemli bir beceridir. Öz farkındalık, öz düzenleme, motivasyon, 

empati ve sosyal beceriler olmak üzere beĢ ana unsuru olduğu söylenir (Goleman, 2005: 393). 

KiĢisel düzeyde, duygusal zekâ bize Ģu konularda yardımcı olmaktadır: 

 Duyguları incitmeden rahatsız edici konuĢmalar yapmak, 

 Stresliyken veya bunalmıĢ hissedilen duyguları yönetmek,  

 Önem verilen insanlar ile iliĢkileri geliĢtirmek. 

ĠĢ yerinde duygusal zekâ Ģu konularda yardımcı olabilir: 

 ÇatıĢmaları çözmek,  

 BaĢkalarına yaĢam koçluğu yapmak ve motive etmek, 

 Bir iĢ birliği kültürü oluĢturmak, 

 Ekipler içinde psikolojik güven oluĢturmak (Bradberry, Greaves; 2006: 35). 

Duygusal zekâ özelliklerinden öz farkındalık neler yaĢandığının farkında olmayla, çevredeki 

insanları etkileyebilmek için onları anlamayı gerekmektedir (Tarhan, 2006;54-55). Aynı zamanda, 

güçlü yönlerinin yanı sıra zayıf yönlerinin de farkında olunduğu anlamına gelmektedir (BaltaĢ, 

2006;10). Öz düzenleme, kendi kendini düzenleme, konuĢmadan önce düĢünme bir sonraki 

adımdır. Kendini düzenleyebilmek ise önemli bir unsurdur. Bu, diğerlerini olumsuz değil, olumlu 

yönde etkileyecektir. Bir hata yapıldığında kendini sorumlu tutmak ve sakin kalmak gerekmektedir 

(Geçikli,2007: 355-369). Motivasyon bir dizi görevi yapmak için motive olmak, baĢkalarını 

etkilemek için daha iyi bir konumda olmaya yarayacaktır. Hedefler için tutarlı bir Ģekilde çalıĢmak 
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gerekmektedir. ÇalıĢanlara iĢin nasıl yapıldığını göstermek ise liderlikte önemli noktalardan 

birisidir.  Bir zorlukla karĢı karĢıya kalınsa bile mutlaka bir çözüm bulunması gerekmektedir 

(Tarhan, 2006;54-55). Empati kendini baĢkalarının yerine koyabilmek ve bir durum hakkında çok 

yönlü düĢünebilmektir. Bireyler diğer insanları etkileyebilmesi için nasıl empati kuracağını 

bilmelidir. (Martinez, 1997). Sosyal beceriler, önemli yönlerden biridir. Sosyal beceriler, bakıĢ 

açısını karĢı tarafa iletmekle ilgilidir. BaĢkalarıyla iliĢki kurabilmeyi kolaylaĢtıran bir unsurdur. 

ĠletiĢim sağlamada sosyal becerisi yüksek insanlar daha baĢarılıdır (Opengart,2003: 50-51).  

2. LĠDERLĠK 

Liderlik, bireylerden oluĢan bir ekibi sürekli olarak etkileme yeteneğidir ve birçok önemli özelliği 

kapsar. Yöneticilik bir ekibin iĢ faaliyetlerinin genel yönünü ve gözetimini gerektirirken, liderlik, 

bir ekibin devam eden motivasyonu, katılımı ve verimliliğini teĢkil etmektedir (Akdemir, 1998: 52). 

Liderlik kavramları, liderlerin bir liderlik stili uygularken ve bir grup bireyi denetlerken dikkate 

aldığı faktörleri ifade etmektedir. Bu ilkeler, liderlerin sahip olması gereken özellikler ve bir liderlik 

rolünde nasıl performans göstermeleri gerektiği ile ilgili fikir ve algılara odaklanmaktadır.  Liderlik 

kavramları, profesyonellerin liderlik rollerinde ilerlemek için ne tür beceri ve karakter özelliklerini 

geliĢtirmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olmaktadır (Gordon ve Harger: 1996;4). 

Liderlik teorileri ve liderlik kavramları farklılık göstermektedir. Örneğin, liderlik kavramları 

genellikle profesyoneller bir liderlik stili oluĢtururken, ekiplerle iletiĢim kurarken ve süreçleri 

yönetirken kullanmaları için bir kılavuz görevi görür. Liderlik teorileri ise tipik olarak bir takıma 

liderlik etmek için farklı metodolojiler, stiller ve teknikler uygulama fikrine yönelik çeĢitli 

araĢtırmalara odaklanmaktadır (Eraslan, 2004: 162). Liderlik kavramları, bir çalıĢanın ekibini 

yönetmeye yönelik farklı yaklaĢımların stillerini, özelliklerini ve ilkelerini kapsar. Esasen, liderlik 

kavramları çeĢitli yönetim teorilerine dayanmaktadır ve bu özellikler etkili yöneticiler, denetçiler ve 

diğer konumsal liderler için bir standart olarak hizmet etmektedir. Buna ek olarak, standart yönetim 

tarzları ve davranıĢları teorilerinin oluĢturulmasını yönlendirir ve genellikle kiĢilik ve karakter, 

inisiyatif, motivasyon, etki, karar verme yetenekleri ve birçok entegre liderlik stilinin temelini 

oluĢturan diğer ilkeler gibi özellikleri içermektedir (Bass vd. 2003: 207-219). 

Dürüstlük ve bütünlük, özellikle liderlik teorilerine giren iki temel özelliktir. Dürüst ve güvenilir 

kiĢiler etkili liderler olurlar, çünkü bu özellikler genellikle meslektaĢlarının, ekiplerin ve genel 

olarak organizasyonların çıkarları doğrultusunda hareket etmekle ilgilidir (Barutçigil, 2004: 298). 

ÇatıĢmayı çözme yeteneği, her zaman yaygın olmasa da zorlu durumlar kariyeriniz boyunca ortaya 

çıkacak çatıĢmaların ortadan kaldırılmasında önem taĢımaktadır. Liderlik rolünde etkin bir Ģekilde 

performans göstermek için güçlü çatıĢma çözme becerileri gereklidir (Goleman, 2002: 17).  

Ġki yönlü iletiĢim, bir ekibi etkili bir Ģekilde yönetmek, yönlendirmek ve yetki vermekten fazlasını 

gerektirmektedir. Ġstisnai liderler, kendileriyle ilgili tüm iĢler için ekiplerinin girdilerini ve bakıĢ 

açılarını dinlemek için zaman ayırır. Bu iki yönlü iletiĢim, liderlere ekiplerinin çeĢitli üyelerinden 

değerli bilgiler sağlarken, çalıĢanlarına yapıcı geri bildirim ve rehberlik sunar. Bu iliĢki kurma 

konsepti, birlikte hedeflere ulaĢan güçlü çalıĢma ekipleri oluĢturmaya odaklanan iliĢki liderliği 

teorilerini yansıtmaktadır (BaltaĢ,2001: 71-73).  

Öz farkındalık, kiĢisel farkındalık, sadece liderlik pozisyonları için değil, herhangi bir profesyonel 

rol için gerekli olan bir özelliktir. Sınırlarını anlayan, ne zaman destek arayacağını bilen ve 

duygularını ve tepkilerini düzenleme konusunda deneyime sahip liderler, etkili yöneticiler ve 

süpervizörler olurlar (Barutçigil, 2004: 298).  

Yetenekli liderler, farklı durumlarda baĢkalarıyla etkileĢim kurmak için gerekli olan uyum 

yeteneklerini geliĢtirir. Yönetim tarzını, yaklaĢımları ve stratejileri belirli bir duruma uyarlama 

yeteneği, durumsal liderlik teorisini yansıtmaktadır (Goleman, 2002: 17).  

ġefkat, baĢkalarının duygularını anlamak ve baĢkalarının bakıĢ açılarını dinlemek, sadece kiĢilik 

liderliği teorileriyle ilgili bir liderlik kavramı değil, aynı zamanda iliĢkisel liderlik teorilerinin de bir 

parçasıdır (Eraslan, 2004: 162).  

Vizyon sahibi liderlik, bir ekibi yönetmenin temel unsurları arasında yer alan yenilik, yaratıcılık, 

değiĢimi baĢlatma ve etkileme yeteneklerine sahip kiĢilik liderliği teorilerini yansıtmaktadır. 
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BaĢkalarını motive etme, ilham verme ve onlarla etkileĢim kurma yeteneğine sahip vizyoner liderler 

genellikle oldukça baĢarılıdır (Barutçigil, 2004: 298). 

2.1. DönüĢümcü Liderlik 

Kavramsal olarak dönüĢümcü liderlik bir vizyonun oluĢması, diğer insanların ise bu vizyonu 

benimsemesi ayrıca dönüĢümün ya da değiĢimin gerekli olduğuna inanması için gereken ilhamı 

veren kiĢiyi ifade etmektedir. Bu açıdan liderliğin izleyicilerin ortak çıkarlarının, kendi çıkarları 

önüne geçmesi gerekliliğini ortaya çıkardığı görülmektedir. Farklı bir tanım olarak izleyicilerin 

ortak çıkarlarının pahasına kendine ait kiĢisel çıkarlarının kısmen ya da tamamen vazgeçecek 

duruma gelmesidir. DönüĢümcü liderin, izleyicileri ile kendilerini belirli amaç ya da hedeflerine 

adamaları ön plandadır. Özellikle izleyicilerinin böyle fedakarlığı yapmalarının yolu bir liderin 

takım üstünlüğü taĢımasına bağlı olmaktadır (Ülgen ve Mirza, 2004: 377).  

Örgütsel bağlılığın oluĢturulmasında verimlilik liderliğinin örgüt üyelerinin tutum ve davranıĢlarını 

etkileyen bir liderlik tarzı olduğu varsayılmaktadır. Bu liderlik tarzı dönüĢümcü liderlik olarak ta 

adlandırılmaktadır. DönüĢümcü liderlik takipçilerinin değerlerini, inançlarını, tutum ve 

davranıĢlarını daha yüksek hedeflere ulaĢabilmeleri yönünde dönüĢümlerini sağlamak için onlara 

ilham kaynağı olabilmek ve motive etmektir (Komariah, 2015). 

Bass‘a göre, dönüĢümcü liderlik, ulaĢılabilecek hedefler için bir vizyon oluĢturmak ve takipçilerine 

bu hedeflere nasıl ulaĢmaları gerektiğini açıklamak ve takipçilerini dönüĢtürmektir (Bass, 2006). 

3. ATATÜRK’ÜN LĠDERLĠĞĠ 

Ulusların yaĢamlarındaki liderler, bulundukları ülkelerin baĢarısını ve refahını sağlamada önemli 

kilit rollere sahip olmuĢlardır. Bu nedenle etkili liderlik unsurlarını incelemek liderin yetkinliğini 

ölçmede önemli yere sahiptir. Liderlik teorilerinin içerisinde dönüĢümcü liderlik ön plandadır. Lider 

ortak bir vizyonu, kültürü ayrıca sosyal varlığı dönüĢtürebilmek için yeni araçların ve fikirlerin 

geliĢtirilebilmesi yeteneğini ifade etmektedir. Bu bağlamda M. Kemal Atatürk etkili liderlik 

özelliklerinin yanı sıra dönüĢümcü liderlikte de örnek niteliklere sahiptir (Feyzioğlu,1987; 22).  

Duygusal zekâ istatiksel ve mantıksal analizlerden ziyade etkileme, yaratıcılık, ikna edebilme, öz 

bilinç, sosyal beceri, yetkinlik ve ekip çalıĢmasına dayanan iliĢki yönetimini ön planda tutmaktadır. 

Lider genel olarak iletiĢim ile alakalı sorunlar yaĢamaktadır. Bu sorunları ise ancak duygusal zekâsı 

yüksek bir lider çözebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 

kendisinde barındırdığı özelliklere bakıldığında duygusal zekâya sahip en önemli liderler arasında 

yer almaktadır (Geçikli, 2012). 

Atatürk bu nitelikler doğrultusunda, kurucu, kurtarıcı ayrıca aydınlanma adamı olarak da kabul 

edilebilmektedir. Bu niteliklerin ise tek bir kiĢi üzerinde birleĢmesi olağanüstü bir durumdur. Bu 

koĢullarda, Atatürk, insanları yeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurma hayalini gerçekleĢtirmeye ve 

ulusu büyük ölçüde dönüĢtürecek büyük reformları benimsemeye ikna etmiĢtir. Tüm hedeflerine 

yakın arkadaĢ çevresinin desteği ve en önemlisi halkının desteğiyle ulaĢmıĢtır. Duygusal zekasıyla, 

coĢkuyu, cesareti, özgüveni ve en önemlisi takipçileri için bir umut inĢa etmesi sayesinde tüm 

elveriĢsiz koĢullara rağmen büyük bir halk kitlesi onunla birlikte savaĢmaya ikna olmuĢtur. Bu 

Ģekilde bir kurtarıcı ve ulusal kahraman olarak ortaya çıkmıĢtır (Tanrıöver, 2000: 102). 

Mustafa Kemal Atatürk‘ün liderliği ve kiĢiliği hakkında yapılan birçok çalıĢmada onun, askeri bir 

komutan olmasının yanı sıra davranıĢsal liderlik bağlamında dönüĢümcü liderlik tarzının tüm 

özelliklerini taĢıdığı ortak bir kanaat oluĢturmuĢtur. DönüĢümsel tarzı benimseyen yönetim ve 

liderlik yaklaĢımı, lider ve astlar arasında etkin ve iyi bir iliĢki kurulmasını sağlamaktadır. Askeri 

komutanlar gerek barıĢta gerekse savaĢ zamanında baĢarıyı yakalamak için dönüĢümcü liderlik 

tarzını benimsemesi önem taĢımaktadır. Bu nedenle liderin hem kendisi hem de astlarının geliĢimi 

için dönüĢüm ve değiĢim isteğine sahip olmaları gerekmektedir (Loong vd., 2019). 

Atatürk hakkında yazılan en önemli Türk Tarihi kitapları arasında yer alan Austin Bay (2013)‘ın 

kitabında, vizyoner, güvenilir ve sağlam bir karaktere sahip büyük bir lider portresi çizilmiĢtir. Bu 

lider oldukça kararlı ve etkileyici hem ahlaki hem fiziki cesareti yüksek olmakla birlikte vizyon 

sahibi ve güçlü bir iradeye sahiptir.  Atatürk bu özellikleri sayesinde sadece askeri bir komutan 

olarak değil, sivil bir lider olarak ta önemli baĢarılara imza atmıĢtır (Roberts, 2012).  
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Tarih boyunca birçok sayıdaki lider gibi ulusal kahraman olan M. Kemal Atatürk sadece askeri bir 

kahraman değil, bir ulusun da kurucusu da olmuĢtur. Atatürk'ün liderlik özelliklerini anlayabilmek 

için onun baĢarılarını ve evrimini tarihsel perspektif ile birlikte kendi dönemi içerisinde 

değerlendirmek gerekmektedir. Atatürk‘ün sayısız niteliklerini kısaca bir kurtarıcı, kurucu, bir deha 

ve aydınlanma insanı olarak tanımlamak mümkündür. Tüm bu niteliklerin bir kiĢide birleĢmesi ise 

olağanüstü bir durumdur (Ataturk Society, 2009). 

4. BÜYÜK TAARRUZ, BAġKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESĠ VE BÜYÜK 

ZAFER 

Büyük Taarruz 30 Ekim 1918 tarihli Mondros AteĢkes AntlaĢmasıyla Mütarekesiyle baĢlayıp 

Ġzmir‘in iĢgaline kadar ilerleyen düĢman iĢgalinden Türk yurdu ve milletini kurtaran bir süreci 

içermektedir. Atatürk Büyük Nutkun ‘da "her safhasıyla düĢünülmüĢ, ihzar, idare ve zaferle intaç 

edilmiĢ olan bu harekât, Türk ordusunun, Türk zabitan ve kumanda heyetinin, yüksek kudret ve 

kahramanlığını tarihte bir daha tespit eden muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve 

istiklal fikrinin lâyemut abidesidir..." demiĢtir (Atatürk, 1989; 450). Bu büyük zafer Türk milletine 

karĢı bir suikast niteliği taĢıyan Sevr dayatmasını ortadan kesin olarak kaldırdığı gibi diplomasi 

alanında kazanılan baĢarıların da ilk adımı olmuĢtur (Eraslan, 2017). 

Birinci Dünya SavaĢı sonunda imzalanan Sevr AntlaĢması ve Mondros Mütarekesiyle yüzyıllardır 

bağımsız olarak yaĢadıkları vatan toprakları ve hür yaĢama hakları tamamen Türklerin elinden 

alınmıĢtır. Bu durumun kabullenilmesi istenilse de bağımsızlığına düĢkün Türk milleti bu iĢgali 

kabul etmemiĢtir. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, büyük lider Atatürk'ün 

önderliğinde KurtuluĢ SavaĢı baĢlamıĢtır. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasını takip eden süreçte 

Erzurum ve Sivas Kongrelerinden sonra Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmiĢtir ve 23 Nisan 

1920'de TBMM'yi kurmuĢtur. TBMM‘nin kurulmasıyla memleketin yönetiminde halkın iradesi 

kabul edilmiĢ ve KurtuluĢ SavaĢı‘nın merkezi Ankara olmuĢtur. TBMM aldığı kararla "Misak-ı 

Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüĢü‖ nü benimseyerek 

düĢmanla mücadele etme kararı alınmıĢtır. Kurulan düzenli ordularla girilen savaĢlarda öncelikle 

Doğu'da Ermeni çetelerine karĢı zafer kazanılmıĢtır. Sonrasında da Batı cephesinde, Yunanlılarla 

yapılan I. Ġnönü ve II. Ġnönü SavaĢları kazanılmıĢtır. Bu zaferler sonucunda Yunanlılara büyük bir 

darbe indirilmiĢtir. Bunun üzerine yeniden saldırıya geçen Yunan Ordusu karĢısında yeniden 

Mustafa Kemal, ordularına: "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. 

Vatanın her karıĢ toprağı vatandaĢın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini vermiĢtir 

(Rentek, 2021). 

Büyük Taarruz, Türk ordusu tarafından iĢgalci güçlere son darbenin vurulmasını sağlamak ve 

düĢmanın Anadolu‘dan tamamen atılması için planlanmıĢ gizli bir harekattır. Atatürk, Büyük 

Taarruz kararını Haziran ayında almıĢ ve tüm hazırlıkları gizlilikle yürütmüĢtür. 20 Temmuz 

1922‘de yapılan oturumda Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nce kendisine dördüncü kez 

BaĢkomutanlık yetkisi verilen ve bu yetkisi süresiz uzatılan Atatürk ordunun bu taarruza 

hazırlanması için eğitimler vermiĢtir. Tahrip edilen silahlar ve toplar onarılarak savaĢa hazır hale 

getirilmiĢ ve eldeki imkanlar dahilinde yeni silahlar alınmıĢtır. Büyük Taarruz 1922 yılının 26 

Ağustos'u 27'sine bağlayan gecesinde Afyon'da baĢlamıĢ, bir saat içinde düĢman mevzileri ele 

geçirilmiĢ ve 30 Ağustos‘ta düĢman çember içine alınmıĢtır (Wikipedia, 2016). 30 Ağustos‘ta 

Aslıhanlar civarında kuĢatılan düĢman birlikleri Mustafa Kemal PaĢa‘nın bizzat komuta ettiği 

Dumlupınar Muharebesi‘nde imha edilmiĢ ve Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıĢtır (Sayılır, 

2014:93). DüĢman askerlerinden sağ kalanlar esir olarak alınmıĢtır. Bu esirlerden biride Yunan 

BaĢkomutanı Trikopis'tir. BaĢarıyla sonuçlanan Büyük Tarruz‘dan sonra düĢman, Ġzmir'e kadar 

takip edilerek 9 Eylül 1922'de Ġzmir'in kurtarılmasıyla düĢman yurttan tamamen temizlenmiĢtir. Bu 

büyük zafer Türk tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilmiĢtir (Wikipedia, 2016).   

 

SONUÇ  

Atatürk‘ün, duygusal zekaya sahip olması, dönüĢümcü liderlik özellikleri açısından halâ 

günümüzde en önemli örnektir. Bir vizyon yaratmada Atatürk, Batılı muadilleriyle eĢleĢeceği 
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bağımsız ve çağdaĢ bir Türkiye Cumhuriyeti vizyonu yaratmıĢtır.  Bu vizyon, hükümetinin ve 

halkının yıllar içinde itici bir güç olmasına yol açmıĢtır. Nihai hedef onun "modern uygarlık" 

anlayıĢıdır ki bu da sürekli bir ilerleme anlamına gelmektedir.  Özellikle dönüĢümcü liderlik 

özelliğinin, örgütsel bütünleĢme etkili olduğu ve takipçilerini öz çıkarlarından vazgeçirerek takımın 

çıkarları doğrultusunda harekete geçmelerinde etkili olduğu görülmektedir.  DönüĢümcü lider 

olarak M. Kemal Atatürk kendisine has takım özelliklerine sahip olmasıyla tüm dünya üzerinde etki 

bırakıp ayrıca yüksek derecede güven kazanmıĢtır. Liderlik tarzı ve yönetim anlayıĢı sayesinde 

kazandığı baĢarılara bakıldığında onun dönüĢümcü bir lider olduğu açıkça görülmektedir.  

Atatürk'ün liderlik tarzının ve baĢarılarının gözden geçirilmesi belli ki onun dönüĢüm lideri 

olduğunu kanıtlamaktadır. Daha önce birçok tarihçi, siyaset bilimci ve sosyolog bu gerçeği farklı 

Ģekillerde doğrulamıĢtır. Sadece halkı değil, aynı zamanda dünya liderleri de onun baĢarılarına 

hayran kalmıĢtır. Sadece büyük vizyonlara, ilhamlara, güçlü kiĢiliklere ve davranıĢlara, 

kararlılıklara ve yetkinliklere sahip dönüĢüm liderleri büyük reformlar gerçekleĢtirebilir.  

Duygusal zekâsı sayesinde savaĢlardan yorgun düĢmüĢ, ailelerini evlatlarını kaybetmiĢ, iĢgale 

uğramıĢ ve boyun eğmek zorunda bırakılmıĢ Türk halkı ile buluĢtuğu kongre ve mitinglerde onların 

sıkıntılarını, hastalıklarını ve fakirliklerini dinlemiĢtir. Onları bu zulümden ve sıkıntılardan 

kurtulmaları için cesaretlendirerek savaĢmaları için ikna etmiĢ ve savaĢlarda her zaman en ön safta 

yer alarak Türk milletine önemli bir motivasyon kaynağı olmuĢtur.    

Atatürk‘ün baĢarıya ulaĢmasında en önemli faktörler arasında yer alan sahip olduğu duygusal zekâsı 

ve dönüĢümcü liderlik özellikleri baĢkomutanlığını yaptığı ve 30 Ağustos 1922 tarihinde 

Dumlupınar‘da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'da da son derece etkili olmuĢtur. Öncüsü olduğu 

ordusu ile göstermiĢ olduğu baĢarı ile Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlık yolundaki inancını, 

irade ile kararlığını tüm dünyaya göstermiĢtir. Türk milletinin bağımsızlık ve kurtuluĢ mücadelesini 

zaferle taçlandıran Cumhuriyetimizin kuruluĢundaki bu mihenk taĢı Millî Mücadele de önemli bir 

dönüm noktası olmayı baĢarmıĢtır. 
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ÖZET 

Toplumsal aktörlerin kimlik ve aidiyet algısı dönemsel olarak yaĢanan değiĢim ve geliĢmelerden her 

zaman etkilenmiĢtir. Özellikle toplumsal yapı içinde bireylerin sosyal etkileĢim düzeyleri ve 

süreçleri yaĢanan değiĢmelerden en fazla etkilenen alan olmuĢtur. Örneğin günümüzde kitle iletiĢim 

ve ulaĢım teknolojilerinin sağlamıĢ olduğu imkanlar neticesinde bireylerin dünyanın herhangi bir 

yerinde yaĢayan diğer bireylerle sosyal etkileĢime girebilmesi toplumsal aktörlerin aidiyet algısını 

Ģekillendiren en önemli faktördür. Ağ toplumu, dijital toplum, sanal toplum gibi ifadelerle 

betimlenen günümüz toplumlarında zaman ve mekân bağlamında sınırların ortadan kalktığı küresel 

ağlarla toplumların birbirine bağlandığı toplum düĢüncesidir. Sanal ağlarla birbirine bağlanan 

toplumlar ve toplum üyeleri anlık iletiĢime girebilir ve sosyal etkileĢim düzeyine bağlı olarak 

aidiyet algıları değiĢim ve dönüĢüm geçirebilir. Dahası artan ulusötesi göç süreçleri ile birlikte 

toplum yapılarının daha fazla çokkültürlü bir yapıya bürünmesi ve göçmen gruplar sanal topluluklar 

üzerinden mekandan bağımsız olarak köken ülkeleri olan bağlarını sürdürülebilir ve aidiyet 

algılarını köken ülkeleri olan bağları üzerinden inĢa edebilirler. Bu bağlamda bireyler mekânsal 

anlamda birliktelikleri olmadığı halde dünyanın farklı ülklerden, toplumlardan, gruplardan bireyler 

ile sosyal etkileĢime girerek ilgi alanları, serbest zaman etkinlikleri, meslek, ortak müzik zevki veya 

spor gibi faktörler üzerinden aidiyet algılarını inĢa edebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, Mekansal Birliktelik, Günümüz Toplumları, Çokkültürlülük. 

 

ABSTRACT 

Social actors‘ identity and sense of belonging have always been affected by the changes and 

developments experienced periodically. In particular, the social interaction levels and processes of 

individuals in the social structure have been the area most affected by the changes. For example, the 

ability of individuals to interact socially with other individuals living anywhere in the world, as a 

result of the opportunities provided by mass communication and transportation technologies, is the 

most important factor shaping the sense of belonging of social actors. In today‘s societies, which 

are described with expressions such as network society, digital society, virtual society, it is the idea 

of a society in which societies are connected to each other through global networks in which the 

borders are removed in the context of time and space. Societies and community members connected 

by virtual networks can have instant communication, and their sense of belonging can change and 

transform depending on the level of social interaction. Moreover, with the increasing transnational 

migration processes, social structures have become more multicultural, and immigrant groups can 

maintain their ties with their countries of origin through virtual communities, regardless of location, 

and build their sense of belonging through their connections to their country of origin. In this 

context, individuals can build their sense of belonging through factors such as interests, leisure time 

activities, profession, common music taste or sports by interacting socially with individuals from 

different countries, societies, and groups of the world, even though they are not spatially together. 

Keywords: Sense of Belonging, Spatial Coexistence, Contemporary Societies, Multiculturalism. 

 

INTRODUCTION 

From traditional to contemporary societies, many institutions have experienced changes and 

transformations in the social structure. Social actors have been affected by periodic changes and 
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developments. The most distinctive feature of contemporary societies is that individuals can interact 

socially with other individuals living anywhere in the world as a result of the opportunities provided 

by mass communication and transportation technologies. In contemporary societies, which is 

described with expressions such as network society, digital society, virtual society, the idea that the 

world, where borders are removed in the context of time and space, is connected to each other by 

networks and that networks are at the core of this change is dominant. In the sociological context, 

network society refers to more than one social or communal relationship, thus social actors that 

form a social bond.  

Societies, communities, and individuals that connected by networks can directly communicate with 

each other and experience changes and transformations depending on the interaction. Social actors 

can determine the level and type of social interaction depending on their preferences, regardless of 

differences such as time, place, language, religion, race etc. This situation has changed the sense of 

belonging those individuals find set in the society or community in which they were born in the 

traditional sense. According to the Dictionary of the Turkish Language Institution, belonging, 

which is defined as ‗relatedness or interest‘, refers to the association of social actors with social 

associations such as groups and societies. According to the ―World Migration Report‖ of the 

International Organization for Migration (IOM) for 2020, the number of immigrants, which is more 

than 270 million, corresponds to approximately 3.5% of the world‘s population. As societies 

become more and more multicultural, social actors are able to build their sense of belonging in line 

with their individual preferences and then re-build. In this context, social actors can build their 

sense of belonging through factors such as interests, leisure activities, profession, common music 

taste or sports by interacting with individuals from different parts of the world, even though they do 

not share in a spatial sense. The internet, new media tools and developing mass transportation 

services have made the spatial association of social actors no longer necessary and have given a 

hybrid form to the sense of belonging today. 

Within the scope of the study, first of all, the existence of different subcultural groups in today‘s 

multicultural society structures without spatial unity and the process of building a unique sense of 

belonging of these subcultural groups with other community members who maintain their existence 

in different social structures through virtual communities are discussed. 

IMMIGRANT, MIGRATION AND MULTICULTURAL SOCIETIES 

From traditional to contemporary societies, many institutions have experienced changes and 

transformations in the social structure. Social actors have been affected by periodic changes and 

developments. Migrations are a historical phenomenon of significant influence in the life of the 

societies of origin, transit and reception of the populations that decide to migrate or that they are 

forced to do it. Migrations have intensified in contemporary society due to the process of 

globalisation, which deepens the interdependence of economies and strengthens transnational 

networks, facilitating the labour insertion of qualified people. 

―Multiculturalism‖ is the co-existence of diverse cultures. Culture includes racial, religious, or 

cultural groups and is manifested in habitual behaviours, cultural assumptions and values, patterns 

of thinking, and communicative styles. Multiculturalism studies have generally emerged in 

countries such as Canada and Australia that are the first countries to have studied integration and 

adaptation. There are two sociological arguments used to justify multiculturalism. First, there are 

different stigma groups in society. The other one is that the difference that distinguishes stigmatised 

groups from mainstream society may differ between the subculture groups. It should be considered 

that groups may reflect different forms of being a group (Modood, 2014). Multiculturalism is used 

to describe cultural diversity or cultural pluralism; it is used to explain the existence of groups or 

communities with cultural, sexual, physical, linguistic, and ethnic differences without being 

exposed to any discrimination in the society they live in and their relations with other groups due to 

these differences (Anik, 2012). 

The expected response from social actors in multicultural societies is their willingness to participate 

in the political culture of the mainstream society; while doing this, they do not have to abandon 
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their own cultural lifestyles. The merging of minority groups with the society in multicultural 

societies is different from integration. In such societies, not only individuals but also groups are 

recognised at the level of identities, families, affiliations, including diaspora connections and 

political mobilisation. It represents that groups can be different from each other in all aspects and 

therefore can be included in the social landscape in different ways. This means that they will not be 

able to adapt according to a single template and will change the society in which they are integrated 

into various ways (Modood, 2007, p. 78). 

In recent years, the immigrant population in the world has been increasing year by year. According 

to the 202 data of the United Nations, 270 million people, approximately 3.5% of the world 

population, live outside their own country (UN, 2020). The number of people living in other 

countries as refugees is 30 million. When we look at Turkey, 3.6% of its total population consists of 

refugees. The number of refugees, which was 2.2 million within the G20 countries, reached 6 

million in 2017 (G20 Global Displacement and Migration Trends Report, 2017). 

In the political philosophy of multiculturalism, ideas are focused on the ways in which societies are 

either believed to or should respond to cultural and Christian differences. It is often associated with 

―identity politics‖, ―the politics of difference‖, and ―the politics of recognition‖. In sociology and 

everyday usage, it is a synonym for ―ethnic pluralism‖, with the two terms often used 

interchangeably, and for cultural pluralism in which various ethnic groups collaborate and enter into 

a dialogue with one another without having to sacrifice their particular identities. 

DIGITAL SOCIETY AND DIGITAL COMMUNITIES: THE END OF SPATIAL 

TOGETHERNESS 

The notion of digital society reflects the results of the modern society in adopting and integrating 

information and communication technologies at home, work, education, and recreation. Digital 

innovations are reshaping our society, economy and industries with a scale and speed like never 

before. As a trend in the historical process, the functions and processes that dominate the 

information age are increasingly determined around networks. The concept of digital society was 

first included as a new society model in J. V. Dijk‘s book ―The Network Society‖, published in 

1999. Dijk (2016) stated that in this new society model, relations would occur face-to-face, in a 

virtual environment, and through new social networks instead of traditional communication. The 

factors that shape the social structure in the network society are many and varied, and it is a process 

that emerges more specifically and also distinctly than the traditional society. The existence of 

social actors in the digital society and their adaptation to the digital society has brought some 

changes. In the digital society, social actors realise their immediate environment, family members, 

neighbour relations through social networks in the virtual environment and gradually abandon their 

communication and social interactions fed by traditional customs and social codes. 

In the sociological context, network society refers to more than one social or communal 

relationship, thus social actors that form a social bond. Societies, communities, and individuals 

connected by networks can directly communicate with each other and experience changes and 

transformations depending on the interaction. In contemporary societies, which is described with 

expressions such as network society, digital society, virtual society, the idea that the world, where 

borders are removed in the context of time and space, is connected to each other by networks and 

that networks are at the core of this change is dominant. The most distinctive feature of 

contemporary societies is that individuals can interact socially with other individuals living 

anywhere in the world as a result of the opportunities provided by mass communication and 

transportation technologies. 

A social interaction is an exchange between two or more individuals and is a building block of 

society. By interacting with one another, people design rules, institutions, systems within which 

they seek to live and build their sense of belongingness. Symbols are used to communicate the 

expectations of a given society to those new to it. 

Technology has allowed amazing achievements specially in terms of ensuring a global 

connectedness. With the development of online platforms, e-commerce and social media people can 
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have access to almost every person or object no matter where they are. People feel that they are 

more connected to others than ever in the history. This has changed the traditional understanding of 

social interaction. Thanks to mobility, when people have way different social interactions on digital 

platforms (social media, blogs, online games, etc.), they have an opportunity to plan a gathering to 

have a face-to-face interaction as well. 

According to the Dictionary of the Oxford Dictionary, belonging, which is defined as ‗relatedness 

or interest‘, refers to the association of social actors with social associations such as groups and 

societies. According to Maslow (1987), the sense of belonging meets ―the individual‘s need to be 

accepted, to be recognized, to be valuable and to be important by others‖. In other words, belonging 

is ―feelings and thoughts that lead social actors to articulate as a part of the system or social 

environment‖ (Levett-Jones et al., 2007, p. 211). Social actors find different perceptions ready in 

traditional societies, as well as their sense of belonging. The process of acculturation that starts in 

the family and the process of articulation that continues with the socialization processes they enter 

in the society/community internalizes this perception. Social actors can determine the level and type 

of social interaction depending on their preferences, regardless of differences such as time, place, 

language, religion, race etc. This situation has changed the sense of belonging those individuals find 

set in the society or community in which they were born in the traditional sense. 

In today‘s societies, the internet infrastructure and instant communication opportunities offered by 

the network society have changed the sense of belonging of social actors and, at the same time, the 

processes of building a sense of belonging. The shift of social interaction to the virtual environment 

in the network society has also led to the emergence of virtual communities. Virtual communities 

are more diverse than ever before, as they are not created in a specific community structure and 

region. Social actors can create certain virtual communities through different elements depending 

on their identity and sense of belonging, and global participation in these virtual communities is 

possible. Virtual communities can be defined as groups/communities formed by individuals/users 

who communicate through the possibilities of the internet infrastructure, such as business, sports, 

hobby, familiar music taste, voluntary activity, movie or famous fan, and virtual games. The 

internet, new media tools and developing mass transportation services have made the spatial 

association of social actors no longer necessary and have given a hybrid form to the sense of 

belonging today. 

Social actors can build their sense of belonging through factors such as interests, leisure activities, 

profession, common music taste or sports by interacting with individuals from different parts of the 

world, even though they do not share in a spatial sense. Perceptions of belonging within virtual 

communities gained a different dimension and gained a ‗multiple‘ form. The social interaction area 

of social actors is no longer limited to the society/community they live in and has turned into a 

global interaction area. Individuals from different cultures, identities, languages, and religious 

beliefs can come together in virtual communities and create new common symbols and symbols and 

build new perceptions of virtual belonging through these symbols and symbols. 

CONCLUSION 

Nowadays, thanks to the developing technology, mass communication and transportation methods 

have increased, and an infinite number of communities and a hybrid sense of belonging built to 

these communities have emerged in the virtual environment through machine codes. These hybrid 

senses of belongings are forms of belongings that are generally built by individuals‘ own 

preferences and reconstructed by being influenced by the changes they have undergone throughout 

their lives for different reasons. This new situation has caused the processes of building a sense of 

belonging to become highly complex. The perception of belonging, which was built on certain basic 

concepts and a single factor in the first societies and the modern period, has turned into hybrid 

belongings built by the combination of different factors in the communities formed by each 

minority group in the mainstream society today. Ethnicity emerges as an essential factor in the 

process of building both identity and a sense of belonging in modern societies. Intergenerational 

transfer among immigrant groups and painful memories of the migration journey has an ethnic 
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reinforcing effect on immigrant communities. Perceptions of belonging, which are built as a result 

of the construction processes in which individuals are also included, depending on social processes, 

are hybrid belongings. Multicultural social structures have led to the emergence of the hybrid sense 

of belonging. 
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ÖZET 

Küresel pazarda baĢarı bir yöneticinin yeteneğine bağlıdır. Olağanüstü baĢarı, olağanüstü bir 

performans sürdürmeye bağlıdır. Evrensel davranıĢlar dünya çapında tutarlı mı? Ġnce farklılıklar var 

mı? Farklı milletlerden arasında değiĢen kurumsal ortamlardaki değiĢiklikler nelerdir? Küresel bir 

petrol Ģirketinin üst düzey yöneticileri dünya çevresindeki büyük iĢtiraklerinden dolayı iki ana 

bölümde oylanmıĢtır. Üst düzey yöneticiler örgütsel performans ve anahtar liderliği belirli olarak 

gördükleri davranıĢları açıklamak veya muhasebeleĢtirmek üzere ortaya koydukları istisnai örnekler 

için tanımlamaya çalıĢmıĢlardır. Ġçerik analizi, birkaç anahtar liderliğe yol açan davranıĢları 

içerisinde barındırmaktadır. Evrensel boyutlar perspektifinde liderliğin boyutlarının ana bulguları da 

dikkate alınarak tartıĢılmaktadır.  Sadece dünyanın farklı bölgeleri arasında birkaç varyasyon 

bulunmaktadır. Ayrıca, uzun süredir yerleĢik olan farklılıklar ile ilgili net bir liderlik modeline 

rastlanmamıĢtır. Dünyadaki Ģirketlerin farklı kurumsal kültürlerle alakalı departmanlarında iki ana 

bölüm yer almaktadır. Liderlik davranıĢlarının çoğu evrensel midir? veya Ülke genelinde kurumsal 

kültürlere ait istisnalar var mıdır? Bu çalıĢma kapsamında, sorular yanıtlanmaya çalıĢılmaktadır. 

AraĢtırmanın amacı, Amerikan merkezli olmasından dolayı araĢtırmacıların ve ortaya koydukları 

liderlik teorilerinin herhangi bir genelleĢtirilebilirlik endiĢesini vurgulamasıdır. AraĢtırmacılar ve 

yöneticiler tarafından liderliğin ne anlama geldiğini öğrenmek ve çeĢitli ulusal ülkelerde liderlik 

kavramının nasıl çalıĢtığına dair küresel bir bakıĢ açısı kazanmak adına bireyler kendilerinden daha 

emin olabilirler. ÇalıĢmanın tasarımına girmeden önce, liderliğin bazı önemli tanımlarını ve 

bulgularını incelemek gereklidir. AraĢtırmanın ilk bölümünde, liderlik ve liderlikle ilgili literatür 

stiller kısaca gözden geçirilmektedir. Daha sonra, liderlik tarzları ve performans arasındaki iliĢkiye 

dair hipotezler ele alınarak incelenmektedir. ÇalıĢmanın son bölümünde, araĢtırma metodolojisi 

tartıĢılmaktadır ve bulguların sonuçları üzerinde durulmaktadır. GerçekleĢtirilen çalıĢmanın, 

literatürdeki boĢluğu doldurarak, gelecekte yapılması planlanan araĢtırmalara öncülük edeceği 

düĢünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: DönüĢümcü Liderlik, DavranıĢ, Kurumsal Kültür, ĠĢçi Katılımı 

ABSTRACT 

Success in the global market depends on a manager's skill. Exceptional success depends on 

maintaining exceptional performance. Are universal behaviors consistent around the world? Are 

there subtle differences? What are the changes in institutional environments varying between 

different nationalities? Senior executives of a global oil company were voted in two main segments 

due to their large affiliates around the world. Top managers have tried to define organizational 
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performance and key leadership for the exceptional examples they put forward to explain or account 

for the behaviors they see as specific. Content analysis includes several key leadership behaviors. 

The dimensions of leadership are discussed in the perspective of universal dimensions, taking into 

account the main findings. There are only a few variations between different parts of the world. In 

addition, a clear leadership model related to long-established differences has not been found. There 

are two main departments in departments related to different corporate cultures of companies 

around the world. Are most leadership behaviors universal? or Are there exceptions to corporate 

cultures across the country? Within the scope of this study, the questions are tried to be answered. 

The aim of the study is to emphasize any generalizability concerns of the researchers and the 

leadership theories they put forward, as they are American-centered. Individuals can become more 

confident in learning what leadership means by researchers and managers and gaining a global 

perspective on how the concept of leadership works in various national countries. Before going into 

the design of the study, it is necessary to examine some important definitions and findings of 

leadership. In the first part of the research, the literature styles on leadership and leadership are 

briefly reviewed. Then, the hypotheses about the relationship between leadership styles and 

performance are discussed and examined. In the last part of the study, the research methodology is 

discussed and the results of the findings are emphasized. It is thought that the study carried out will 

fill the gap in the literature and lead the future researches. 

Key words: Transformational Leadership, Behavior, Corporate Culture, Worker Participation 
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ÖZET 

Bu çalıĢmada, ―Türkiye‘de Yoksullukla Ġlgili Sosyal Politikalar: Bir Değerlendirme ÇalıĢması‖ 

baĢlıklı doktora tezinde yer alan nitel araĢtırma sonuçlarına yer verilerek, bu alandaki 

uygulamaların yeterliliği ve etkinliği, konunun uzmanı bürokrat, akademisyen, siyasetçi ve politika 

uygulayıcılarının değerlendirmeleri doğrultusunda irdelenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın ilk bölümünde, yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikaların yeterliliği; yasal, 

idari, finansal, uzmanlaĢmıĢ iĢgücü ve veri kaynağı yeterliliği olmak üzere 5 ölçüte göre analiz 

edilmiĢtir. Ġkinci bölümünde yoksullukla mücadeleye iliĢkin sosyal politika uygulamalarını olumsuz 

etkileyen unsurlar ve sorunlu alanlar katılımcıların görüĢleri doğrultusunda tespit edilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmada, nitel tasarımla derinlemesine görüĢmeler yoluyla sosyal politika oluĢumuna katkı 

sağlayan bürokrat, akademisyen, politika uygulayıcıları ve siyasi parti temsilcilerinin 

değerlendirmeleri alınmıĢtır. GörüĢmelerde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır.  

Politikaların çok parçalı sosyal yardım programlarından oluĢması, sosyal hizmet ayağının yeterince 

politikalarda içerilmemesi, politikaların talep yönlü oluĢturulması, uygulanan politikaların 

yoksulluk kültürü yaratması, sosyal dıĢlanmayı önleyici niteliğinin eksik olması, göreli yoksulluğa 

iliĢkin yeterli çabanın olmaması temel eleĢtiri konuları olarak ortaya çıkmıĢtır.   

Yoksullukla mücadelede, sosyal politikaların büyük ölçüde sosyal yardımlar üzerinden yürütülmesi 

ve sosyal yardımların oldukça uzun bir zamandır devam etmesine karĢın yoksulluğun devam ettiği 

ve bunun bir kültüre dönüĢmeye baĢladığı yönünde yaygın bir görüĢ oluĢmuĢtur. Bu kapsamda 

mutlak yoksullar hariç tutulacak Ģekilde sosyal yardımların çoğunun Ģarta bağlanması gerekliliğine 

vurgu yapılmıĢtır. Bunun yapılmaması durumunda ilerleyen süreçte yoksulluk kültürünün oluĢacağı 

endiĢesi ortaya çıkmıĢtır. 

Yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikalara bütüncül olarak yaklaĢılmaması nedeniyle kimi 

zaman günübirlik kararlar alındığı, politikalara iliĢkin etki analizlerinin tam yapılmadığı 

eleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmada, yoksullukla mücadeleye yönelik politikalardaki en büyük eksiklik asgari gelir 

desteğinin uygulanmaması ve ―Temel Sosyal Yardım Kanununun‖ yasalaĢmamasıdır.  

Sosyal yardımların sunumunda ―hayır‖ algısının oluĢturulmaması ve bu politikalara hak temelli 

yaklaĢılması gerekliliği üzerinde durulmuĢtur. Yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikaların 

kimi zaman yardımseverlik, hayırseverlik, cömertlik Ģeklinde yansıtılması, hatalı bir yaklaĢım 

olarak değerlendirilmiĢtir. Bu doğrultuda yoksullukla mücadeleye yönelik sosyal politikaların 

siyaset üstü bir sorun olarak değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, sosyal politika, sosyal yardım, sosyal hizmet  
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ÖZET  

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların temel amacı kaliteli hizmet vermek ve müĢteri 

memnuniyetini sağlamaktır. ĠletiĢim ağları ve eriĢim sistemleri, yüksek teknolojinin geliĢmesi 

nedeniyle her geçen gün müĢteri sayısının arttığı hizmet alanlarından biridir. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte Ģirketler müĢteri memnuniyeti ve sürekliliği ile ilgilenmekte, 

verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarmak için çağrı merkezi hizmetlerini 

kullanmaktadır. Etkili iĢgücü yönetimi, bir çağrı merkezinde kârlılığa ulaĢmak için çok önemli 

ancak karmaĢık bir süreçtir. Ayrıca vardiyalı çalıĢmanın çalıĢanlar üzerinde güçlü bir fiziksel ve 

psikolojik etkisi vardır.  

Bu çalıĢmada farklı farklı özelliklere sahip çağrı merkezi çalıĢanlarının farklı departmanlarda 

vardiyalara atanması problemi incelenmiĢtir. ÇalıĢanlara izin günü belirleme, vardiya seçme gibi 

opsiyonlar sunan bir tamsayılı programlama modeli kurulmuĢ ve model bir pilot data üzerinde 

denenmiĢtir. 30 üzerinde çalıĢanı ve iki departmanı olan bir çağrı merkezi vardiya çizelgesi üç 

dakikadan daha az bir sürede oluĢturulmuĢtur.  

Anahtar Kelimeler: Çağrı merkezi çizelgeleme problemi, optimizasyon, tam sayılı programlama 

 

ABSTRACT 

The main purpose of the companies operating in the service sector is to provide quality service and 

to ensure customer satisfaction. Communication networks and access systems are one of the service 

areas where the number of customers is increasing day by day along with the high technology. With 

the development of information and communication technologies, companies are interested in 

customer satisfaction and loyalty, and use call center services to maximize efficiency and 

sustainability. Effective workforce management is a crucial yet complex process to achieve 

profitability in a call center. In addition, working in shifts has a strong physical and psychological 

impact on employees. 

In this study, the problem of assigning call center employees with different qualifications to shifts in 

different departments was examined. An integer programming model, which offers options such as 

determining leave days and choosing shifts, was established and the model was tested using a pilot 

data. A call center shift schedule with over 30 employees and two departments was created in less 

than three minutes. 

Keywords:Call centerscheduling problem,optimization, integerprogramming 

1.GĠRĠġ  

Günümüzde artan teknolojik geliĢmelerle birlikte müĢteri memnuniyeti ve sürekliliği firmalar için 

önemli bir rekabet aracı olmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla da Ģirketlerin çağrı merkezi 

hizmetlerinden yararlanma talebi artmaktadır. Çağrı merkezleri; müĢterilerle doğrudan köprü kuran, 
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müĢteri istek ve Ģikâyetlerini, tercih ve beklentilerini hızlı bir Ģekilde cevaplayan hizmet tabanlı bir 

mekanizmadır ve karlılık sağlamak için iĢ gücü maliyetlerini minimize etmeye çalıĢan hareketli 

organizasyon yapısına sahip bir sistemdir. Bu nedenle verimli bir iĢ gücü yönetimi, yeterli ve doğru 

insan kaynağının doğru zamanda bulunmasını sağlamak, belirli bir kalite seviyesinde nitelikli 

çalıĢanı hazır bulundurmak ile sağlanabilir. KiĢileri doğru yönetmek için öncelikle vardiya planı 

yapmak, böylece vardiyada çalıĢan personelin verimli çalıĢmasını sağlamak çağrı merkezlerini 

yönetebilmek için önemlidir. Çağrı merkezi hizmetleri de genellikle 7 gün 24 saat hizmet 

verdiklerinden bu çalıĢma düzenine bağlı vardiya sistemi insan kaynağı yönetimini daha da 

zorlaĢtırmaktadır. Ayrıca vardiyalı çalıĢmanın çalıĢanlar üzerinde güçlü bir fiziksel ve psikolojik 

etkisi vardır. Yönetilmesi zor çalıĢma biçimlerinin olumsuz etkilerini azaltmak için, iĢin kalitesini 

ve verimliliğini olumsuz etkilemeyecek Ģekilde dikkatli ve rasyonel bir Ģekilde organize edilmesi 

Ģarttır. 

AraĢtırma; sadece gelen çağrıları kabul eden, tatiller dahil 7/24 kesintisiz hizmet veren gün içinde 

üç vardiyası olup 32 personelin olduğu sürekli bir sistem üzerinde çalıĢan çağrı merkezi iĢletmeleri 

için tasarlandı. Planlama yaparken, çalıĢanları memnun etmek için izin zamanını ayarlama 

esnekliğini göz önünde bulunduruldu ve iĢ kalitesini ve üretkenliği artırmak için vardiyaları boĢ 

olmayacak Ģekilde atanmaları sağlandı. Ayrıca iĢletmede iki departman olduğu varsayımına 

dayanarak çalıĢan becerileri göz önüne alınarak bazı çalıĢanların belirli departmanlara bazılarının 

ise her iki departmana atanma Ģansı olduğu düĢünüldü. Problem çözümü için çizelgeleme 

problemlerinde oldukça kullanılan tamsayılı lineer programlama modeli geliĢtirildi. 

Literatürde ilgili alanda yapılan çalıĢmalara bakıldı ve çalıĢmanın odak noktası olan çağrı merkezi 

kadrosu ve planlaması üzerine kullanılan son teknikler gözden geçirildi. Tamsayılı lineer 

programlama kullanılan çalıĢmalara bakıldığında; (Willis Huxford, 1991), telefon operatörü 

kadroları oluĢturmak için, (Brusco Jacobs, 2000), Motorola çağrı merkezindeki müĢteri hizmetleri 

temsilcilerinin büyük ölçekli sürekli tur planlama sorunları için, (Çezik, Günlük,Luss, 2001), iĢgücü 

planlama ve çizelgeleme problemlerinde tasarlanması gereken izin günleri ve vardiya programlama 

kısıtlamalarını sağlamak için, (Caprara,MonaciToth, 2003), bir acil durum çağrı merkezinde, 

ufuktaki tüm günlük görevleri yerine getirmek için gereken çalıĢan sayısını en aza indirmek için, 

(Bard, 2004), tam zamanlı personel düzeyini belirlemek için, (Alfares, 2007), büyük bir petrokimya 

Ģirketinde, en iyi personel düzeyini ve 24 saatlik bir çalıĢma süresi boyunca değiĢen iĢ yükünü 

karĢılamak için, (Ertogral Bamuqabel, 2008), yerel bir telekomünikasyon Ģirketinin iki dilli (Arapça 

ve Ġngilizce) bir çağrı merkezinde personel programlarını geliĢtirmek için, (S Liao, Van Delft, 

Koole, DalleryJouini, 2009), rastgele iĢ yükü ile çağrı merkezi kapasite tahsisi için, (Mattia, Rossi, 

ServilioSmriglio, 2017), esnek çağrı merkezlerinde personel oluĢturma ve planlama için, (Kilincli 

Taskiran Zhang, 2017), çağrı merkezlerinde birden çok kategoride çapraz eğitim personeli 

planlamasını ele almak için matematiksel model ve çözüm yaklaĢımı geliĢtirerek bir tamsayı 

programı önerdikleri görüldü. 

2. YÖNTEM 

Tamsayılı lineer programlama modelinin, iĢ gücü çizelgeleme problemlerinde literatürde oldukça 

yer alan bir yaklaĢım olduğu gözlemlendiğinden ve çizelgeleme problemlerinde çözüm değerlerinin 

de tamsayılı olması istendiğinden bu yöntem kullanıldı. 
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Problemin çözümünde ise, çalıĢanın yeterliliği ve kısmi olarak izin günlerini belirleyebilme 

esnekliği ile çalıĢanın adaletli ve dengeli bir vardiya dağılımı ile minimum maliyetle çalıĢması 

amaçlandı. 

Problemde geliĢtirilen matematiksel model için indis ve parametreler ile kısıtlar ve amaç 

fonksiyonu belirlenerek iki senaryo kuruldu. Birinci senaryoda dokuz kısıt, ikinci senaryoda ise bu 

dokuz kısıta dört spesifik kısıt daha eklenerek toplam on üç kısıt ile problemin çözüm süresi ve 

optimum değeri karĢılaĢtırıldı.  

Problem yapısında, personelden planlama dönemi içindeki vardiyalarda çalıĢmaya uygun olup 

olmadıkları durumlar ve izin istekleri varsayım üzerine rassal olarak atandı. Ayrıca vardiya baĢına 

ücret oranı çalıĢanın kıdem ve dil becerisine göre öngörülerek belirlendi. ÇalıĢılan hizmet 

sektörünün tasarımında departmanların belirli gün ve vardiyalarda minimum bulunması gereken 

personel sayıları da önceki çalıĢmalardan esinlenerek parametre değerlerinde kullanıldı. 

Ġlk senaryoda kullanılan kısıtlardan, 

1. Kısıt olarak her bir departmanın vardiyasında minimum eleman sayısının sağlanması, 

2. Bir çalıĢan aynı anda 2 departmana atanmaması; 

3. Bir haftada her çalıĢan en fazla 40 saat çalıĢabilmesi; 

4. Her çalıĢan haftada en az 2 gün izinli olması; 

5. Personeller izin gününde atanmaması; 

6. Bir çalıĢan ard arda 2 vardiyaya atanmaması; 

7. Dil becerisi durumuna göre çalıĢanların atanmaması gereken departmanların belirtilmesi; 

8. ÇalıĢanların istemedikleri vardiyalara atanmaması; 

9. ÇalıĢanların tercih ettikleri günde izinli olmaları sağlandı. 

Ġkinci senaryoda kullanılan kıstlar ise bu kısıtlara ek olarak 

10. 2. ve 26. çalıĢanın gece vardiyasına atanmaması; 

11. 13. çalıĢan gündüz vardiyasına atanmaması; 

12. 4. ÇalıĢan 1-7 günler arası yıllık izinde olması; 

13. Gece vardiyasında olan personelin ertesi gün gündüz ve öğle vardiyasında olmaması 

sağlandı. 

Kurulan matematiksel model CPLEX 12.8 yazılımı kullanılarak 2.80 GHz iĢlemcide  

çözüldü. 

3. BULGULAR 

AraĢtırma sonucunda Senaryo 1 olarak tanımladığımız dokuz kısıttan oluĢan model yaklaĢık üç 

dakikada optimum değer olarak 14004 değerini verdi. Senaryo 2 olarak tanımladığımız dokuz kısıta 

dört kısıt eklenmesiyle toplam on üç kısıttan oluĢan model yaklaĢık iki dakikada optimum değer 

olarak 14109 değerini verdi. 

Her iki çözüme bakıldığında, personelin becerisine uygun, çalıĢamaya istekli olduğu ve istediği bir 

izin gününü kullanma fırsatının sağlandığı, minimum maliyetle, iki-üç dakikalık kısa bir zaman 

içinde tüm kısıtları da karĢılayan adil bir atamanın yapıldığı gözlemlendi.  

Model bu senaryolardan baĢka farklı girdi değerleriyle de çalıĢtırılıp çözüm süresi ve optimum 

değerler saptandı.  
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4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç olarak literatürde iĢ gücü çizelgeleme konusunda pek çok çalıĢma vardır ancak çalıĢan 

tercihleri ve yetkinliklerini dikkate alan ve çağrı merkezlerinde tamsayılı programlama kullanılarak 

uygulanan bir modele rastlanmamıĢtır. Bu çalıĢmada tasarlanan model, çalıĢanları olabildiğince 

uygun oldukları vardiyalara, izin istedikleri günde izinli olmalarını sağlayarak ve becerilerine uygun 

bölümlere atanmalarını garanti ederek, minimum maliyetle ve en hızlı Ģekilde iĢgücü atmasını 

gerçekleĢtirmiĢtir. Çözülen problemin manüel Ģekilde yapılmasının oldukça vakit alacağı ve çalıĢan 

taleplerinin gözden kaçırılacağı aĢikârdır. 
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ÖZET 

DeğiĢen rekabet Ģartlarıyla birlikte lojistik alanında da değiĢimler meydana gelmiĢtir. Lojistik 

giderlerin maliyetler içerisinde önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. Lojistik faaliyetleri tek 

noktadan ve en düĢük maliyetle gerçekleĢtirebilmek için lojistik köyler oldukça önemlidir.  Bu 

sebeple günümüzde dünyada ve Türkiye‘de lojistik köylere verilen değer ve yapılan çalıĢmalar hızla 

artmaktadır. TCDD‘nin de gündeminde olan lojistik köylerin en iyi Ģekilde kullanılabilmesi için 

kuruluĢ yerlerinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Yer seçiminde oluĢabilecek bir hata pek çok 

olumsuzluklara yol açabilir. Herhangi bir hatayla karĢılaĢmamak için yapılacak yer seçiminde 

bilimsel yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. 

Bu çalıĢmanın amacı çeĢitli kriter ve alternatifler değerlendirerek ülkemizde kurulabilecek bir 

lojistik köyün yerinin belirlenmesidir. Bu çalıĢmada lojistik köy yer seçimi problemi ele alınmıĢ 5 

kriter ve 5 alternatif değerlendirilmiĢtir. Kullanılan kriterler; otoyola uzaklık, demiryoluna uzaklık, 

limana uzaklık, havaalanına uzaklık ve maliyet; alternatifler ise Ġzmir, Samsun,  Kocaeli, Ġstanbul 

ve Balıkesir olarak belirlenmiĢtir. Uzaklık verileri ―Google Maps‖ ile maliyet kriteri ise 

―sahibinden.com‖ internet adresi aracılığıyla elde edilmiĢtir.3 uzman görüĢü dikkate alınarak AHP 

yöntemiyle kriter ağırlıkları bulunmuĢtur. Bulunan kriter ağırlıkları TOPSIS yönteminde 

kullanılmıĢtır. TOPSIS yöntemiyle alternatif bölgeler arasında sıralama yapılmıĢtır ve elde edilen 

sonuçlardan en uygun alternatifin  ―Ġstanbul ‖ seçeneği olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: AHP, lojistik köy, yer seçimi problemi, TOPSIS 

 

ABSTRACT 

Along with the changing competitive conditions, changes have also occurred in the field of logistics 

It is known that logistics costs have a significant share in costs. Logistic villages are very important 

in order to carry out logistics activities at a single point and at the lowest cost. For this reason, the 

value given to logistics villages and the work done in the world and in Turkey are increasing 

rapidly. In order for the logistics villages, which are also on the agenda of TCDD, to be used in the 

best way, the set up locations should be determined correctly. A mistake that may occur in the 

selection of the place can lead to many negativities. In order not to encounter any mistakes, 

scientific methods should be used during location selection process. 

The aim of the study is to determine the location of a logistics village that is going to be in Turkey 

by evaluating various criteria and alternatives. In this study, the logistics village location problem 

was handled and 5 criteria and 5 alternatives are evaluated. The criteria used are; distance to 

highway, distance to the railway, distance to the port, distance to the airport and the cost; 

alternatives are determined as Ġzmir, Samsun, Kocaeli, Ġstanbul and Balıkesir. Distance data are 

obtained from "Google Maps" and cost information is obtained from the internet site 

"sahibinden.com". The criteria weights are found by AHP method, taking into account the opinions 

of 3 experts. These criteria weights found are used in the TOPSIS method. By TOPSIS method, 

alternative locations are sorted and it is concluded that the most suitable alternative is the "Istanbul" 

option from the results obtained. 

Keywords: AHP, location selection problem, logistic village, TOPSIS 
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GĠRĠġ 

Lojistik köy kavramı endüstrideki geliĢmelerin artmasıyla ilk kez ABD‘de ortaya çıkmıĢtır. 

Türkiye‘de 2006 yılında lojistik köy kavramıyla ilgili ilk çalıĢmalar TCDD ve özel sektör desteğiyle 

yapılmaya baĢlanmıĢtır.(Bay ve Erol, 2016) Avrupa‘da lojistik köyler 60‘tan fazla sayıda 

bulunmakta Türkiye‘de ise git gide daha önemli hale gelerek sayılarını hızla artırmakta ve büyük 

öneme sahip projeler olmaktadır. Türkiye‘de 2023 yılına kadar kurulması planlanan 25 lojistik köy 

ile birlikte ülkemizin önemli bir lojistik üs olması hedeflenmektedir. 

Lojistik maliyetlerin yüksek olmalarından dolayı lojistik desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple 

lojistik köylerin kurulması ve lojistik faaliyetlerin tek noktadan yürütülmesi lojistik maliyetlerin 

düĢmesi için önemli bir fayda sağlamaktadır. (Sirikijpanichkul ve Ferreira, 2006) 

Lojistik köylerin optimum Ģekilde hizmet sunması için kuruluĢ yerlerinin doğru belirlenmesi 

oldukça önemlidir. Yer seçiminde yapılan hatalar birçok olumsuzluğa sebep olmaktadır.    

Doğru yapılandırılmıĢ lojistik köylerin özelliklerine bakıldığında; tek noktadan güvenli ve çoklu 

taĢıma bağlantılarıyla maksimum hizmet sunabilme, lojistik giderlerin ve çalıĢan maliyetlerini 

minimum tutabilme, destekleyici faaliyetlere sahip olma, çevre dostu dağıtım sistemi, trafik 

yükünün azaltılması, kuruldukları bölgeye ekonomik katkı sağlama, rekabet gücünü ve istihdamı 

artırma gibi pek çok önemli faydaya sahip olduğu görülmektedir. (Aydın ve Öğüt, 2008) Bu 

çalıĢmanın amacı ülkemizin de gündeminde olan kurulabilecek lojistik köylerin bilimsel yöntemleri 

kullanarak yer seçimine yardımcı olmak tır. 

Literatür incelendiğinde bu konuda yapılan örnek çalıĢmalar aĢağıda verilmiĢtir. Alberto ve 

diğerleri (2000) AHP yöntemini kullanarak lojistik köy yer seçimi problemini 7 kriter ve 3 alternatif 

lokasyon doğrultusunda değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmada kullanılan kriterler ―Çevresel faaliyetler, 

maliyet, yaĢam kalitesi, yerel teĢvik, müĢteriler için zaman güvenilirliği, müĢteri talebine cevap 

verebilme esnekliği ve müĢteri ile bütünleĢme‖ olarak belirlenmiĢtir. 

Erdumlu (2006) yaptığı çalıĢmada en uygun modelleme yöntemlerini karĢılaĢtırmalı bir Ģekilde 

lojistik köy ve kentsel lojistik kavramları çerçevesinde ele almıĢtır. Ġncelenen modellerin sonucunda 

Ġstanbul'da Organize Lojistik Bölge'nin kurulması amacıyla lokasyonun belirlenmesi ve büyüklük 

üzerinde durulmuĢtur. ÇalıĢmada en iyi organize lojistik merkezinin koordinatları taĢıma 

maliyetlerinin en küçüklemesi yöntemi kullanılarak belirlenmiĢtir. 

Wang ve Liu (2007) yaptıkları çalıĢmada Bulanık AHP ve TOPSIS tekniklerinin kombine 

edilmesiyle Çin'deki bir bölgenin lojistik köyü yer seçimi üzerine çalıĢmıĢlardır.  BeĢ adet yer 

seçimi kriteri kullanılmıĢ ve diğer alternatiflerle yapılan karĢılaĢtırma sonucunda ekonomik 

faydanın en önemli seçim kriteri olduğu görülmüĢ ve bu kriterin en yüksek değere sahip olduğu 

bölge en uygun seçenek olarak belirlenmiĢtir. 

Yang (2005) yaptığı çalıĢmada El Paso Bölgesi için lojistik merkezi yer seçimi üzerine çalıĢmıĢ ve 

TOPSIS yöntemini kullanmıĢtır. Belirlediği kriterler; " Trans Texas Koridoru'na olan uygunluk, 

arazinin büyüklüğü, intermodal taĢımacılığa olan uygunluk, ekonomik etkiler, çevresel faktörler, alt 

yapı maliyeti ve trafik etkisi" dir. 

Li ve Yan (2007) ileri beslemeli yapay sinir ağları yönetim modelini kullanarak lojistik köy yer 

seçimi problemini ele almıĢlardır. Kurdukları model içerisinde 20 alternatifi 8 kriter üzerinden 

değerlendirmiĢlerdir. Kullanılan kriterler; yükleme kapasitesi, maliyet yönetimi, taĢıma durumu, 

arazi ölçümü, jeolojik durum, iletiĢim durumu ve ekonomidir 

Elgün ve diğerleri (2011) lojistik köyü kavramını ele alarak yeni bir model önerisi içeren bir 

çalıĢma yapmıĢtır. Belirlenen adaylar kuzey ve güney hatlarında yer alan EskiĢehir, Bilecik, 

Kütahya, Bursa, Afyon, Konya ve Mersin'den oluĢmaktadır. DELPHI metodu kullanılarak yedi 

alternatifin değerlendirilmesi yapılmıĢtır. Değerlendirme kriteri olarak üç veri kullanılmıĢ ve dört 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 73 Ankara, Turkey 

 

tane de ana kriterle beraber alt kriterler de elde edilmiĢtir. Belirlenen kriterler; bölgenin uygunluğu, 

ulaĢım ağı, iĢ aktivitelerinin uygunluğu, seçilecek yerin arazi uygunluğudur. Bu çalıĢmada lojistik 

köyler; yerel, genel ve uluslararası olmak üzere 3 ayrı kategoride değerlendirilmiĢtir. DELPHI 

yöntemiyle puanlama yapılarak ele alınan 3 kriter neticesinde en uygun sıralama Konya, Mersin, 

Bilecik ve EskiĢehir olmuĢtur. ÇalıĢmanın sonucunda lojistik merkez seçiminde bilimsel 

tekniklerden yararlanılması gerektiğinin üzerinde durulmuĢtur. 

YÖNTEM 

Bu çalıĢmada lojistik köyü yer seçimi amacıyla öncelikle AHP yöntemiyle kriter ağırlıkları elde 

edilmiĢ daha sonra TOPSIS yöntemi kullanılarak aday yerler arasında sıralama yapılmıĢtır.  

ĠĢlemlerin gösteriminde kullanılan kriter ve seçeneklerin kısaltmaları aĢağıda gösterilmiĢtir: 

- Demiryoluna uzaklık: X 

- Limana uzaklık: Y 

- Havaalanına uzaklık: Z 

- Otoyola uzaklık: P 

- KuruluĢ yer maliyeti: Q 

- Ġzmir: A 

- Samsun: B 

- Kocaeli: C 

- Ġstanbul: D 

- Balıkesir: E 

 

Çizelge 1‘de aday bölgeler için ilgili veriler verilmiĢtir. 

Çizelge .1. Aday bölgeler ve kriterler 
 

                      Aday Bölgeler 

Kriterler    Ġzmir    Samsun Kocaeli Ġstanbul Balıkesir 

Demiryoluna 

Uzaklık (km) 

59,7 37,5 47,2 83,2 96,3 

Limana 

Uzaklık (km) 

35,7 37,8 53,5 48,4 191 

Havaalanına 

Uzaklık (km) 

16,6 64,5 57,1 31,8 17,4 

KuruluĢ Yer 

Maliyeti 

(m
2
 fiyatı) 

0,07 0,94 0,07 0,55 0,53 

Otoyola 

Uzaklık (km) 

34 4 23,1 0,24 0,19 
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AHP Yöntemi  

 

ġekil 1. Uygulamanın Analitik HiyerarĢi Modeli 

Çizelge 2-10‘da verildiği üzere uzman görüĢleri ve önem ölçeği kullanılarak AHP yönteminin ikili 

karĢılaĢtırma matrisleri elde edilmiĢtir. 

 

Çizelge 2. Tüm kriterlerin birbirleri ile ikili karĢılaĢtırma matrisi (Uzman 1; 2; 3; 

GeoOrt) 
 

Kriterler           x             y            z            q            p 

     X       1;1;1;1        1/2;1/2;1/2;1/2       1;1; 1/2;1           1/2;1;1;1             1;1;1;1         

     Y        -              1;1;1;1       3;3;2;3        1;1;1;1       1/2;1;1;1 

     Z        -                   -              1;1;1;1 1/2;1/2;1/2;1/2 1/3; 1/3;1/3;1/3  

     Q        -                  -        -               1;1;1;1       1;1; 1/2;1 

     P        -                  -        -             -           1;1;1;1 

 

Çizelge 3. Uzman 1 için öncelik katsayılarının hesaplanması 

 

                             x                                       y                    z                      q                         p         

       X         1              0,5              1            0,5        1 

       Y         2         1          3         1       0,5 

       Z         1       0,33          1        0,5      0,33 

       Q         2         1          2         1        1 

       P         1         2          3         1        1 
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Çizelge 4. Uzman 1 için normalize edilmiĢ matris ve ağırlık (W) vektörü 

                              x                             y               z                q                 p          Kriter 

Ağırlıkları 

Tutarlılık 

       X 0,142857 0,10352 0,1 0,125 0,261097 0,15 0,044643 

       Y 0,285714 0,207039 0,3 0,25 0,130548 0,23  

       Z 0,142857 0,068323 0,1 0,125 0,086162 0,1 

       Q 0,285714 0,207039 0,2 0,25 0,261097 0,24 

       P 0,142857 0,414079 0,3 0,25 0,261097 0,27 

 

 

  Çizelge 5. Uzman 2 için öncelik katsayılarının hesaplanması 

                               x                                       y                    z                      q                         p         

       X         1              0,5             1              1        1 

       Y         2         1         3          1        1 

       Z         1       0,33         1        0,5      0,33 

       Q         1         1         2          1        1 

       P         1         1         3          1        1 

 

 

Çizelge 6. Uzman 2 için normalize edilmiĢ matris ve ağırlık (W) vektörü 
 

                           x            y                 z               q                 p          Kriter 

Ağırlıkları 

Tutarlılık 

       X 0,166667 0,130548 0,1 0,222222 0,230947 0,17 0,029018 

       Y 0,333333 0,261097 0,3 0,222222 0,230947 0,27  

       Z 0,166667 0,086162 0,1 0,111111 0,076212 0,11 

       Q 0,166667 0,261097 0,2 0,222222 0,230947 0,22 

       P 0,166667 0,261097 0,3 0,222222 0,230947 0,24 
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Çizelge 7. Uzman 3 için öncelik katsayılarının hesaplanması 

                             x                                       y                    z                      q                         p         

       X         1               0,5             0,5              1       0,5 

       Y         2          1          2          1         1 

       Z         2        0,5          1         0,5       0,33 

       Q         1          1          2           1        0,5 

       P         2          1          3           2         1 

 

Çizelge 8. Uzman 3 için normalize edilmiĢ matris ve ağırlık (W) vektörü 

                             x                          y                    z                     q                   p          Kriter 

Ağırlıkları 

Tutarlılık 

        x      0,125       0,125 0,058824 0,181818 0,15015      0,13 0,044643 

        y      0,25       0,25 0,235294 0,181818 0,3003      0,24  

        z      0,25       0,125 0,117647 0,090909 0,099099      0,14 

        q      0,125       0,25 0,235294 0,181818 0,15015      0,19 

        p      0,25       0,25 0,352941 0,363636 0,3003      0,3 

 

 

Çizelge 9. Geometrik ortalama için öncelik katsayılarının hesaplanması 

                             x                                       y                    z                      q                         p         

        x         1              0,5              1              1        1 

        y         2         1          3          1        1 

        z         1       0,33         1         0,5      0,33 

        q         1         1         2          1        1 

        p         1         1         3          1        1 
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Çizelge 10. Geometrik ortalama için normalize edilmiĢ matris ve ağırlık (W) vektörü 

                              x           y                z               q                p          Kriter 

Ağırlıkları 

Tutarlılık 

        x 0,166667 0,130548 0,1 0,222222 0,230947 0,17 0,029018 

        y 0,333333 0,261097 0,3 0,222222 0,230947 0,27  

        z 0,166667 0,086162 0,1 0,111111 0,076212 0,11 

       q 0,166667 0,261097 0,2 0,222222 0,230947 0,22 

       p 0,166667 0,261097 0,3 0,222222 0,230947 0,24 

 

 

ĠĢlem yapıldığında kriter ağırlıklarına ulaĢılmıĢtır. Tutarlılık oranı 0,029018 olarak hesaplanmıĢtır 

ve her değerlendirme iĢlemi 0,10 değerinden küçük çıktığı için sonuçların doğru olduğu 

görülmektedir. 

 TOPSIS Yöntemi ile Uygulama 

TOPSIS yöntemi uygulanırken baĢlangıçta karar matrisi oluĢturulmuĢtur. 

Çizelge 11. Karar matrisi 

                              x                                       y                    z                      q                         p         

         a       59,7       35,7       16,6       0,07       34 

         b       37,5       37,8        64,5       0,94        4 

         c       47,2       53,5       57,1       0,07      23,1 

         d       83,2       48,4       31,8       0,55      0,24 

         e       96,3        191      17,4       0,53      0,19 

 

AHP‘de elde edilen ağırlıklar; standart karar matrisiyle (Çizelge 12) çarpılarak ağırlıklı standart 

karar matrisi (Çizelge 13) oluĢturulmuĢtur. 

Çizelge 12. Standart karar matrisi 

                                 x                                       y                    z                      q                         p         

         a     0,39032    0,169445     0,17488   0,057602   0,823241 

         b     0,245176    0,179413     0,679504   0,773512   0,096852 

         c     0,308595    0,253931    0,601545   0,057602   0,55932 

         d     0,543964    0,229724    0,335011   0,452587   0,005811 
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                                 x                                       y                    z                      q                         p         

         e     0,629612    0,906557    0,183308   0,436129   0,0046 

 

Çizelge 13. Ağırlıklı standart karar matrisi 

                                 x                                       y                    z                      q                         p         

         a     0,066354    0,04575     0,019237   0,012672   0,197578 

         b     0,04168    0,048441     0,074745   0,170173   0,023244 

         c     0,052461    0,068561    0,06617   0,012672   0,134237 

         d     0,092474    0,062026    0,036851   0,099569   0,001395 

         e     0,107034    0,24477    0,020164   0,095948   0,001104 

 

Çizelge 13‘de bulunan ağırlıklı standart karar matrisindeki değerlere göre ideal ve negatif ideal 

çözümler (Çizelge 14) oluĢturulmuĢtur. 

 

Çizelge 14. Ġdeal ve negatif ideal çözüm değerleri 

              x                          y                      z                  q                  p         

Ġdeal çözüm 

değerleri 

     0,416799       0,04575 0,019237 0,012672 0,001104 

Negatif ideal çözüm 

değerleri 

     0,10703       0,24477 0,074746 0,170173 0,197578 

 
 

Seçeneklerin ideal çözüme yakınlık değerleri ve sıralamaları Çizelge 15‘de verilmiĢtir. 
 

 

Çizelge 15. Ġdeal ve negatif ideal çözümden uzaklık ve ideal çözüme yakınlık 

değerleri 

    Aday                     
                

           Ci
*
 

         a          0,198017           0,262966       0,570446 

         b          0,168478           0,27057       0,616265 

         c          0,1434           0,250838       0,63626 

         d          0,103471           0,280208       0,730318 

         e          0,225424           0,217003       0,490483 
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Seçenekler Ci* değerlerine göre sıralandığında en uygun seçenekler sırasıyla Ġstanbul, Kocaeli, 

Samsun,  Ġzmir ve  Balıkesir Ģeklinde elde edilmiĢtir. 

SONUÇ 

ÇalıĢma belirlenen 5 kritere göre seçilen 5 örnek aday yer arasından en uygun kurulabilecek lojistik 

köyün yer seçimi üzerine yapılmıĢtır. Kriter ağırlıkları 3 uzman görüĢüne göre elde edilmiĢtir. 

Sonuçların doğru çıkması için her bir uzmanın değerlendirmesi AHP yöntemi kullanılarak tutarlılık 

hesaplaması yapılmıĢtır. Tutarlı sonuçların bulunmasının ardından görüĢlerin geometrik ortalaması 

yardımıyla iĢlemler gerçekleĢtirilmiĢtir.  

AHP yönteminden faydalanılarak çalıĢmada değerlendirmeye alınan 5 kriterin ağırlıklandırmaları 

yapılmıĢtır.  Bulunan kriter ağırlıkları TOPSIS yönteminde kullanılarak aday yerler arasından 

kurulması planlanan lojistik köylerin sıralaması yapılmıĢ ve en uygun aday Ġstanbul seçeneği 

çıkmıĢtır. 

Bu çalıĢma gelecekte kurulması planlanan lojistik köylerin yer seçimi problemlerinde örnek olarak 

ele alınabilir. ÇalıĢmada kullanılan kriterlerin yanı sıra farklı kriter ve seçeneklerden 

yararlanılabilir. Çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP ve TOPSIS haricinde farklı 

yöntemlerle değerlendirmeler yapılabilir. 

KAYNAKÇA 

1. Alberto, P., 2000, The logistics of industrial location decisions: An application of the analytic hierarchy 

process methodology. International Journal of Logistics, 3(3), 273-289. 

2. Aydın, GülĢen ve ve Öğüt, Kemal Selçuk, 2008, "Avrupa ve Türkiye‘de Lojistik Köyleri", 2. Uluslararası 

Demiryolu Sempozyumu, Demiryolu Fuarı Bildiriler Kitabı, TCDD, Ġstanbul, ss. 1471-1481 

3. Bay, M. ve Erol, F., 2016, Lojistik Köylerin Önemi ve Ġntermodal TaĢımacılık Faaliyetleriyle Desteklenmesi, 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, 18 (30), 124-134. 

4. Elgün, M.N., 2011, Ulusal ve Uluslararası TaĢıma ve Ticarette Lojistik Köylerin Yapılanma Esasları ve Uygun 

KuruluĢ Yeri Seçimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13 (2), 203-

226. 

5. Erdumlu, R. Mert, 2006, Kentsel Lojistik ve Lojistik Köy Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

6. Li, Y., Liu, X., Chen, Y., 2011, Selection of Logistics Center Location Axiomatic Fuzzy Set And Topsıs 

Methodology Ġn Logistics Management. Expert systems with applications, 38(6): 7901-7908. 

7. Sirikijpanichkul, A. & Ferreira, L., 2006, Solving The Conflicts in Intermodal Freight Hub Location Decisions. 

5. Proceedings EE Postgraduate Infrastructure Theme Conference 2006,11-20 

8. Wang, Shengyuan ve Liu, Peide, 2007, "The Evaluation Study on Location Selection of Logistics Center 

Based on Fuzzy AHP and TOPSIS", IEEE, 1-4244-1312-5/07, 3779-3782. 

9. Yang, Hua, 2005, "Inland Port Location Model Under Trans Texas Corridor Concept", Master of Science, 

Faculty of the Graduate School of the University of Texas at El Paso. 

  



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 80 Ankara, Turkey 

 

ZERDÜŞTÎLİKTE ÖLÜ GÖMME UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 
(A GENERAL OVERVIEW OF THE PRACTICE OF BURIAL IN ZOROASTRIANISM) 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serap ÖZKAN, Doktora Öğrencisi, Selver ASLAN 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-2926-6358 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-3000-4435 

 

ÖZET 

ĠÖ 2. binyılda Aryan kabileleri arasında temelleri atılmıĢ olan ZerdüĢtîlik, ĠÖ 6. yy‘dan ĠS 7.yy‘a 

kadar Yakın ve Ortadoğu‘nun büyük bir kısmında hüküm sürmüĢtür. Tarihi süreçte tanrı ve 

peygamber adı olarak Mazdayesni, ZerdüĢtîlik ve Zoroastrianizm gibi çeĢitli Ģekillerde 

adlandırılmıĢtır. Uzun yıllar birçok toplum tarafından resmi din olarak kabul edilen bu dinin gerçek 

kimliğine Ġran topraklarında kavuĢtuğu bilinmektedir. ZerdüĢtîlik, dünyanın en eski vahiy 

dinlerinden biri olarak nitelendirilirken ortaya çıktığı andan itibaren iletiĢimde bulunduğu din ve 

kültürleri hem etkilemiĢ hem de ilerleyen süreçte onlardan etkilenerek varlığını sürdürmüĢtür. 

ZerdüĢtîlik, erken dönemlerde Pers (Akhaemenid) Ġmparatorluğu baĢta olmak üzere resmi din 

olarak kabul edildiği Sasani Ġmparatorluğu‘ndan itibaren birçok uygarlık tarafından kabul 

görmüĢtür. Kendine has bir inanç sistemine sahip olan ZerdüĢtîlikte, peygamber olarak 

nitelendirilen ZerdüĢt‘ün getirdiği yeniliklerle birlikte tek tanrılı inanca yönelme görülmüĢtür. 

Ancak teolojik anlamda bakıldığında bu dinin iyiliğin tanrısı olarak nitelendirilen Ahura Mazda ve 

onun tezatı olan Ehrimen‘in yer aldığı düalist bir yaklaĢıma sahip olduğu görülür.  Bu düalist 

yaklaĢım ZerdüĢtlüğün ölü gömme geleneklerinin de temelini oluĢturmaktadır. ZerdüĢtî 

kozmogoniye göre tanrı Ahura Mazda yaĢam ve güzelliklerle Ehrimen ise ölüm, kirlenme ve kötü 

ruhla (ganâg mênôy) karakterize edilmektedir. Ahura Mazda‘nın yarattığı iyi olan varlıklar, 

Ehrimen‘in yarattığı ölüm ve ölüm Ģeytanlarıyla ölümden hemen sonra temas ettiği için tamamen 

kirli sayılmaktadır. Bu nedenle ölü bedenin, ona temas edenlerin, temas edenlerin de temas 

ettiklerinin ve ona yaklaĢarak taĢıyanların da kirlendiğine inanılmaktadır. Ölü bedene temas eden 

insan, su, toprak, ateĢ, giysi vb. her Ģey temizlenmeli, ölümün sebep olduğu kötülüklerden 

arındırılmalıdırlar.  

Bu çalıĢmada, özellikle erken dönemde ZerdüĢtî inancında ölüm kavramının ve ölüme bakıĢ 

açılarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Ölüme bakıĢ açısının irdelenmesi ölü gömme 

uygulamalarına temel oluĢturan anlayıĢın da ortaya konmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ZerdüĢtîlik, Ölüm, Ölü Gömme, Ahura Mazda 

 

ABSTRACT 

First come into existence in around 2000 B.C. among the Aryan tribes, Zoroastrianism prevailed in 

a great part of the Near and the Middle East from the 6th century B.C. to 7th century A.D. For the 

sake of its god and the prophet, it was named Mazdayesni or Zoroastrianism. Accepted as the 

official religion by many communities for a long period of time, Zoroastrianism is known to gain its 

origins in Persia. Zoroastrianism was not only attributed as one of the ancient religions with 

revelations, but it also had an impact on its contemporary religions and cultures and continued its 

existence being in interaction with them. 

First acknowledged as the official religion by the Sassanian, Zoroastrianism was thereafter 

embraced by many civilizations, chiefly by the Achaemenid. Having a distinct belief system, 

Zoroastrianism was a monotheistic religion basing on the reforms brought by Zoroaster, who was 

believed to be the prophet. However, theologically viewing, this religion seems to be has a dualistic 

approach in which Ahura Mazda, the god of goodness, and its opposite counterpart, Ehrimen, take 

part. This dualistic approach also formed the basis of Zoroastrian burial traditions. According to 

Zoroastrian cosmogony, Ahura Mazda was the creator of life and beauty while Ehrimen was 

responsible for death, defilement and evil. The creations of Ahura Mazda are reckoned to be 

completely defiled because they get in touch with the demons of death created by Ehrimen right 

https://www.seslisozluk.net/zoroastrianism-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/zoroastrianism-nedir-ne-demek/
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after they are dead. Therefore, the corpse, the ones who touch it, the ones who touch the ones who 

touch it, and the ones who carry it are also believed to be defiled. Things that get in touch with it 

like human, water, earth, fire, dress etc. must be cleansed and purified from the evil brought about 

by death. 

The current study primarily aimed to examine the conception of death and how death was perceived 

in early Zoroastrianism. Examining the perspective on death is thus expected to help clarify the 

conception of burial practices. 

Keywords: Zoroastrianism, Death, Burial, Ahura Mazda  

 

GĠRĠġ 

Dünyanın en eski vahiy dini olarak nitelendirilen ZerdüĢtîlik, ortaya çıktığı tarihten itibaren 

iletiĢimde bulunduğu din ve kültürleri etkilemiĢ ve ilerleyen süreçte onlardan da etkilenmiĢtir.  ĠÖ 2. 

binyılda Aryan kabileleri arasında temelleri atılmıĢ olan ZerdüĢtîlik, ĠÖ 6. yy‘dan ĠS 7.yy‘a kadar 

Yakın ve Ortadoğu‘nun büyük bir kısmında hüküm sürmüĢtür. ZerdüĢtîlik, tarihi süreçte tanrı ve 

peygamber adı olarak Mazdayesnî, ZerdüĢtîlik ve Zoroastrianism farklı adlarla anılmıĢtır.  Hellen, 

Hristiyan ve Arap kaynakları da bizlere ĠÖ 5. yy‘dan ĠS 10. yy‘a kadar geçen zamana kadar 

ZerdüĢtîlik hakkında önemli veriler sunmaktadır. 

Uzun yıllar birçok toplum tarafından resmi din olarak kabul edilen bu dinin gerçek kimliğine Ġran 

topraklarında kavuĢtuğu bilinmektedir (Boyce, 1982:1; Skjærvø, 2014: 175). Mary Boyce gibi 

Annemarie Schimmel de ZerdüĢtîliğin önce yakın çevrede, sonra da Batı‘da yani Ġran‘da yayıldığını 

ve bu bölgenin resmi dini haline geldiğini öne sürmektedir (Shimmel, 2016: 64). Batı Ġran‘da 

giderek yayılımı gerçekleĢen ZerdüĢtîlik özellikle Sasaniler Dönemi‘nde devletin dört yüz yıllık 

egemenliği boyunca gücüne güç katmıĢtır. Ġran‘a Ġslamiyet‘in geliĢine kadar ZerdüĢtîlik varlığını 

uzun bir süre sürdürmüĢ; hatta bu inanıĢ, Maniheizm, Zurvanizm, Mithraizm gibi öğretilerin 

temelini oluĢturmuĢtur. Ġran sınırları dıĢında da Hindistan, Anadolu ve Avrupa‘ya kadar yayılım 

göstermiĢtir. 

ZerdüĢt ve ZerdüĢtîlikte Düalizm 

Din tarihçileri baĢta olmak üzere birçok araĢtırmacı tarafından bir reformcu ya da bir peygamber 

olarak ifade edilen ZerdüĢt‘ün, Eski Ġran‘a ―tevhit‖ yani ―tek tanrı‖ inancını getirdiği kabul 

edilmektedir. Batı‘da Zoroaster ya da Zarathustra adlarıyla bilinen ZerdüĢt, yaĢadığı dönemin çok 

tanrılı yapısında değiĢiklikler yapmaya çalıĢmıĢtır. Hint-Ġran geleneksel inanıĢlarında kökten bir 

değiĢiklik yapmak yerine var olan değerleri kullanarak yeni bir sistem ortaya koymuĢtur. 

ZerdüĢt‘ün en olağanüstü yeniliği, monoteizm ve düalizmi orijinal bir sentez halinde tasarlamasıdır 

(Eliade and Caulino, 1997: 304-305). 

Bu düalizmde, ZerdüĢtî kozmogoniye göre tanrı Ahura Mazda yaĢam ve güzelliklerle; 

Ehrimen/Angra Mainyu ise ölüm, kirlenme ve kötü ruhla (ganâg mênôy) karakterize edilmektedir 

(Skjærvø, 2005: 49). Aydınlığın ve karanlığın çarpıĢması olarak nitelendirilebilecek bu düalizmde 

aslında kazanacak olan tek güç ―bilginin efendisi‖ Ahura Mazda‘dır. ZerdüĢt‘ün anlatmaya çalıĢtığı 

din düalist bir teolojiye sahip gibi gözükse de tek tanrıya dayanan bir din olduğunu onun 

öğretilerinde sadece Ahura Mazda‘ya ibadeti telkin etmiĢ olmasından anlamak mümkündür (Sayım, 

2004: 97). 

ZerdüĢtî öğretilerin temelde iyilik ve kötülük zıtlığı üzerine kurulduğu görülmektedir. Buna göre; 

iyilik, aydınlık ve hayat tanrısı Ahura Mazda (Ormazad, Ormuz, Hürmüz); kötülük, karanlık ve 

ölüm temsilcisi Ehrimen (Angra Mainyu) ile sürekli savaĢ halindedir. Bu iki güç birbirlerine 

saldırmakta ve bu mücadelede doğaüstü güçler ve insanlardan da yardım almaktadırlar (Yıldırım, 

2009:17). Bu sistemde iyiliğin kötülüğe galip gelmesi ve dünyanın yenilenmesi söz konusudur. 

Bütün bu iyilik ve kötülük mücadeleleri sürecinde insan, bizzat kendi iyilikleri-kötülükleriyle ya 

aydınlık ya da karanlık tarafı seçecektir. Ġnsan, Ahura Mazda örneğini izleme konusunda uyarılır 

ancak tercihinde özgürdür yani doğruluk (asha) ve yalancılık (druj) arasında tercih yapına hakkı ona 

aittir (Eliade, Couliano, 1997: 301-305). ĠĢte bu tercihler onun öteki dünyadaki yaĢamını da 

etkileyecektir. 
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ZerdüĢtîlikte Ölü Gömme Uygulamaları 

Ölü gömme uygulamaları, ruhun ölümden sonraki hayatına iliĢkin yenilikler, toplumsal dinamikle 

birlikte ağır ağır değiĢmektedir. Bu değiĢimlerde coğrafyanın da etkisi bulunmaktadır. Batı Ġran‘da 

uygulanan ritüeller bedenin yakılmasından (kremasyon) sonra küllerin kavanoza/kaba konularak 

toprağa gömülmesi Ģeklinde iken; Orta Asya bozkırlarında yerleĢimlerden uzak açık alanlara yırtıcı 

hayvanlar (akbaba ve köpekler) tarafından parçalanıp yenmesi Ģeklindedir (Eliade, 2003: 399).  

Ölü gömme uygulamalarının temelinde yatan en önemli etken Ģüphesiz ki öteki dünya inancıdır. 

Öteki dünya inancı, önem ve içeriği farklılaĢmakla birlikte, Eski Çağ‘lardan bugüne hemen her din 

ve gelenekte bulunmaktadır. Ölüm; hayatın karĢıtı olup Arapça‘da mevt, vefat kelimeleriyle ifade 

edilirken hayatın sona ermesi, tükenme, yok olma, ortadan kalkma gibi anlamlara gelmektedir 

(TDK, 1988: 1136). Semavi dinlerde ise ölümden sonraki yaĢamı ifade eden öteki dünya inancı, 

insanları bu dünyadan öteki dünyaya geçiĢe hazırlamaktadır. Monoteist ve ahiret inancına sahip 

olan dinler, öteki dünya inancı ile insanın kendi yok oluĢuna dayanamamasının bir getirisi ve 

toplumsal düzenin dıĢsal bir garantörü olarak ölüm sonrası hayatı müjdelemektedir. Ölüm ve ölü 

gömme uygulamaları aslında bir toplumun yaĢam kültürünü yansıtan önemli veriler içerir. Ölümden 

mezara konma anına kadar gerçekleĢtirilen törensel uygulamalar aslında bizlere o toplumları anlatır.  

ZerdüĢtîliğe göre her insan, ölümünden sonra bir muhakemeye tabi tutulacaktır. Bu muhakeme 

insanın ölümünden hemen sonra baĢlayacak ve devam edecektir. ZerdüĢtîler, ölüm ve ölümle iliĢkili 

ritüeller konusunda oldukça katıdırlar. Ölüm ve ölümle ilgili törenler ZerdüĢtî inanıĢında önemli 

ölçüde mitolojinin etkisi altındadır. ZerdüĢtî felsefesine göre, ölüm kötü ve Ģeytan iĢidir; ölümle ruh 

bedeni terk etmektedir (Can, 1968: 276). ZerdüĢtîlikte Ehrimen, ölü tenler, devler ve Ģeytanların 

mekanıdır. Ölümü kötü yapan asıl düĢünce ise Ehrimen/Angra Mainyu‘nun bir yaratığı olan 

Ģeytan/yalan Druj Nasu‘nun ölü bedene ve ruha saldırarak onu kirletmesi inanıĢıdır (Akyar, 2018: 

59). ZerdüĢtîlikteki düalizme göre, Ahura Mazda‘nın yarattığı iyi olan varlıklar Ehrimen/Angra 

Mainyu ve onun iblislerinin dokunuĢuyla kirlenir. Ġnsan, hayatında iyilerden bile olsa Ehrimen‘in 

galip gelerek onu öldürmesi, onun bedenini kirletmektedir. Müslümanların bir meleğe 

yakıĢtırdıkları can alma olayını Zoroastrianizm‘e inananlar bir iblisin/Ģeytanın gerçekleĢtirdiğine 

inanırlar. Ölüye ait beden bu nedenle kirlenmiĢ ve kötülük kaynağı olarak kabul edildiğinden, 

toprağı kirletmemesi için toprağa gömülmez. Aynı zamanda kutsal sayılan ateĢle de yakılmaz. Bu 

gerekçelerden dolayı ölüler Sessizlik Kuleleri (Dakhma) olarak adlandırılan ıssız ve yüksekçe 

kulelere konularak leĢ yiyen yırtıcı kuĢ (akbaba) ve köpek gibi hayvanlar tarafından yenmeleri 

amaçlanır. Dakhmalara bırakılan beden yırtıcı kuĢlar ve hayvanlar tarafından yenildikten sonra 

kemikleri Astōdān adı verilen kemik kabına konulmaktadır (Nazar and Khajepour, 2018: 59).  

Eski Ģekli, Avesta‘da, ―Vi.daēva.dīta‖/Vendîdũ olan Vendîdād (Yıldırım, 2011: 167) adlı bölüm 

ZerdüĢtîlikte ölümden sonra temizlik ve saflık ritüellerini, törensel talimatları içermektedir. Bütün 

fergerdlerde dini kurallar, temizlik, suların ve ateĢin kirletilmesinin kabul edilmezliği ve 

pisliklerden sakınma gibi konulardan söz edilmiĢtir. 

ZerdüĢtîlikte temizlik ve arınma ritüelleri oldukça önemli bir yere sahiptir. ZerdüĢtîliğe göre 

Ehrimen‘in iblisi olan Druj Nasu‘ya maruz kalan herkes temizlik ve arınma ritüellerini 

gerçekleĢtirmek zorundadır. Bir kiĢi öldüğü zaman ateĢten, sudan, kutsanmıĢ baresma destelerinden 

ve Ahura Mazda‘ya inananlardan belirlenmiĢ mesafelerle uzak durmalıdır. Bu mesafeler ölen kiĢiye 

ve canlıya göre farklılık göstermektedir. Ölen kiĢi bunlardan soyutlandıktan sonra temas ettiği her 

Ģey (oda, eĢyalar, giysiler vb.) temizlenmelidir. Ölü beden nirang/gomez ile (öküz/boğa idrarı) 

yıkandıktan sonra iki-üç gece bekletilmeli ve sonrasında leĢ yiyici kuĢların ve köpeklerin olduğu 

Dakhmalara bırakılmalıdır. Boğa idrarı (nirang/gomez) kullanımı, ZerdüĢtî arınma ritüelinde eski 

köklere sahiptir (Hartz, 2009: 120). Tarih öncesi zamanlarda ve günümüzde bazı geleneksel 

dinlerde hastalık ve ölümün kötü ruhlardan kaynaklandığına inanılmaktadır. Rahipler ve Ģamanlar 

genellikle dini ritüelin yanı sıra tıbbi irfanın da bekçileridir. Binlerce yıl öncesinde kullanılan bu 

yöntem, modern 18. yy‘da da yarayı temizlemek ve enfeksiyonu önlemek amacıyla antiseptik 
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olarak kullanılmıĢtır. Eğer bir ZerdüĢtî ölen yakınının bedenine dokunduysa vücudunu 

nirang/gomez ve su ile temizlemesi gerekmektedir.  

-Ey maddi dünyanın yaratıcısı, sen Kutsal biri! Ölü bir köpeğin veya ölü bir insanın cesedine 

dokunmuş birisi temizlenebilir mi? 

-Ahura Mazda cevap verdi: Olabilir, Ey kutsal Zerdüşt! Ama nasıl? ―Eğer Nasu, ceset yiyici 

köpekler ya da ceset yiyici kuşlar tarafından henüz kovulduysa, o vücudunu gomez ve su ile 

temizlesin, o temiz olacaktır‖ (Vd.8.35-36). 

―Temizlenmek için ise vücutlarınızı üç kez yıkayacaksınız, giysilerinizi üç kez yıkayacaksınız, üç kez 

Gathaları söyleyeceksiniz, benim ateşime bir kurban sunacaksınız…‖ (Vd.12.2). 

Dakhmalar 

ZerdüĢtîlikteki ölüm uygulamalarından en ayırt edici olanı Sessizlik Kulesi olarak adlandırılan 

Dakhmalar‘dır. Vendîdād‘a göre Dakhmalar ölü insanların cesetlerinin bırakıldığı, daevaların 

bulunduğu yerdir (Vd.7.56).  Bu yapılar, cesedin insanlar için önemli olan unsurları toprak, su ateĢ 

ve diğer canlılar ile temasını önlemek amacıyla inĢa edilmiĢtir (Nazar and Khajepour, 2018: 59). 

ZerdüĢtîlik, ölü bedenin bunlara bulaĢmasına izin vermez. Bu nedenle ölü beden yerleĢim 

alanlarından olabildiğince uzak, dağların tepesinde ya da yüksek alanlarda inĢa edilmiĢ olan 

Dakhmalara bırakılmıĢtır (Resim 1-2). Bedenin Dakhmalara bırakılması ZerdüĢtîliğin yayılım 

gösterdiği Ġran ve Hindistan‘da geleneksel bir yoldur. Buna neden olarak ölüden yükselen kötü 

kokuyla bulaĢıcı hastalıklara neden olan mikropların havada yükselerek canlılara zarar vermemesi 

gösterilmektedir. Bireyin Dakhmaya götürülmeden önce kesin ölüp ölmediği tespit edilmelidir. Bu 

nedenle Nesâ Dakhma‘ya konulmadan hemen önce oraya bir köpek getirilerek birey köpeğe 

gösterilmektir. Köpeğin cesede bakması için öncelikle parça halinde taze ekmek ölen kiĢinin 

üzerine konur ve beklenir. Eğer köpek gidip ekmeği yerse, o kiĢinin ölmüĢ olduğu anlaĢılır ve bu 

ritüel kefenleme iĢlemi sırasında iki kez tekrarlanır. Bu ritüele Sag-did/Seg-did denmektedir (Hart 

2009: 119). 

Mimari plan olarak dairesel bir yapıya sahip olan Dakhmalar için genellikle verimsiz ve çorak 

toprakların tepeleri tercih edilmiĢtir (Resim 3). Üstü tamamen açık bir yapı olan Dakhmaların 

içerisinde üç adet daire bulunmaktadır. Bu dairelerin en dıĢta olanı erkeklere, ortadaki daire 

kadınlara en içte yer alan ise çocuklara ayrılmıĢtır (Hartz, 2009: 119). Ölü bedeni Dakhmaya 

bırakmaya sadece ölü taşıyıcılar (salarlar) girebilmektedir. Bunun dıĢında ölen bireyin yakınları ve 

yas tutucular yapının dıĢında ölüye son vedalarını ederek ayrılırlar. Sonrasında ölünün bedeni 

yapının içindeki taĢ bir levha üzerine bırakılır.  

Yas tutucular evlerine döndükten sonra dualar eder ve arınma ritüellerini gerçekleĢtirirler.  Ölünün 

yakınları ise odanın ortasında kötülükleri uzaklaĢtırmak için ateĢ yakarlar (Hartz, 2009: 115). 

Ölümden sonraki üç saat içerisinde kötü ruhların bedene saldırdığına inanıldığından ölü taşıyıcılar 

(salarlar) olarak nitelendirilen kiĢiler dıĢında kimse ölü bedene dokunamaz (Hartz, 2009: 115). Ölü 

taşıyıcılar (salarlar) temizlik ve arınma iĢlemleri konusunda eğitimli kiĢilerdir. Salarlar tarafından 

yürütülen bu iĢlem sonrasında bu kiĢiler saç ve vücutlarını nirang/gomez ile yıkarlar. Geçilen yol, 

temas edilen kiĢiler ve Druj Nasu‘ya maruz kalan herkes temizlik ve arınma ritüellerini 

gerçekleĢtirmek zorundadır.  

Avesta‘nın Vendîdād bölümünde sıklıkla Dakhmalara vurgu yapıldığı görülür. ―Ve kuşlar uçmaya 

başlar başlamaz, bitkiler yeşermeye başlar başlamaz, gizli nehirler akmaya başlar başlamaz, 

Mazda’ya inananlar ölüyü, gözleri güneşe dönük olacak şekilde Dakhma’ya koyacaklar.‖ 

(Vd.5.13). 

―Eğer Mazda’ya tapınanlar bir yıl içinde ölüyü, gözleri güneşe karşı gelecek şekilde 

Dakhma’da yere bırakmazlarsa, sen, bu günah için imanlı birinin öldürülmesine karşılık gelen 

cezanın aynısını emredeceksin… kuşlar cesedi yiyinceye kadar‖ (Vd.5.14). 

―…Yeryüzüne inşa edilen Dakhmalar’dır, Ey Spitama Zerdüşt! Ve ölü insanların 

cesetlerinin bırakıldığı yerlerdir, Daevaların bulundukları yer burasıdır, Daevaların birlikte 

saldırıya geçtikleri, birlikte koşarak geldikleri, ellilerce ve yüzlerce, yüzlerce ve binlerce, binlerce 
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ve onbinlerce, sayısız ve sayısız kişiyi öldürmek için hep birlikte koşarak geldikleri yer burasıdır.‖ 

(Vd.7.56). 

Astōdān  
Ölü bedenin, Dakhmalara bırakılıp, leĢ yiyici kuĢlar (akbaba), köpekler tarafından yenildikten sonra 

kalan kemiklerinin güneĢin ve yağmurun etkisiyle zamanla kurumasının ardından toplanıp 

konulduğu kaplara genel olarak ―Astōdān‖ denmektedir (Akyar 2011: 136). ―ast‖ ve ―dana‖ 

kelimelerinden birleĢiminden oluĢan Astōdān, kemik kabı ya da kemiklerin konulduğu yer anlamına 

gelmektedir (Resim 4). Cesedin toprakla ve diğer unsurlarla temas etmemesi için bu yöntem 

kullanılmıĢtır. Kemiklerin toplanarak tekrardan bu kapların içine konması aynı zamanda ahiret 

inancına da vurgu yapan bir uygulamadır. Bu uygulamanın yapılmasında kıyamet gününde 

insanların bedenlerini tekrardan elde edeceklerine inanılmasının da etkisi bulunmaktadır. 

ZerdüĢtîlikte Ölümden Sonraki YaĢam 

ZerdüĢtîlikte ruhun ölümden sonraki yaĢadığı deneyimler diğer dinlerle benzer özellikler 

taĢımaktadır. Ġslamiyet‘te insanların amelleri sonucunda geçeceği köprünün adı Sırat Köprüsü‘dür. 

Kıldan ince ve kılıçtan keskin olarak nitelendirilen Sırat Köprüsü‘nden günahkârlar geçerken, 

ayakları sürçecek ve cehenneme düĢeceklerdir. Müminler ise amellerine göre bu köprüden 

zahmetsiz bir Ģekilde geçeceklerdir. Bu yönüyle birbirlerine benzer özellikler taĢımaktadırlar.  

ZerdüĢtîlikte ölüm ötesi inançlar arasında yer alan ve bireysel bir hesap görme olayının olduğu 

köprüye Sinvat/Cinvat/Chinvat Köprüsü veya Raşma denilmektedir (Ziyayi, 2009: 77) (Resim 5). 

Bu köprüden Avesta‘nın Vendîdād ve Yasna bölümlerinde bahsedilmektedir. Bu bölümlerde Cinvat 

Köprüsü, ―Ayırıcı Köprü‖ olarak tanımlanmaktadır (Yasna 46.10-11). Kozmik dağ olan Hara 

Berezaiti‘nin üzerinde yer almakta ve yeri göğe bağlamaktadır. Ayrıca bu köprü köpekler tarafından 

tutulmaktadır (Vd.13.9). ZerdüĢtîler, insanların, iyi ve kötü amellerinin karĢılığında bu Cinvat 

Köprüsü üstünde, hesaba çekildiklerine inanmaktadırlar. Yargılanacakları gün herkes kendi 

seçimlerinin sonucuna katlanacaktır. YaĢadıkları süreç içerisinde Ahura Mazda‘ya inanan ve 

iyiliğin tarafını seçenler zahmet çekmeden öbür dünyaya/ġarkı Evi‘ne (Yasna 50.4) ulaĢırken Ahura 

Mazda‘yı tanımayan ve kötülüğün tarafında yer alan kötüler ise ―durugların/yalancıların evlerinde‖, 

oturdukları yerde kalacaklardır (Yasna. 46.10-11). Kötü ruhların benlikleri bu köprüye geldiğinde 

onlara eziyet çektirecektir. Bu köprü, kiĢilerin amellerine göre geniĢleyip daralmaktadır. Köprü 

sonrasında insanların ruhlarının Vahisth ve hemîstekân‘a gitmesi belirlenmektedir. ZerdüĢtîler, iyi 

kiĢilerin Cinvat Köprüsü sayesinde Vahisth‘e ulaĢacaklarına; kötü kalpli kiĢiler için ise köprünün 

bıçak sırtına dönüĢeceğine inanmaktadır (Eliade, 2003: 401). Bunlar arasında yaĢamları boyunca 

iyilikleri ile kötülükleri birbirine denk olanlar ise, berzah adı verilen ara bölgede araf‘ta kalacaktır 

(Yıldırım, 2010: 29). 

ZerdüĢtî inanıĢına göre ölüm anından sonra ruh, üç gün dünyada kalır ve diğer dünyaya yolculuk 

ölümden hemen sonra baĢlamaz (Dhalla, 1938: 361). Ġnançlı ve iyi insanların bedenlerinin yanında 

ruh üç gece geçmiĢteki amellerin durumuna göre bekler (Can, 1968: 276-277). Doğru bir insansa 

eğer üçüncü gecenin sonunda ıĢıltılı bir genç kız biçiminde onu karĢılar. Daena adlı bu genç kız iki 

tarafında köpeklerle gelerek dürüst ve iyi ruhun kutsal dağa gitmesini sağlar (Vd.19.30). Kötü 

amelleri olan bir insansa yaĢadığı hayata paralel olarak iyi kötü kokulu bir rüzgâr ruhu önüne katar 

ve onu çirkin bir ihtiyarla karĢılaĢtırmak üzere götürür. Bu çirkin ya da güzel rehber, ruhu Cinvat 

Köprüsü‘nün yanına kadar götürür. Hüküm verildikten sonra ruh, cehennemin üzerinde bulunan bu 

köprüden geçmek zorundadır. Bu geçici dünyada yapılan iyi ve kötü amellerin bir karĢılığı olarak 

Cinvat Köprüsü adeta bir yargılama yeri olarak öne çıkmaktadır. Bu düĢünce dini önderler 

tarafından bu dine inananları kötülükten ve kötü amellerden uzak tutmak amacıyla vurgulanmıĢ 

olmalıdır. 

SONUÇ 

Eski Çağlar‘dan Modern Çağlar‘a kadar ZerdüĢtîliğin yayılım gösterdiği alanlarda tarihi süreçte 

toplumdaki dinamiklerin değiĢimi ölü gömme uygulamaları üzerinde de etkili olmuĢtur.  

Düalist anlayıĢın etkisiyle Angra Mainyu/Ehrimen‘in yaratığı olan Druj Nasu tarafından 

kirletildiğine inanılan ölü bedeninin tabiatın en önemli unsurları olan toprak, su, hava ve ateĢi 
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kirletmemesi gerektiğine inanan ZerdüĢtîler, ölünün bedenini bu unsurlara temas etmemesi için 

yüksek dağ tepelerinde ve yerleĢimlerden uzak alanlarda Dakhmalara bırakmıĢlardır. KirlenmiĢ 

olan bedeni buraya bırakarak bedenin yırtıcı köpek ve kuĢ gibi hayvanlar tarafından yenilmesi 

amaçlanmıĢtır. Bedenin yeniden dirileceği inancı ile kuruyan kemikler toplanarak kemik kaplarına 

(Astōdān) yerleĢtirilmiĢtir. 

Günümüzde ise ZerdüĢtîlerin birden çok defin yöntemi uyguladıklarına tanık olunmaktadır. Ölü 

gömme uygulamalarındaki değiĢim yaĢanılan toplumsal değiĢimle de paraleldir. ZerdüĢtîlerin 

büyük bir kısmı cenazelerini artık mezarlıklara defnetmektedirler. Ancak eski geleneklerinin de 

etkisiyle kutsal sayılan toprağı korumak adına beton bölümler içerisine yerleĢtirerek bir defin iĢlemi 

gerçekleĢtirilmektedir. Ölü bedenin toprakla temas etmemesi için kendilerince farklı metotlar 

geliĢtirmiĢlerdir. Ölü toprağa direkt olarak gömülmek yerine alta bir teneke konularak da toprakla 

teması kesilmektedir. Kabrin içerisine kokulu çiçekler gül vs. serpilmektedir. ZerdüĢtî gelenekte 

ölüm artık kirlenmekten ziyade bir ebedi huzur ve dinlenme yeridir. Bu nedenle mezarlık 

alanlarının aramgah olarak adlandırıldığına tanık oluruz. Ġngiltere ve Amerika‘da az sayıda da olsa 

yaĢayan bazı ZerdüĢtî gruplarda krematoryumlarda cesedin yakılması örnekleriyle karĢılaĢılsa da 

büyük bir çoğunluk toprağa defin iĢlemini tercih etmektedir.  
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Resimler 

 

Resim 1: Maneckji Dakhma (Khajepour and Raoufi, 2018: 60) 

 

 

 

Resim 2: Khorazmia‘daki Dakhma Chylpyktepa (Abdullaev, 2017: 41) 
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Resim 3: Dakhma Mimari Planı (Hartz, 2009: 118) 

 

Resim 4: Seramik Astōdān Semerkand Bölgesi‘nde 7-8 yy.  

(https://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/death/ossuary.htm) 
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Resim 5: Cinvat-Sinvat Köprüsü 

(https://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/death/index.htm) 
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ƏməkdaĢlıq  əsasında öyrətmə texnologiyası 

 

Cəfərova  Arzu 

Gəncə  Dövlət  Universiteti. 

 

XÜLASƏ 

ƏməkdaĢlıq  əsasında öyrətmə texnologiyasında əsas ideya birlikdə öyrənməkdir. Kollektiv 

öyrətmə texnologiyası 1980-ci ildən ABġ və Ġsrail  alimləri tərəfindən iĢlənmiĢdir. Kollektiv 

qarĢılıqlı öyrətmə texnologiyasının aĢağıdakı üstünlükləri vardır: 

1)  Sisitematik olaraq  təkrar olunan çalıĢmalar nəticəsində öyrəncilərin məntiqi təfəkkürü,  dərk 

vərdiĢləri inkiĢaf edir.   

2) ġifahi nitqin  inkiĢafı   prosesində və fəaliyyətlərin müzakirəsi zamanı öyrəncilərin idrakı 

fəaliyyət vərdiĢləri inkiĢaf edir,  keçmiĢdə əldə etdiyi təcrübə və biliklər aktuallaĢır 

3) Qruplarda iĢləyən öyrənci özünü sərbəst hiss edir,   verilən tapĢırıqlarını fərdi tempdə yerinə 

yetirir 

4)  Öyrənci  öz iĢi  və kollektiv  iĢin  nəticəsi  üçün məsuliyyət daĢıyır 

5) Öyrəncidə   öz fərdi  keyfiyyətlərini, imkan və qabiliyyətlərini real qiymətləndirmək  qabiliyyəti  

formalaĢır 

6) Konkret  informasiyanın   bir neçə  tərəfdaĢla müzakirəsi assosiativ əlaqənin miqdarını çoxaldır. 

Bununla da mənimsəmə daha da möhkəmlənir . 

Bu metodda qrupun iĢtirakçıları mövzu üzərində  qrup yoldaĢları ilə əlaqəli iĢləyirlər. QarĢıya 

qoyulmuĢ  məqsədə  birgə nail olmağa çalıĢırlar. TapĢırıqlar, onların icrası üçün ayrılan vaxt 

müxtəlif olur. Komandalar müxtəlif vaxt kəsiyində müxtəlif tapĢırıqları icra edirlər. Hər bir qrupun 

uğuru üzvlərinin Ģəxsi məsuliyyəti və iĢ qabiliyyəti ilə bağlıdır.  

Buna görə də qrup  üzvləri çalıĢırlar ki, konkret tapĢırığı  və  materialları keyfiyyətli  

mənimsəsinlər. Kollektiv  iĢ prosesində müəllimin vəzifəsi uĢaqları bilmədiyi məlumatları, 

bacarmadığı iĢləri  öyrənməyə  istiqamətləndirməkdir.  Onların fəaliyyəti prosesində  müəllim 

Ģagirdlərin iĢlərini izləməli, zəruri hallarda  ehtiyacı olan uĢaqlara  kömək etməlidir. Müəllim bu 

metodik yardımı  sakit tərzdə etməli,  qrupda müzakirə aparan Ģagirdlərə fikirlərini çatdırmalıdır.  

Əgər qrupda olan  Ģagirdlər  verilən tapĢırığı  icra edə  bilmirsə, bunun 2 səbəbi var: 

1. tapĢırıq  kifayət  qədər  mürəkkəbdir; 

2. tapĢırığı əldə etmək üçün Ģagirdlərdə  praktik vərdiĢlər  yoxdur. 

Belə situasiyalarda  müəllimin  metodik  ustalığınıın artırılması istiqamətində  sistematik olaraq 

addımlar  atılmalıdır.  

Açar sözlər: əməkdaĢlıq,   qrup, komanda, öyrətmə,  texnologiya. 
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ÖZET 

KalıplĢmıĢ stereotiplere karĢı çıkma çabası daima Ģiddetli itirazlarla savaĢmıĢtır. Bu sebeple, 

iddialarımın ve kanaatlerimin içtenlikle ve anlayıĢla karĢılanmasını rica ediyorum. 

Ġtiraf etmeliyim; edebiyat eleĢtirilerinde kalıplaĢmıĢ bir kaç kavramını kabullenmek, onlara 

katılmak benim için çok zor. Bu makalede ikisine yer vereceğim. 

1. Çocuk edebiyatı (çocuk eseri) veya çocuklar için edebiyat (çocuklar okusun diye olanlar 
veya çocuklardan bahseden eserler) 

2. Edebiyatta ‗suret‘ ve ‗obraz‘ (farklı bakıç açılarında) 

Çocuk edebiyatı (çocuk eseri) veya çocuklar için edebiyat (çocuklar okusun diye olanlar veya 

çocuklardan bahseden eserler) adlandırılan bölümde; hangi eser çocuk edebiyatı (çocuk eseri) 

örnektir ve hangi eser çocuklar için yazılmıĢ bir eser olarak kabul edilir, bu kavramlar açıklığa 

kavuĢturulacaktır. Belirtmeliyim ki, uzun yıllar boyunca bu konu, edebiyat uzmanları ve 

eleĢtirmenler tarafından kesinlikle hoĢ karĢılanmadı ve hala tartıĢma konusu olmaya devam 

etmektedir. Hatta konuya ―çocuk edebiyatı‖ çerçevesinden bakılsa da ―çocuklar için‖ anlamında 

savunulan tez konuları dahi bulunmaktadır. 

Özellikle çocuk edebiyyatı uzmanları Zahid Halil, Fuzuli Askerli ve Bilal Hasanlı vardıkları 

sonuçlarda ısrarcıdırlar. Onlara göre ―çocuk edebiyatı‖ 3-17 yaĢ arası okuyucular için yazılmıĢ bir 

edebiyattır. Ayrıca yazarın hangi yaĢ grubu için yazdığı - örneğin okul öncesi çocuklar için mi (3-6 

yaĢ); ortaokul yaĢı (6-10 yaĢ); ergenlik (10-14 yaĢ); ya da erken ergenlik yaĢ sınırı (14-17 yaĢ) için 

mi yazacağını önceden dikkate almalıdır. ―Çocuk eseri yazmak için yazarda yetenek ve 

çalıĢkanlıkla beraber dünyaya çocuk gözleri ile bakmak, çocuk dünyasının naifliğinden 

anlayabilmek yeteneği gereklidir. Çocukların beğeneceği, yüksek sanat numunesi olacak bir eseri 

yazmak için yazarda edebi sözden istifade etme mahareti ile beraberçocuk kalbinin his ve 

duygularının doğallğı, sadeliği ve tevazusü, saflığı olmalıdır.‖ 

Çocuk edebiyatının sadece çocuklarla ilgili olan eserler değil; çocukların iç dünyasını 

yansıtan, bir çocuğu anladığımız, onun dünyasını özümsediğimiz ve yeniden yaĢadığımız 

anların kaleme alındığı  eserler olduğu unutulmamalıdır. 

Örneğin; Azerbaycan‘da 6. Sınıf müfredatına dahil olan Nizami Gencevi‘nin ‗Yaralı Çocuğun 

Öyküsü‘ ile ‗Baba Öğüdü‘ adlı eserleri çocuk manzum hikayeleri olarak, aynı zamanda ‘Babanın 

Oğluna Nasihati‘, ‗Kerpiç Yapan Adamın Öyküsü‘, Semed Vurgun‘un ‗Azerbaycan‘, ‗Ana‘, 

‗Ceyran‘, ‗Dağlar‘ ve Bahtiyar Vahabzade‘nin ‗Kitap‘, ‗Muallim‘, ‗Bayrak‘, ‗Ġlk Ders‘ vb. Eserler 

çocuk edebiyatı numunesi gibi sunuluyor. Oysa bu eserler hiçde çocuk Ģiirleri değil, çocuklar için 

yazılmıĢ eserlerdir. 

Çocuk eserlerine örnek olarak ise; Zahid Halil Halil‘in ‗Uçan Lambalar‘, ‗Ben Renkleri 

Tanıyorum‘, ‗Gökten Üç Elma DüĢtü‘, ‗Torağay KuĢları Ötüyor‘, ‗Cırttan ile Azmanın Yeni 

Maceraları‘, ‗Здраствуй Джиртан!‘ vb. eserleri gösterebiliriz.  

―Edebiyyatda surət, yoksa obraz‖ adlandırılan bölümdə ise, "suret" ve "obraz" kavramları 

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tartıĢıyor (burada ―suret‖ resim veya kopiya anlamında 

degil, eserin baş kahramanı anlamındadır, ―obraz da eynen ―görüntü‖ degil, eserin baş 

kahramanı, ama insan olmayan baş kahramanı anlamındadır). Rusça'da "obraz" "insan zihnindeki 

nesnel yansıma biçimi" ve "görüntü" anlamına gelir, türkçe'de "görüntü", "yüz" ve "resim" 

anlamında, Azerbaycan dilinde ise yedi anlamda kullanıldığı yazılmıĢdır. Yedi anlamdan yalnızca 

biri matematiksel anlamdadır (örneğin, "kesir kopyası"), kalan altı anlam katmanı edebiyat ve kültür 
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alanlarını kapsar (1 – zahiri görünüm, yüz, sıfat, sima; 2 – resim, yöntem, kural, stil; 3 - aynı Ģeyin 

orijinalden bir kopyası, yüz (örneğin, protokolün bir kopyası); 4 – herhangi bir yazar, fotoğrafçı, 

sanatçı tarafından yaratıldı tip, obraz, surət (edebi kahraman); 5 - resim, portre, tanıtım (tesvir); 6 – 

―Ģeklinde‖ (formsında) ifadesi biçiminde (örneğin, yapay olarak, böyle bir Ģekilde) 

[http://azerdict.com/izahli-luget/suret]. 

Yazıda, edebiyat eleĢtirmenlerinin uzun yıllardır "suret" ve "obraz‖ (―imaj") terimlerini farkına 

varmadan "suret" anlamında kullandıkları, bu konuda ancak filoloji bilimleri doktoru, profesör 

Nizameddin Shamsizadeh'in farklı pozisyon sergiligi açıqlanır. 

Ayrıca, ―obraz‖ ("imaj") kavramının ―surət‖ ("imaj") kavramından daha geniĢ bir anlama sahip 

olduğu belirtilmektedir. Bu durumda, bir insan kahramanın hem  ―obraz‖ ("imaj"), hem de ―surət‖ 

("imaj") olarak adlandırılmasının mümkün olduğu fikri gündeme gelir. O anlamda ki, adam da 

yazar tarafından obrazlaĢtırıla bilir (tasvir edilebilir), dağ da, eğim da, ceylan da, karaca da, her tür 

çiçek de. Ancak dağlar, yamaçlar, ceylanlar, karacalar ve çiçekler asla suret olamaz, ―suret‖ 

kavramı ancak insana uygulanabilir. Edebiyat eleĢtirmeni Nizameddin Shamsizade bu görüĢtedir. 

N.Shamsizade'ye göre ―atın, köpeğin, martı veya bir deniz sureti (imaj) söylenemez. Onlara "at 

obrazı" (imaj), "deniz obrazı" (imaj) demek daha doğrudur [Shamsizade Nizameddin. Edebiyat 

teorisi. Baku-Progress-2012, 434 sayfa; pp.100-108]. 

Biz de bu spesifik özelligi hesaba katarak, N. Shamsizade'nin doğru pozisyonunu haklı çıkarıyor 

(görüĢü daha kesin bir Ģekilde ifade etme gerekliliğini) ve bundan çıkan teorik sonucu kabul ederek 

"sanatsal obraz‖ (imaj) teriminin 1) adamdan danıĢılırken ―suret‖, 2) diğer canlılardan, doğadan ve 

doğa olaylarından (vb.) söz konusu durumda ―obraz‖ olarak gruplandırmanın uygun olduğunu 

düĢünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: çocuk dünyası, çocuk edebiyatı, çocuk için edebiyat, edebi eleĢtiri, bilimsel 

tartıĢma, teorik considerations, sonuç. 

 

SUMMARY 

Attempts to challenge stereotypes have always been met with controversy. Therefore, I request you 

to sincerely and openly accept my views and conclusions. 

I admit, there are several theoretical considerations developed over the years in literary criticism 

that are hard for me to accept. Two issues are discussed in this regard: 

1 - Children's literature (children's work) or children's literature (works for children, written about 

or about children, that talk about or relate to children), 

2 – Ġmage and obraz in literature. Different views. 

In the section called ―Children's literature (children's work) or children's literature (for children, 

written about or talking about children), which work is an example of children's literature 

(children's work), which work is considered a work written for children - These concepts are 

clarified. It is noted that for many years this issue was certainly not welcomed by pen owners, 

including literary critics and critics, and remains the subject of debate to this day. Even though the 

subject is viewed through the prism of "children's literature", there are thesis topics defended in the 

sense of "for children". 

Especially professional children's literature scholars Zahid Halil, Fuzuli Askerli and Bilal Hasanlı 

insist on their conclusions. According to them, ―children's literature‖ is literature written for readers 

aged 3-17. Also for which age group the author is writing - for example, for preschool children (3-6 

years old); secondary school age (6-10 years); adolescence (10-14 years); or for the age limit of 

early adolescence (14-17 years). 

It should not be forgotten that children's literature is not works related to children, but works that 

keep the inner world of children alive, written from the moment we understand a child, absorb his 

world and relive it. 

In the section called ―Surət‖ (Picture), or ―Obraz‖ (Image), he discusses the similarities and 

differences between the concepts of "image" and "obraz" (here ―copy‖ does hot mean painting or 

copy, but the protagonist of the work. Eynen in ―obraz‖ does not mean the image, but the 
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protagonist of the work, but the non-human protagonist). In Russian, "obraz" means "objective 

form of reflection in the human mind" and "image", it is written that in Turkish it means "image", 

"face" and "picture", in Azerbaijani it is used in seven senses. Only one of the seven meanings is 

mathematical (for example, "fraction copy"), the remaining six layers of meaning cover the fields of 

literature and culture (1 - outward appearance, face, adjective, face; 2 - picture, method, rule, style; 

3 - the same thing a copy from the original, face (for example, a copy of the protocol); 4 - created 

by any writer, photographer, artist type, obraz, surət (literary hero); 5 - painting, portrait, 

presentation (exposure); 6 - ―in the form‖ (in the form of) expression (for example, artificially, in 

such a way) [http://azerdict.com/izahli-luget/suret]. 

In the article, it is explained that for many years, literary critics have used the terms "copy" and 

"obraz" ("image") in the sense of "image" without realizing it, and that only Nizameddin 

Shamsizadeh, doctor of philology, professor, exhibited a different position on this subject. 

It is also stated that the concept of "obraz" ("image") has a broader meaning than the concept of 

"surət" ("image"). In this case, the idea arises that it is possible for a human hero to be called both 

"obraz" ("image") and "surət" ("image"). In that sense, the man can also be obrazed (depicted) by 

the author, the mountain, the slope, the gazelle, the roe deer, all kinds of flowers. However, 

mountains, slopes, gazelles, roe deer and flowers can never be forms, the concept of "image" can 

only be applied to human beings. Literary critic Nizameddin Shamsizade is of this opinion. 

According to N. Shamsizade, ―the image (image) of a horse, a dog, a seagull or a sea cannot be said. 

It is more correct to call them "horse obraz" (image), "sea obraz" (image) [Shamsizade Nizameddin. 

Literary theory. Baku-Progress-2012, 434 pages; pp.100-108]. 

Taking this specific feature into account, we justify N. Shamsizade's correct position (the need to 

express the opinion more precisely) and accepting the theoretical conclusion that follows from this, 

the term "artistic obraz" (image) 1) "image" when consulting the man, 2) we think that it is 

appropriate to group other living things, nature and natural events (etc.) as ―obraz‖ in the case in 

question. 

Keywords: children's world, children's literature, literature for children, literary criticism, scientific 

discussion, theoretical considerations, result. 

 

GĠRĠġ 

QəlibləĢmiĢ stereotiplərə qarĢı çıxmaq cəhdi həmiĢə ―topla-tüfənglə‖ qarĢılanıb. Bu üzdən mülahizə 

və qənaətlərimin səmimi və anlaĢıqlı qəbul olunmasını xahiĢ edirəm. 

Etiraf edim ki, ədəbiyyatĢünaslığın stereotipləĢmiĢ bir neçə ―qanunu‖ var ki, onlarla razılaĢmaq, 

onların qəbul olunması Ģəxsən mənim üçün çətindir. Bu sırada iki mövzu təqdim olunur:  

1 - uĢaq ədəbiyyatı (uşaq əsəri), yoxsa uĢaqlar üçün ədəbiyyat (uşaqlar üçün, yaxud uşaqlar 

haqqında və ya uşaqlardan bəhs edən əsərlər);  

2 – ədəbiyyatda ―surət‖ və ―obraz‖ (fərqli baxıĢ);  

Bu mövzular illərlə qələm sahibləri, o cümlədən ədəbiyyatĢünaslar və tənqidçilər tərəfindən 

birmənalı qarĢılanmamıĢ, konkret bir məcraya yönələ bilməmiĢ, bu gün də mübahisə predmeti 

olaraq qalmaqdadır.  

UĢaq ədəbiyyatı (uşaq əsəri), yoxsa uĢaqlar üçün ədəbiyyat (uşaqlar üçün, yaxud uşaqlar 

haqqında və ya uşaqlardan bəhs edən əsərlər) adlandırılan bölümdə hansı əsər uĢaq ədəbiyyatı 

(uşaq əsəri) nümunəsi, hansı əsər uĢaqlar üçün və ya uĢaqlar haqqında yazılan əsər kimi qəbul oluna 

bilər? Bu anlayıĢlara aydınlıq gətirilir. Qeyd olunur ki, uzun illərdir bu mövzu qələm sahibləri, o 

cümlədən ədəbiyyatĢünaslar və tənqidçilər tərəfindən birmənalı qarĢılanmır və bu günə qədər 

müzakirə mövzusu olaraq qalmaqdadır. Hətta ―uĢaq ədəbiyyatı‖ nöqteyi-nəzərindən yanaĢılıb, 

amma ―uĢaqlar üçün‖ anlamında fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiə olunduğu mövzular da 

var. Bu çaĢqınlıqla uĢaq kitabxanalarında da rastlaĢmaq mümkündür.  

―Ədəbiyyatda surət, yoxsa obraz‖ istilahlarına gəlincə isə... ―Surət‖ və ―obraz‖ anlayıĢlarının 

xarakterik cəhətlərindən - oxĢar və fərqli əlamətlərindən bəhs olunur. a) ―Hansı məqamda ―UĢaq 

ədəbiyyatı (uşaq əsəri), ―hansı məqamda uĢaqlar üçün ədəbiyyat (uşaqlar üçün, yaxud uşaqlar 
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haqqında və ya uşaqlardan bəhs edən əsərlər)‖; b) ―hansı məqamda ―surət‖, hansı məqamda 

―obraz‖ iĢlədilməsi daha məqsədəuyğundur, yaxud daha dəqiq ifadə tərzi hansıdır?..‖ məsələləri 

tədqiqat müstəvisinə çıxarılır  

ARAġDIRMA 

Öncə ―uĢaq ədəbiyyatı (uşaq əsəri), yoxsa uĢaqlar üçün ədəbiyyat (uşaqlar üçün, yaxud uşaqlar 

haqqında və ya uşaqlardan bəhs edən əsərlər)‖ istilahlarına mütəxəssislərin baxıĢı barədə. 

Xüsusilə Zahid Xəlil, Füzuli Əsgərli və Bilal Həsənli kimi uĢaq ədəbiyyatı biliciləri bu 

qənaətdədirlər ki, ―uĢaq ədəbiyyatı‖ dedikdə 3-17, 18 yaĢadək oxucular üçün yazılan ədəbiyyat 

nəzərdə tutulur. Həm də yazıçı hansı yaĢ mərhələsi üçün yazdığını, deyək ki, məktəbəqədər yaĢda 

uĢaqlar üçün (3-6 yaş); kiçik məktəb yaĢı dövrü (6-10 yaş); yeniyetməlik dövrü (10-14 yaş); yoxsa 

ilkin gənclik yaĢ həddi üçünmü (14-17 yaş) yazdığını irəlicədən nəzərə almalıdır [6. səh.13; 5. 

səh.3]. ―UĢaq əsəri yaratmaq üĢün sənətkarda istedad, əməksevərliklə yanaĢı dünyaya uĢaq gözləri 

ilə baxmaq, uĢaq dünyasının incəliklərindən baĢ çıxarmaq bacarığı lazımdır. Yüksək sənət 

nümunəsi olan uĢaqların bəyəndiyi əsəri yazmaq üçün sənətkarda bədii sözdən istifadə məharəti ilə 

yanaĢı, uĢaq qəlbinin, hiss və duyğularının təbiiliyi, sadəliyi, təvazöğkarlığı, saflığı olmalıdır‖ [5. 

səh.7].  

Unudulmamalıdır ki, uĢaq ədəbiyyatı uĢaqlarla bağlılığı olan yox, uĢaq dünyasını anladığımız, 

mənimsədiyimiz və yenidən yaĢadığımız anlar qələmə alınan əsərlərdir.  

Çünki, məsələn, VI siniflərin tədris proqramında N.Gəncəvinin ―Yaralı uĢağın dastanı‖ ilə ―Ata 

nəsihəti‖ əsərləri uĢaq mənzum hekayələri kimi, həmçinin, ―Atanın oğluna nəsihəti‖, ―Kərpickəsən 

kiĢinin dastanı‖, eləcə də, S.Vurğunun ―Azərbaycan‖, Ana‖, ―Ceyran‖, ―Dağlar‖, B.Vahabzadənin 

―Kitab‖, ―Müəllim‖, ―Bayraq‖, ―Ġlk dərs‖ və s. bu kimi əsərlər uĢaq ədəbiyyatı nümunəsi kimi 

təqdim olunur ki, əslində həmin əsərlər heç də uĢaq Ģeirləri deyil, uĢaqlar üçün yazılmıĢ, yaxud 

uĢaqlardan bəhs edən əsərlərdir.  

UĢaq əsərlərinə nümunə olaraq isə, məsələn, Z.Xəlilin ―Uçan çıraqlar‖, ―Mən rəngləri tanıyıram‖, 

―Göydən üç alma düĢdü‖, ―Torağaylar oxuyur‖, ―Cırtdanla Azmanın yeni sərgüzəĢtləri‖, 

―Здраствуй Джиртан!‖ və s. Ģeir və nəsr kitablarına daxil edilən əsərlərini göstərə bilərik. 

ġəxsən mən özüm ―uĢaq ədəbiyyatı‖ kafedralarının birində dissertasiya mövzusunun təsdiqi zamanı 

belə bir narahatlığın Ģahidi olmuĢam.  

Kafedra ―filankəsin uĢaq əsərlərinin sənətkarlıq məziyyətləri‖ adlı mövzunu təsdiq üçün Ali 

Attestasiya Komissiyasına göndərmiĢdi. Amma mövzu ―filankəsin uĢaqlar üçün əsərlərində 

sənətkarlıq məsələləri‖ adı ilə təsdiqlənib geri dönmüĢdü. Bu hal kafedra əməkdaĢları arasında ciddi 

narazılıqla qarĢılandı: ―Biz tədqiqat iĢini bu yöndə istəməmiĢdik‖, ―Bunlar fərqli məsələlərdir‖, 

Əlbəttə, tədqiqatçı üçün mövzunu hansı yöndə iĢləməsinin elə bir önəmi yoxdur. Əksinə, ―uĢaqlar 

üçün əsərlərində‖ anlayıĢı ―uĢaq əsərlərinin‖ anlayıĢı ilə müqayisədə daha geniĢ, əhatəli məzmun 

daĢıdığı üçün tədqiqatçıya daha ətraflı - yazıçının həm uĢaq əsərlərini, həm də uĢaqlar haqqında 

yazdığı əsərləri tədqiq etmək imkanı yaradır.  

 ―UĢaq yazıçısı necə və kimlər ola bilər?‖ sualını V.Q.Belinski belə cavablandırıb: ―UĢaq 

yazıçısının yaranması üçün olduqca çox Ģərtlər vardır: nəcib, sevən, diqqətli, sakit, körpəcə sadədil 

bir qəlb, yüksək məlumatlı bir idrak, predmetlərə aydın bir baxıĢ, yalnız canlı bir təsəvvür deyil, 

həm də Ģairanə bir xəyal, hər Ģeyi canlı, zəngin surətlər halında təsəvvür etməyə qabil bir xəyal 

lazımdır‖ [2. səh.12].  

Eyni məsələyə münasibət yazıçı Zaur Ustacın baxıĢlarında belədir: o əsər hamı tərəfindən qəbul 

edilir ki, hər kəs oxuduğu ―hər kəlmədə öz hiss və duyğularını görə bilir. Bir bənd Ģeiri min əhvallı 

oxucu oxuyur, hamısı da düĢünür ki, bu sözlər məhz onun üçün deyilib. Söz sənətində ustalıq, 

ədəbiyyatda təqdimetmə bacarığı – obrazlılıq – məhz budur‖ [11. səh.123. ‖Obrazın özü‖ məqaləsi].  

Tədqiqatçı Hədiyyə ġəfaqət isə belə mülahizə yürüdür: ―... biz uĢağı nə vaxt görə biliriksə, uĢaq 

ədəbiyyatı o zaman yaranır. UĢağı görmək üçün gərək uĢağın özü ola. Yəni, əyani material‖ [8]. 

Fikrimizcə, mülahizənin daha dəqiq ifadə tərzi də mümkün idi. BaĢqa sözlə, fikrin ―... biz uĢağı nə 

vaxt görə biliriksə, uĢaq ədəbiyyatı o zaman yaranır‖ kimi deyil, ―hansı qələm nümunəsinin içində 

uĢaq dünyası görünürsə, həmin əsəri uĢaq ədəbiyyatı nümunəsi qəbul etmək olar‖ tərzində ifadəsi 
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daha düzgün olardı.  

Təbii ki, qələm sahibi ədəbi qəhrəmanını necə görürsə, hansı tərzdə qəbul edirsə, düĢüncələrini o 

yöndə də qələmə alır. H.ġəfaqət ―Problem‖ rubrikalı məqaləsində uĢaq ədəbiyyatının qəhrəmanları 

haqqında mülahizələrinin ardını belə ifadə edir: ―uĢaq çaĢmalıdır, ayağı iĢləməlidir, ―2‖ almalıdır, 

yeməyini dağıtmalıdır, süd içəndə ağzının böyür-baĢı bulanmalıdır. UĢaqdır axı‖ ... ―Beləcə uĢaq 

ədəbiyyatı yarada bilərik‖ [8]. 

Biz XXI əsrin uĢağına bunlarımı təlqin etməliyik? Pinti, XIX, yaxud XX əsrin birinci yarısında 

qalmıĢ, II Dünya Müharibəsindən çıxmıĢ bir ölkənin uĢağınımı? AzyaĢlıya bu təbiətli ədəbi 

qəhrəmanı təqdim etməklə onu bu simadamı görmək istəyirik?  

Bəs azyaĢlının özü necə? Bununla barıĢacaqmı? 

Belə olan halda gəlin görək bu günün uĢağı kimdir? 

Mən XX əsrin II yarısında (1951-ci ildə) dünyaya gəlmiĢ nəslin nümayəndəsiyəm, bu yaĢımda da 

mənə qaranlıq hər hansı iĢə əlimi bulaĢdırmıram. Oğlum XX əsrin 80-ci illərinin əvvəlində (1981-ci 

ildə) dünyaya gəlib. Bir əlinin barmağının gücü çatmadığından iki əlinin barmaqlarını cütləĢdirib 

televizorun pultunun düyməsini basıb uĢaq filmlərinə baxırdı. Onun oğlu Ziyad XXI əsrin 

əvvəllərində (5 noyabr 2006-cı il) doğulub. Hələ əməlli danıĢmağı, qaydasınca yeriməyi 

bacarmadığı vaxtlardı, diski götürüb mənə uzadırdı ki, ―baba, qoy‖. Deyirdim ki, ―mən bacarmıram, 

ata gəlib diski qoyar, sən də baxarsan‖. Sizcə mənə cavabı nə olsa yaxĢıdır? ―Məni qucağına götür, 

boyum çatsın, özüm qoyum‖. 

Mülahizəmi süd qardaĢım Arif Dəmirovla bölüĢəndə gülümsədi: sən XX əsrin 20-ci illərində 

dünyaya gəlmiĢ Ziyatxanın, Böyük Vətən Müharibəsinin ağrı-acıları, sarsıntıları içində böyümüĢ 

təfəkkür sahibinin oğlusan, oğlun XX əsrin 80-ci illərinin əvvəlində dünyaya gəlmiĢ nəslin 

törəməsidir, nəvən isə oğlunun oğludur, XXI əsrin əvvəllərində dünyaya gəlmiĢ nəslin 

nümayəndəsi.  

Təxminən 80 illik zaman hüdudunda doğulan üç nəslin nümayədəsinin təfəkkür tərzinə, hansı 

inkiĢaf yolu keçildiyinə diqqət yetirdinizmi?   

XXI əsrin nümayəndəsi budur: qamıĢdan, qarğıdan ―at‖ düzəldib çapan yox, səhərdən axĢama qədər 

planĢetlə, mobil telefonla, kompüterlə əlləĢən! 

Deməli, bu günün uĢaq ədəbiyyatı da kimlər üçün yazıldığı ilə hesablaĢmalıdır. Yazıçı ―süd içəndə 

ağzının böyür-baĢını bulaĢdıran‖ uĢaq üçün yox, planĢetlə oyuncaq kimi davranan uĢaq üçün 

yazdığını ruhən qəbul etməlidir.  

Əlbəttə, bunu da təbii qəbul etməliyik ki, uĢaq – öz uĢaq ömrünü yaĢamalıdır. Həmçinin, 

unutmamalıyıq da ki, bu günün dərsdən ―2‖ alan uĢağı kimdənsə kömək gözləyən uĢaq deyil, 

dərslərinə özü hazırlaĢıb ―2‖-sini ―5‖-lə özü əvəz etməyi bacaran uĢaqdır. 

Türkiyə, Rusiya, Avropa, Amerika filmlərində uĢaq surətlərini xatırlayaq: uĢaq böyük bacı-qardaĢı 

kimi danıĢır, iri adam düĢüncəsi ilə mühakimə yürüdür, üzləĢdiyi vəziyyətdən çıxıĢ yolunu özü 

arayır. 

Biz ―hansı qələm nümunəsinin içində uĢaq dünyası görünürsə, həmin əsəri uĢaq ədəbiyyatı 

nümunəsi olaraq qəbul etmək olar‖ deyəndə, bu təbiətdə yazılan əsərləri nəzərdə tuturuq. BaĢqa 

sözlə, XXI əsrin uĢağı XX əsr vətəndaĢının tanıyıb-bildiyi uĢaq deyil, tamamilə özgə təfəkkürə 

malik uĢaqdır.  

Bunu qəbul etməyə, zamanın bu diktəsi ilə barıĢmağa məhkumuq.  

 

Ġndi də, ―surət‖ və ―obraz‖ istilahları barədə.  

Bu istilahlardan hansının hansı məqamda iĢlədilməsi məqsədəuyğundur? 

 

Öncə ―obraz‖ və ―surət‖ anlayıĢlarının oxĢar və fərqli məziyyətlərinə aydınlıq gətirək.  

―Azərbaycan dilinin izahlı lüğət‖ində ədəbiyyat termini olaraq, ―obraz‖ istilahının ―surət‖, ―obrazlı‖ 

(sifət) və ―obrazlılıq‖ (isim) kimi mənaları olduğu diqqətə çatdırılır [1. s.297].  

 ―Lüğət‖də  ―surət‖ anlayıĢının yeddi anlamının qeyd olunduğu ilə rastlaĢırıq ki, onlardan yalnız biri 

riyazi (məs., ―kəsirin surəti‖) anlamdadır, altısı isə ədəbiyyat və mədəniyyət sahələrini əhatə edir. 
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Diqqət yetirək: 1 – zahiri görünüĢ, üz, sifət, sima; 2 – Ģəkil, üsul, qayda, tərz; 3 – bir Ģeyin əslindən 

eynilə köçürülmüĢ nüsxəsi, üz (məs., protokolun surəti); 4 – yazıçının, rəssamın, artistin yaratdığı 

tip, obraz, surət; 5 – Ģəkil, portret, təsvir; 6 – ―surətdə‖ tərzində (məs., süni surətdə, belə olan 

surətdə) [14].  

Qeyd olunan altı anlayıĢ hüquq vermiĢdir ki, ədəbiyyatĢünaslıq illər uzunu həm insan, həm də dağ, 

dərə, heyvanlardan bəhs ediləndə ―surət‖ anlayıĢından bəhrələnsin. 

Bunu da xatırladım ki, ―obraz‖ istilahı rus dilində ―insan Ģüurunda obyektiv inikas forması‖, 

―surət‖; türk dilində isə ―surət‖ anlamından baĢqa, ―sima‖ və ―Ģəkil‖ anlamlarında da iĢlədilir [3]. 

Ədəbiyyat nəzəriyyəçiləri arasında bu istilahları, təəssüf ki, eyniləĢdirənlər də var, hər birini öz 

məqamı, yeri ünvanında qəbul edənlər də.  

Qeyd edək ki, ―obraz‖ və ―surət‖ anlayıĢları qoĢa qanad kimi həmiĢə yanaĢı iĢlədilib, ancaq 

müqayisədə ―obraz‖ anlayıĢı ―surət‖ anlayıĢından daha geniĢ məzmundadır. O mənada ki, təbiətə, 

heyvanlara, hər hansı əĢyaya aid predmetlər, baĢqa sözlə, dağ, yamac, ceyran, cüyür, hansı isə çiçək 

növü də yazıçı tərəfindən obrazlaĢdırıla bilər, insan da. Ancaq dağ, yamac, ceyran, cüyür, çiçək heç 

vədə surət ola bilməz. Surət anlayıĢı yalnız insana Ģamil oluna bilər, bədii əsərdə surət olaraq ancaq 

insan ədəbi qəhrəman simasında təqdim oluna bilər. Ədəbiyyatçünas Nizaməddin ġəmsizadə bu 

qənaətdədir, fərqli mövqe yalnız N.ġəmsizadənin araĢdırmasındadır: ―atın surəti, itin surəti, 

qağayının, yaxud dənizin surəti demək olmaz. Bunlara at obrazı, dəniz obrazı demək daha 

düzgündür‖ [10. s.100-108]. 

Xüsusi qeyd etməliyik ki, N.ġəmsizadəyə qədər bütün ədəbiyyatçünaslar obraz anlayıĢı haqqında 

eyni fikirdə olublar. Yaradıcılıqlarında ―obraz‖ istilahından bəhrələnmiĢ olsalar belə, bunu ―surət‖ 

anlamında iĢlətmiĢlər.   

Diqqət yetirək: 

Leonid Ġvanoviç Timofeyevə görə, ―bədii obraz bədii ədəbiyyatın köməyi ilə yaradılan və estetik 

əhəmiyyətə malik olan konkret və eyni zamanda, insan həyatının ümumiləĢdirilmiĢ mənzərəsidir‖ 

[13. стр.55].  

Əziz Mirəhmədova görə, ―Bədii surət (obraz)  sənətin varlığa münasibətləri haqqında, sənətin daxili 

qanunları haqqında təsəvvürlərlə, idrak problemi ilə bağlı olan mürəkkəb, çoxcəhətli bir anlayıĢdır" 

[13. стр.55].  

Maksim Qorkinin fikrincə isə, ―Bədii obraz, demək olar ki, həmiĢə fikirdən daha geniĢ və daha 

dərindir; insanı mənəvi həyatının bütün müxtəlifliyi ilə, hiss və düĢüncələrinin bütün ziddiyyətləri 

ilə aparır‖ [15] 

Nafiz Qəhrəmanlı obrazı ―Ədəbiyyatın məğzində dayanan əsas anlayıĢlardan biri, bəlkə də 

birincisi‖ qismində qəbul edir. Tədqiqatçıya görə, ―bədii obraz yaradıcılığın təbiətini, forma və 

funksiyasını təyin edir. Bədii obrazın mərkəzində isə ilk növbədə ümumiləĢdirilmiĢ insan həyatının, 

insan səciyyəsinin təsviri dayanır‖ [7.]. 

Mir Cəlal və Pənah Xəlilov da həmmüəllif olduqları ―ƏdəbiyyatĢünaslığın əsasları‖ dərsliyində 

eyni qənaətdədirlər: ―Bədii əsər surətlər aləmidir - ictimai varlığın yüksək səviyyədə 

canlandırılmasıdır. Hər bir əsərdə üç növ surət ola bilər:  

Birincisi, insan və kollektiv surəti - tip, ya xarakterlər, personajlar heyəti;  

Ġkincisi: duyğu, əhvali-ruhiyyə surəti - lirika, qəhrəmanlıq, romantika;  

Üçüncüsü: təbiət və əĢya surəti - peyzaj, mənzərə, lövhə‖... 

―Hər hansı bir əsərin, surətin təsir gücü, bədii qüdrəti həyatı, varlığı dürüst, həqiqi, təsirli əks 

etdirməsindədir‖ [8. s.15].  

Rafiq Yusifoğlu bütün bu qənaətləri təkrarlayaraq ümumi nəticə çıxarır: ―Surətə belə tərif vermək 

olar: Müəyyən insan qruplarının bir fərdin üzərində ümumiləĢdirilməsinə surət deyilir‖ [12. s.52]. 

Müxtəlif ifadə tərzində olan, ancaq nəzəri cəhətdən bir-birini təkrarlayan bu fikirlər bir ümumi 

mərkəzdə birləĢmiĢdir: insan da daxil olmaqla bütün predmetlər surətdir.  

Və artıq qeyd etdiyimiz kimi, fərqli mövqe yalnız Nizaməddin ġəmsizadənin araĢdırmasındadır: 

―Atın surəti, itin surəti, qağayının, yaxud dənizin surəti demək olmaz. Bunlara at obrazı, dəniz 

obrazı demək daha düzgündür‖ [10. s.100-108].  
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Qeyd olunan bütün fikirlərə ehtiramımızı bildirərək biz də N.ġəmsizadənin nəzəri mülahizəsi ilə 

razılaĢır və demək istəyirik ki, yazıçı əsərində, məsələn, dağ obrazını canlandıra bilər, ancaq bu 

―dağ‖ coğrafi termin olaraq obrazlaĢdırılmıĢdır, surət deyil.  

Surətlə obrazı eyni təbiətdə qəbul etməsinə baxmayaraq, R.Yusifoğlu baĢqa bir məqamda özü də 

hiss etmədən N.ġəmsizadəyə fikrini əsaslandırmaq üçün ―ipucu‖ verir: ―Bədii əsərlərdə müxtəlif 

predmetlər, heyvanlar, təbiət lövhələri obrazlaĢdırılsa da, ədəbiyyatın əsas obrazı insandır. Digər 

obrazlar yardımçı xarakter daĢıyır və son nəticədə, insanın bədii obrazının mükəmməl 

yaradılmasına kömək edir‖ [12. s.50]. 

Rus ədəbiyyatĢünası L.Ġ.Timofeyevin də bu məzmunda mülahizəsi R.Yusifoğlunun fikri ilə səsləĢir. 

L.Ġ.Timofeyev yazır ki, əgər hər hansı bir rəsmdə kresloda, stol arxasında əyləĢən insan təsvir 

olunursa, bu, heç də o demək deyil ki, burada bərabər hüquqlu obrazlar: stol, insan və kreslo təsvir 

edilib. Stol və kreslonun təsviri insanın təsviri qədər vacib olsa da, ancaq bu onların bərabərhüquqlu 

olması demək deyildir, stol və kreslo yalnız və yalnız insanın obrazını tam əks etdirmək vasitəsidir 

[13. s.63].  

Professor Xalid Əlimirzəyev də ―Sənət və ədəbiyyatda tipiklik, xəlqilik, millilik və bəşərilik‖ adlı 

məqaləsində yazır ki, ―bədii yaradıcılığın əsası, obyekti insandır, onun ictimai-fərdi siması, əqli-

mənəvi dünyası, əməli fəaliyyəti, mürəkkəb, çox mənalı həyat tərzi, hünər və rəşadəti, bəşəri qayğı 

və arzularıdır. Bu xüsusiyyətləri və bütünlükdə insanlığın həm əzab-əziyyət, həm də sevinc və 

kədərlə dolu tarixini bədii sənət ustaları canlı, dinamik, bir-birindən seçilən fərdi insan obrazları 

vasitəsilə əks etdirir. V.Q.Belinski nahaq yerə demirdi ki, sənətkar obrazlar vasitəsilə fikirləşir, 

ictimai ideal, qayə və arzularını onların dililə oxucuya çatdırır.  

Elə buna görə də bədii yaradıcılığa obrazlı sənət deyilir. Əslində, obraz sözü öz-özlüyündə ümumi 

anlayışdır. Ancaq bədii yaradıcılıqda onun ictimai çəkisi, məna tutumu, əxlaqi-estetik təsiri həmişə 

eyni səviyyədə olmur, yerinə, mövqeyinə, zaman və məkan hüdudlarına, milli spesifik 

xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif formada, müxtəlif səpkidə təzahür edir. Çünki həyatda, cəmiyyətdə 

insanlar, ayrı-ayrı fərdlər ağıl, zəka, ictimai təfəkkür, dünyagörüşü, əzm, iradə, namus, qeyrət, 

vətəndaşlıq mövqeyi, milli-bəşəri ləyaqət, mənəvi-əxlaqi təkamül cəhətdən heş vaxt bir-birinə 

oxşamırlar. 

―Poeziya sənəti‖ əsərinin müəllifi Bualo vaxtilə bu məsələdən bəhs edərək göstərirdi ki, obraz 

geniş, mürəkkəb, çoxçalarlı və çoxmənalı bir anlayışdır, həyatı və insanı özünəməxsuspoetik bir 

formada ifadə vasitəsidir‖ [4 . s.181].  

Həm həyatı, həm də insanı! Elə əsas məsələ də elə bundadır: insandan qeyri obrazların yardımçı, 

surətin isə aparıcı rol oynamasında, digər obrazların yalnız insanın obrazını tam əks etdirmək üçün 

vasitə olmasında.  

N.ġəmsizadə surət haqqında mövcud qənaətləri tədqiqat müstəvisinə çıxarandan sonra fikrinin 

davamında yazır: ―Hansı növə daxil olursa-olsun, obraz yazıçının həyata münasibəti zamanı əldə 

etdiyi hiss və duyğuların bədii ifadə Ģəklidir. Surət vasitəsilə yazıçı öz intibahlarını Ģəklə salır: adam 

Ģəklinə, at Ģəklinə və s. Bədii obraz yazıçının (sənətkarın) estetik idealının ifadəsidir. Onların 

xarakterini yazıçının estetik idealı müəyyənləĢdirir. Biz deyilənləri nəzərə alaraq belə qənaətə 

gəlirik: yalnız insan obrazına surət deyilir: Atın surəti, itin surəti, qağayının, yaxud dənizin surəti 

demək olmaz. Bunlara at obrazı, dəniz obrazı demək daha düzgündür‖ [1. s.100-108]. Çünki, obraz 

nə qədər daha geniĢ anlayıĢ olsa da, onun əsasında insan surəti durur.   

Niyyətimizin anlaĢıqlı ifadəsi üçün ―müəllim‖ və ―müəllimə‖ istilahlarına diqqət yetirək: həm kiĢi, 

həm də qadın cinsindən olan bu ixtisas sahibləri haqqında ―müəllim‖ termini iĢlətməkdə heç də 

yanlıĢlıq etmiĢ olmuruq. Ancaq ―müəllimə‖ anlayıĢı gündəmə gətirildikdə, məhz qadından bəhs 

edildiyi həmin andaca bəlli olur. BaĢqa sözlə, ―müəllim‖ anlayıĢı hər iki cinsin nümayəndəsinə 

Ģamil olunursa, ―müəllimə‖ anlayıĢı fikrin daha aydın ifadə formasıdır, yəni ilk andanca qadın 

müəllimdən bəhs edildiyi anlaĢılır. ―Учитель‖, ―учительница‖ terminlərində olduğu kimi. 
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NƏTĠCƏ 
Son olaraq,  

- 1. Qətiyyətli olaraq qəbul etmək gərəkir ki, uĢaq ədəbiyyatı – sadəcə uĢaqlar haqqında 

yazılan, yaxud uĢaqlardan bəhs edən əsərlər deyil, uĢaq dünyası və bu dünyanın içində uĢağın 

özü görünən əsərlərdir. UĢaq ədəbiyyatı - uĢağı dərk etdiyimiz andan, uĢaq dünyasını içimizə 

hopdurub onu təzədən yaĢadığımız anlar qələmə alınan əsərlərdir;   
- 2. N.ġəmsizadənin haqlı mövqeyinə (fikrin daha dəqiq ifadə edilməsi tələbinə) haqq 

qazandırır və burdan irəli gələn nəzəri qənaəti qəbul edərək, bədii obraz  istilahının a) insandan 

bəhs edildiyi halda ―surət‖, b) digər canlılardan, təbiət və təbiət hadisələrindən (və s.) bəhs 

edildiyi halda isə ―obraz‖ kimi qruplaĢdırılmasını  məqsədəuyğun bilirik.  

―Surət‖ anlayıĢına aidliyi yetən ədəbi qəhrəmanların özünü də iki təsnifatda qruplaĢdırmaq olar: 1 - 

uĢaqdan bəhs edildiyi sərlövhəsindən aydın görünən Ģeirlər. Məsələn, ―Keçi və Əziz‖, ―Külək 

və Mələk‖, ―Fərruxun diĢi‖, ―Ali və gavalı‖, ―Gülnar və gilənar‖, ―Çoban Həsən‖, ―Dilarənin 

danası‖, ―ġəlalənin cavabı‖, ―Salam, Məlik‖, ―Çərkəz‖ ―Ay Vüqar‖ və s.);  

2 - sərlövhəsində insan adı çəkilməyən, yalnız əsərlə tanıĢlıqdan zamanı uĢaqdan bəhs edildiyi 

aydın olan Ģeirlər. ―QuĢəppəyi‖ (Gülnur), ―Çələ və tələ‖ (Şəlalə və Səfər), ―Mən rəngləri 

tanıyıram‖ (Elman), ―Ay dənizə düĢübdür‖ (Sərxan, Çərkəz, Kamran və Fikrət), ―Hamı yatır‖ (ana 

və uşaq), ―Gil piĢik‖ (Adilə), ―Gəlin, gəlin, sərçələr‖ (Vasya) və ―Uçmaq istəyən ağaclar‖ (Vasya. 

Hər iki sonuncu Ģeir rus Ģairi Yuri Naumoviç KuĢakdan tərcümədir) və s. bu qəbildəndir (Qeyd 

olunan əsər adları Z.Xəlilin ―Ağ leyləklər‖ kitabından götürülmüşdür – A.Ġ.).   

Açar sözlər: uĢaq dünyası, uĢaq ədəbiyyatı, uĢaqlar üçün ədəbiyyat. ədəbiyyatĢanaslıq, elmi 

mübahisə, mülahizə, qənaət. 
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10. ġəmsizadə Nizaməddin. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı-Proqres-2012, 434 səh.; s.100-108. 

11. Ustac Zaur. Qələmdar. Bakı-2020, 300 səh.; 
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Elmə, türkçülüyə və gənc nəslin yetiĢməsində xidmətləri olan Əhməd bəy Ağaoğlu 

 

Veliyeva Sevil Vezirxan qizi 

Sumgayit Dovlet Universiteti, ingilis dili muellimi 

 

Xülasə 

Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycanda türkçülük hərəkatı ideoloqlarından biridir. O, görkəmli ictimai-

siyasi xadim, publisit, yazıçı, hüquqĢünas, Ģərqsünas-islamĢünas alimdir. 

O, məqalələrində çar hakimiyyəti orqanlarının və erməni daĢnaklarının iç üzünü açıb göstərmiĢdir. 

Onun dünyagörüĢü və siyasi düĢüncəsi üç ana xətt üzərində cəmlənmiĢdir: Türkçülük, Qərbçilik və 

Ġslamçılıq. Əhməd bəy Ağaoğlu ardıcıl olaraq əsərlərində Qərb mədəniyyətindən öyrənmək 

məsələsini ön plana çəkmiĢ, və hərzaman Ġslama olan baxıĢlarında demokratik tərzdə fikir 

yürütmüĢdür. 

Türkçülük və milliyyətçilik Ģüurunun Azərbaycan türklərində formalaĢmasında və 

qüvvətlənməsində bu dahi Ģəxsin rolu böyük olmuĢdur. 

Açar sözlər: ziyalı, millət vəkili, siyasi müĢavir, redaktor, türkçülük ideyası 

 

Summary 

Ahmad bey Agaoglu is one of the ideologues of the Turkic movement in Azerbaijan. He is a 

prominent socio-political figure, publicist, writer, lawyer, orientalist-Islamic scholar. In his articles, 

he exposed the inner world of the tsarist authorities and the Armenian Dashnaks. His worldview and 

political thinking were focused on three main lines: Islamism, Westernism and Turkism. He 

consistently put forward the idea of learning from Western culture in his works, and took a 

democratic position in his views on Islam. 

His role in awakening and strengthening the consciousness of nationalism and Turkism in the 

Azerbaijani Turks is great. 

Key words: intelligent, deputy, political adviser, editor, the idea of Turkism 

 

Резюме 

Ахмед бек Агаоглу являлся одним из главных идеологов тюркизма в Азербайджане. Он был 

видным общественно-политическим деятелем, публицистом, писателем, юристом и учѐным 

востоковедом. В свох статьях он показал истинное лицо армянских дашнаков и органов 

власти царского режима. Его мировоззрение и политические взгляды были 

сконцентрированы в трѐх направлениях: Исламизм, Западничество и Тюркизм. В своих 

работах он последовательно писал о необходимости изучения западной культуры, а в своих 

взглядах на Ислам он выступал с демократической позиции. 

Его роль в пробуждении и укреплении сознания национализма и тюркизма у 

азербайджанских тюрков велика. 

Ключевые слова: разумный заместитель, политический советник, редактор, идея тюркизма 

 

 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 99 Ankara, Turkey 

 

GĠRĠġ 

Əhməd bəy Ağaoğlu 1869-cu ildə ġuĢa Ģəhərində dünyaya gəlib. Əhməd bəyin atası Mirzə Həsən 

bəy Qarabağın Qurdlar elindən idi və o, varlı pambıqçı fermer idi. Ailə ziyalı olduğu üçün ata 

tərəfinə mirzə titulu verilmiĢdir. O, 6 yaĢından fars və ərəb dillərini öyrənməyə baĢlamıĢdır. Anası 

Tazə xanımın təĢəbbüsü ilə gizlincə rusca dilinə də yiyələnmiĢdir. 

Ə.Ağaoğlu 1881-ci ildə ġuĢada açılan altı siniflik real məktəbinə göndərilmiĢdir. VII və sonuncu 

sinifləri Tiflisdəki 1 saylı gimnaziyada oxuyur. Tiflis gimnaziyasında ancaq bir nəfər türk var idi ki, 

o da Ə.Ağaoğlu idi. Gimnaziyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirən Ə.Ağaoğlu üç yüz rubl mükafatla 

ġuĢaya qayıdır. Ali təhsil almaq üçün 1887-ci ildə Peterburqa gedir. Peterburqda Qafqazlı Tələbələr 

Birliyinin yataqxanasında Əlimərdan TopçubaĢov, Əli bəy Hüseynzadə və digər iki türk tələbə ilə 

birlikdə qalırdı. Texnoloji Ġnstitutunun bütün imtahanlarını uğurla verdikdən sonra 1888-ci ildə 

Əhməd bəy Parisə gedir. 1888–1889-cu dərs ilində Əhməd bəy Sarbonna Universitetində hüquq 

təhsili almağa baĢlayır. O, Ģərq sivilizasiyalarının və dinin tarixinə maraq salaraq ġərq dilləri 

məktəbinə gedir. 1891–1893-cü illər ərzində Əhməd bəyin La Nouvelle Revue jurnalında İran 

cəmiyyəti adı altında silsilə yazıları çap olunur.  

1894-cü ildə Fransadakı təhsilini bitirdikdən sonra Tiflisə gəlir və burada iki il müddətində yerli 

gimnaziyaların birində fransız dilindən dərs deyir. 1896-cı ildə ġuĢaya qayıdandan sonra o ilk 

kitabxana, qiraətxana açır.  

1897-ci ildə Əhməd bəy Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəvəti ilə Kaspi qəzetində fəaliyyət göstərmək 

üçün Bakıya gəldi. O, Azərbaycan ziyalıları arasında qadına bərabər hüquqların verilməsinə çağıran 

ilk ziyalılardan idi.  Əhməd bəy qadınların geriliyini və istifadə olunan əlifbanı müsəlman 

dünyasının iki əsas düĢməni və sağalmaz yarası sayırdı.  

Sankt Peterburqskie Vedomosti qəzetində Ağaoğlunun 1905-ci il hadisələrini əks etdirən Bakı 

hadisələri ilə bağlı həqiqətlər adlı məqaləsi çap olunur. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin dəstəyi ilə 

1905-ci ilin iyunun 7-də  Həyat qəzetinin birinci nömrəsi çapdan çıxır. Amma bir müddət sonra o, 

Həyat qəzetindən ayrılır və Ġsa bəy AĢurbəyovun maliyyə dəstəyi ilə ĠrĢad qəzetinin ilk sayı iĢıq üzü 

gördü. Əhməd bəy Ağaoğlu 1905-1908-ci illər ərzində ĠrĢad qəzetinin rəhbəri vəzifəsində iĢləyir. 

Çox qısa bir zamanda qəzetin tirajı 3 min olur.  

1909-cu ildən baĢlayaraq Kaspi qəzetində bir sıra məqalələri-Türkiyədən məktublar, Türkiyədə milli 

sual adlı silsilə məqalələri çapdan çıxmıĢdır. Həmçinin onun Ġstanbulda Sırat-ı Müstakim, 

Sebilürreşad, Hikmet kimi qəzet və jurnallarda da məqalələri iĢıq üzü görmüĢdür.  

Türkçülük təkcə Türkiyə ərazisində yaĢayan toplum deyil, Ġranda, Qafqazda və Rusiyada yaĢayan 

türkləri də əhatə edirdi. Cövdət PaĢa (1822-1895), ġəmsəddin Sami (1850-1904), Bursalı Mehmed 

Tahir (1861-1925) kimi mütəfəkkirlər öz əsərlərində bu anlamın mahiyyətini izah edirdilər. 

TəĢkilatlanması isə Türk dərnəyi, Türk ocağı, Türk yurdu kimi dərnək və dərgilərdə həyata 

keçirilirdi. [6,37] 1911-ci ildə yaradılmıĢ Türk Yurdu cəmiyyətinin məqsədi türk uĢaqlar üçün 

pansiyonun açılması və türklər arasında intellektual səviyyəni artırmaq məqsədilə qəzet çap 

etdirmək idi. 1911-ci il sentyabr ayında Türk Yurdu cəmiyyəti Türk Yurdu adlı jurnalı çap etdirdi. 

Ağaoğlunun bu jurnalda yazıları çap olunmağa baĢladı. Bu jurnal təbliğat aparmağa baĢladı, 

təbliğatın məqsədi cəmiyyətdə türkçülük ideyalarını yaymaq idi.  

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/Qaraba%C4%9F
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa
https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eu%C5%9Fa_real_m%C9%99kt%C9%99bi
https://az.wikipedia.org/wiki/Tiflis
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Flim%C9%99rdan_b%C9%99y_Top%C3%A7uba%C5%9Fov
https://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fli_b%C9%99y_H%C3%BCseynzad%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/Paris
https://az.wikipedia.org/wiki/Sarbonna_Universiteti
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Zeynalabdin_Ta%C4%9F%C4%B1yev
https://az.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Zeynalabdin_Ta%C4%9F%C4%B1yev
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Birinci dünya müharibəsi dövründə ABġ prezidenti V.Vilsona müraciət ünvanlanmıĢdı, müraciətin 

məğzi Rusiya müsəlmanlarının haqlarının qorunması ilə bağlı idi və müraciətə bir sıra ziyalılar 

imza atmıĢdır, onlardan biri də Əhməd bəy Ağaoğlu idi. 

Atəşkəs və sürgün xatirələri kitabında Əhməd bəy müsəlman əhaliyə qarĢı gördüyü haqsızlıqları, 

tərksilah olunan türk qoĢunlarını və ümumi vəziyyəti daha sonra yazdığı təsvir edir.  

Ağaoğlu Ġstanbula çatan kimi orada fəaliyyət göstərən fransız dilli La Renaissance və Le Stamboul 

kimi erməni qəzetlərində ona qarĢı yazılar çap olunur. Onu pantürkizm və panislamizdə, 

ermənilərin ölümündə günahlandırırlar. Bundan baĢqa Azərbaycana 

qarĢı Avropa və Amerikada ermənilərin apardığı təbliğat kompaniyasının gediĢində ya Azərbaycan 

adlı dövlətin mövcud olmadığı əsaslandırılır, ya da Azərbaycan Antantaya qarĢı vuruĢmuĢ məğlub 

Türkiyənin ayağına yazılırdı və bütün vasitələrlə rəhbər xadimlərə Azərbaycan haqqında qərəzli 

məlumatlar verilirdi. Ağaoğlu olanlara səssiz qalmır və Ġstanbulda fransızca çap olunan Kurie de 

Turki qəzetində bütün ittihamlara qarĢı sərt bir cavab məqaləsi yayımlayır. Lakin artıq gec idi və 

o Ġttihad və Tərəqqi partiyasının tərəfdarı kimi həbs olunacaqlar siyahısında idi. 19 mart 1919-cu 

ildə isə onu Bekirağa Bölüyü adlı hərbi həbsxanaya yerləĢdirirlər.  

Ə.Ağaoğlunun Türkiyə siyasi həyatında son dərəcə yaxından iĢtirakı və proseslərin içində olması 

onun Maltaya sürgünü ilə nəticələnir. Mayın 28-də ingilislər Əhməd bəylə yanaĢı Türkiyənin 

tanınmıĢ Ģəxslərini Malta adasına sürgünə apardılar.  

28 may 1921-ci ildə  Əhməd bəy Ankara hökumətinin Roma təmsilçisi Cami bəyin dəstəyi ilə 

Ġstanbula qayıdır.  

Əhməd bəyə həm qəzetə həm də məktəbə rəhbərlik etmək tapĢırılmıĢdı. 1921-ci il iyul ayının 

sonunda Əhməd bəy iki yoldaĢı ilə birlikdə Ankaranı iki təkərli faytonla tərk etmiĢ və böyük 

çətinliklərə baxmayaraq dörd ay yarım ərzində onlar bir çox Ģəhərlərdə, qəsəbələrdə olmuĢ aktiv 

təbliğat iĢləri aparmıĢdılar. 1921-ci il dekabrında Ankaraya geri dönür və Anadolu Agentliyinə 

rəhbərlik etməyə baĢlayır. Və Hakimiyyət-milliyət qəzetinin redaktoru iĢləyir. Hər gün qəzetin 

səhifələrində çıxıĢ edir. O, məqalələrini toplamıĢ və İxtilalmı, inqilabmı adlı kitab Ģəklində çap 

elətdirmiĢdir.  

1925-ci ildə Əhməd bəy Ankara Yüksək Hüquq məktəbi yaradır və orada dərs deməyə baĢlayır. Ġlk 

dərsi də məhz Əhməd bəy Ağaoğlu keçir. Əhməd bəyin 1925–1926, 1926–1927-ci dərs illərində 

ərzində bir çox mühazirələr keçirir və bu mühazirələr ərəb əlifbası ilə  bir kitab Ģəklində iĢıq üzü 

görür.  

1930-cu il avqustda yeni partiya yaradılır, onun proqramı və nizamnaməsi də Əhməd bəy Ağaoğlu 

tərəfindən yazılır. Amma partiya uzun müddət fəaliyyət göstərə bilmir və nəhayət 100 gündən sonra 

1930-cu ilin noyabrın 17-də fəalliyyəti sona çatır.  

Ağaoğlu daha çox elmi-tarixi araĢdırmalarla məĢğul olub. Ilk dəfə o, etruskların türk kökləri 

haqqında fikir irəli sürüb. Onun fikrinə görə etrusklar türk köklüdürlər və onlar Ģərqdən 

gəlib Anadoludan keçərək Apenin yarımadasında peyda olublar. 

Əhməd bəy Ağaoğlu qaraciyər iltihabından ürək çatıĢmamazlığı nəticəsində 19 may 1939-cu 

ildə Ġstanbulda dünyasını dəyiĢib. 

Sitarə xanım övladlarını Əhməd bəyin adına-sanına layiq böyütdü, tərbiyə etdi. 
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Sürəyya Ağaoğlunun ilk övladıdır, 1903-cü ildə ġuĢada anadan olub. O, Ġstanbul 

Universitetinin hüquq fakültəsi üzrə təhsil alan ilk qız tələbəsidir. Ali təhsilə yiyələndikdən sonra o, 

vəkil kimi iĢləmiĢdir. Türkiyənin siyasi həyatında daima aktiv olmuĢ, Yeni Türkiyə Partiyasının 

yaradıcılarından biri olmuĢdur. 

Ġkinci övladı olan Tezer TaĢqıran 1907-ci ildə Bakıda dünyaya göz açmıĢdır. Ali təhsil aldıqdan 

sonra o, Ankara qız və oğlan liseylərində fəlsəfə müəllimi iĢləmiĢdir. Onun bir çox məqalələri və 

kitabları var. 

Əbdürrəhman Ağaoğlunun böyük övladı idi, o, ali təhsilli mühəndis kimi Türkiyənin çağdaĢ 

elektrik Ģəbəkələrini ilk quranlardan idi. 

Kiçik oğlu  Bakıda anadan olmuĢdur. Onun bir sıra kitabları vardır: Strasburq xatirələri, Hürriyyət, 

Öyrətmən Qafur, Böyük ailə, Hücrədəki adam, Qatırın ölümü, Тanış izlər, Dostum Menderes. 

Ailənin sonbeĢiyi Gültəkin idi. O, Türkiyədə pediatr vəzifəsində iĢləmiĢdir. 

Əhməd Ağaoğlunun qadınların Ġslamdan öncəki və sonrakı vəziyyətini Ģərh edən əsəri Islamiyyətdə 

qadın adlanır.  

Əhməd bəy Ağaoğlu Ankara Universitetinin Hüquq Fakültəsindəki iĢləyərkən mühazirələr demiĢ və 

qeydlərini Türk Təşkilat-i Əsasiyəsi adı altında toplamıĢdır. 

Əhməd bəy Ağaoğlu əsirlikdə olduğu vaxtlarda bir sıra yazılar yazmıĢ və bu yazılar toplanaraq 

1927-ci ildə Üç Mədəniyyət adı ilə çap olunmuĢdur. Əsərdəki mövzular Üç Mədəniyyət, Din, 

Əxlaq, Fərd, Ailə, Cəmiyyət, Dövlət, Hökumət baĢlıqları ilə verilmiĢdir. Ə.Ağaoğluya görə, 

mədəniyyət həyat tərzi deməkdir. Ġnsan topluluqları üç həyat tərzi- yəni üç mədəniyyət arasında 

bölünmüĢdür. [1,70] 

Əhməd bəy Ağaoğlunun Ġstanbulda Cümhuriyyət mətbəəsində 1929-cu ildə çap edilən kitabı 

İngiltərə və Hindistan kitabı idi. 

Əhməd bəy Ağaoğlunun alleqorik əsərlərindən biri Sərbəst insanlar ölkəsində əsəridir. Əhməd bəy 

yaĢadığı cəmiyyəti daima ideal gpörmək arzusunda idi, bu arzunu isə əsərlərində bədii dillə təsvir 

edirdi. Bu tərzdə yazılmıĢ Sərbəst insanlar ölkəsində əsərinə Utopiya adası da demək olar. 

1500 ilə 1900 arasında İran əsərində XVI əsrin əvvəllərindən 1896-cı illər arasındakı 

dövrdə Ġran tarixi və Ġran tarixində Türklərin fəaliyyətindən danıĢılır. 

Əhməd bəy Ağaoğlunun övladları Ə.Ağaoğlunun ölümündən sonra on iki məqalədən ibarət Mən 

Nəyəm adlı kitab çap etdirmiĢlər.  

Əhməd bəy Ağaoğlunun alleqorik əsərlərindən biri Maltada sürgün günlərində yazılmıĢ didaktik 

əsəri olan Könülsüz olmaz əsəridir. Bu əsərdə insanlar arasında qarĢılıqlı köməkləĢmə və həmrəylik 

məsələlərindən bəhs edilir. Bu əsərdə eqoizm sərt dillə tənqid edilir.  

Eqoizm və özünə qapanmaya qarĢı çıxaraq çıxıĢ etdiyi əsərlərindən biri İxtilalmı, inqilabmı əsəridir. 

Əhməd bəyin Mən kiməm? əsəri cəmiyyətçiliyi, fədakarlığı, həmrəyliyi, eqoizmi, fərdiyyətçiliyi və 

xudbinliyi özündə əks etdirir. Yazıçının içi həmiĢə cəmiyyət qanunlarına əməl etməyə, cəmiyyəti 

inkiĢaf etdirməyə çalıĢırsa, çölü cəmiyyəti qurd kimi içindən yeməyə çalıĢır. Çölün riyakarlığı, 

eqoizmi, fikir dəyiĢimi, gözügötürməzlik, qısqanclıq, mənə nə? fəlsəfəsi cəmiyyəti daim geriyə 

çəkir. [5,44] Əhməd bəy cəmiyyətin xeyrinə sərf olunan vəzifə və sərvəti müsbət qiymətləndirir.  

Cəmiyyət həyatına təsir göstərən amillər içərisində musiqi və teatrın da müəyyən təsirini xüsusi 

qeyd edən Ə.Ağaoğlu sinfindən, zümrəsindən asılı olmayaraq, fərdlər arasında duyğu ortaqlığını 
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təmin etdiyi qənaətinə gəlir. Xüsusilə, teatr ictimai amillərin ən əsası olan dilin, əxlaqın, ortaq 

duyğuların gəliĢməsinə, yüksəlmə və birləĢməsinə xidmət etdiyini, fikir və hisslərin birləĢməsini 

saxlayır. Teatrda çox zaman ictimai və tarixi hadisələr mövzu seçildiyindən millət Ģüurunun 

doğmasında önəmli rol oynayır. [5,43] 

Ə.Ağaoğlu iki ölkənin parlament üzvü kimi fəaliyyət göstərən ilk azərbaycanlı millət vəkili, erməni 

qəsdinin mahiyyətini hamıdan qabaq dərk edən, ilk siyasi partiyamızın qurucusu, Peterburqda 

təhsilini yarımçıq qoyub, Sorbonna universitetinin hüquq fakültəsini bitirən ilk soydaĢımız, ilk dəfə 

dostları Əli bəy Hüseynzadə və Ə. TopçubaĢovla birgə hələ 1905-ci ildə Azərbaycan adında qəzet 

yaratmaq istəyən, senzura icazə vermədiyi üçün ―Həyat‖ı yaradan, Həyat, İrşad, Tərəqqi kimi 

qəzetlərin baĢ redaktoru, Azərbaycan mətbuatına Üzeyir bəy Hacıbəyov kimi imzanı bəxĢ edən 

dahi, Azərbaycanda ilk Avropa tipli qəzetin yaradıcısı, 1918-ci ildə Azərbaycanın köməyinə gəlmiĢ 

Osmanlı ordusu komandasının siyasi müĢaviri, Cumhuriyyət Parlamentinin deputatı, Versal Sülh 

Konfransında iĢtirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri, Türkiyə Ġstiqlal 

savaĢının iĢtirakçısı, Atatürkün silahdaĢı, ikinci və üçüncü çağırıĢ Türkiyə Millət Məclisinin 

deputatı, Hakimiyyəti-milliyə və Cümhuriyyət və Millət qəzetlərinin baĢ redaktoru və nəhayət Böyük 

Azərbaycanlıdır.  
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PANDEMĠ DÖNEMĠNDE ÖĞRENCĠ OLMAK: ZĠHĠNSEL ĠMAJLAR 

(BEING STUDENTS IN THE PANDEMIC PERIOD ACCORDING TO THE CANDIDATES 

OF SCIENCE AND PRIMARY MATHEMATICS TEACHERS: MENTAL IMAGES) 

 

ArĢ. Gör.Ġclal ALKAN 

İnönü Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-7348-3280 

 

ÖZET 

1 Aralık 2019‘da Çin‘in Hubei bölgesinin baĢkenti olan Wuhan kentinde ortaya çıkan 2019-20 

Coronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyanın her yerinde sağlık baĢta olmak üzere, ekonomik, 

sosyal ve pedagojik bakımdan çok önemli değiĢimlere neden olmuĢtur. Dünyadaki eğitim 

sistemleri, halk sağlığı çabalarının bir parçası olarak Covid-19'un yayılmasını kontrol altına almak 

için zorunlu kılınan kitlesel okul kapanıĢlarının ardından eĢi görülmemiĢ bir zorlukla karĢı karĢıya 

kalmıĢlardır. Bu çalıĢmanın amacı Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik öğretmen adaylarının 

pandemi döneminde öğrenci olmaya yönelik zihinsel imajlarının çizimler aracılığıyla 

belirlenmesidir. ÇalıĢmanın katılımcılarını, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Ġnönü 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 21 öğretmen adayı ( 12 kadın, 9 erkek) 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada enlemesine betimsel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu doğrultuda 

Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik öğretmen adaylarının pandemi döneminde öğrenci olmaya 

iliĢkin zihinsel imajlarının belirlenebilmesi için çizim yapmaları istenmiĢtir. Çizimler iki araĢtırmacı 

tarafından birbirinden bağımsız Ģekilde değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmacılar arasındaki uyum yüzdesi 

%92 olarak hesaplanmıĢtır. Değerlendirmeler sonucunda, öğretmen adaylarının pandemi döneminde 

öğrenci olmayı avantajları ve dezavantajları açısından ele aldıkları gözlenmiĢtir. Çizimler, 

öğretmen, öğrenci, öğretmen ve öğrencinin rolü, öğrenme ortamı, konu alanı ve öğretim 

materyalleri (araç-gereç) açısından değerlendirilmiĢtir. Çoğunlukla pandemi döneminde öğrenci 

olmanın zorluklarının resmedildiği çizimlerde; internet bağlantı problemleri, derse odaklanabilme 

sorunları, sağlıklı öğrenme ortamı oluĢturamama, derse ilginin azalması ve bununla birlikte kaygı 

düzeyindeki artıĢ, çizimlerde göze çarpan diğer bulgulardır. Öğretmen adaylarının %76‘sı öğrenme 

ortamı olarak kendi odalarını resmederken, bu çizimlerin 18‘sinde öğrencinin masa baĢında derse 

katılım sağladığı gözlenmiĢtir. Öğretmen adayları çizimlerinde çoğunlukla canlı dersleri dinleme 

durumlarını çizmiĢlerdir. Burada göze çarpan bir diğer önemli unsur da, öğrencilerin sadece 

dinleyici pozisyonunda bulunmaları; not alma, derse katılım gibi aktif olmalarını gerektirecek bir 

duruma rastlanmamasıdır. Çizimlerin %50‘sinde korona ile iliĢkili olarak bazı unsurlara da(virüs, 

maske, dezenfektan)  yer verilmiĢtir. Ayrıca çizimlerden elde edilen bir diğer bulgu uzaktan 

eğitimin yeterli olmadığı yönündedir. Çizimlerde öğrencilerin yüz ifadelerindeki ĢaĢkınlık, sürece 

adapte olamayıĢın bir göstergesi olarak sayılabilir.  

Anahtar kelimeler: Zihinsel imaj, pandemi, fen bilgisi öğretmen adayları, ilköğretim matematik 

öğretmen adayları 

ABSTRACT 

The 2019-20 Coronavirus (Covid-19) pandemic, which emerged in the city of Wuhan, the capital of 

the Hubei region of China, on December 1, 2019, has caused very important changes in economic, 

social and pedagogical aspects, especially in health, all over the world. Education systems around 

the world have faced an unprecedented challenge following the mass school closures mandated as 

part of public health efforts to contain the spread of Covid-19. The aim of this study is to determine 

the mental images of Science and Elementary Mathematic teacher candidates about being a student 

during the pandemic period, through drawings. The participants of the study consist of 21 teacher 

candidates (12 female, 9 male) studying at Ġnönü University Faculty of Education in the fall 

semester of the 2020-2021 academic year. In the study, latitudinal descriptive research method was 

used. In this direction, Science and Elementary Mathematic teacher candidates were asked to draw 
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in order to determine their mental images of being a student during the pandemic period. The 

drawings were evaluated independently by two researchers. The percentage of agreement among 

researchers was calculated as 92%. As a result of the evaluations, it was observed that the teacher 

candidates considered being a student during the pandemic period in terms of advantages and 

disadvantages. The drawings were evaluated in terms of the role of teacher, student, teacher and 

student, learning environment, subject area and teaching materials (equipment). In the drawings, 

which mostly depict the difficulties of being a student during the pandemic period; Internet 

connection problems, problems in focusing on the lesson, inability to create a healthy learning 

environment, decreased interest in the lesson and the increase in anxiety level are other striking 

findings in the drawings. While 76% of the teacher candidates painted their own rooms as a 

learning environment, it was observed that the students participated in the lesson at the desk in 18 of 

these drawings. Teacher candidates mostly drew the situations of listening to live lessons in their 

drawings. Another important factor that stands out here is that the students are only in the listening 

position; taking notes, it does not exist in a situation that requires them to be as active class 

participation. In 50% of the drawings, some elements (virus, mask, disinfectant) related to the 

corona were also included. In addition, another finding obtained from the drawings is that distance 

education is not sufficient. The surprise in the facial expressions of the students in the drawings can 

be counted as an indication of the inability to adapt to the process. 

Keywords: Mental image, pandemic, science teacher candidates, elementary mathematic teacher 

candidates 

GĠRĠġ 

Çin‘in Hubei Eyaleti, Vuhan Ģehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgını, baĢta eğitim olmak üzere birçok alanda zorlukların yaĢanmasına sebebiyet vermiĢtir. 

BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre 172 ülkede toplam 1 

milyar 646 milyon öğrenci eğitim öğretim kurumlarının kapanmasından etkilenmiĢtir.  

Küresel boyutta yaĢanan bu salgın sebebiyle toplumların günlük hayat akıĢlarında değiĢimler 

meydana gelmiĢ (Zhao, 2020) ve ülkeler salgını önleyebilmek için çeĢitli önlemler almaya 

baĢlamıĢtır. Bu önlemlerin baĢında ilaçsız mücadele (Feng, Xu ve Zhao, 2007) olarak 

adlandırılabilecek olan kalabalık ortamların yoğunluğunun azaltılması ve salgının yayılmasını 

önleyebilmek için gerçekleĢtirilen kısıtlamalar gelmektedir. Akabinde bulaĢ riskinin fazla olduğu 

yerlerin kapatılması kararı gelmiĢtir. Okullar ve üniversitelerin kapatılması kararı da Covid-19 

salgınının yayılmasını önlemek adına alınan önlemler arasındadır (Bozkurt ve Sharma, 2020; Gupta 

ve Goplani, 2020). Karantina uygulamaları doğrultusunda birçok ülkede eğitim öğretim 

kurumlarının kapatılmasıyla, dünya genelindeki öğrenci nüfusunun yaklaĢık %90‘ının etkilenmiĢ 

olduğu belirtilmiĢtir (UNESCO, 2020a). 

Yüksek Öğretim Kurumu 23 Mart 2020 tarihi itibariyle üniversitelerdeki eğitim öğretim sürecini 

geçici olarak durdurmuĢ, eĢ zamanlı veya eĢ zamanlı olmayan uzaktan eğitime geçiĢ kararını 

almıĢtır (YÖK, 2020a; YÖK, 2020b). Bu tarihten sonra üniversiteler uzaktan eğitime devam 

ederken, Milli Eğitim Bakanlığı bazı sınıflar ile kademeli olarak yüz yüze eğitime devam etmiĢtir. 

Uzaktan eğitim, öğretici ile öğrenenin farklı mekanlarda olduğu özel ders tasarımı ile birlikte 

teknolojiyi etkin kullanımı da gerektiren, planlanmıĢ açık eriĢimli öğrenme olarak tanımlanmaktadır 

(Moore ve Kearsley, 2011). Uzaktan eğitim ile bilgi teknolojileri arasındaki bağ oldukça kuvvetlidir 

(AsandaĢ ve Hacıcaferoğlu, 2021). Öğretmen adayları da pandemi sürecini hem üniversite öğrencisi 

olarak hem de birer eğitici rolüyle yaĢamıĢlardır. Bu nedenle sürecin eksikliklerinin 

belirlenebilmesi, pandemide öğrenci olmanın avantajları ve dezavantajlarının belirlenebilmesi için 

görüĢleri önem arz etmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada, Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik 
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öğretmen adaylarının pandemi döneminde öğrenci olmaya yönelik zihinsel imajlarının çizimler 

aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

YÖNTEM 

AraĢtırma Modeli 

AraĢtırmada nicel metodoloji kapsamında betimsel araĢtırma yöntemleri içinde yer alan enlemesine 

tarama (survey) modeli kullanılmıĢtır (Fraenkel ve Wallen,2006). Bu desen ile araĢtırmacı mevcut 

bir durumu, özelliği veya olguyu açıklayabilmek için kullanacağı veri toplama aracının tek bir 

zaman aralığında bir defa uygulamaktadır ve sonuçları frekans ya da yüzde Ģeklinde 

raporlamaktadır.  

ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Ġnönü Üniversitesi 

Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 21 öğretmen adayı ( 12 kadın, 9 erkek)  oluĢturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının 11‘i ‗Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği‘, 10‘u ise ‗Fen Bilgisi 

Öğretmenliği‘ programında öğrenim görmektedir.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

AraĢtırmanın amacı kapsamında Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik öğretmen adaylarının 

pandemi döneminde öğrenci olmaya iliĢkin zihinsel imajlarının belirlenebilmesi için çizim 

yapmaları istenmiĢtir. Çizimlerini konuĢma balonları ya da yazılı açıklamalar ile desteklemiĢlerdir. 

Öğretmen adaylarının çizdikleri resimler ve yazılı açıklamaları iki araĢtırmacı tarafından içerik 

analizi yöntemiyle analiz edilmiĢtir. Çizimlerdeki durumlar temalar oluĢturularak kodlanmıĢtır. 

Elde edilen veriler frekanslar ile tablolarda belirtilmiĢtir. Çizimler iki araĢtırmacı tarafından 

birbirinden bağımsız Ģekilde değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmacılar arasındaki kodlama uyum yüzdesi 

%92 olarak hesaplanmıĢtır (Miles ve Huberman, 2002). Fen Bilgisi öğretmen adaylarına ait çizimler 

―ÖA1,ÖA2,ÖA3, ÖA4,ÖA5,ÖA6,ÖA7,ÖA8,ÖA9,ÖA10,ÖA11‖ olarak kodlanırken, Ġlköğretim 

Matematik öğretmen adaylarına ait çizimler de ―ÖA12,ÖA13, ÖA14,ÖA15, 

ÖA16,ÖA17,ÖA18,ÖA19, ÖA20,ÖA21‖ olarak kodlanmıĢtır.  

BULGULAR VE TARTIġMA 

Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik öğretmen adaylarının pandemi döneminde öğrenci olmaya 

yönelik zihinsel imajlarının çizimler aracılığıyla belirlendiği bu çalıĢmada, öğretmen adaylarının 

çizimleri ve yazılı açıklamaları, öğrenim gördükleri programlar dikkate alınarak tablolaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 1‘de öğretmen adaylarının pandemi döneminde öğrenci olaya iliĢkin çizimlerinden elde 

edilen bulgular sunulmuĢtur.  
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Tablo 1. Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pandemi Döneminde Öğrenci 

Olmaya Yönelik Çizimleri  

Kategori Kodlar Fen Bilgisi Öğretmen 

Adayları 

f Ġlköğretim Matematik 

Öğretmen Adayları 

f 

KiĢiler Öğretmen ÖA1,ÖA3,ÖA4,ÖA7,

ÖA9,ÖA10 

6 ÖA12,ÖA13,ÖA16,ÖA17,

ÖA18 

5 

Öğrenci ÖA1,ÖA2,ÖA3, 

ÖA4,ÖA5,ÖA6, 

ÖA7,ÖA8,ÖA9,ÖA10,

ÖA11 

11 ÖA12,ÖA13, 

ÖA14,ÖA15, 

ÖA16,ÖA17, 

ÖA18,ÖA19,ÖA20,ÖA21 

10 

Öğrenme 

ortamı 

Öğretmen 

adayının 

odası 

ÖA2,ÖA4,ÖA5,ÖA6, 

ÖA7,ÖA8,ÖA9,ÖA10,

ÖA11 

9 ÖA14,ÖA15,ÖA16,ÖA19,

ÖA20,ÖA21,ÖA17, 

ÖA18, 

8 

Mutfak ÖA1 1 ÖA12 1 

Salon ÖA3 1 ÖA13  

Konu 

alanı 

Matematik   ÖA,12,ÖA15,ÖA17,ÖA18

,ÖA20 

5 

Fen 

Bilimleri 

ÖA2 1   

Belirsiz ÖA1,ÖA3, 

ÖA4,ÖA5,ÖA6, 

ÖA7,ÖA8,ÖA9,ÖA10,

ÖA11 

10 ÖA13,ÖA14,ÖA16, 

ÖA19,ÖA21 

5 

Öğretim 

materyal

leri 

(araç-

gereç) 

Bilgisayar ÖA1,ÖA2,ÖA3, ÖA4, 

ÖA7,ÖA8,ÖA9,ÖA10,

ÖA11 

9 ÖA12, ÖA14,ÖA15, 

ÖA16,ÖA17, ÖA18, 

ÖA21 

7 

Telefon ÖA5,ÖA6, 2 ÖA13, ÖA19,ÖA20, 3 

Masa/Sanda

lye 

ÖA2,ÖA4,ÖA5,ÖA6,

ÖA8,ÖA10 

6 ÖA13,ÖA15,ÖA16,ÖA18,

ÖA20 

5 

Kalem  ÖA3 1 ÖA14 1 

Defter/Kitap ÖA6 1   

Korona 

ile ilgili 

malzeme

ler 

Maske, 

dezenfektan

, kolonya 

  ÖA16,ÖA19 2 

Tablo 1 değerlendirildiğinde, Fen Bilgisi ve Ġlköğretim Matematik öğretmen adaylarının 

çizimlerinden elde edilen verilerin ―kiĢiler, öğrenme ortamı, konu alanı, öğretim materyalleri (araç-

gereç), korona ile ilgili malzemeler‖ kategorilerini oluĢturduğu gözlenmektedir. Öğretmen 

adaylarının tamamı çizimlerinde öğrenci figürüne yer verirken, yaklaĢık yarısı da öğretmen 
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figürünü çizimlerine yansıtmıĢtır. Fen Bilgisi (f=9) ve Ġlköğretim Matematik (f=8) öğretmen 

adaylarının öğrenme ortamı olarak çoğunlukla kendi odalarını tercih ettikleri görülmektedir. 

Ġlköğretim Matematik öğretmen adaylarının çizimlerinde matematiksel sembol ve ifadelere daha 

çok yer verdiği, gözlenen bir diğer bulgudur. Çizimlerde öğretim materyallerinden bilgisayarın 

(f=16) cep telefonuna (f=5) göre daha çok tercih edildiği gözlenmiĢtir. Öğretmen adaylarının 

%50‘sinin masa baĢında derse katılım sağladığı ancak sadece dinleyici pozisyonunda bulunmaları; 

not alma, derse katılım gibi aktif olmalarını gerektirecek bir duruma rastlanmaması da gözlenen 

bulgular arasındadır. Pandemi döneminde öğrenci olmayı resmeden öğretmen adaylarından 

bazılarının çizimlerinde (f=2) korona ile iliĢkili malzemelere (maske, dezenfektan, kolonya) de yer 

verdiği gözlenmiĢtir.  

Çizimlerinde daha çok dezavantaj oluĢturabilecek durumları yansıtan öğretmen adaylarının 

yakındığı durumlar Ģu Ģekilde sıralanmaktadır; 

 Ġnternet bağlantı problemleri 

 Sağlıklı öğrenme ortamı oluĢturamama 

 Derse odaklanabilme sorunları 

 Derse ilginin azalması 

 Kaygı düzeyindeki artıĢ 

Saavedra (2020) çalıĢmasında, koronavirüs salgını sürecinde eğitimde ortaya çıkan olumsuzlukların 

önde gelen sorunları arasında ―öğrenme kaybı, okulu bırakma isteği ve beslenme düzenindeki 

bozukluklar‖ olduğunu vurgulamıĢtır. Salgın sürecinde öğrencilerde ortaya çıkabilecek psikolojik 

etkileri en aza indirebilmek için öğrencilere yönelik rehberlik faaliyetlerinin salgın sonrasında da 

sürdürülmesi önemlidir (Kaplan, 2021). Çizimlerde gözlenen öğrencilerin yüz ifadelerindeki 

ĢaĢkınlık ve korku sürece adapte olamayıĢın bir göstergesi ve uzaktan eğitimin yeterli olmadığı 

Ģeklinde yorumlanabilir.   
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EKLER 

Öğretmen adaylarına ait bazı çizimler bu bölümde yer almaktadır. 

Ek 1. ÖA1 kodlu öğretmen adayına ait çizim 

 

 

Ek 2. ÖA6 kodlu öğretmen adayına ait çizim 
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Ek 3. ÖA16 kodlu öğretmen adayına ait çizim 

 

Ek 4. ÖA19 kodlu öğretmen adayına ait çizim 
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ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN FEN ÖĞRENMEDE ZĠHĠNSEL RĠSK ALMA 
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ÖZET 

Bu araĢtırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üst 

biliĢsel farkındalıkları arasındaki iliĢkinin belirlenmesidir. AraĢtırmada nicel yöntemli araĢtırma 

modellerinden korelasyonel araĢtırma modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın katılımcılarını 61 

ortaokul öğrencisi (31 kız, 30 erkek) oluĢturmaktadır. AraĢtırmada ortaokul öğrencilerinin fen 

öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢlarının belirlenebilmesi için Beghetto (2009) tarafından 

geliĢtirilen, Yaman ve Köksal (2014) tarafından Türkçe‘ye uyarlaması yapılan ―Zihinsel Risk Alma 

ve Yordayıcılarına ĠliĢkin Algı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. 5li likert tipinde olan ölçek, 4 faktör (zihinsel 

risk alma, yaratıcı öz-yeterlik, fene yönelik ilgi ve öğretmen desteği) 18 maddeden oluĢmaktadır. 

Ortaokul öğrencilerinin üst biliĢsel farkındalıklarının belirlenebilmesi için de Sperling, Howard, 

Miller ve Murphy (2002)‘nin geliĢtirdiği,  Türkçe‘ye uyarlaması Aydın ve Ubuz (2010) tarafından 

yapılan BiliĢüstü Yetiler Envanteri kullanılmıĢtır. 2 faktörlü (biliĢin bilgisi, biliĢin düzenlenmesi) 

yapıda olan ölçek 17 maddeden oluĢmaktadır. Ölçekler çevrimiçi ortama aktarılarak öğrencilere 

ulaĢtırılmıĢtır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıĢtır. 

Betimsel istatistikler, T testi, ANOVA ve korelasyon analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmanın 

bulguları incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile 

üst biliĢsel farkındalıklarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değiĢkenlerine göre anlamlı bir 

Ģekilde farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Öğrencilerin üstbiliĢ farkındalıkları ile fen öğrenmede zihinsel 

risk alma davranıĢları arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı iliĢkilerin olduğu belirlenmiĢtir.  

Anahtar kelimeler: Zihinsel risk alma, biliĢüstü yeti, ortaokul öğrencileri 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the relationship between secondary school students' 

mental risk-taking behaviors in learning science and their metacognitive awareness. Correlational 

research model, one of the quantitative research models, was used in the research. The participants 

of the research are 61 secondary school students (31 girls, 30 boys). In order to determine the 

mental risk-taking behaviors of secondary school students in learning science, the "Perception Scale 

of Mental Risk Taking and Its Predictors" developed by Beghetto (2009) and adapted into Turkish 

by Yaman and Köksal (2014) was used. The scale, which is a 5-point Likert-type scale, consists of 

4 factors (mental risk taking, creative self-efficacy, interest in science and teacher support) and 18 

items. In order to determine the metacognitive awareness of secondary school students, the 

Metacognitive Skills Inventory developed by Sperling, Howard, Miller, and Murphy (2002) and 

adapted into Turkish by Aydın and Ubuz (2010) was used. The scale, which has two factors 

(knowledge of cognition, regulation of cognition), consists of 17 items. The scales were transferred 

to the online environment and delivered to the students. SPSS 20.0 package program was used to 

analyze the collected data. Descriptive statistics, T-test, ANOVA and correlation analysis were 

used. When the findings of the study were examined, it was seen that the mental risk-taking 

behaviors and metacognitive awareness of secondary school students in learning science did not 

differ significantly according to the variables of gender, grade level and school type. It has been 

determined that there are positive and statistically significant relationships between students' 

metacognitive awareness and mental risk-taking behaviors in science learning. 

Keywords: Mental risk taking, metacognitive ability, middle school students 
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GĠRĠġ 

Fen; gözlenebilen doğa ile birlikte doğa olaylarını sistematik bir Ģekilde inceleme ve henüz 

gözlenememiĢ olayları yordayabilme gayretleri olarak tanımlanmaktadır (Çepni, 2011). Bu sebeple 

oldukça geniĢ bir kapsama sahip olması bakımından fen bilimleri dersi, içeriği gereği soru sormak, 

açıklamada bulunmak ve onaylamak gibi zihinsel risk alma durumlarını gerektiren bir etkileĢim 

ortamıdır. Çünkü bireylerin, sonuçları ile ilgili kesin bilgi sahibi olmadıkları durumlara alternatif 

çözümler üretebilmek için giriĢimlerde bulunmaları gerekmektedir. Literatürde risk alma davranıĢı, 

sonucu hakkında kesin bilginin olmadığı, bilinçli ya da bilinçsiz olarak kontrol edilen davranıĢlar 

Ģeklinde tanımlanmaktadır (Trimpop, 1994).  

Risk alma davranıĢları; trafikle ilgili, madde kullanımı ile ilgili, cinsellikle ilgili, tehlikeli sporlar ile 

ilgili ve akademik veya zihinsel risk alma davranıĢı olmak üzere beĢ grupta toplanmaktadır 

(Galavotti ve Lovick, 1989; Gonzales ve diğ. 1994; Irwin ve Millstein 1992; Akt. Korkmaz, 2002). 

Akademik risk alma davranıĢı, öğrencilerin öğrenme durumlarına ve zorluklarla mücadele etmedeki 

cesaret ve isteklilikleri olarak tanımlanabilir. Akademik risk alma davranıĢları da üç ana baĢlık 

altında toplanmaktadır (Galavotti ve Lovick, 1989; Gonzales ve diğ. 1994; Irwin ve Millstein 1992; 

Akt. Korkmaz, 2002): 

I. BaĢarısızlık sonrası olumsuz hisler taĢıma eğilimini yansıtan davranıĢlar 

II. Güç iĢlemleri tercih etme eğilimini yansıtan davranıĢlar 

III. BaĢarısızlık sonrası yeniden toparlanma eğilimini yansıtan davranıĢlar 

Howell ve Higgins (1990)‘e göre risk alan bireyler risk almayanlara göre yenilikçilik anlamında 

daha baĢarılıdır. Beghetto (2009),  bilimsel akıl yürütmenin önemli özelliklerinden birisinin 

akademik risk alma becerisi olduğunu vurgulamıĢtır. Bireylerin eğitim öğretim sürecinde risk alma 

davranıĢları, zihinsel (akademik) risk alma davranıĢı olarak açıklanmaktadır (Yaman ve Köksal, 

2014). Bireylerin derste iĢlenen konuda karĢılaĢtıkları bir sorunla ilgili derinlemesine düĢünmeleri, 

düĢüncelerini baĢkalarıyla paylaĢmaları, baĢkalarının eleĢtirilerini dinleyebilmeleri ve çözüm 

üretebilmek için sahip oldukları deneyimlerini geliĢtirmeleri ancak zihinsel risk alma davranıĢı ile 

mümkündür (Weiner, 1994). Literatürde zihinsel risk alma davranıĢının fen bilimleri eğitimine 

katkısının olduğu vurgulanmaktadır (Beghetto, 2009; Çakır & Yaman, 2015; Yaman & Köksal, 

2014). Çiftçi (2006)‘e göre zihinsel risk alma davranıĢı akademik baĢarıyı üst düzeyde ele alan 

önemli bir bileĢendir. 

Bireyin kendi içsel özelliklerinin bilincinde olması, kendi öğrenmesini yönlendirerek gerekli 

sorumlulukları alması, kendi kendine öğrenmesi için kendi biliĢ ve öğrenme özelikleri hakkında 

bilgi sahibi olması için gerekli olan en önemli kavramlardan biri de üst biliĢtir (Baltacı ve Akpınar, 

2011). Literatürde üst biliĢin birçok tanımı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Ģu Ģekildedir: 

Bireylerin kendi düĢünme süreçleri ve stratejileri ile bu süreçleri izleme ve düzenleme yeteneklerine 

iliĢkin bilgilerin tamamı üstbiliĢ olarak tanımlanmaktadır (Duffy ve Roehler, 1989). 

Zimmerman (1986)‘a göre üstbiliĢ, öz düzenlenmiĢ öğrenmenin üç boyutundan biridir.  

ÜstbiliĢ becerileri sayesinde öğrenci, öğrenme sürecinde öğrenmeyi izleyebildiğinden ve çözüme 

giden yolu da bildiğinden, sorulara verilen yanıtların nasıl kontrol edileceğinin, ne kadar zaman 

ayrılacağının da farkına varmıĢ olur. Bu sayede üstbiliĢ becerilerini kullanan öğrencinin, öğrenmesi 

de kolaylaĢır (Senemoğlu, 2004). 

Bu araĢtırma ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üst biliĢsel 

farkındalıkları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. AraĢtırmanın amacı, 

ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üst biliĢsel farkındalık 
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düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü değiĢkenlerine göre incelenmesi ve aralarındaki 

iliĢkinin belirlenmesidir. Bu bağlamda Ģu sorulara yanıt aranacaktır:  

1. Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları cinsiyet, sınıf düzeyi ve 

okul türüne göre farklılaĢmakta mıdır? 

2. Ortaokul öğrencilerinin üst biliĢsel farkındalıkları cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türüne göre 

farklılaĢmakta mıdır? 

3. Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üst biliĢsel 

farkındalıkları arasında anlamlı bir iliĢki var mıdır? 

YÖNTEM 

AraĢtırma Modeli 

AraĢtırmanın yöntemi iliĢkisel tarama modelindedir. Fraenkel ve Wallen‘a (2006) göre iliĢkisel 

taramalar, sadece değiĢkenler arasındaki iliĢkinin betimlenmesi amacıyla yapılır ve bu nedenle bir 

betimsel araĢtırma türü olarak kabul edilebilir. ĠliĢkisel tarama modelindeki araĢtırmalarda ortaya 

konan iliĢki, iki değiĢkenden birinde meydana gelen değiĢimin bir kısmının diğer değiĢkenden 

kaynaklandığını belirtmektedir (Can, 2018). Bu değiĢim, değiĢkenler arasındaki neden sonuç 

iliĢkisini ortaya çıkarmaz. 

Katılımcılar 

AraĢtırmanın katılımcılarını 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyılda öğrenimlerine devam 

eden 61 ortaokul öğrencisi oluĢturmaktadır. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türüne göre 

dağılımı Ģöyledir: 

Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türüne Dağılımı 

DeğiĢkenler  Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kız 31 50,8 

Erkek 30 49,2 

Sınıf Düzeyi 5. sınıf 28 45,9 

6. sınıf 6 9,8 

7. sınıf 14 23 

8. sınıf 13 21,3 

Okul Türü Devlet okulu 53 86,9 

Özel okul 8 13,1 

Toplam  61 100 

 

Veri Toplama Araçları 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına 

ĠliĢkin Algı Ölçeği (FÖZRAY) ve BiliĢüstü Yetiler Envanteri (BYE) kullanılmıĢtır.  

Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma ve Yordayıcılarına ĠliĢkin Algı Ölçeği (FÖZRAY): 

Beghetto (2009) tarafından geliĢtirilen ölçek, Amerika BirleĢik Devletleri‘nde 585 ilköğretim 

öğrencisine uygulanmıĢtır. 18 madde ve dört faktörden (zihinsel risk alma, yaratıcı öz-yeterlik, fene 
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yönelik ilgi ve öğretmen desteği) oluĢan ölçeğin faktörlere göre güvenirlik katsayılarının dağılımı 

sırasıyla 0,80; 0,77; 0,83; 0,77 Ģeklindedir. Türkçe‘ye uyarlaması Yaman ve Köksal (2014) 

tarafından yapılan ölçeğin boyutlarına iliĢkin güvenirlik katsayıları zihinsel risk alma boyutu için 

0,80; yaratıcı öz-yeterlik boyutu için 0,83; fene yönelik ilgi boyutu için 0,77 ve öğretmen desteği 

boyutu için 0,77 olarak hesaplanmıĢtır. 5li likert tipinde olan ölçeğin aritmetik ortalama aralıkları 

―1,00-1,80; Tamamen yanlıĢ‖, ―1,81-2,60; Çoğunlukla yanlıĢ‖, ―2,61-3,40; Kararsızım/Biraz doğru-

Biraz yanlıĢ‖, ―3,41-4,20; Çoğunlukla doğru‖ ve ―4,21-5,00; Tamamen doğru‖ biçimindedir. 

Puanlar 5,00‘e yaklaĢtıkça öğrencilerin maddeye katılım düzeylerinin yüksek, 1,00‘e yaklaĢtıkça da 

düĢük olduğu kabul edilmiĢtir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı bu araĢtırma için .90 olarak 

hesaplanmıĢtır.  

BiliĢüstü Yetiler Envanteri (BYE): Sperling, Howard, Miller ve Murphy (2002) tarafından 

geliĢtirilen BiliĢüstü Yetiler Envanteri (Metacognitive Awareness Inventory-MAI), öğrencilerin üst 

biliĢsel bilgi ve becerilerindeki değiĢimi belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin orijinal formunda 18 

madde bulunmakta ve bu maddeler ―BiliĢin Bilgisi‖ ve ―BiliĢin Düzenlenmesi‖ boyutları altında 

toplanmaktadır. Olumsuz maddelerin yer almadığı ölçek, ―1-Hiçbir zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-

Sık Sık, 5-Her Zaman‖ Ģeklinde derecelendirilmiĢtir. Ölçekten alınabilecek puanlar 18 ile 90 

arasında değiĢmektedir.  Türkçe‘ye uyarlaması Aydın ve Ubuz (2010) tarafından yapılan ölçek 

sırasıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizine (DFA) tabii tutulmuĢtur. 

Türkçe formu 17 maddeden oluĢmakta, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. madde ―BiliĢin 

Düzenlenmesi‖; 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 ve 13. madde de ―BiliĢin Bilgisi‖ boyutunda yer almaktadır. 

Uyarlama sonrasında ölçekten alınabilecek en yüksek puan 85, en düĢük puan 17 olarak 

belirlenmiĢtir. Ölçeğin boyutlarına yönelik Cronbach alpha güvenirlik katsayısı sırasıyla .79 ve .75 

olarak hesaplanmıĢtır. Bu araĢtırma için ölçeğin güvenirlik katsayısı .87 olarak belirlenmiĢtir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20.0 paket programından yararlanılmıĢtır. Verilerin normal 

dağılımı Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiĢtir. Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk 

alma ve yordayıcılarına iliĢkin algı ölçeği ile biliĢüstü yetiler envanterine verdikleri cevapların 

normal dağılım sergilediği (p>.05) belirlenmiĢtir. Ayrıca tek değiĢkenli normallik için basıklık ve 

çarpıklık katsayılarının -2 ve +2 arasında olmasına dikkat edilmiĢtir (Can, 2018). Aritmetik 

ortalama, mod medyan değerlerinin birbirine yakın olması da verilerin normal dağılım 

sergilediğinin göstergesidir. Fen öğrenmede zihinsel risk alma ve yordayıcılarına iliĢkin algı ölçeği 

ile biliĢüstü yetiler envanterine verilen cevapların cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değiĢkenlerine 

göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar için T testi ve tek yönlü 

ANOVA (F testi) yapılmıĢtır. Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üstbiliĢ 

farkındalıkları arasındaki iliĢkiyi belirleyebilmek için de pearson korelasyon analizinden 

yararlanılmıĢtır. 

BULGULAR 

AraĢtırmanın bu bölümünde, ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları 

ile üstbiliĢ farkındalık düzeylerinin; cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değiĢkenlerine göre 

incelenmesi ve aralarındaki iliĢkinin belirlenmesi amacıyla yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına 

yer verilmiĢtir. Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢ puanlarının, cinsiyet, okul 

türü ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre betimsel istatistik sonuçları Tablo 1‘de sunulmuĢtur. 
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Tablo 2. Öğrencilerin FÖZRAY Puanlarının Betimsel Ġstatistik Sonuçları 

DeğiĢkenler Kategoriler N x  S 

Cinsiyet Kız 31 3,76 0,67 

Erkek 30 3,84 0,74 

Sınıf Düzeyi 5. sınıf 28 3,95 0,61 

6. sınıf 6 3,95 0,77 

7. sınıf 14 3,40 0,80 

8. sınıf 13 3,83 0,65 

Okul Türü Özel okul 8 4,12 0,62 

Devlet Okulu 53 3,75 0,70 

Toplam  61 3,80 0,70 

Tablo 2‘ye göre öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢ puanlarının ortalamaları 

―Çoğunlukla doğru‖ düzeyindedir (x =3,80).  

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma DavranıĢlarının ÇeĢitli 

DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesine Yönelik Bulgular 

Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢlarının cinsiyet değiĢkenine göre analiz 

edilmesi sonucunda; FÖZRAY puanlarında [t(59)=-,417, p>.05] kız ve erkek öğrenciler açısından 

anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir.  

Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢlarının sınıf düzeyine göre analiz edilmesi 

sonucunda; FÖZRAY puanlarında [F(3-57)=2,140, p>.05] anlamlı fark bulunmamıĢtır. 

Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢlarının okul türü değiĢkenine göre analiz 

edilmesi sonucunda; FÖZRAY puanlarında [t(59)=-1,387, p>.05] devlet okulu ile özel okula devam 

eden öğrenciler açısından anlamlı bir farklılık görülmemiĢtir.  

Öğrencilerin üst biliĢ farkındalık puanlarının, cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi değiĢkenlerine göre 

betimsel istatistik sonuçları Tablo 2‘de sunulmuĢtur. 

Tablo 3. Öğrencilerin BYE Puanlarının Betimsel Ġstatistik Sonuçları 

DeğiĢkenler Kategoriler N x  S 

Cinsiyet Kız 31 3,96 0,62 

Erkek 30 4,02 0,60 

Sınıf Düzeyi 5. sınıf 28 4,05 0,63 

6. sınıf 6 3,98 0,78 

7. sınıf 14 3,77 0,65 

8. sınıf 13 4,13 0,38 

Okul Türü Özel okul 8 4,26 0,43 

Devlet Okulu 53 3,95 0,62 
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Toplam  61 3,99 0,61 

Tablo 3‘e göre öğrencilerin üst biliĢ farkındalık puanlarının ortalamaları ―sık sık‖ düzeyindedir 

(x =3,99). 

Ortaokul Öğrencilerinin Üst BiliĢ Farkındalık Düzeylerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından 

Ġncelenmesine Yönelik Bulgular 

Öğrencilerin üst biliĢsel farkındalık düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre analiz edilmesi 

sonucunda; BYE puanlarında [t(59)=-,367, p>.05] kız ve erkek öğrenciler açısından anlamlı bir 

farklılık gözlenmemiĢtir.  

Öğrencilerin üst biliĢsel farkındalık düzeylerinin sınıf düzeyine göre analiz edilmesi sonucunda; 

BYE puanlarında [F(3-57)=,920, p>.05] anlamlı fark gözlenmemiĢtir. 

Öğrencilerin üst biliĢsel farkındalık düzeylerinin okul türü değiĢkenine göre analiz edilmesi 

sonucunda; BYE puanlarında [t(59)=-1,334, p>.05] devlet okulu ile özel okula devam eden 

öğrenciler açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır.  

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma DavranıĢları ile ÜstbiliĢ 

Farkındalıkları Arasındaki ĠliĢkiye Yönelik Bulgular 

Öğrencilerin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üstbiliĢ farkındalıkları arasındaki 

iliĢkiyi belirleyebilmek için pearson korelasyon analizi yapılmıĢtır. Tablo 3‘te öğrencilerin fen 

öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üstbiliĢ farkındalıkları arasındaki iliĢkiye yönelik 

bulgular sunulmuĢtur.  

Tablo 4. Öğrencilerin Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma DavranıĢları ile ÜstbiliĢ Farkındalıkları 

Arasındaki ĠliĢki 

                                      Fen Öğrenmede Zihinsel Risk Alma DavranıĢları 

 

 

 

Üst BiliĢsel 

Farkındalık 

Alt 

Boyutlar 

Zihinsel 

Risk Alma 

Fene 

Yönelik 

Ġlgi 

Fende 

Yaratıcılık 

Yeterliliği 

Fene Yönelik 

Öğretmen Desteği 

Algısı 

 .591
** 

.404
** 

.471
** 

.463
** 

Tablo 4 değerlendirildiğinde ortaokul öğrencilerinin üstbiliĢ farkındalıkları ile fen öğrenmede 

zihinsel risk alma davranıĢları arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢkilerin olduğu gözlenmiĢtir 

(p<.05). Bulgulara göre öğrencilerin üst biliĢsel farkındalıkları ile zihinsel risk alma davranıĢları 

(r=.591, p=.000), fene yönelik ilgileri (r=.404, p=.001), fende yaratıcılık yeterlilikleri (r=.471
**

, 

p=.000) ve fene yönelik öğretmen desteği algıları (r=.463
**

, p=.000) arasında pozitif yönde ve orta 

düzeyde anlamlı iliĢkiler olduğu belirlenmiĢtir.  

TARTIġMA VE SONUÇ 

Bu araĢtırmada, ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları ile üst biliĢsel 

farkındalık düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü değiĢkenlerine göre incelenmesi ve 

aralarındaki iliĢkinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda analiz sonuçları, ortaokul 

öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢ puanlarının (x =3,80) oldukça iyi; üst 

biliĢsel farkındalık puanlarının ise (x =3,99) yüksel düzeyde olduğunu göstermiĢtir. Çakır ve Yaman 

(2015)‘ın ortaokul öğrencilerinin fen bilimlerini öğrenmede zihinsel risk alma düzeylerini ölçtükleri 

çalıĢmada da yüksek risk alma düzeyi gözlenmiĢtir.   
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Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢlarının cinsiyet değiĢkenine göre 

erkek öğrencilerin puanlarının (x =3,84) kız öğrencilerin puanlarına (x =3,76) göre daha yüksek 

olduğu fakat istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı belirlenmiĢtir. Bu sonuç, Akdağ, 

Köksal ve Ertekin (2017)‘in üstün yetenekli öğrenciler ile yürüttüğü çalıĢmanın bulguları ile 

benzerlik göstermektedir. Ayrıca Çakır ve Yaman (2015)‘ın araĢtırmasında da akademik risk alma 

davranıĢının cinsiyet değiĢkenine göre farklılaĢmadığı belirlenmiĢtir.  

Öğrencilerin üst biliĢsel farkındalık düzeylerinin cinsiyet değiĢkenine göre analiz edilmesi 

sonucunda kız ve erkek öğrenciler açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. Alkan ve Bayri 

(2021)‘nin ortaokul öğrencileri ile yaptığı çalıĢmanın sonuçları da cinsiyet değiĢkeni açısından 

herhangi bir farklılığın gözlenmediğini vurgulamıĢtır. Benzer biçimde literatürde bu bulguyu 

destekleyen çalıĢmalar (Aydın ve CoĢkun, 2011; KıĢkır, 2011) mevcuttur. Bireylerin üst biliĢsel 

farkındalıklarının bireye özgü olup, kalıtımsal ve deneyimsel özelliklere bağlı olarak geliĢtiği 

söylenebilir (KıĢkır, 2011). 

Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢlarının sınıf düzeyi açısından 

farklılaĢmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç, fen bilimlerinde zihinsel risk alma davranıĢlarının 

yaĢ arttıkça azaldığını belirten Beghetto‘nun bulgusu ile çeliĢmektedir. Benzer Ģekilde öğrencilerin 

üst biliĢsel farkındalık düzeyleri de sınıf düzeyine göre anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmamaktadır.  

AraĢtırmada elde edilen bir diğer sonuç ise ortaokul öğrencilerinin, fen öğrenmede zihinsel risk 

alma davranıĢları ile üst biliĢsel farkındalık düzeylerinin okul türüne göre farklılaĢmadığıdır.  

Ortaokul öğrencilerinin üstbiliĢ farkındalıkları ile fen öğrenmede zihinsel risk alma davranıĢları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢkilerin olduğu gözlenmiĢtir. Öğrencilerin üst biliĢsel 

farkındalıkları ile zihinsel risk alma davranıĢları, fene yönelik ilgileri, fende yaratıcılık yeterlilikleri 

ve fene yönelik öğretmen desteği algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı iliĢkiler 

olduğu belirlenmiĢtir.  
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content for University Instructor’s Instruction 
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ABSTRACT 

Upon the unforeseen and sudden emergence of the covid 19 outbreak, educators and teachers alike 

were urged to flip the polarity, in most Higher education institutions, on the national and 

international level, to operate mostly in an online-only setting to minimize the human contact and 

possibly mitigate the spread of the pandemic. This critical predicament prompted all actors to find 

new electronic pathways to enable students‘ education continuity. In this light, this reflective paper 

proposes a panacea during and post this dicey period which is the potentiality of delocalizing 

MOOC-based e-content for instructors‘ instruction. A general overview of what MOOCs are, their 

centralized use, and how this proposition benefits educators worldwide will be discussed herein. 

Implications of this e-solution on academia will be discussed at length. 

Keywords :  Covid 19, MOOCs, higher educational institutions 
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MÜZĠK ÖĞRETMNELERĠNĠN 21. YÜZYIL BECERĠLERĠNE YÖNELĠK YETERLĠK 

ALGILARININ ĠNCELENMESĠ 

(EXAMINATION OF MUSIC TEACHERS' PERCEPTIONS FOR 21st CENTURY SKILLS) 
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ÖZET 

Son yıllarda yaĢamın her alanında insan gücü açısından büyük değiĢimler olmuĢtur. Bu değiĢim ve 

dönüĢümlere ayak uydurabilme, geliĢen teknolojilere uyum sağlayabilme, ihtiyacı olan bilgiyi 

seçerek sahip olması, sahip olunan bu bilginin günlük hayatta kullanabilmeleri ve bu bilgiyi ürüne 

dönüĢtürebilmesi için bir takım becerilere ihtiyaç vardır. Bu beceriler içinde bulunduğumuz ve bilgi 

toplumu diye adlandırılan bu zaman diliminde ―21. yy becerileri olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde çağın eğitim gerekleri, eğitime ve öğretmene yüklenen yeni anlamalar, öğrencilerin 

farklılaĢan ihtiyaçları bireyin eğitimim konusundaki yeni yaklaĢımlar öğretmene mesleki anlamda 

yeni sorumluluklar yüklediği görülmektedir. Öğretmenlik bütünüyle insan hayatının sorumluluğunu 

taĢıyabilecek yüksek yeterlikler gerektiren bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu anlayıĢ 

öğretmenlerin sürekli geliĢime açık bireyler olmasını zorunlu kılmaktadır.  AraĢtırma müzik 

öğretmenlerinin 21. Yüzyıl becerilerine yönelik yeterlik algılarını belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim öğretim yılında toplam 62 müzik öğretmeni 

oluĢturmaktadır. AraĢtırma tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. Veri toplama aracı olarak 

―21. yüzyıl Yeterlik Algısı Ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, yüzde, 

aritmetik ortalama ve gruplar arası karĢılaĢtırmalar için bağımsız örneklemler t-testi ile tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda, müzik öğretmenlerinin, 

21. yüzyıl becerilerine iliĢkin genel yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu, cinsiyet değiĢkenine 

göre, ―Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri‖ ile ―yaĢam ve kariyer becerileri ― alt boyutlarında kadın 

öğretmenlerin lehine anlamlı bir fark olduğu, mesleki kıdem, görev yapılan okul kademesi 

değiĢkenlerine göre, hem alt boyutlarında hem de genel toplamında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

ve genel olarak algılarının yüksek olduğu, sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik dersi, Müzik öğretmeni, 21. Yüzyıl becerileri,  

 

ABSTRACT 

In recent years, there have been great changes in terms of manpower in all areas of life. Some skills 

are needed in order to keep up with these changes and transformations, to adapt to developing 

technologies, to have the information they need by choosing, to use this information in daily life 

and to transform this information into a product. These skills are in the ―21st Century‖ in this time 
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period called the information society. century skills. Today, it is seen that the educational 

requirements of the age, the new understandings attributed to education and the teacher, the 

differentiating needs of the students, the new approaches to the education of the individual, impose 

new responsibilities on the teacher in the professional sense. Teaching is accepted as a profession 

that requires high qualifications that can fully bear the responsibility of human life. This 

understanding necessitates teachers to be individuals who are open to continuous improvement. The 

research was executed to define  the sufficiency perceptions of music teachers towards 21st century 

skills. The sample of the research consists of 62 music teachers teaching in the 2020-2021 academic 

year. The research is a descriptive study in scanning model. As a data collection tool, ―21. Century 

Efficacy Perception Scale‖ was used. In the analysis of the obtained data, for frequency, percentage, 

arithmetic mean and intergroup comparisons independent samples t-test and one-way analysis of 

variance (ANOVA) techniques were used. As a result of the research, it was found that the general 

efficacy perceptions of music teachers regarding 21st century skills were high, there was a 

significant difference in favor of female teachers in the sub-dimensions of "Learning and Innovation 

Skills" and "life and career skills" according to the gender variable, there was no significant 

difference in both sub-dimensions and general total according to the variables of professional 

seniority and school level and it was concluded that their perceptions were high in general. 

Keywords: Music lesson, Music teacher, 21st century skills". 
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XÜLASƏ 

Bu məqalədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dövrünün ilk illərində kitab mədəniyyətinin ümumi 

mənzərəsi (1991-2002-ci illər) Ģərh olunmuĢdur. Məqalədə bu dövrdə humanitar elmlər üzrə 

ədəbiyyatın nəĢri ön plana çəkilmiĢdir. Burada Azərbaycanda 1991-ci ildən 2003-cü ilə qədər 

çapdan çıxan kitab və kitabçaların, eləcə də humanitar elmlər və onun bütün bölmələri üzrə 

ədəbiyyatın illik ümumi statistikası iĢlənib hazırlanmıĢ və tərtib olunmuĢ cədvəllərdə 

yerləĢdirilmiĢdir. Məqalədə Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin ilk illərində kitab nəĢrinin (1991-

2002-ci illər) ümumi vəziyyətindən və bu sahəyə dövlətimizin diqqət və qayğısından da bəhs 

edilmiĢdir. Həmçinin məqalədə bu dövrdə Azərbaycanda milli kitab sənətinin inkiĢafında böyük 

əməyi keçən kitab tərtibçilərindən də danıĢılır. Məqalədə eyni zamanda müstəqillik illərində 

Azərbaycan kitab nəĢrinin problemlərindən, həmin problemlərin həlli yolları və kitab nəĢrinin 

inkiĢaf istiqamətləri aydınlaĢdırılmıĢdır. 

Açar sözlər: kitab mədəniyyəti, kitabçılıq iĢi, kitab nəĢri, nəĢriyyat iĢi, humanitar ədəbiyyat, milli 

kitab sənəti, kitab tərtibatı. 

ABSTRACT 

This article describes the general picture of book culture in the first years of Azerbaijan's state 

independence (1991-2002). The article focuses on the publication of literature on the humanities 

during this period. Here, the annual general statistics of books and booklets published in Azerbaijan 

from 1991 to 2003, as well as literature on the humanities and all its sections are developed and 

placed in tables. The article discusses the general state of book publishing in Azerbaijan in the first 

years of state independence (1991-2002) and the state's attention and care in this area. The article 

also talks about the book authors who made a great contribution to the development of national 

book art in Azerbaijan during this period. The article also clarifies the problems of Azerbaijani book 

publishing during the years of independence, ways to solve these problems and the development 

directions of book publishing. 

Keywords: book culture, book publishing, book publishing, publishing, humanitarian literature, 

national book art, book design. 

GiriĢ. 1990-cı illərin əvvəllərindən etibarən, ölkəmizdə baĢ verən sosial-siyasi və iqtisadi 

çətinliklər, problemlər bütövlükdə kitab nəĢrinə, kitab ticarətinə, təbliğinə və yayılmasına mənfi 

təsir göstərmiĢdir. Qarabağ müharibəsinin baĢlanması, Ermənistan dövlətinin ölkəmizə təcavüzü və 

zülmü, bir milyondan çox vətəndaĢımızın qaçqın vəziyyətinə düĢməsi kimi problemlər respublika 

miqyasında hər bir sahədə böhranlı vəziyyət yaratmıĢdır. Bu çətin illərdə kitab nəĢri bütün sahələr, 

problemlər, mövzular və tiplər üzrə çox aĢağı səviyyəyə (ad və tiraj etibarilə) düĢmüĢdür. Sosial 

cəmiyyətə bazar iqtisadiyyatının gəlməsi, qiymətlərin liberallaĢması prosesinin baĢlanması, nəticədə 

azad ticarət dövlət siyasətindən baĢlamıĢ bütün sahələri, o cümlədən kitab nəĢri və ticarətini əhatə 

etdi, ümumiyyətlə, bir çox məsələlərə dövlət nəzarəti zəiflədi. Ləyaqət və mənəvi dəyərlər Ģüurlu 

Ģəkildə ucuzlaĢdırılıb gözdən salındı, yüksək amallar, nəcib əməllər, təmiz duyğular, müqəddəs 

hisslər bazar iqtisadiyyatının dərin sularında qərq oldu. Əqli nailiyyətlər alverçilərin və dırnaqarası 

dövlət məmurların meyarları ilə qiymətləndirildi. Bununla da, kütlənin mədəni intellektual 

səviyyəsinin yüksəliĢi üçün mövcud imkanlar demək olar ki, əldən getdi. Kitab nəĢri, təbliği və 

yayılmasında nəticədə əhalinin mədəni, elmi, texniki, bədii inkiĢafında və informasiya təminatında 
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böyük rol oynayan kitab mağazalarımız, xarici mallar satan dükanlar tərəfindən sıxıĢdırılmağa 

baĢlandı. 

Əsas hissə. 1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqın istəyi ilə yenidən 

hakimiyyətə qayıdıĢından sonra Azərbaycan dövlətçilik tarixində yeni və əhəmiyyətli bir dövr 

yetiĢdi, milli dövlətçilik təfəkkürünün formalaĢması dövrü baĢladı. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev ilk öncə cəmiyyətə yeni inkiĢaf modelinin həqiqi ideoloji mahiyyətini aĢılamağa çalıĢdı. 

Dahi rəhbər bütün çıxıĢlarında, nitqlərində insanlara məhz bunu anlatmağa çalıĢırdı ki, yeni dövrün 

ən mühüm xüsusiyyəti milli dövlətçilik ənənələrinin formalaĢdırılması zərurəti ilə ölçülür. Mövcud 

problemlərin yeganə həll variantı dövlətçilik amalına xidmət etməkdir. Bundan kənarda isə 

Azərbaycan dövlətinin inkiĢafını təsəvvür etmək mümkün deyildir. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev hakimiyyətə gəldiyi gündən etibarən cəmiyyətin bütün sosial təbəqələrini ictimai statusdan, 

siyasi baxıĢlarından və dini dünyagörüĢündən asılı olmayaraq hər bir ölkə vətəndaĢını dövlətçilik 

ideallarına sədaqət prinsipi əsasında fəaliyyət göstərməyə çağırırdı. Çünki yaranmıĢ siyasi-mənəvi, 

sosial-iqtisadi böhrandan çıxmağın yeganə yolu xalqın ideoloji birliyinin təmin olunmasından 

keçirdi. Bu amil bütün millətlərin tarixində öz təsdiqini tapmıĢ qanunauyğunluqdu və Azərbaycan 

dövləti də onun də bu Ģərtlərdən kənarda qala bilməzdi. Təbii ki, yeni müstəqillik əldə etmiĢ, 

müharibə vəziyyətində yaĢayan, iqtisadi böhranın nəticələrindən qurtula bilməyən bir ölkədə yeni 

dəyərlər sisteminin formalaĢmasına nail olmaq heç də asan məsələ deyildi. 

Humanitar elmlər üzrə milli ədəbiyyatın hər bir növü özünün elmi-praktiki istiqaməti ilə fərqlənir. 

Belə ki, bu nəĢrlər müxtəlif oxucu qruplarının fəaliyyəti və çox hallarda fərdi təhsili vəzifəsini 

həyata keçirməsinə xeyli kömək göstərir. Milli ədəbiyyatın yığcam formada və müəyyən prinsipə, 

qaydaya əsasən sistemləĢdirilməsi xüsusiyyəti, ölkəmizdə müxtəlif elm sahələrinə, eləcə də 

humanitar elmlər üzrə uyğun məlumat nəĢrlərinin yaradılmasını, inkiĢaf etdirilməsini, çapdan 

buraxılıb yayılmasını və istifadə olunmasını zərurətə çevirmiĢdir. Azərbaycanda kitab nəĢri, o 

cümlədən humanitar elmlər üzrə, milli ədəbiyyatın hazırlanması və çapdan buraxılması üçün Sovet 

hakimiyyəti dövründə əlveriĢli Ģərait formalaĢmıĢdı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk 

illərindən hökumət xalqın mədəni, maarif, təhsil, elm və s. inkiĢafına kömək edən bir sıra tədbirlər 

həyata keçirirdi. GeniĢ zəhmətkeĢ xalq kütlələrini savadlandırmaq, Ģəxsi təhsilə kömək etmək, yeni 

ziyalı nəsli yetiĢdirmək ən mühüm vəzifə və tədbirlərdən idi. QarĢıya çıxan bu vəzifələrin 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün kitab və mətbuatın nəĢrini təĢkil etmək lazım idi. Mövcud 

Ģərait elmin, texnikanın müxtəlif sahlərinə, eləcə də humanitar elmlərə dair müxtəlif tiplərdə 

kitabların nəĢrini, təbliği və yayılmasını tələb edirdi. Təbiidir ki, həmin dövrdə bu iĢlərin həyata 

keçirilməsi çətin və mürəkkəb iĢ idi. NəĢriyyatların, mətbəələrin yenidən təĢkili, maddi-texniki 

bazanın, poliqrafiya iĢinin zəif olması, ixtisaslı mütəxəssislərin olmaması kimi problemlər və 

mürəkkəbliklər kitab nəĢri iĢindəki çətinliklərdən idi. Kitab nəĢrində mövcud olan bu çətinliklərin 

hər biri bu və ya digər dərəcədə milli ədəbiyyatın tərtibi və nəĢri ilə əlaqədar idi. Təsadüfi deyildir 

ki, Azərbaycanda kitab nəĢrində olan çətinliklərin və problemlərin aradan qaldırılmasında 

Azərbaycan hökuməti və elmi ictimaiyyəti ciddi mübarizə etmiĢ və səy göstərmiĢlər. Ölkəmizdə 

Sovet hakimiyyəti dövründə elm və texnikanın, iqtisadiyyatın və mədəniyyətin müxtəlif sahələri 

üzrə tipoloji sistem yaradılmaqla bərabər, tipologiyanın nəzəri və praktiki məsələlərinin 

öyrənilməsinə də xüsusi diqqət yetirilirdi. Milli ədəbiyyatın nəĢrə hazırlanması, quruluĢu və tərtibatı 

məsələləri, milli məlumat nəĢrlərinin çapa hazırlanması kitabçılıq iĢinin ən vacib elmi və praktiki 

problemlərindən hesab edilir. Milli məlumat nəĢrləri sistemində özünə xüsusi yer tutan hər bir 

növün nəĢrə hazırlanmasının spesifik xüsusiyyətləri vardır. Bu nəĢrlər sistemində əsas yer tutan 

milli ədəbiyyat, onların nəĢr xüsusiyyətləri, nəĢrə hazırlanması daha mürəkkəb və çoxcəhətli 

spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu cür məlumat nəĢrlərinin hazırlanması və tərtib edilməsinin iki 

cəhəti vardır: elmi-nəzəri və əməli [5, s.15]. 

Milli ədəbi dilin formalaĢması və inkiĢafı, elm və texnikanın inkiĢafı və tərəqqisi ilə əlaqədar olaraq 

mövcud Ģəraitin, dövrün yaratdığı mədəni, elmi, mənəvi tələbatı ödəmək üçün müxtəlif elm 

sahələrinə, eləcə də humanitar elmlərə dair milli ədəbiyyat nümunələrinin yaradılması və çapdan 

buraxılması vacib məsələdir. Bu ədəbiyyatlar vasitəsilə Azərbaycan dilinin zənginliyini, tarixini, 
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mədəniyyətini öyrənmək mümkündür. Humanitar elmlər üzrə milli ədəbiyyatın nəĢri milli Ģüurun 

inkiĢafı, millətin, bütünlüklə xalqın təĢəkkülü ədəbi dilin öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir [1]. 

Müstəqil dövlətimizin yaranması, müasir dövrün tələbləri kitab və kitabçılıq iĢinin inkiĢafına 

müsbət təsir göstərmiĢdir. Müstəqillik Ģəraiti müxtəlif elm sahələri, eləcə də humanitar elmlər üzrə 

kitab nəĢrinin geniĢlənməsinə, nəĢriyyat sisteminin yaranmasına və inkiĢafına əsaslı təsir göstərmiĢ 

və hal-hazırda da göstərməkdədir. Çünki müasir dövrümüzdə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

layiqli varisi, davamçısı Prezident Ġlham Əliyev ölkəmizdə bütün elm sahələrinin, eləcə də 

humanitar elmlərin, mədəniyyətin, iqtisadiyyatın inkiĢafına diqqət göstərir və bu da təbii ki, öz 

müsbət nəticələrini göstərməkdədir. Prezident Ġlham Əliyevin ölkəmizdə kitab, kitabxana, 

nəĢriyyat, kitab mədəniyyəti və s. sahələrin inkiĢafında da xidmətləri çoxdur. Məhz bu Ģəxsiyyətin 

xüsusi qayğısı nəticəsində ölkəmizdə 10 mindən çox kitabxana, 400-ədək dövlət, özəl nəĢriyyatlar, 

1000-ə qədər qəzet və jurnallar öz fəaliyyətlərini daha da geniĢləndirməkdədirlər. Ölkəmizdə 

yaranan belə bir Ģərait insanın mənəvi cəhətdən formalaĢmasına, Azərbaycançılıq ideologiyasının 

bərqərar olmasına, ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyətdə əhəmiyyətli nailiyyətlərin əldə 

olunmasına imkan verir. Bir sözlə, kitab mədəniyyəti, kitab istehsalı və nəĢri, çap sənətinin inkiĢafı 

ölkə baĢçısının fəaliyyət sferasında xüsusi yer tutur. Müstəqillik dövründə nəĢriyyatların yenidən 

qurulması, nəĢriyyat və poliqrafiya müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi kitabın nəĢri, təbliği və 

yayılmasına, yəni ticarətinə kömək edən bir sıra qanunların: ―Kitabxana iĢi haqqında‖ (29 dekabr 

1999-ci il); ―NəĢriyyat iĢi haqqında‖ (30 may 2000-ci il), ―Mədəniyyət haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (06 fevral 1998-ci il) və ―Ġnformasiya, informasiyalaĢdırma və 

informasiyanın mühafizəsi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu (3 aprel 1998-ci il) 

qəbul edilməsi mühüm nailiyyətlərin əldə edilməsinə xeyli müsbət təsir göstərmiĢdir. Müasir 

dövrdə müstəqil ölkəmizdə 400-ədək (dövlət və özəl istiqamətli) nəĢriyyat və poliqrafiya müəssisəsi 

fəaliyyət göstərir. Bunların 300-dən çoxu özəl istiqamətli nəĢriyyat müəssisələridir. Əlbəttə, bu 

nəĢriyyat və poliqrafiya müəssisələrinin əksəriyyəti kitab nəĢri sahəsində sistemli və ardıcıl Ģəkildə 

fəaliyyət göstərə bilmir. Bu nəĢriyyatlardan cəmi 60-a qədəri indi ölkədə nəĢr edilən ümumi kitab 

məhsulunun 70-80%-ni verir. Etiraf etmək lazımdır ki, özəl və dövlət istiqamətli nəĢriyyat-

poliqrafiya müəssisələrinin fəaliyyətində 90-cı illərin ortalarında çətinliklər,ziddiyyətlər, 

mürəkkəbliklər və problemlər olduqca çox idi. Bu, mətbəə avadanlıqlarının çatıĢmaması, 

nəĢriyyatların maddi-texniki bazalarının zəif təĢkil edilməsi, nəĢriyyatların ixtisaslı kadrlarla təmin 

edilməsinin aĢağı səviyyədə olması, kitab nəĢri üçün lazım olan materialların çatıĢmaması və s. ilə 

əlaqədar idi [4, s.28-40]. 

Müstəqillik illərində 1990-1991-ci illərdə Azərbaycanda humanitar elmlər üzrə çapdan çıxan ilk 

kitab nəĢrləri aĢağıdakılardır. Məsələn, Q. Xəlilov və H. Hüseynov ―Ġslam aləmi və müasir ideoloji 

mübarizə‖ (1990), Q. Qeybullayev ―Qarabağ: etnik və siyasi tarixinə dair‖ (1990), Q. Hüseynov 

―Milli qürur hissi‖ (1991), F. Ġsmayılov ―Müasir qərb fəlsəfəsi‖ (1991), Q. Rüstəmov ―Tarixi 

tərəqqinin optimal mərhələsi, optimal cəmiyyət‖ (1991), M. Rüstəmbəyli ―ÇarpıĢan qüvvələr‖ 

(1991), F. Abbasov, Z. Əliyev ―Həyat tərzinin mənəvi əsasları‖ (1990), ġ. Qasımlı ―Ġnsan amili və 

sosialist həyat tərzi‖ (1990), ġ. Qasımlı ―Yenidənqurma və Ģəxsiyyətin inkiĢafı‖ (1990), M. Balayev 

―Ġslam və onun ictimai-siyasi həyatda rolu‖ (1991), C. Həsənov ―Ağ ləkələrin qara kölgəsi‖ (1991), 

A.ġ. PaĢazadə ―Qafqazda Ġslam: tarix və müasirlik‖ (1991), M.S. Ordubadi ―Qanlı illər (sənələr): 

1905-1906-cı illərdə Qafqazda baĢ verən erməni müsəlman tarixi‖ (1991) və bu kimi kitablardır. 

Müstəqillik illərində çapdan buraxılan bu kitablar humanitar elmlər üzrə elmi-tədqiqat xarakterli 

nəĢrlərdir [3, s.157]. 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra, cəmiyyətdə bütün 

sahələrdə olduğu kimi, nəĢriyyat iĢi sahəsində də bir sıra əhəmiyyətli dəyiĢikliklər baĢ verdi və 

dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni istiqamətlər meydana çıxdı. Müasir dövrdə nəĢriyyat iĢi 

sahəsində bir sıra yeniliklər yaranmıĢdır. Belə ki, ölkəmizdə nəĢriyyat iĢi sistemi özəlləĢdirilmiĢ, 

nəĢriyyat-poliqrafiya müəssisələrinin sayı xeyli artmıĢdır. NəĢriyyat iĢində qanunvericilik bazasının 

formalaĢması, nəĢriyyatlarına müasir tələblərə uyğun maddi-texniki baza ilə təchizatı bu sahənin 
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sürətlə inkiĢafına xeyli imkanlar açdı. Bu sürətli inkiĢaf nəĢriyyatlar arasında sağlam rəqabət 

mühitinin formalaĢmasına da Ģərait yaratdı. Sağlam rəqabət mühitinin formalaĢması, nəĢriyyat 

iĢinin müasir tələblər kontekstində inkiĢafına səbəb oldu. Bu, həm də nəĢriyyat iĢi sahəsində çap 

prosesini yüksək keyfiyyətlə aparmağa, oxucunu və tələbatçını yüksək bədii tərtibata, dolğun 

redaktəyə malik olan məzmunlu kitablarla təmin etməyə mühüm əsas yaratdı [7]. 

1991-ci ildən 2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası ərazisində çapdan çıxan kitab və kitabçaların 

(eləcə də, humanitar elmlər üzrə) ümumi statistikası: 

Cədvəl 1. 3. 1  

 

Ġllər 

 

Kitab və kitabçaların ümumi sayı 

 

 

Humanitar elmlər üzrə kitab 

və kitabçaların ümumi sayı 

1991-ci ildə 879 adda 650 adda 

1992-ci ildə 906 adda 648 adda 

1993-cü ildə 1128 adda 760 adda 

1994-cü ildə 1093 adda 680 adda 

1995-cü ildə 1006 adda 639 adda 

1996-cı ildə 1138 adda 735 adda 

1997-ci ildə 1345 adda 939 adda 

1998-ci ildə 1598 adda 1140 adda 

1999-cu ildə 1568 adda 1126 adda 

2000-ci ildə 1660 adda 1175 adda 

2001-ci ildə 1817 adda 1237 adda 

2002-ci ildə 1805 adda 1319 adda 

Mənbə: Birillik Azərbaycan kitabiyyatı (1991-2002-ci illər). -B.: M.F. Axundov adına milli 

kitabxana [6]. 

1991-ci ildən 2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası ərazisində Humanitar elmlərin ayrı-

ayrı bölmələri üzrə çapdan çıxan kitab və kitabçaların ümumi statistikası: 

Cədvəl 1. 3. 2  

Humanitar 

elmlər və 

kütləvi 

ədəbiyyat 

1991-

ci il 

1992-

ci il 

1993-

cü il 

1994-

cü il 

1995-

ci il 

1996-

cı il 

1997-

ci il 

1998-

ci il 

1999-

cu il 

2000-

ci il 

2001-

ci il 

2002-

ci il 

ElmĢünaslıq 4 25 36 43 31 33 35 42 55 83 94 70 

Fəlsəfə 25 23 28 18 21 19 23 26 19 26 33 39 

Psixologiya ədəb. ədəb. 6 6 9 7 7 8 11 6 3 10 

Din, 

Teologiya 

17 24 51 42 35 43 48 50 38 31 23 22 

Politologiya 25 13 15 26 25 57 108 123 142 222 211 225 

Hüquq 28 18 26 26 38 45 53 61 72 51 71 69 

Pedaqoqika 146 100 101 106 68 86 100 100 101 91 69 84 

Mədəniyyət 

Ģünaslıq 

23 20 34 25 34 28 32 40 37 38 53 53 

Filologiya 69 56 56 69 55 78 91 109 86 82 79 118 

Ədəbiyyat 

ġünaslıq 

48 40 26 41 28 31 45 71 118 Bədii 

ədəb. 

birgə 

92 104 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 125 Ankara, Turkey 

 

Mənbə: Birillik Azərbaycan kitabiyyatı (1991-2002-ci illər). -B.: M.F. Axundov adına milli 

kitabxana [6]. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda soraq-məlumat nəĢrlərinin, xüsusən də ensiklopediyaların, 

ensiklopedik lüğətlərin və izahlı dilçilik lüğətlərinin nəĢri geniĢlənmiĢdir. Ölkəmizdə soraq-

məlumat nəĢrlərinin çoxalması bu dövrdə (1991-2000-ci illərdə) humanitar elmlər üzrə ədəbiyyatın 

nəĢrində mühüm amil hesab olunmalıdır. Soraq-məlumat nəĢrlərinin bir qisminə nəzər salaq. 

Məsələn, ―Hüquq ensiklopedik lüğəti‖ (―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 1991.), R. Ġmaməliyev 

―Ġslam ensiklopediyası‖ (―Boz oğuz‖ nəĢriyyatı, 1997), ―Ailə ensiklopediyası‖ seriyasında Ə.C. 

Ġsmayıloğlu ―Dadlı və ləzzətli xörəklərin sirri‖ (―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 1995. -280 s.); 

ġ. Qədimov ―ġəfa ensiklopediyası‖ (―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 1997. -472 s.), ―Kiçik 

kimya ensiklopediyası‖ (BDU, 1997), ―Fəlsəfə ensiklopedik lüğəti‖ (―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ 

NPB, 1997.), 1997-ci ildə ―Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti‖, ―Dünya xalqları‖: tarixi-etnoqrafik 

ensiklopedik məlumat kitabı (―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 1998. -368 s.), R. Ġmaməliyev 

―Dünya naĢirləri, jurnalistləri, poliqrafçıları‖ (―Boz oğuz‖ nəĢriyyatı, 1998), ―Azərbaycan 

toponimləri: ensiklopedik lüğət‖ (―ġərq-Qərb‖ nəĢriyyatı, I cild. -1999. -304 s.); (II cild. -2000. -

304 s.); ―UĢaq ensiklopediyası‖ (Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, I cild. -1987. -336 s.; II cild. -

1988. -328 s.; III cild. -1999. -352 s.), Ayna uĢaq ensiklopediyası. Təbiət. (Ayna Mətbu Evi, 1999. -

63 s.; Ayna UĢaq Ensiklopediyası. Teatr və kino. (Ayna Mətbu Evi, 1999. -93 s.); Ayna uĢaq 

ensiklopediyası. Ġncəsənət. (Ayna Mətbu Evi, 1999. -86 s.); Ayna uĢaq ensiklopediyası. Tarix. 

(Ayna Mətbu Evi, 1999. -72 s.); Ayna uĢaq ensiklopediyası. Ekologiya. (Ayna Mətbu Evi, 2000. -

69 s.; ―Kitabi Dədə Qorqud ensiklopediyası‖ (2000-ci il), ―Kütləvi tibb ensiklopediyası‖ 

(―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 2000. -430 s.), ―ƏdəbiyyatĢünaslıq ensiklopedik lüğət‖ 

(―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 1998. -240 s.) [3, s.348-349]. 

Müstəqillik illərində milli kitab sənətinin inkiĢafında kitab tərtibçilərinin də böyük əməyi olmuĢdur. 

Müstəqilliyimizin ilk günlərindən kitab tərtibatı sahəsində çalıĢanlar sırasında Rafael Əsədov (T. 

ġahbazi ―Qayçı‖, A.P. Çexov ―Banka‖, Mir Cəlal ―Bir gəncin manifesti‖, M. Ġbrahimov ―Gələcək 

gün‖, M.S. Ordubadi ―Dumanlı Təbriz‖, S. Vurğun ―Komsomol‖), Ġsmayıl Məmmədov 

(―Azərbaycan nağılları‖, ―Türk nağılları‖, ―Qazax nağılları‖, ―Amerika hindularının nağılları‖, 

―Monqol nağılları‖, ―Qrimm qardaĢları‖, ―Rus nağılları‖, ―Karel xalq nağılları‖, ―Çariça‖ və s.), 

Azər Nəcəfov (A. Səhhət ―Cücələrim‖ və ―Ayı və arılar‖, O. Kamal ―Yad qızı‖ və s.), Ġlqar 

Mehdiyev (―Azərbaycan nağılları‖, ―Azərbaycan tapmacaları‖, ―Durna lələyi‖, M. MüĢfiq ―Yenə o 

bağ olaydı‖, ―Tomris ana‖, ―Xürrəmilər‖, ―Hüseynqulu xan‖, ―ZərdüĢt‖, ―ġeyx ġamil‖, 

―Çahargah‖, ―Sultan Daniyal‖, ―Qız qalası‖, ―Gəncə‖, ―ġuĢa‖, ―Ġstanbulun fəthi‖, ―Duz dağı‖ və s.), 

Vəfa (Cəfərova) Allahyarova (M. MüĢfiqin ―Həyat sevgisi‖, S. Vurğunun ―Körpünün həsrəti‖, M. 

MüĢfiqin ―Yenə o bağ olaydı‖, Qabilin ―Rübailər‖, C. Novruzun ―Vətən əbədi qoruqdur‖, E. 

Folklor 4  28 20 18 16 19 15 21  17 23 

Azərbaycan 

ədəbiyyatı 

168 178  132 155 189 270 350 301 336 344 390 

Bədii 

ədəbiyyat 

27 33 168 ədəb. ədəb.     94   

Xarici 

ədəbiyyat 

26 21 35 8 4 3 7 8 6 10 9 7 

UĢaq 

ədəbiyyatı 

 Bədii 

ədəb. 

birgə 

33 10 9 7 8 17 18 19 39 22 

Etika, Estetika  4 1 2   2 1  4 2 1 

Tarix 36 80 111 101 105 88 85 119 97 75 93 77 

Etnoqrafiya 4 ədəb. 5 5 4 5 6  4 7 5 5 
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BaxıĢın ―Atlı oğlanlar‖, F. Qocanın ―Mavi dünyanın adamları‖, J. Sandın ―Ġndiana‖, S. Gəncəlinin 

―777 sual…‖), Azər Ələkbərovun (Andersonun ―Düyməcik‖ və ―Su pərisi‖ nağılları, E.T. 

Hofmanın ―Oyuncaq‖, Rasputinin ―Vay‖, Haufun ―Yalançı Ģəhzadə haqqında nağıl‖ və s.), Zaur 

Əliyev (X.R. Ulutürk ―Lefortovo zindanında‖, M. Araz ―Yol ayrıcında‖, K. Əliyev ―Xalça‖, M. 

Nərimanoğlu ―Zəngilanın süqutu‖, M. Süleymanov ―Neft milyonçusu‖, S. Əsədov ―Terrorizm‖, 

―Səbəb və nəticələr‖, B. Vahabzadə ―S. Vurğun‖ və s.), Nazim Rzaquluyev (Ġ. Ələsgərova ―Kitabın 

bədii və texniki tərtibatı‖, Ə. Babayeva ―Son döngə‖, B. Sonam ―Qütb gecələri‖, Xuraman Vəfa 

―Bir ömür azdır mənə‖ və s.), Arif Mərdan (M. Füzuli ―Leyli və Məcnun‖, ―Dədə Qorqud‖ və s.), 

Yavər Əsədov (Ġ. Qarayev ―Səhər açılır‖, ―Belə deyilmi?‖ və ―Bir kəndin uĢaqları‖ və s.), Nüsrət 

Hacıyev (―Azərbaycan nağılları‖ və s.), Arif Hüseynov (―M.Ə. Sabir‖ və s.), Kamil Nəcəfzadə, 

Nazim Babayev, Həmid Qasımov, Nəriman Nəsirov, Tofiq Kazımov, Ələkbər Zeynalov, F. 

Səfərov, Mircəlil Seyidov, Həbibə (Abdulla qızı) Bəhri, Anatoli Komlev, Svetlana Mirzəyeva, 

Ġlham Fərzəliyev, Arif Ələsgərov, Tofiq Mütəllibov, Yasinzadə Əliağa, Cavad Cavadlı, dərsliklərin 

tərtibatı sahəsində Abdulla Ələkbərov (―ġah Ġsmayıl‖ və s.) və bu kimi təcrübəli qrafika 

rəssamlarımız fəaliyyət göstərmiĢ, özəl və dövlət nəĢriyyatlarında çapa hazırlanan yüzlərlə kitaba 

tərtibat verib illüstrasiyalar çəkmiĢlər. Onlardan Rafael Əsədov, Abdulla Ələkbərov, Ġsmayıl 

Məmmədov, Ġlqar Mehdiyev, Azər Nəcəfov, Həmid Qasımov, Vəfa Allahyarova və Azər 

Ələkbərovun iĢi xüsusi qeyd olunmalıdır [2, s.9-15]. 

Respublikamızda həm Sovet hakimiyyəti dönəmində, həm də müstəqillik illərində nəĢriyyat sistemi 

sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. Respublikamızda əvvəlki dönəmlərdə ―Gənclik‖, ―Yazıçı‖, ―ġərq-Qərb‖ 

kimi 10-a qədər dövlət nəĢriyyat müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Ancaq müasir dövrdə ölkəmizdə 

400-ə qədər nəĢriyyat müəssisəsi qeydiyyatdan keçib və bunların 100-ündən çoxu geniĢ fəaliyyət 

göstərir ki, bunların da əksəriyyətini özəl nəĢriyyatlar təĢkil edir. Bu nəĢriyyatların çox olması 

birbaĢa dövlətimizin siyasəti ilə əlaqədardır. 1998-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 

mətbuata qoyulan senzura ləğv edilmiĢ, beləliklə də çap iĢlərinə tam sərbəstlik verilmiĢdir. Habelə 

Heydər Əliyevin sərəncamı ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən nəĢriyyat müəssisələrinin və 

mətbəələrin böyük əksəriyyəti özəlləĢdirilmiĢdir. Respublikamızda çap iĢlərinə sərbəstlik 

verilməsində məqsəd ondan ibarətdir ki, özəl nəĢriyyat müəssisələri inkiĢaf etsin, yaxĢı kitablar və 

digər çap məhsulları nəĢr edilsin, azad rəqabət mühiti formalaĢsın. Müasir dövrdə Azərbaycanda 

dolğun nəĢriyyat təcrübəsi olan özəl nəĢriyyatlar fəaliyyət göstərir. Bu özəl nəĢriyyatlara 

―ÇaĢıoğlu‖, ―Adiloğlu‖, ―Nurlan‖ və s. göstərmək olar. 

Nəticə. Müstəqillik illərində Azərbaycanda nəĢriyyat sisteminin yenidən qurulması, nəĢriyyat və 

poliqrafiya müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi bütün elm sahələri kimi, humanitar elmlər üzrə 

ədəbiyyatın da nəĢrinin geniĢlənməsinə mühüm Ģərait yaratdı. ―Kitabxana iĢi haqqında‖ (25 dekabr 

1998-ci i), ―NəĢriyyat iĢi haqqında‖ (30 may 2000-ci il) və s. kimi prezident sərəncamları bütün elm 

sahələrinin, eləcə də humanitar ədəbiyyatın çapdan buraxılmasının geniĢlənməsində, nəĢriyyatların 

fəaliyyətlərinin təĢkilində və inkiĢaf etdirilməsində əhəmiyyətli rol oynadı.  

Ədəbiyyat siyahısı 

1. Kazimi P. Dil və əlifbanın sosial mədəni kommunikasiyada tarixi rolu // KitabxanaĢünaslıq və informasiya. 

BDU, Bakı, 2020, №1 (31) Islamic World Science Citation Centr. https://ricest.ac.ir. 

2. Ələsgərova Ġradə. Azərbaycan kitabının tərtibatçıları (1991-2010-cu illər) // KitabĢünaslıq və nəĢriyyat iĢi, 

2011, №3, s.9-15. 

3. Allahverdiyev B.V. KitabĢünaslığın əsasları. -Bakı: Uni Print, 2011. -446 s. 

4. Allahverdiyev B.V. NəĢriyyat sistemi Azərbaycan kitabının seriyalı nəĢrləri// KitabĢünaslıq və nəĢriyyat iĢi: 

elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, 2010, №2, s.28-40. 

5. Sarıyeva Ġradə. Azərbaycanda kitab nəĢri tarixi // Bakı Xəbər qəzeti. -2015, 10 iyun. -s.15. 

6. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı-1991-2002-ci illər; BaĢ redaktor: K. Tahirov. 

7. Mustafa Kamal. NəĢriyyat-poliqrafiya müəssisələrinin uğurları sevindiricidir // Respublika. -2010. -9 iyun. -

s.6. 

  



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 127 Ankara, Turkey 
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ABSTRACT 

Conservation agriculture (CA) presents several advantages in agronomic, environmental and socio-

economic terms. It is an important approach to address declining soil fertility and the adverse 

effects of climate change. Morocco is severely affected by climate variability; the projections 

suggest that by 2050 aridification undergoes a further increase in temperature and a decrease in 

rainfall. Also, the fragility of its ecosystem causing erosion and chronic water deficit, is influencing 

the productivity of cropping systems. This difficult and random situation, is aggravated by 

conventional agricultural practices that lead to a deterioration of soil quality, fertility, structure and 

soil organic matter due to the soil disturbance which has potential negative consequences for 

yield. Nonetheless, the aim of this work was the comparison and evaluation of the impact of four 

cultivation techniques (no-till, minimum till, chisel plough and deep plough) on production of 

rapeseed. In this context, a field experiments was conducted at the experimental station of Douyet 

of the National Institute of Agronomic Research of Meknes, Morocco during 2019-2020 cropping 

season. The experiment design was a Split-plot with three replications. Crops were attributed to the 

main plots. While, the tillage sequences were assigned to the sub-plots. The results showed that the 

conservation agriculture has a positive effect than conventional agriculture. The highest grain yields 

were obtained with no-till, especially for rapeseed. Whereas, no germination has been show under 

deep plough. This decrease the grain yield due to late sowing and to the drought stress caused by 

decrease of rainfall during this cropping season, the annual rainfall was only 135 mm.  
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Screening of a plum (Prunus salicina L.) collection for drought tolerance 
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ABSTRACT 

The effects of water stress (CDI) on the performance of plums (Prunus salicina L.) were evaluated 

in the Saiss plain (NW Morocco), during the fruit development period.  However, there are no 

established studies on the drought stress tolerance of the cultivars used. In this study, eleven plum 

cultivars, growing in the Ain Taoujdate experimental station of INRA Morocco, were examined for 

their tolerance to water stress of 50% ETc (DI), applied during the fruit growing season, compared 

to control trees watered at 100% ETc (CI). Measurements included yield, fruit weight, chemical 

quality (Brix, pH, acidity titrabl, and ripeness index), and biochemical quality of the fruit (total 

polyphenol content, total soluble sugars, total amino acids, and antioxidant capacity). Results 

showed significant decreases in fruit yield and weight since the first year of DI application. Based 

on the stability indices of these traits, 'Black-A41' and 'Fortu-43', as well as 'Golden Japan', were 

identified as the most drought tolerant among the cultivars studied. However, 'Timhdit' and 'Black-

D35' showed lower drought tolerance. The results reported here identified cultivars with a high 

degree of plasticity in response to water deficit, suggesting their use in breeding programs aimed at 

improving drought tolerance of the species. 

Keywords: Prunus salicina L., water stress, fruit yield, fruit quality, drought tolerance markers. 
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Differentiated dynamics of bud dormancy and growth in 18 pomegranate cultivars 
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ABSTRACT 

Few studies have focused on the characterization of bud dormancy and growth dynamics for fruit 

tree species in temperate and mild cropping areas, although this is an appropriate framework to 

anticipate phenology adaptation facing future warming contexts which would potentially combine 

chill declines and heat increases. To examine this issue, two experimental approaches and field 

observations were used for high- and low-chill for pomegranate cultivars in mild climates of 

northern Morocco. Low-chill 18 pomegranate cultivars offered an additional plant material. One-

year-old, pomegranate shoots from each cultivar were selected randomly from the experimental 

station of the National Agricultural Research Institute of Morocco (INRA) at Ain Taoujdate, located 

in the Sais Plain (NW Morocco) in 2020, cold stored at temperatures between 1 and 13 °C for 

varied periods, following a 12/12 h freezing temperature pre-treatment of 1/13 °C (supposedly non 

chilling temperatures) for 1 or 2 weeks. The rate of budburst, determined after forcing at 25 °C, was 

used to follow the progression of bud dormancy. Results showed clear differences among 

pomegranate cultivars tested in terms of dynamics of bud dormancy and growth. The freezing pre-

treatment clearly enhanced (deepened) bud dormancy in all pomegranate cultivars tested. Zheri 

Precoce is the first cultivar whose buds break dormancy, after 8 weeks of forcing at 25 °C, followed 

by, Grenade Jaune and Bzou after 7 weeks of forcing at the same temperature. However, the last 

cultivars whose buds break their dormancy are Chelfi, Ounk Hmam and Gordo de Jativa. These 

data demonstrated that the cultivar was the main parameter which influences the progression of bud 

dormancy properties in pomegranates. As with dormancy release it is possible that the perception of 

induction factors, i.e. low temperatures, and as shown in these data, freezing temperatures, occurs 

within the buds themselves. 

Keywords: Punica granatum L., Cultivar. Bud dormancy. Forcing test. Temperature  



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 130 Ankara, Turkey 

 

ICT Deployment in Nigeria’s Public Sector: An Enabler of Good Governance, Transparency 
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ABSTRACT 

In today‘s modern world, corruption is one of the chronic ailments in existence particularly across 

developing nations. Corruption is seen as an environmental, societal, legal and economic issue and 

serious concern has been geared towards this killer disease. The damage of this ailment on the 

economy of nations cannot be overemphasized. However, several governments across the nations of 

the world have made attempts to increase good governance, transparency and accountability 

through their actions. These governments have relied on the deployment of ICT in the public sector 

as a way of getting these achieved. The aim of this paper is to examine the role of Information and 

Communication Technology deployment in Nigeria‘s public sector. The paper relies on secondary 

sources of data collection. In the discourse of this paper, challenges hindering the deployment of 

Information and Communication Technology in Nigeria‘s public sector were identified. The paper 

concludes by saying that the deployment of Information and Communication Technology is an 

enabler of good governance, transparency and accountability in Nigeria‘s public service.  Among 

the recommendations of the paper is that government institutions, ministries, departments and 

agencies under the purview of the public service in Nigeria must go digital and move away from the 

analog way of carrying out their work.   

 

Keywords: Deployment, Governance, Transparency, Accountability ICT,   
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ABSTRACT 

Ineffectiveness and inefficiency of government top-down and bottom-up approaches in meeting the 

aspirations of the citizen necessitates the proliferation of Community Based Organisations for 

community development as well as overall national development. The study aims to examine the 

effectiveness of community based organisation on the development of community of location in 

Yewa South Local Government, Ogun State Nigeria. It uses primary data collected from all the 

heads of 83 Community Based Organisation (CBOs) that have registered with the local government 

council as at the time of this study. Both descriptive and inferential statistical techniques were used 

to analyse data collected on the study. The study discovered that community development has 

improved through various activities of the community based organisation in the area of health 

facilities, education facilities, security facilities and support, among others. It was also discovered 

that lack of fund, poor support from the government, poor economic conditions, among others are 

challenges impeding their effectiveness on community development in Yewa South Local 

Government, Ogun State, Nigeria. It was recommended that government should formulate policies 

that will support the activities of Community Based Organisations toward community development 

and ensure financial support.   

Keywords: Community Based Organisation, Community Development, Government, National 

Development, Development. 
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Reclaiming defaced communities: Understanding strategies and challenges of waste 

management arrangements in Egbeda community, Nigeria. 
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ABSTRACT 

The quality of waste management constitutes a vital and an uncompromising component of making 

the planet earth liveable for all creature especially the humankind. Despite governments 

arrangements for managing solid waste, local communities are still battling with waste-induced 

environmental hazards and defacement. Drawing evidence from descriptive survey of 228 

respondents in Egbeda community, the study raised doubt on the strategies used for implementing 

government arrangements on waste management. It further discussed operational challenges faced 

by the implementing agencies. Among such strategies were waste evacuation procedures (73.3%), 

regulation of private partnership (80.3%), collective measure against illegal waste disposal (74.3%). 

It then established that operations of waste management arrangements at the community level were 

majorly setback by financial huddles (87.9%), coordination gap (80.3%) and unproductive feedback 

mechanism (79.3%). The need to scaling the re-claiming effort of the government was pointed out, 

and more funding for waste management, reworking of the implementation strategies, and 

uncompromising political will in favor of waste management at community level were 

recommended.    

Keywords: Waste management, institutional arrangement, strategies, community. 
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ABSTRACT 

Neoliberalism emerged to revive and review ideas from classical liberalism, focusing on market-

oriented reform policies for economy and society to reduce government spending and involvement 

in public services. This paper aims to examine the interaction between neoliberalism focus of 

government and sustainable development in Nigeria. The study makes use of secondary sources of 

article journals, government publications, internet material, archival documents, among others, 

between 2010 and 2020, to examine how neoliberalism movement in Nigeria has contributed to 

sustainable development. Content analysis of secondary sources of data were utilised for this 

purpose. The study discovered that there is slow pace in implementing neoliberalism principles by 

government cum poor implementation and politicisation of policies aimed toward neoliberalism in 

Nigeria. It was revealed that identified factors contribute to poor development and retards 

sustainable development in Nigeria. It was recommended that government should intensify effort 

toward policies focusing on neoliberalism for sustainable development in Nigeria.  

Keywords: Neoliberalism, Classical, Market-Oriented, Sustainable Development, Policies, 

Reforms. 
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ABSTRACT 

This study investigated the impact of foreign direct investment on industrial sector growth in 

Nigeria using a Two Stage Least Square (TSLS) approach. The study covers the period of 35years, 

ranging from1986 to 2020.  It employs time series and secondary source of data. The data such as 

industrial sector output, foreign direct investment, trade openness (measured by trade percentage of 

gross domestic product), capital accumulation, and access to electricity were collated from Central 

Bank of Nigeria (CBN) statistical bulletin and World Bank data base. The data were analyzed using 

Eviews 9. The techniques employed include unit root test, two stage least square test, residual 

diagnostics test and granger causality test. The findings of TSLS indicate that foreign direct 

investment and capital accumulation have positive and significant impact on industrial sector 

output, however trade openness and access to electricity reveal positive relationship but have 

insignificant impact on industrial sector output. The results of granger causality test revealed that 

industrial sector output granger cause both trade openness and capital accumulation at 5% 

significance value. Hence, the study concludes that FDI inflows has a significant impact and 

positive connection with industrial sector growth in Nigeria. It was therefore recommended among 

others that government should take proper steps to create enabling business forum for FDI to 

increase the inflow of foreign capital into the country in order to achieve greater industrial output 

which in turn contribute to economic growth. Similarly, government should enhance the level of 

power supply in the country to motivate and assure foreign investors of stable electricity in Nigeria. 

In doing so, it will encourage investors to invest their funds as this will guarantee maximum return 

on investment. 

 Keywords: Industrial Sector, Access to electricity, Foreign Investments, and Trade Openness  
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Extended Abstract 

Internet of Things (IoT) provides a sprouting association of the physical devices, such as sensor 

devices, smart peripherals, that can enable information transmission and analytics within a system. 

IoT offers diverse smart socio-economic and humanistic care applications. In the humanistic care 

computational paradigm, musical performances have the societal impacts and human perceptions. 

In the current and emergent internet-era, musical composition and reconstruction schema are largely 

dependent on the IoT-based paradigm where human beings can arrange musical compositions 

through the musical things, such as, remotely arranged singing and musical instruments, smart 

rhythmic behaviours, and intelligent auto-tuning systems. The IoT-driven music formations 

additionally lead to distribute composed and reconstructed musical performances to the audiences 

globally using the digital music platforms. The music composition, sharing, and recommendation 

phenomenon in the IoT paradigm has been renamed as the Internet of Music Things (IoMT) [1]. 

Due to the brisk expansion of internet technology and  diminished cost of the physical and 

computational smart peripherals drive us to enhance and recreate the ways in music construction, 

generation, and performances in the projected IoMT contexts [2].  

In this endeavour, we are to illustrate the systematized and semantic interoperability framework [3] 

in the IoMT ecosystems that we have titled it as I-IoMT. Interoperability enables two or more 

physical devices, computational infrastructures, analytics platforms, or internetworks to accomplish 

a specific task in the conjunction [4]. Interoperability additionally facilitates efficient 

communications among the heterogeneous systems with the aim of achieving a collective goal [5]. 

Although, in the projected IoMT paradigm, the participatory devices, construction strategies, music 

composition systems, and audiences preferences are fragmented. The organisational diversities in 

terms of communication paradigms and information characteristics makes the system designing 

partially challenging to analyse and sharing information in one another within the network. Hence, 

we demonstrate systematic interoperability architecture towards achieving music analytics and 

contextual recommendation schema for the audiences in heterogeneous IoT infrastructure. 
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We illustrate a case-based scenario in the IoMT ecosystem in this endeavour: A multi-dimensional 

cross-platform is being accessed by the music composers and audiences. A individual IoT 

framework contains (a) a set of heterogeneous sensor devices for music information sensing [2] 

from the distributed and several geo-spatial music sources, (b) essential edge [1], fog [2], and dew 

[6] computing devices for musical information analytics, composition, and reconstruction, (c) Data 

centre for generated data storage, and (d) contextual user interface for the audiences to listen, 

retrieve, recommend [7], and share. This computational peripherals are within a network. For user 

perception and their individual preferences to the musical items are diverged. Some music listeners 

can request to the systems for a specific performances, although it is not available in the data 

storage system. Hence, composers will try to recompose as the users‘ choice. Even the 

recommended items may not be fruitful to all the end-users. Due to develop a humanistic care based 

music application, the system should be optimally feasible to all the end-users in the service-

oriented schema. A specific composed music may not be acceptable to the audiences in terms of 

appropriate rhythmic variations, improper tuning, etc. The illustrated multi-purpose of music things 

and information mobilized by diverge users‘ demands can generate ideal benefits in IoT context.      

In order to explore such kind of IoMT ecosystem, the interoperability across the individual 

platforms requires to be empowered. Once the projected cross-platform interoperability mechanism 

is developed, proposed paradigm will acknowledge to design new interfaces by conjoining 

information of the multiple responses from the end-users. Initial semantic interoperability in IoMT 

assists a single information system to swap data over another information system. System sensing 

musical information does not require any information interpretation and it will be straightway open 

to analyse. Thus, the proposed IoMT interoperability reduces the cost and power utilization of the 

system, and empowers to design an energy-efficient IoT paradigm. 

Keywords: Internet of Music Things; Interoperability; Music composition; Cloud-dew-edge-fog 

computing  
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ABSTRACT 

There are so many potential risk factors which include job not secured which resulted to negative 

impact on one's daily income during the pandemic crisis, lack of confidence in one's capacity to get 

rid of the contracting from the virus and comply with the preventative policies set by the Inter-

Agency Task Force on COVID 19 (ITAF) by following the strict compliance with social distance 

measures, wearing of face mask and face shield which can be result from / of mental and health 

well-being. The purpose of the study is to know the important role of Resiliency on Mental and 

Health awareness and to know how to deal with COVID-19 pandemic and their stress-cop strategies 

or other factors that may implicate the spreading of the virus, and other challenges related to 

COVID 19 in San Narciso, Zambales, Philippines. In conclusion the only way to survive from this 

battle between / over / with the pandemic is to follow the minimum health protocols and to divert to 

other forms of activities that may avoid mental and health distress. 

Keywords: Resilience, Mental, Health Awareness 
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ÖZET 

DijitalleĢmenin günümüz dünyasının her noktasına dokunması çoğu zaman endüstri ve endüstrinin 

geliĢtirilmesi amacıyla gerçekleĢtirilen projelerin doğurduğu fikirler ile hayata geçirilmiĢtir. 

GerçekleĢtirilen projelerin birçoğunun temelinde Yapay Zekâ teknolojileri yer almaktadır. Yapay 

Zekâ, endüstrinin üretim, kalite, planlama gibi birçok alanında etkin faaliyetlerini gösterirken 

üretim öncesi tasarım konusunda da tasarımcılara destek olabilmektedir. Bu çalıĢma kapsamında 

Yapay Zekâ-Derin Öğrenme alt mimarilerinden olan ÇekiĢmeli Üretici Ağlar ile hazır veri seti 

içerisinde bulunan halı/kumaĢ görüntüleri kullanılarak sentetik görüntülerin üretilmesi 

amaçlanmıĢtır. ÇekiĢmeli Üretici Ağ mimarisinin özel bir çeĢidi olan Derin EvriĢimli ÇekiĢmeli 

Üretici Ağlar ve PyTorch Python Kütüphanesi desteği ile 1059 adet giriĢ görüntüsü kullanılarak 650 

eğitim turu sonunda sentetik görüntüler üretilmiĢtir. Öncesi karmaĢık ve stokastik bir süreç olan 

tasarım sürecinde tasarımcının rolünün tecrübeleri ve bilgi birikimi ile tasarım modellerine 

rehberlik eden bir konuma getirilmesi de çalıĢmanın bir diğer amacıdır.  

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, ÇekiĢmeli Üretici Ağlar, Ürün Tasarımı 

ABSTRACT 

The fact that digitalization touches every aspect of today's world has often been brought to life with 

projects carried out for the development of industry and industry. Artificial intelligence 

technologies are the basis of many projects. Meanwhile Artificial Intelligence shows its effective 

activities in many areas of the industry such as production, quality and planning, it can also support 

designers in pre-production design. Within the scope of this study, it was aimed to produce 

synthetic images by using the carpet/fabric images in the ready data set with Generative Adversarial 

Networks which is one of the Artificial Intelligence-Deep Learning sub-architectures. By using 

1059 input images, synthetic images were produced at the end of 650 training epoch with support 

for Deep Convolutional Generative Adversarial Networks, a special variant of the Generative 

Adversarial Networks architecture, and PyTorch Python Library Another aim of the project is to 

bring the designer to a position that directs the design models with his experience and knowledge in 

the design process, which is a complex and stochastic process before production. 

Keywords: Deep Learning, Generative Adversarial Networks, Product Design 

1.GĠRĠġ 

Dijital dönüĢümün geliĢimi insan zekâsını anlama, kavrama ve modelleme üzerine yapılan 

çalıĢmalar sayesinde hız kazanmaktadır. Yapılan her çalıĢma yeni sorular ve problemler 

doğurmakta ve bu problemlere ıĢık olmaktadır. Ġnsan zekâsını modelleme çalıĢmaları Derin 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 139 Ankara, Turkey 

 

Öğrenme yöntemleri ile beslenmekte ve geliĢtirilmektedir. Derin Öğrenme, canlıların beyinlerinde 

aksiyon alırken gerçekleĢtirilen algoritmaların modellenerek ve birçok veriyle beslenerek endüstri, 

tarım, ekonomi, tasarım gibi çeĢitli sektörlerde meydana gelen problemlerin çözümünde kullanılan 

bir problem çözme tekniğidir. Günümüzde Derin Öğrenme teknikleri mantıksal problemlerin 

çözümlerinde sıkça kullanılmaktadır ancak Derin Öğrenme ürün geliĢtirme, tasarım gibi yaratıcılığa 

dayanan problem çözümlerine de destek olabilmektedir (Boden, 1998). Çünkü tasarım süreci çok 

çeĢitli parametrelere dayanan ve çok fazla değiĢkenlik gösterebilen stokastik bir süreçtir. Derin 

Öğrenme ise karmaĢık ve çok çeĢitli veriler ile eğitilebilen, veriler içerisindeki kalıpları öğrenebilen 

ve bilgi çıkarımı yapabilen bir problem çözme tekniğidir. Bu çalıĢmada tasarımcının karmaĢık 

tasarım sürecinin hafifletilmesi amacıyla Derin Öğrenme yöntemlerinden görüntü verileriyle 

çalıĢılabilen ÇekiĢmeli Üretici Ağlardan yararlanılarak mevcut halı/kumaĢ görüntüleri kullanılarak 

sentetik görüntüler üretilmesi amaçlanmıĢtır. 

2.DERĠN ÖĞRENME KAVRAMI VE TARĠHÇESĠ 

Derin Öğrenme kavramının temeli, tarihi 18.yy‘ın sonları 19.yy‘ın baĢlarına dayanan ve günümüzde 

Yapay Zekâ olarak tanımladığımız, var olan tüm veri tipleri ile beslenebilen ve eğitimi sonunda 

insan zekâsının oluĢturduğu aksiyonlara benzer aksiyonlar gösterebilen akıllı olarak tabir edilebilen 

makinelerin yaratılması sürecine dayanmaktadır. Akıllı olarak tabir edilebilen bir makinenin eğitimi 

ve belirli komutları yerine getirebilmesi için makineye gerekli kodların iĢlenmesi gerekmektedir. 

Bilgisayar bilimlerinin temeli taĢı olan kodlamanın kökleri ise dokuma tezgâhlarına dayanmaktadır. 

Dokuma tezgâhları Joseph Marie Jacquard tarafından geliĢtirilen delikli kartlar aracılığıyla çok 

karmaĢık desenleri ipek kumaĢlara dahi kusursuz iĢleyebilen tezgâhlardır. Jacquard‘ın ardından 

Charles Babbage‘ı tüm matematik problemlerini çözebilecek makineler tasarlama fikrinden ortaya 

çıkan ―Analitik Makine‖ nin fiziksel parçaları ve delikli kartları ilk bilgisayarın donanım ve yazılım 

kısmını oluĢturmaktaydı. Analitik Makine, döneminin üretim tekniklerine takılması sebebiyle 

tamamlanamadı ancak 50 yıl sonra delikli kartlar Amerika‘da artan nüfus sayımını kolaylaĢtırmak 

Hermann Hollerith‘nin tasarladığı ―Tablolama Makinesi‖ için kullanıldı. Hermann Hollerith‘nin 

kurduğu ―Tabulating Machine Company‖ 1924 yılında baĢka bir Ģirketle birleĢerek günümüzde 

dünyanın en büyük biliĢim Ģirketi olan bilgisayar, yazılım, donanım üretimi yapan, servis ve sunucu 

hizmetleri veren IBM (International Business Machines)‘i oluĢturdu (Wang, Ma, Zhang, Gao, & 

Wu, 2018). 

1950‘li yıllarda Alan Mathison Turing‘in ―Computing Machinery and Intelligence‖ adlı 

makalesinde yer alan ―Can machines think?‖ sorusuyla ortaya çıkan ve bir makine ve bir insanın 

düĢündüklerini bir bilgisayar aracılığıyla söylemesi sonucunda verilen cevapların makineye mi 

yoksa insana mı ait olduğunun tespit edilebilmesini sağlayan ―Turing Testi‖ bugün dahi Yapay 

Zekânın ulaĢmak istediği hedeftir (Wang & Bhiksha, 2017). 

Yapay Zekâ kavramının kullanılması ise 1956 yılında McCarthy öncülüğünde gerçekleĢen 

Dartmouth çalıĢtayında ortaya atılmıĢtır. 1974 yılına gelindiğinde ise üretim odaklı projelerin 

desteklenmesi düĢüncesiyle Yapay Zekâ çalıĢmaları ―AI Winter‖ olarak tanımladığımız sürece 

girmiĢtir. 1997 yılında ise Yapay Zekâ alanındaki en önemli sıçramalardan sayılan IBM tarafından 
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geliĢtirilen ilk satranç oynayabilen bilgisayar Deep Blue tasarlanmıĢtır. Deep Blue‘nun baĢarısı 

sayesinde Yapay Zekâ çalıĢmalarına olan yatırımlar ve ilgi bu noktadan sonra artmaya baĢlamıĢtır. 

Derin Öğrenme kavramı ise Yapay Zekâ çalıĢmaları ile ortaya çıkmıĢ temelde Yapay Sinir Ağlarına 

dayanan Yapay Zekâ çalıĢmalarının alt dalıdır. Derin Öğrenmenin temeli insanın karmaĢık 

problemleri çözmede kullandığı çok katmanlı sinir ağ yapısını gözlemleyerek benzer bir sinir ağı 

yaratmaktır. 1943 yılında Walter Pitts ve sinirbilimci Warren McCulloch‘ın matematik ve 

algoritmalara dayalı ilk sinir ağ modelini yaratmaları Derin Öğrenme‘nin temellerini oluĢturmuĢtur.  

3.ÇEKĠġMELĠ ÜRETĠCĠ AĞ MĠMARĠSĠ 

ÇekiĢmeli Üretici Ağlar, giriĢ çıkıĢ ve gizli katmanları olan, modelin eğitimi sonunda giriĢ 

verilerine benzer istatistiklere sahip çıkıĢ verileri üreten bir çeĢit yapay sinir ağıdır. ÇekiĢmeli 

Üretici Ağların yapısında Üretici ve Ayırıcı olarak adlandırılan eĢzamanlı fakat birbirleriyle 

çekiĢmeli olarak çalıĢan iki sinir ağı bulundurmaktadır. ÇekiĢmeli Üretici Ağlar temeli aĢağı 

formülü yer alan Oyun Teorisi‘ne dayanan bir yapı üzerine inĢa edilmiĢtir (Çelik & Talu, 2020).  

           , log log log 1
data zx p x z p z

V D G E D x E D G z       
 

Üretici olarak adlandırılan ağa rassal veriler giriĢ verisi olarak verilir ve ayırıcı ağın gerçek 

verilerden ayırt edemeyeceği sahte veriler oluĢturması beklenir. Ayırıcı ağ ise üretici ağdan gelen 

sahte görüntüleri gerçek görüntüler ile ayırt etmeye çalıĢır. Ġteratif ilerleyen iĢlemler neticesinde 

üretici ağ zamanla gerçek verilerle benzer istatistiklere sahip veriler üretmeyi öğrenir, ayırıcı ağ ise 

giderek sahte veriler ile gerçek verileri ayırt etmekte zorlanır (Goodfellow, Pouget-Abadie, Mirza, 

& Xu, 2014). ÇekiĢmeli Üretici Ağda yer alan Üretici ve Ayırıcı ağın birbirleri ile olan iliĢki 

diyagramı ġekil 1‘de yer almaktadır. 

 

ġekil 1. ÇekiĢmeli üretici ağ mimarisi 

ġekil 1‘de görüldüğü gibi Ayırıcı ağ sistemine gerçek veri ve Üretici ağdan gelen sahte veri giriĢi 

sonucunda Ayırıcı ağ sistemine giren iki veri üzerinden bir sınıflandırma problemini çözmeye 

çalıĢır. Ayırıcı ağın üretilen verinin sahte olup olmadığına dair verdiği karar üretici ağa geri 

besleme olarak verilir. Yapılan her iterasyonda Üretici ağın gerçek verilere benzer istatistiğe sahip 

veriler üretmesinin performansı Üretici Ağ Kaybı olarak, Ayırıcı ağın gerçek ve üretilen sahte 

görüntüleri ayırt etmedeki performansı Üretici Ağ Kaybı olarak hesaplanır. ĠnĢa edilen modelden 
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beklenen performans Üretici Ağ Kaybının minimum olması Ayırıcı Ağ Kaybının ise maksimum 

olmasıdır. ÇekiĢmeli Üretici Ağ mimarisinin algoritması aĢağıda yer almaktadır. 

 

 

 

      
    

 

1

1

Giriş : gerçek görüntü verisi

gürültü vektörü

ÇıkıĢ : sahtegörüntü verisi

For _ do

For _ ( )do

Sahtegörüntüler üret ,...,

Gerçek görüntüler al ,...,

1
' yi eğit ağırlıkları güncelle :

d

i

i

i

m

m

x

z

G z

iterasyon sayısı

adım sayısı k

G z G z

x x

D        

      

     

1

1

1

log log 1

end for

Sahtegörüntüler üret ,...,

1
' yi eğit ağırlıkları güncelle : log 1

end for

g

m i i

i

m

m i

i

D x D G z
m

G z G z

G D G z
m







  
 

  




  

4.ÇALIġMANIN AMACI VE YÖNTEMĠ 

Derin Öğrenme yöntemleri ile sentetik tasarımlar üretmek mümkündür. Tasarımların üretilmesini 

mümkün kılan en önemli mimarilerden biri de ÇekiĢmeli Üretici Ağlardır. GerçekleĢtirilen bu 

çalıĢmada Derin Öğrenme yöntemleri içerisinde yer alan ÇekiĢmeli Üretici ağların özel bir çeĢidi 

olan Derin EvriĢimli ÇekiĢmeli Üretici Ağ mimarisi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada Kaggle platformu 

üzerinde yer alan 1059 adet halı/kumaĢ görüntülerini içeren hazır veri seti ―African Fabric Images‖ 

veri seti ile bir tasarımcının tasarım sürecini kolaylaĢtırmak amacıyla sentetik tasarımların 

üretilmesi amaçlanmıĢtır. Veri setinde yer alan 64 görüntü örnek teĢkil etmesi amacıyla ġekil 2‘de 

yer almaktadır. ÇalıĢma sonunda Derin ÇekiĢmeli Üretici Ağ mimarisi PyTorch Kütüphanesi 

desteği ile inĢa edilmiĢ ve yapay halı/kumaĢ tasarımları üretilmiĢtir. 
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ġekil 2. Modelin eğitiminde kullanılan ―African Fabric Images‖ veri setinden örnek görüntüler 

5.SONUÇLAR 

ĠnĢa edilen Derin EvriĢimli ÇekiĢmeli Üretici Ağ, Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz, 

2.50 GHz iĢlemcili 8,00 GB Ram ve 64 bit iĢletim sistemine sahip olan Asus FX503V modelindeki 

bir bilgisayarda kodlanmıĢtır. Model tekrar tekrar farklı eğitim tur sayıları ile çalıĢtırılarak üretilen 

görüntüler kayıt edilmiĢtir. Sırasıyla 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 700 ve 1000 eğitim turları 

sonlarında üretilen görüntüler ġekil 3‘te yer almaktadır. 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 143 Ankara, Turkey 

 

 

ġekil 3. Pytorch kütüphanesi ile kodlanan DCGAN modelinde her sırasıyla 100, 200, 300, 400, 500, 

600, 650, 700 ve 1000. Eğitim tur sonlarında üretilen görüntüler 

ĠnĢa edilen modelin ürettiği görüntülerin 650. Eğitim turundan sonra kalitesinin düĢtüğü 

gözlemlenmiĢtir. Gözlemlerin doğruluğunun ispatlanması amacıyla her turdan sonra üretici ve 

ayırıcı ağların hesapladıkları hatalar ġekil 4‘te yer alan grafiğe çizdirilmiĢtir. 

 

ġekil 4. PyTorch kütüphanesi ile kodlanan modeldeki üretici ve ayırıcı ağın hata oranlarının eğitim 

süresince tespiti 
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ġekil 4‘te görüldüğü gibi eğitim süresince zaman zaman üretici ağın hatası artıp, ayırıcı ağın hatası 

azalmıĢtır. Böyle durumlar, üretici ağın ürettiği görüntüler gerçek görüntülerle benzer dağılımlar 

göstermediği için istenmeyen durumlardır. Eğitim süresince hatalar adım adım takip edildiğinde 

650. Eğitim turundan sonra üretici ve ayırıcı ağ hataları arasındaki farkın açıldığı tespit edilmiĢtir ve 

bu sebeple eğitim 650. Eğitim turunda durdurularak mevcut parametreler ve giriĢ verileriyle 

üretilebilecek en iyi performanstaki görüntüler üretilmiĢtir. 
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Abstract 

Public transport is a very common form of transportation all over the world. It is getting a major 

issue handled at such high level as governments. Considering environmental benefits and 

contribution to a better-quality city life, this is a vital subject for municipalities and local 

governments. Researches show that the public transport is much more environmentally friendly 

than using personal vehicle. This paper comperes the data mining results before and after 

preprocessing with link analysis on a passenger satisfaction survey on a light rail public transport 

system. Passenger satisfaction levels are evaluated by using customer satisfaction survey.  

Polyanalyst, have been used for preprocessing and data mining. The results show that preprocessing 

increases the accuracy values of the data mining application. And also, it shows that using data 

mining models to analyze the satisfaction survey is suitable to contribute taking measures and 

improve the quality of service in public transport. 

Keywords: Passenger Satisfaction, Data Mining, Link Analysis, Decision Tree, Decision Forest 

1. INTRODUCTION  

Public transport is a very common form of transportation all over the world. Hence, to arrest more 

passengers use the public transport system it is essential and necessary to consider more about the 

passenger satisfaction considerations that effect the mode of option and the measures needed. 

This study deals with public transport users‘ satisfaction.  In recent years it is getting easier having 

personal vehicle. If the standards of public transport service quality won‘t be improved all the 

people want to use personal vehicle to go anywhere. In this study it is aimed to measure the 

passenger satisfaction and analyzing the results using data mining. But before data mining analysis, 

we have applied preprocessing stage by using link charts and link analysis. There are many studies 

about public transport all over the World. Some of them interests sustainable public transport, some 

of them handles the traffic problems, some studies emphasize accessible transport. But first of all, 

the passenger expectations should be determined. So that it appears how necessary measuring the 

satisfaction. And some of the data mining applications on public transport and customer satisfaction 

are given below. 

Beira˜o and Cabral (2007) presented the results of a qualitative analysis on car and public transport 

passengers to understand their behavior right to transport and to evaluate the public transports‘ 

service quality. Wen-Tai Lai and Ching-Fu Chen (2011) constructed a comprehensive study that 

considers public transit interest, service quality, perceived value, satisfaction, and personal 

intentions of public transport passengers‘ attitudes. Aggarwal et al. (2014) derived preferences for 

several criteria based on their views on shifting urban transport to the public transport system by 

pair-wise weighing method. Fiorio et al. (2013) explained ‗how does passenger satisfaction affect to 

alternative organizational models of local public transport service state?‘ They conducted a big 

survey in 2009 in 33 European cities and used the results of it to analysis the likelihood of 

satisfaction. Nathanail (2008) studied on measuring quality of service that is concerned on the 

prediction of 22 indicators, sorted under six criteria, like itinerary accuracy, system safety, 

cleanness, passenger ease, servicing, and passenger data. Kamaruddin et al. (2012) investigated 

passengers‘ prospects depending on the services provided by public transportations and its 

relationships to passenger satisfaction, loyalty and environmental elements. Awasthi et al. (2011) 

https://www.seslisozluk.net/behavior-nedir-ne-demek/
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studied for a hybrid study depended on SERVQUAL and fuzzy TOPSIS for evaluation of public 

transport service quality. Grigoroudis and Siskos (2004) indicated the primary efforts for passenger 

satisfaction at the transportation-communications sector within the frame of improvement and 

installation of national satisfaction barometers. Tao et al. (2014) examined the spatial-temporal 

dynamics of Bus Rapid Transit trips in comparison to non-Bus Rapid Transit trips.  Chou and Yeh 

(2013) used a model of literature-related findings to develop structures and observed indices for 

high-speed trending operations performance from the passenger's perspective. Abenoza et al.  

(2017) identified and characterized current and potential users of public transport in Sweden and 

explained the most important factors of travel satisfaction with Public Transport services for each 

segment of travelers. Oña et al. (2014) found party of passengers that sense the service quality in a 

more uniform method and applied a suitable statistic technique to find out the variables that effect 

the passengers‘ overall evaluation about the service. Nelson and Mulley (2013) provided a 

comparative method of Intelligent Transport Systems policy between Europe and Australia that 

critiques the effectiveness in enhancing passenger experience, operator influence and the likely 

effect on patronage. With latent semantic analysis method, Xu and Li (2016) analyzed online client 

reviews of hotels. They found the factors that create either passenger satisfaction or dissatisfaction 

toward hotels are different and are specific to particular types of hotels.  

The second aim of the study was determining the importance of preprocessing stage on the results 

of data mining application. Still there are many studies on new and hybrid preprocessing stages. 

Houari et al. (2016) proposed a method for the dimensionality reduction using LU-decomposition 

and Copulas. Crone et al. (2006), studied on several preprocessing methods on the classifier 

performance of support vector machines, neural networks and decision trees. Gürbüz et al. (2011) 

focused on several preprocessing and feature selection methods applied on the 15 Component 

reports of an airline firm in Turkey to realize and erase the data set. Iliou et al. (2017) proposed a 

new data pre-processing method and evaluated in a difficult classification data set, where the 

average performance of the various classifiers was less than 50%.  

The generally used transportation systems are aviation, land transport, and ship transport, that 

includes road and off-road transport and railway transport. Other types also exist, 

including pipelines, cable transport, and space transport.  Passengers generally use bus, Heavy Rail, 

Light Rail, Commuter Rail, Vanpool, Automated Guide way, Cable Car (tram), Ferryboat, Inclined 

Plane, Monorail, Trolleybus, Demand Response (Public Transportation‘s Role in Responding to 

Climate Change 2010). We selected the tram passengers for this study, because it is a new 

transportation mode for Kayseri and Kayseri must be taken into consideration because of its‘ 

population and geographical location in Turkey. 

2. KAYSERI LIGHT RAIL SYSTEM 

Kayseri is a rapidly growing city in Region of Central Anatolia, middle of Turkey. Population is 

1,322,376 of which around 1,000,000 live in the city of Kayseri, It covers an area of 17,170 km² 

(With selected items Kayseri, 2013-11). Kayseri is developing and growing every year. The annual 

population growth rate is %15.9 and is bigger than Turkey average population growth rate (%13.7) 

(With selected items Kayseri, 2013-18). So that Kayseri is a model city for the other Anatolia cities 

in Turkey. It has a lot of successful municipality Projects. One of them is Kayseri Light Rail System 

(KLRS) which was completed and started to public transportation in 2009. KLRS first phase was 

17,4 km and had 28 stations extending east-west axis in the city. Today it has 34 km rail line and 55 

stations. KLRS is being operated by Kayseri Transportation Company and carried about 35.000.000 

passenger in 2014 along 4.327.116 km. Kayseri Transportation Company has 38 light rail system 

vehicles at this time and the company has bought 30 more vehicles for the additional lines. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aviation
https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Road_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Off-road_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Cable_transport
https://en.wikipedia.org/wiki/Space_transport
https://www.seslisozluk.net/take-into-consideration-nedir-ne-demek/
https://www.seslisozluk.net/geographical-location-nedir-ne-demek/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kayseri
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3. PASSENGER SATICFACTION SURVEY 

For this study, the survey used was done between 29.02.2015 and 20.03.2016 in 28 stations of 

Kayseri Transportation Company, with 2500 passengers at different stations and different time 

periods of day. The subjects of questions are; Waiting durations, driver behavior, station officer 

behavior, tram cleanliness, air conditioning in vehicles, transfer operations, overall level of service. 

At the same time some demographic and personal information was saved to surveys. We have asked 

19 questions to the passengers given in Table 1. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 and Q7 are dependent 

variables so taken as outputs. The others (A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, P) are independent 

variables and are taken as inputs for this study. 

4. METHODOLOGY 

In this study, the PolyAnalyst 5 was used for the data mining and preprocessing. The used data was 

split into two parts. For considering the performance of the data mining models, the data were 

splited into a training data (70% of the dataset) randomly and a testing data (the remaining 30% of 

dataset).  We tested the training results on the test data for verifying the prediction accuracy of the 

target data. Link Analysis and Link Charts are used to find most effective parameters. We had new 

data set after Link Analysis to use for data mining. We compared the accuracy of results of data 

mining with new and preliminary data sets. 

4.1.Preprocessing in Data Mining  

Bad qualified data is one of the basic troubles of working with real datasets. The obtained data has 

some troubles covering incorrect information and missing data. Because of the restricted size of the 

sample we must reduce the loss of data, so the preprocessing and cleaning stage supposed basic 

importance (V. Figueiredo et al., 2005). The data mining process generally includes three stages: 

data pre-processing, data analysis, and result remarks. 

Data preprocessing is a basic and important stage that aims is to have final data sets for correct and 

useful data mining applications. It nearly takes for more than 60% on average of the effort in 

constructing the process (R. Houari etl al., 2016, S. García etl al., 2016).  

Data preprocessing covers data preparation: transformation of data, integration, normalization and 

cleaning; and data reduction stages, those aim at minimizing complication of the data, find out or 

removing not related and dirty data through feature selection, in- stance selection or discretization 

processes. The outcome awaited after a reliable connection of data preprocessing processes is a 

final data set, which can be reflected correct and user friendly for further DM algorithms (S. García 

etl al., 2016). 

Data mining algorithms, particularly the decision tree, does not work with missing values, and so 

even if records had a single missing value in one variable, they were deleted from the dataset. In 

this study we have used link analysis and link charts to have more suitable and right data for more 

acceptable data mining process. 

4.2.Link Charts 

A Link Chart is applied to compare the relationship of Yes/No and Categorical attributes, quickly.  

It provides us to synthesize the positive or negative intensity of a variable relationship. The weight 

of the line connecting the variables represents the intensity of the correlation. The correlation value 

is the statistical relationship between to variables.  The link count is the total number of coherent 

variables to be displayed. We used correlation value in this study. The results can be further 

adjusted by selecting to show either just positive or negative correlations. Link specific datasets can 

be created by right-clicking on the link arrow and selecting Create dataset from selected link.  This 
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will automatically create a dataset containing only those rows which contain both of the 

corresponding variable values (User manuel of polyanalyst 5, 2005). 

We used this function and created new dataset with more correlated variables after link charts. We 

then used this dataset for data mining and compared the results between the analyses before and 

after the preprocessing. 

We have 163 Link Charts that shows the correlation between all attributes and 2 of them are given 

in Fig. 1 and Fig. 2. 

Table 1. Questions of passenger satisfaction survey. 

Questions Answer class Code of Questions 

 in Analysis 

Living Town 1-Melikgazi    2-Kocasinan 

3-Talas           4-Hacılar 

5-Incesu         6-Other 

A 

Station conducted the survey 1-ORG2-TNZ 3-19M 4-BLS 5-

SLM 6-ANF 

7-KYK 8-SKR 9-STD 10-KKV 

11-YBĞ 12-EST 13-DSI 14-

ATM 15-KRY 16-AYD 

17-ESN 18-DVN 19-MYD 20-

HNT 21-KBB 22-FZL 23-ALP 

24-TNA 25-ERC 26-ÇKM 27-

YLD 28-DTM 

B 

Go down station 1-ORG2-TNZ 3-19M 4-BLS 5-

SLM 6-ANF 

7-KYK 8-SKR 9-STD 10-KKV 

11-YBG 12-EST 13-DSI 14-

ATM 15-KRY 16-AYD 

17-ESN 18-DVN 19-MYD 20-

HNT 21-KBB 22-FZL 23-ALP 

24-TNA 25-ERC 26-ÇKM 27-

YLD 28-DTM 

C 

Frequency of rail system usage 1-Daily for going work and home 

2-Daily for various purposes                              

3-Sometimes per week         

4-Sometimes monthly            

5-Rarely    

D 
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Survey time 1-07:30-09:29   2-09:30-11:59 

3-12:00-16:29   4-16:30-19:59 

5-20:00-00:00 

E 

Ticket type 1-Paper Ticket 

2-Off-price Ticket 

3-Ticket38 

4-Free Ticket 

F 

Is it possible making the travel by 

personal car? 

1-Yes          2-No 

3-Have no personal car 

G 

Gender 1-Male       2-Female K 

Age 1-13/25      2-26/35 

3-36/45      4-46/55 

5-56 /+ 

L 

Educational status 1-Primary 

2-High School 

3-University 

M 

Job  1-Student          2-Officer 

3-Worker          4-Trademan 

5-Housewife     6-Free 

7-Retired          8-Other 

N 

Income (TL) 1-500-1000        2-1001-1500 

3-1501-2500     4-2500 + 

P 

Satisfaction degree of waiting 

duration of tram 

1-Very satisfied 

2-Satisfied 

3-Hesitant 

4-Displeased 

5-Very displeased 

Q1 

Satisfaction degree of machinist 

attitudes 

Q2 

Satisfaction degree of security 

attitudes 

Q3 

Satisfaction degree of tram 

cleanliness 

Q4 

Satisfaction degree of tram physical Q5 
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As mentioned above we created all link charts between the all attributes. We have given the 

summary of the results in Tables 2-26. (+) shows the positive relations and (-) shows negative 

relations (dependencies) between the attributes. The empty columns and lines are removed from the 

tables. Table 2-5 shows the link chart results for parameter A. The other results are given in Table 

6-26 with Appendix. 

 

 

Figure 1. Link Chart between attribute A and D. 

 

 

Figure 2. Link Chart between attribute Q3 and Q6. 

 

 

 

properties  

Satisfaction degree of transfer 

applications 

Q6 

Satisfaction degree of general tram 

services. 

Q7 
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Table 2. Link Chart results of parameter A and B, C. 

A B C 

1 2 7 19 20 21 23 25 27 15 24 28 

1 - + + -   -    -  

2 + - -   + + +     

3    + +    + +   

6            + 

 

Table 3. Link Chart results of parameter A and D, E, F, G, K, L. 

A D E F G K L 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 

1  +       -           - +    

2           -  + -    - + +    - 

3 - - +          -  + -  + -      

4         +                

5                      +   

6   +    + -   +  -  - +  + -     + 

Table 4. Link Chart results of parameter A and M, N, P, Q1, Q2, Q3, Q4. 

A M N P Q1 Q2 Q3 Q4 

2 3 3 4 1 2 3 4 4 5 3 5 4 5 1 3 4 5 

1 +  - + - +   +      + -  - 

2           -        

3 - +    - - + -  +    +    

5 +  +       +  +       

6            + - +   - + 

Table 5. Link Chart results of parameter A and Q5, Q6, Q7. 

 

A 

Q5 Q6 Q7 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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1 -      +    -     

3  +  -         +  - 

6          -      

 

4.3.Link Analysis 

The Link Analysis tool of PolyAnalyst shows and visually represents complex patterns of 

dependencies between individual values of all categorical and yes/no variables.  The results of the 

study are given as graphs showing the connections. Link Analysis does not require any target 

variables.  The user needs only to select the variables to analyze.  It examines selected variables in 

the data and estimates correlations variable values (User manuel of polyanalyst 5, 2005). 

Link Analysis can be the first step data mining in many analytical projects.  This data-driven 

algorithm is especially useful if the user does not have the requisite domain knowledge, by helping 

the user immediately observe and isolate important correlation patterns (User manuel of polyanalyst 

5, 2005). 

The central object of the Link Analysis report is the Link Analysis diagram. In Fig. 3 we showed 

the Link Analysis diagram of our study‘s variables.  Red lines indicate positive correlations 

between values of variables, while blue lines indicate negative correlations.  The color intensity and 

weight of each line visually represents the strength of the association, where the thicker and darker 

lines have higher correlations. Node colors indicate which attribute the node belongs too.  Nodes 

are designated as solid colored rectangles which are variable values.  Variable names are designated 

as transparent rectangles with a double line border (User manuel of polyanalyst 5, 2005). 

4.4.Decision Trees 

Data mining has a growing interest in the last 30 years that covers the use of various data analysis 

tools to discover unrecognized, valid patterns and associations in huge data sets. Machine learning 

methods, mathematical algorithms, and statistical models can be the tools for data. After all, data 

mining includes more than data management and collection, as well as analysis and prediction. In 

data mining tasks, any one of four relationship types are searched: sequential patterns, classes, 

associations and clusters. A decision tree (DT) is used to determine the optimal course of action; 

that is, situations that have different alternatives with indeterminate results. The final diagram 

displays the structure of a particular decision and the interrelationships and interplay between 

different alternatives, decisions, and possible outcomes (Kozaka and U. Boryczka, 2016).  

Decision tree induction algorithms are one of the important studied machine learning tools [3].  An 

important point in the decision tree induction is the selection of split tests for decision nodes. This 

choice, which is often based on an intuitive metric such as knowledge acquisition or gini index, tries 

to optimize the predictive accuracy of the stimulated decision tree (Kozaka and U. Boryczka, 2016).  

PolyAnalyst DT algorithm is used to solve classification tasks only. It helps to solve the task of 

classifying cases into multiple categories.  DT is PolyAnalyst‘s fastest algorithm when dealing with 

a large amount of records and/or fields. It is used for categorical or Yes/No target attributes. The 

algorithm uses Information Gain splitting criteria, Shannon information theory and statistical 

significance tests.  

4.5.Decision Forest 
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There is another algorithm of PolyAnalyst for solving the task of categorizing data records into 

multiple classes named as Decision Forest (DF). The Decision Forest algorithm can process the 

same data types as The Decision Tree algorithm.  Processed independent features can be type of 

numeric, integer, yes/no, category, text and date (I. F.Blancoa, 2016). 

We also wanted to test the results of preprocessing by using decision forest algorithm on the same 

datasets.  

4.6.Results 

As mentioned above our aim is comparing the accuracy of data mining process results before and 

after preprocessing. We used link analysis and link charts because our data was all categorical. For 

data mining process we used DT and DF engines of PolyAnalyst and had some classification rules 

about our outputs (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7).  

As seen in link chart results in Table 2-26, there are positive and negative dependencies between the 

attributes. For example, for attribute A1 (Living Town is Melikgazi) has positive relation with B2, 

B7, Q14, Q41 and Q62. It means that passengers living in Melikgazi are generally displeased about 

satisfaction degree of waiting duration of tram. And also, they are generally very satisfied about 

satisfaction degree of tram cleanliness.  

We can also say that male passengers (K1) are very satisfied about satisfaction degree of machinist 

attitudes, security attitudes, transfer applications and general tram services. But for female 

passengers (K2) their thoughts, vice versa. 

The passengers whose age are bigger than 56 (L5) are generally very displeased about all outputs. 

We mentioned some of the results according to the link charts. There are lots of other remarks 

belong to link chart results. Here we didn‘t notice all of them. 

Here we also gave the Classification Probabilities of all decision tree and decision forest analysis 

before and after link analysis (preprocessing). As seen in Table 27 and 28, we have two stages for 

comparing the results. We had train and test processes for all data and preprocessed data. We 

compared the results by classification probabilities given in Table 27 and 28. For decision tree 

analysis, as seen below, classification probabilities for all outputs are more significant with 

preprocessed data according to the results both train and test. 
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Figure 3. Link Analysis diagram of our attributes. 

For decision forest analysis, only the preprocessed data for Q1 is 1% smaller than the results with all 

data. For Q4 and Q5 results are same for training but testing result with preprocessed data (68%) for 

Q4 is higher than the result with all data (58%). The results of train and test process of the other 

outputs (Q2, Q3, Q6, Q7) are again more significant with preprocessed data then the results with all 

data. 

We also have some classification rules according to decision tree and decision forest application. 

According to Table 27 and 28 we can select the classification rules that have higher classification 

probability from the results of decision tree or decision forest. In Table 29 we summarized the 

results.  

Table 27. Results of Decision Tree analysis before and after Link Analysis. 

 Classification Probabilities before 

link analysis (%) 

Classification Probabilities after link analysis (%) 

Train Test Train Test 

Q1 70 67 77 70 

Q2 77 76 82 70 

Q3 78 76 81 77 

Q4 65 61 73 68 

Q5 44 43 65 53 

Q6 69 67 71 70 

Q7 82 77 83 74 
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Table 28. Results of Decision Forest analysis before and after Link Analysis. 

 Classification Probabilities before link 

analysis (%) 

Classification Probabilities after link 

analysis (%) 

Train Test Train Test 

Q1 69 69 68 70 

Q2 74 70 86 70 

Q3 77 76 81 77 

Q4 71 58 71 68 

Q5 64 53 64 53 

Q6 68 75 71 76 

Q7 82 81 85 85 

 

Table 29. Results of Decision Forest analysis before and after Link Analysis. 

Output Classification Probability (%) Data Mining Tool 

Q1 77 Decision Tree 

Q2 86 Decision Forest 

Q3 81 Decision Tree, Decision Forest 

Q4 73 Decision Forest 

Q5 65 Decision Tree 

Q6 71 Decision Forest 

Q7 85 Decision Forest 

 

Table 30 Examples of obtained rules. 

For Q2 For Q7 

Q2 is 4 if, Q3 is 4 or 2. Q7 is 5 if, Q6 is one of (4, 1, 3, 2) and Q5 is one of (5,4). 

Q2 is 5 if, Q3 is 5 and Q1 is 5 or 

3. 

Q7 is 5 if Q6 is 5. 

 

5. CONCLUSIONS 

Data preprocessing is used by data analysts to improve the quality of knowledge discovery and data 

mining. It is really significant that, real-world data is dirty; high-performance mining systems 
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require quality data; and quality data yields concentrative patterns. According to Table 27 and Table 

28 with this study we showed the importance of preprocessing that improves the accuracy of results. 

By preprocessing we can have more significant results. For this study we can say preprocessing 

improved the accuracy of results by 4.85%.  

At the end of the study we mentioned about the classification rules that were obtained by this study 

with the experts of Transportation Company in Kayseri. As a result, they said that they will consider 

the rules because they are usable.  This study will also be an example for other companies 

especially the companies that has information by queries. 

On the other hand, traffic and transportation are the significant causes of the environmental 

pollution. That‘s why some precautions should be implemented. One of them is to encourage the 

people to use public transport vehicles instead of personal vehicles. This study aims that; not only 

measure the passenger satisfaction but also introduce the environmental aspects of public transport 

and personal vehicles. For next studies it can be developed a general methodology to evaluate 

environmental co-benefits in the tram transport sector and estimate the consequences in fuel 

consumption and greenhouse gas emission by using trams. 
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ABSTRACT 

Dates (Phoenix dactylifera L.) are a popular fruit in Middle Eastern countries. In fact, it is the staple 

food of millions of people in these countries. Furthermore, dates play an important economic, social 

and ecological role for people living in arid and semi-arid regions. Date seeds, also called as pits or 

seeds, are waste products from date processing and packaging plants. Therefore, seeds contain 

many valuable substances such as carbohydrates, vegetable oil, dietary fiber, bioactive compounds, 

and natural antioxidants. The main purpose of this study was to analyze the chemical composition 

of date seed oil extracted from ten native date palm seed varieties. Also to analyze the 

physicochemical parameters of acid value (AV), peroxide value (PV), saponification value (SP), 

iodine value (IV), K232, K270, and cetane index for oxidative status, quality, and safety of date 

seed oil. The choice of the seed variety was based on popularity and quality. The lipid extraction 

was carried out by a soxhlet apparatus using a standard solvent with a seed isolated from a matured 

date, the yield ranged from 3% to 7% depending on the variety. A wide range of saturated, mono, 

and polyunsaturated fatty acids are present in the kernel. The saturated fatty acids include caprylic 

(C8:0), capric (C10:0), lauric (C12:0), myristic (C14:0), palmitic (C16:0), margaric (C17:0), stearic 

(C18:0), and arachidic (C20:0) acids. The unsaturated include palmitoleic (C16:1), margaroleic 

(C17:1), oleic (C18:1),  gadoleic (C20:1), Linoleic (C18:2) and linolenic (C18:3) acids. Likewise, 

the analysis of the quality index of oil shows that seed oil is fresh and is less susceptible to 

autoxidation due to its low peroxide value. Indeed, the recorded iodine value of kernel oil was lower 

than 100, so this oil can be considered as anon-drying oil. According to these, and several results, 

date seed oil has a potential application, especially in cosmetic formulations such as body creams, 

shaving soap and shampoos, and pharmaceutical products. 

Keywords: Chemical composition; date seed oil; fatty acids;  Phoenix dactylifera L.; 

physicochemical characterization.  
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ABSTRACTS 

In Nigeria, although year-on-year governments allocate huge amount of money to the health sector 

for the provision of quality health care, the country has one of the worsen health indicators in the 

world. We examined the relationship between public expenditure on health and health outcomes in 

Nigeria based on time series data over the period of 1991 to 2017. The data was sourced from 

Central Bank of Nigeria (CBN) Statistical Bulletin and World Bank Development Index (WDI) and 

estimated using the Robust Least squares (R-LS) technique. The result shows that economic growth 

and literacy rate exert a significant positive effect on health outcomes in Nigeria while public health 

expenditure exerts a significant negative effect on health outcomes in Nigeria. It was submitted that 

government health expenditure impedes health outcomes. The study recommended that government 

through a sound policy and programmes should discourage all her non-productive activities and 

expenditures. Also government needs to empower the health sector accountability system in order 

to ensure that the resources allocated for health care services are used efficiently solely for the 

purpose the resources are meant for. 

Keywords: Public expenditure on health, Health outcomes, Economic growth, Literacy ratio, 

Robust least squares  

INTRODUCTION 

 One of core target of Sustainable Development Goals (SDG) is to ensure healthy lives and promote 

wellbeing for all at all ages (Nikoloski & Amendah, 2017). This goal according to World Health 

Organisation (2016) calls for a substantial reduction in the global maternal, neonatal and under-five 

mortality rate as well as a substantial increase health financing. Thus, the provision of quality health 

care is viewed as an important policy element to enhance broad-based economic performance. 

Accordingly, because of the importance of health in economic growth, many countries allocates 

huge amount of public funds to the provision of health care with the hope that this would improve 

the health of the people and in turn contribute positively to the country‘s economic performance 

(Murunga, Mogeni & Kimolo, 2019). This is imperative because quality health outcome is one of 

the sources of happiness and wellbeing of people, irrespective of their status in the society 

(Boachie, Ramu & Põlajeva, 2018). 
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Public expenditure on health represents one of the key drivers in meeting the important elements of 

the sustainable development goals (Nikoloski & Amendah, 2017). It serves as a primary source of 

funding in the health sector across the world and reduces the size of out of pocket expenditure thus 

relieving the population from poverty occasioned by catastrophic health expenditure (Murunga, 

Mogeni & Kimolo, 2019). Equally, investment in health sector provides the avenue for individuals 

to improve their health status. Meanwhile, like other investment projects, investing in health 

requires mobilization of resources, both financial and non-financial. The amount of expenditures 

incurred in the preparation of and improvements in population‘s health are regarded as health 

expenditures (World Bank, 2016). Not only does the size of the health expenditure is vital to enjoy 

a fair level of health capital, but also, the extent and optimality of public and private health care 

expenditures play a significant role in improving health status (Sağlam, 2017).  

Public health expenditure is an important source healthcare financing because it can potentially 

improve the health of millions of people, who are prevented from receiving health care by the 

obligation to pay directly at the moment of need (World Health Organization, 2010). Public 

involvement is also desirable when the consumption of health-care services entail positive 

externalities, as is the case for the immunization for vector-borne diseases, or when the government 

can mitigate the information asymmetry in the health sector, for example, between doctors and 

patients (Fujii, 2017). However, government intervention can lead to inefficient health-care 

provision when it interferes with the incentive structure. Another potential issue with the 

government intervention is that it is often inequitable as the non-poor are typically the main 

beneficiaries  of free or subsidized health care, which tends to be available only in urban hospitals 

(Fujii, 2017). This issue is particularly salient in developing countries. Even if services are available 

in every area, wealthier people may benefit more from health care provided by the government 

because they can afford the travel and time costs (Musgrove, 1996). Government spending may also 

be inefficient in the presence of corruption, because the government health-care payments may be 

diverted for other purposes (Fujii, 2017). 

Despite the recognition of the important role of public expenditure on health in low and medium 

income countries, health care is still mainly financed by out of pocket expenditure (OOPE) and 

households that are not under any form of medical cover face the risk of spending large sums of 

money when they become sick. Such unforeseen medical expenditures sometimes may exhaust 

household‘s source of livelihood and sometimes even force them to borrow loans from banks and 

friends (Murunga, Mogeni & Kimolo, 2019). Although, it is valid that healthcare can be financed 

by the private sector, there is a consensus among researchers and many development economists 
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that public health financing is important in addressing equity issues in healthcare consumption and 

income (re)distribution (Boachie, Ramu & Põlajeva, 2018).  

1. Statement of the Problem and Research Objectives 

Government expenditure for health has increased for most countries, though at a slower rate than 

gross domestic product (GDP). In most countries there has been a prioritization away from health in 

government budgets, putting the responsibility on the private sector and donors to fill the gap. In 

Nigeria, the public health sector is on the verge of collapse due to inefficiency, poor infrastructure 

and poor resources. Although the local, state and federal governments are responsible for primary, 

secondary, and tertiary levels of care respectively, there is poor coordination of healthcare services 

among the three levels of health system in Nigeria due to duplication of responsibilities 

(Aregbeshola & Khan, 2018). Primary healthcare (PHC) system which is expected to be the 

foundation of the country‘s health system has failed to provide basic healthcare services to the 

population due to problem of poor budgetary allocation, decaying and poor infrastructure, poor 

governance structure, poor service delivery and poor health worker performance (Kress & Wang 

2017).  Furthermore, Nigeria has poor health indicators compared with the average for Africa 

region with life expectancy at 47.7 years, under five mortality rate at 108.8 per 1000 live births, 

maternal mortality ratio at 814 per 100 000 live births, infant mortality rate at 69 per 1000 live 

births and neonatal mortality rate at 34.3 per 1000 live births in 2017 (World Health Statistics, 

2017). 

In countries, where there is low level of public health spending people are forced to use private 

services (Lehan et al., 2005) as such out-of-pocket payments OOP health expenditure as a 

percentage of private expenditure on health has grown to 95% (World Health Statistics, 2016). The 

high level of OOP health spending as a major source of healthcare financing limits the ability of 

poor households to access and utilize basic healthcare services. In addition, Nigeria has the highest 

OOP health expenditure as a share of total health expenditure compared with other Africa countries 

of which the highest OOP health expenditure is noted in Cameroon-66% (World Health Statistics, 

2016). Existing studies on public expenditure on health outcomes have produced mixed results on 

the relationship between expenditure and health outcomes. To the best of this review, none of the 

existing studies on Nigeria seek to analyze the interaction between public health expenditures and 

various health outcomes. Understanding the health variables with which public expenditure have 

least impact and health outcomes with which public expenditure have the highest impact can help 

policy makers to allocate health resources more efficiently and productively so as to achieve better 

health outcomes. In order to address this gap, the broad objective of this study is to examine the 
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relationship between public expenditure on health and health outcomes in Nigeria. The specific 

objectives are to: 

i. analyse the effect public spending on health on health outcomes in Nigeria; 

ii. investigate the effect of literacy level on health outcomes on in Nigeria; and 

iii. examine the effect of economic growth on health outcomes on in Nigeria. 

2. Significance of the Study 

The contribution of this study is to provide insightful information to workers in the health 

sector of the state and national level of government regarding health financing. The outcome 

of the study may also be a point of reference for policy makers to formulate health policies 

targeting at ensuring efficiency of expenditure on health care.. The study findings will also 

be of great importance to future researchers in the subject of health economics to inform 

governments and policy makers on the necessity of designing programs and policies that 

would provide financial risk protection to populations as a target of Sustainable 

Development Goals. In this first section of the paper we have presented the introductory 

part of the study, thereafter we present the literature review in the second section. The third 

part of the study is on data analysis, while the fourth section is on conclusion and 

recommendations 

LITERATURE REVIEW 

1. Conceptual Review 

The World Health Organization (1996) defined health as a state or ability of individual to 

live a socially and economically productive life. It is a multi-dimensional concept that is 

usually measured in terms of absence of physical disability or a condition that is likely to 

cause death, emotional well-being and stationary social functioning. It can also be seen as 

physical and mental well-being of people which is measured using indicators such as life 

expectancy, adult mortality, child mortality rate, adult survival rate and so on (Aguayo-

Rico, 2005). Health is a somewhat difficult to define and never in a state of perfection since 

one can be really sick, but never perfectly healthy. According to the World Health 

Organization (WHO), the health system in of a country comprises all organizations, 

institutions and resources that are devoted in producing health actions. 

Berger and Messer (2002) view health as a form of capital, such that health care is both a 

consumption good that yields direct satisfaction and an investment good that yields indirect 

utility through increased productivity, fewer sick days and higher wages. In the view of 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 163 Ankara, Turkey 

 

Mwabu, (2008) the measurement of health is regarded as health status or outcomes. Since 

health is multi-dimensional, health status is also multi-dimensional, and thus has a variety of 

measures. Health status determines job productivity, the capacity to learn at school and the 

ability to grow intellectually, physically and emotionally. According to Bloom and Canning 

(2008), ―health is a direct source of human welfare and also an instrument for raising 

income levels‖.  

On the other end, government expenditure refers to the aggregate of a country‘s public 

sector spending in all aspects of its activities, which could be for recurrent or capital 

purposes (Afzal, 2010). According to Okoh (2008) government expenditures are the 

expenses the government incurs in carrying out its programmes. .  In the view of Bhatia 

(2002), government Expenditures are the expenses which a government incurs for (i) its 

own maintenance (ii) society and the economy (iii) helping other countries (Bhatia 2002).  

Njoku (2005) define public expenditure as government spending from revenues derived 

from taxes and other sources.  Government (public) expenditures are generally categorized 

into expenditures on administration, defense, internal securities, health, education, foreign 

affairs, etc. and it has both capital and recurrent components. According to WHO (2010), 

fiscal health expenditure consists of recurrent and capital spending from government 

budgets, external borrowings and grants (including donations from international agencies 

and NGOs), as well as compulsory health insurance funds. It consist of recurrent and capital 

spending from government (federal, states and local government) budgets, external 

borrowings, and grants (including donations from international agencies and 

nongovernmental organizations), and social (or compulsory) health insurance funds. While, 

total health expenditure is the sum of public and private health expenditure. It covers the 

provision of health service (preventive and curative) family planning activities, nutrition 

activities and emergency aid designated for health but does not include the provision of 

water and sanitation (WHO, 2010). 

2. Theoretical Review 

Adolph Wagner (1835-1917) theory was based on the position that, there is a functional relationship 

between the growth of an economy and the growth of government activities so that the 

governmental sector grows faster than the economy. The force pushing up public expenditure is the 

complexities of social and economic nature of development in the economy which made an efficient 

administration also more complex and expensive. Secondly, the state activities were increasing in 
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their coverage. Traditionally, the state was limited to only defence, justice, law and maintenance of 

order and social overheads. But with the growing awareness of its responsibilities to the society, the 

government was expanding its activities in the fields of various welfare measures (Ilori & Ajiboye, 

2015). In Grossman's (1972) demand for health model, individual's underlying level of health is 

treated as a capital good that grows with investment in health which cannot be acquired 

instantaneously as such, the desire to raise ones stock of health capital to a level can only be done 

overtime (Laporte, 2015). Based on the Becker (1965), the model submitted that, while the health of 

individuals as capital stock depreciates as they aged, they use medical care and their own time to 

reproduce health capital. The optimal level of the investment is attained when the marginal cost and 

marginal benefits of the improved health status in form of healthy time are equal (Jochen & Jan-

Egbert, 2017). The three key predictions of the model are that an increase in the depreciation rate, 

would reduce the demand for health, an increase in wages would have an indeterminate effect on 

the quantity of health demanded. As wages increase, there is an increase in the marginal 

productivity of health as more healthy days are available to earn higher wages creating an incentive 

to invest in health and demand a higher health stock. Finally, education increases the demand for 

health stock (Ehrlich and Chuma, 1990).               

3.Empirical Review 

Several studies have been conducted on the effect of public health expenditure on health 

outcomes in developed, developing and emerging market economies. However, these 

studies have produced mixed results; while majority of the existing studies established a 

negative relationship between the two variables, studies also abound suggesting that the 

relationship between the two variables is positive. By and large, the mixed evidence is not 

unconnected with the measure of health outcomes being used and the quality of institutions 

of each country among others.  

Among the few evidence in support of the positive effect of public health expenditure on 

health outcomes, McCullough and Leider (2016) studied the independent impact of a 

community‘s health and non-health expenditures on a broad measure of overall health proxy 

by the country health rankings using data from the US Census Bureau based on lagged 

longitudinal models that accounted for correlations of health outcomes and expenditures 

within countries. The study found significant positive associations between expenditures 

and county health rankings for seven of the fourteen expenditure categories examined: 

community health care and public health, public hospitals, fire protection, K–12 education, 

corrections, libraries, and housing and community development. These areas of social 
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spending have modest but detectable positive associations with population health, whether 

or not they primarily target health. In the same vein, Murunga, Mogeni and Kimolo (2019) 

investigate the effectiveness of public health spending on health outcomes in Kenya using 

infant mortality rate as measure of health outcomes over the period of 1984 to 2015 based 

on data from World Bank database and Kenya National Bureau of Statistics Economic 

Surveys. The result of the Error Correction Model (ECM) shows that public expenditure on 

average influence health outcomes positively in Kenya which suggest that increase in public 

expenditure improves health outcomes. The other factor that is found to be important 

determinant of health outcomes in Kenya is child immunization.  

Among the several studies that established negative effect of public health expenditure on 

health outcomes, Yaqub, Ojapinwa and Yussuff (2015) examined the effect of governance 

on the effectiveness of public health expenditure in Nigeria using both the ordinary least 

squares and the two-stage least squares. The result showed that public health expenditure 

has negative effect on infant mortality and under-5 mortalities when the governance 

indicators are included. In the same vein, Boachie and Ramu (2015) studied the impact of 

public health spending on infant mortality in Ghana using OLS and Newey-west estimation 

for the period 1990-2012. The study find evidence that the declining or falling infant 

mortality rate in Ghana has been influenced by public health spending among other factors 

after controlling for real per capita income, literacy level, and female participation in the 

labour market. Also, Çevik and TaĢar (2013) study the effect of government spending on 

healthcare on health outcomes based on cross sectional regressions. The study found that 

government health spending as a share of GDP is negatively associated with lower level of 

under-5 mortality by elasticities. The study also found significant and negative coefficient a 

number of socio-political determinants such as the law and order, education level, 

population as well as income level as a main determinant. In another study, Kim and Lane 

(2013) analyzed the relationship between public health expenditure and national health 

outcomes among developed countries using data collected from 17 OECD countries 

between 1973 and 2000. The result of the mixed-effect model, showed a negative 

relationship between government health expenditure and infant mortality rate, and a positive 

relationship between government health expenditure and life expectancy at birth.  

METHODOLOGY 
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This study follows the ex post factor research design. The choice of this research design is 

because of its usefulness in examining how an independent variable, present before a study, 

affects a dependent variable. In line with the study conducted by Murunga, Mogeni and 

Kimolo (2019) on public health spending and health outcomes in Kenya using Grossman 

(1972) model which envisage that individual health status is a function individual inputs and 

is specified as shown in equation 1. 

Y=f (W)     (1) 

Where Y measures individual health status and W represents individual inputs to the health 

function. With such health production function, one can easily carry out and empirically 

estimate the effect of health expenditure on health status. Aggregate health production 

function is considered because it allows the estimation of overall effect of the utilization of 

healthcare on the health status of the population. 

1. Model Specification and Method of Data Analysis 

The model for this study was adopted from the study conducted by Murunga, Mogeni and 

Kimolo (2019) where infant mortality rate was the dependent variable while the dependent 

variables are public health expenditure, female literacy rate, number of doctors, child 

immunization and per capita GDP. As a modification, this study used infant mortality rate as the 

dependent variable while the share of public health expenditure in GDP, per capita GDP and 

literacy ratio were the independent variables. The functional relationship among these variables 

is presented as follows: 

yt = f(Gset, Gsht Inft)       (3) 

IFMR = β0 + β1       + β2GDPPt + β3 LRt + µ t    (4) 

Where: 

IFMRt = Infant mortality ratio 

     = Government expenditure on Health in GDP (
      

   
  

GDPP = Economic growth proxy by GDP per capita 

LRt = Literacy ratio 

The a priori expectation based on economic theory suggests a positive relationship between the 

government expenditure on health, economic growth, and literacy ratio and health outcomes.  

2. Sources of Data and Method of Analysis 

In this study, the data series covered the periods between 1991 and 2018 which is a period of twenty 

eight (28) years. The data were obtained from the publication of Word Development Index (WDI). 
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The choice of the time frame was informed by the main reason of capturing the growth dividend, as 

well as the MDGs influence on developmental activities in Nigeria. 

In the analysis of data, the multiple regression model is estimated using Robust Least Squares M-

estimation approach. The choice of this estimation approach is because the method is an alternative 

least square regression model appropriate when most of the fundamental assumptions are not 

fulfilled by the nature of the data (Ilesanmi, Samuel, and Asogbon, 2017). The method produce 

robust estimation for a regression model as it provides useful information even if some of the 

assumptions used to justify the estimation method are not applicable by using iterative methods to 

assign different weights to residuals until the estimation process converges (Ilesanmi, Samuel, 

and Asogbon, 2017). Prior to the estimation of the model, the nature of stationarity of the dataset 

was assessed using the two Fisher type unit root tests; augmented Dickey-Fuller (ADF) and 

Phillips-Perron (PP) unit root tests. The estimated model of this study is evaluated using based on a 

priori criterion, statistical test, Jarque-Bera test for normality, the test for multicorrelation and trend 

analysis using the line graph. 

RESULTS 

1. Preliminary Results 

This section presents the result of the descriptive, correlation and trend analysis as well as 

the Unit root test. 

Table 1: Descriptive Statistics  

 IFMR      GDPP LR 

 Mean  0.472  0.151  176068.5  26.926 

 Median  0.460  0.140  85814.30  27.000 

 Maximum  0.532  0.403  507883.0  28.000 

 Minimum  0.460  0.001  3354.940  25.000 

 Std. Dev.  0.023  0.128  190876.0  0.474 

 Skewness  1.819  0.489  0.796 -2.455 

 Kurtosis  5.017  1.983  1.926  12.477 

 Jarque-Bera  19.470  2.239  4.151  128.167 

 Probability  0.000  0.326  0.126  0.000 

 Sum  12.754  4.078  4753849.  727.000 

 Sum Sq. Dev.  0.013  0.424  9.47E+11  5.852 

 Observations  27  27  27  27 

Source: Author, 2020 
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In Table 1, the value of Jarque-Bera statistics indicated that public health expenditure and 

economic growth are not normally distributed since their p-values are statistically 

significant at 5% level of significance. However, health outcome as proxy by infant 

mortality rate and literacy were found to be normally distributed. 

Table 2:  Correlation Analysis Matrix 
 IFMR      GDPP LR 

IFMR  1.000  0.755  0.853 -0.072 

PUHE  0.755  1.000  0.927 -0.218 

GDPP  0.853  0.927  1.000 -0.261 

LR -0.072 -0.218 -0.261  1.000 

Source: Author, 2020 

The result displayed in Table 2 show that there was a positive association between public 

health expenditure and health outcome; economic growth and health outcome while a 

negative association was found between literacy rate and health outcomes in Nigeria. The 

correlation coefficients of public health expenditure, health outcome, economic growth and 

literacy are not very strong since they are below 0.95 indicating the absence of the problem 

of multicorrelation among the independent variables. 

Table 3: Unit root test results.  
  

Variables 

ADF  Test (Value) Order  PP  Test (Value) Order 

Level  First Diff  Level  First Diff   

IFMR -0.473 

(0.879) 

2.721 

(0.997) 

- 1.396 

(0.955) 

-4.778 

(0.000) 

I(1) 

PUHE -0.026 

(0.947) 

-6.443 

(0.000) 

I(1) 1.079 

(0.922) 

-6.292 

(0.000) 

I(1) 

GDPG 

-0.025 

(0.978) 

-3.768 

(0.000) 

I(1) 1.613 

(0.971) 

-3.293 

(0.000) 

I(1) 

LR 

-1.360 

(0.586) 

-1.499 

(0.123) 

- 0.480 

(0.812) 

-1.499 

( 0.123) 

- 

Critical 

Value @ 

0.01 

 

-3.766 

 

-2.674 

 

-2.653 -2.657  

 0.05 -3.004 -1.957  -1.954 -1.954  

 0.10 -2.642 -1.608  -1.640 -1.609  

Source: Author, 2020 
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The unit root result displayed in Table 3 was computed without intercept and trend. Both the 

augmented Dickey-Fuller (ADF) Phillips-Perron (PP) unit root tests indicate that none of the 

variables in the model is stationary at level. That is, there is no I(0) series in the dataset. Equally, 

both approach indicated that public health expenditure and economic growth are stationary at first 

difference I(1) while literacy ratio remains non-stationary even at first difference. Meanwhile, infant 

mortality was found to be stationary at first difference based on PP unit root test only. Given the 

unit root problem of the dataset, in the estimation of the model we employ Robust Least 

Squares estimation technique a method that produce robust estimates that is resistant to the 

influence of outliers even when core assumptions of estimating least squares regression are 

not satisfied by the nature of the data (Ilesanmi, Samuel & Asogbon, 2017). 

The result of the trend analysis is presented in Figure 1 and Figure 2 as follows: 

Figure 1: Public Health Expenditure in Nigeria 1991-2018 
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Source: Authors, 2020. 

Figure 1 showed that although public health expenditure in Nigeria was rising between 1992 

and 1998, the growth pace is however very slow. Between 1999 and 2009, public health 

expenditure grew sluggishly but in 2010 it skyrocketed and later slump between 2011 and 2013. 

Between 2013 and 2016 it rose sharply and fall back immediately but from 2016 to 2018 it has been 

on the increase. 

Figure 2: Health Outcome in Nigeria 1991-2018 
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Source: Author, 2020 

The trend analysis as illustrated in Figure 2 show that from 1991 to 2005 health outcomes 

was very low or constant. It has however since 2004 to 2018 be rising in a step-wise pattern. 

4.2.2 Empirical Result 

In order to determine the effect of public expenditure on health outcomes in Nigeria, the 

study used the Robust Leasts Squares (R-LS) regression and the result is presented in Table 

4: 

Table 4: OLS Regression 

 

Source: Author, 2019 

In Table 4 above, economic growth (β = 0.010, z = 4.554, p<0.05) and literacy rate (β =0.004, z = 

6.896, p< 0.05) exert a significant positive effect on health outcomes in Nigeria while public health 

Dependent variable: IFMR 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.    

PUHE -0.004 0.002 -1.969 0.054 

GDPP 0.010 0.002 4.554 0.000 

LR 0.004 0.001 6.896 0.000 

C 0.344 0.030 11.487 0.000 

R-squared              0.837 

Adjusted R-squared              0.751 

Rn-squared statistic 

(Prob) 

            123.4201 

             (0.000) 
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expenditure (β= -0.004, z=--1.969, p<0.05) exerts a significant negative effect on health outcomes 

in Nigeria at 5%level of significance. The result shows that health outcomes decrease even with 

increase in public health expenditure contrary to a priori expectation. The multiple coefficient of 

determination (R
2
) is 0.837 which shows that 83.7% of the changes in health outcomes are 

explained jointly by variations in public health expenditure, economic growth and literacy ratio. All 

the variables are significant and affect health outcomes in Nigeria. The F-statistics is 123.4201 and 

is significant, indicating that the model is perfoms very well in the estimation of the relationship 

among the variables  

4.3 Discussion of Findings 

The Robust Least Squares result shows that economic growth and literacy rate exert a 

significant positive effect on health outcomes in Nigeria while public health expenditure exerts a 

significant negative effect on health outcomes in Nigeria at 5%level of significance. The result 

shows that health outcomes decrease even with increase in public health spending 

contrary to a priori expectation. This means that, the higher public health spending in 

Nigeria, the lower the health outcomes of the people. This result although is contrary to a 

priori expectation, however the overwhelming rate at which public office holders and 

politician in Nigeria are embezzling monies meant for various sectors of the economy such 

health, education and transport to mention but few and the inefficiency in the system are not 

far from the reason while public health expenditure did not translate to improve health 

outcomes in the country.  Similar relationship was established by Kim and Lane (2013) 

analyzed the relationship between public health expenditure and national health outcomes 

among developed countries. A statistically significant association was found between 

government health expenditure and public health outcomes. Particularly, the findings 

showed a negative relationship between government health expenditure and infant mortality 

rate, and a positive relationship between government health expenditure and life expectancy 

at birth. The result also corroborates the findings in the study conducted by Murunga, 

Mogeni and Kimolo (2019) on the effectiveness of public health spending on health 

outcomes. The results show that public expenditure on average influence health outcomes in 

Kenya. These results therefore provide evidence to support that increase in public 

expenditure improves health outcomes. The other factor that is found to be important 

determinant of health outcomes in Kenya is child immunization 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 172 Ankara, Turkey 

 

By and large the result submitted that health outcome in Nigeria is on the decrease despite 

the year-on-year increase in public health expenditure. Accordingly, as public health 

expenditure on health increases, the county health outcomes decline. This result pointed out 

the fact that government spending in the health sector has not yield the expected outcome in 

terms of improvement in the health of the people. This may be traced to embezzlement of 

the funds earmarked for the provision of health facilities, vaccines and drugs by the public 

health workers especially does in charge of the management and disbursement of the funds. 

Based on the stated findings from the investigation carried out, the study makes the 

following recommendations: government should discourage all her non-productive activities 

and expenditures; and policy frameworks especially contractionary monetary policy as well 

as export diversification and import reduction policies that can bring about stable inflation 

rate should be revitalised, it also imperative. Also, fiscal policy should be revitalised in a 

way that can stimulate economic activities, thereby control inflation and government need 

to empower the health sector accountability system in order to ensure that the resources 

allocated for health care services are used judiciously.  
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Appendixes 

YEAR IFMR PUHE GDPP LR 

1991 0.46 0.00322 3354.94 62.49 

1992 0.46 0.000765 5521.74 62.49 

1993 0.46 0.019428 6934.33 62.49 

1994 0.46 0.010481 8941.18 62.49 

1995 0.46 0.016315 18524.9 62.49 

1996 0.46 0.014278 25179.2 62.49 

1997 0.46 0.017858 25502.3 62.49 

1998 0.46 0.021234 24100.5 62.49 

1999 0.46 0.074117 27642 62.49 

2000 0.46 0.064243 38390.8 62.49 
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2001 0.46 0.09705 38959.9 62.49 

2002 0.46 0.140278 55152.1 62.49 

2003 0.46 0.104915 65941.7 60.51 

2004 0.46 0.097653 85814.3 60.51 

2005 0.465 0.148534 105545 60.51 

2006 0.46 0.155652 130547 60.51 

2007 0.46 0.190831 142308 60.51 

2008 0.46 0.213462 163221 57.95 

2009 0.46 0.180921 162596 57.95 

2010 0.484 0.181461 347934 57.95 

2011 0.484 0.403053 389040 57.95 

2012 0.484 0.330219 431523 57.95 

2013 0.484 0.284705 468763 57.95 

2014 0.484 0.291837 507883 57.95 

2015 0.527 0.373378 497883 57.95 

2016 0.530 0.297889 468763 57.95 

2017 0.532 0.344717 507883 57.95 

2018 0.527 0.373378 497883 68.25 

 

 

 

 IFMR PUHE GDPP LR 
 Mean  0.472370  0.151055  176068.5  26.92593 
 Median  0.460000  0.140278  85814.30  27.00000 
 Maximum  0.532000  0.403053  507883.0  28.00000 
 Minimum  0.460000  0.000765  3354.940  25.00000 
 Std. Dev.  0.022657  0.127634  190876.0  0.474417 
 Skewness  1.819338  0.489178  0.796248 -2.455150 
 Kurtosis  5.016648  1.983430  1.925971  12.47709 

     
 Jarque-Bera  19.47019  2.239416  4.150780  128.1670 
 Probability  0.000059  0.326375  0.125507  0.000000 

     
 Sum  12.75400  4.078494  4753849.  727.0000 
 Sum Sq. Dev.  0.013346  0.423554  9.47E+11  5.851852 

     
 Observations  27  27  27  27 

 

 IFMR PUHE GDPP LR 
IFMR  1.000000  0.755051  0.853290 -0.072493 
PUHE  0.755051  1.000000  0.927110 -0.217733 
GDPP  0.853290  0.927110  1.000000 -0.261002 

LR -0.072493 -0.217733 -0.261002  1.000000 
Null Hypothesis: IFMR has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.473887  0.8789 

Test critical values: 1% level  -3.769597  
 5% level  -3.004861  
 10% level  -2.642242  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: PUHE has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.025965  0.9474 

Test critical values: 1% level  -3.724070  
 5% level  -2.986225  
 10% level  -2.632604  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 
Null Hypothesis: GDPP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.372014  0.9778 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
Null Hypothesis: LR has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.360236  0.5863 

Test critical values: 1% level  -3.699871  
 5% level  -2.976263  
 10% level  -2.627420  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 
Null Hypothesis: D(IFMR) has a unit root 
Exogenous: None   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.721232  0.9972 

Test critical values: 1% level  -2.674290  
 5% level  -1.957204  
 10% level  -1.608175  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 
Null Hypothesis: D(PUHE) has a unit root 
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.443420  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 
 
Null Hypothesis: D(GDPP) has a unit root 
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.767867  0.0006 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

 
 
Null Hypothesis: D(LR) has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.498801  0.1228 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 
 
Null Hypothesis: IFMR has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.395508  0.9554 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  8.69E-05 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  8.31E-05 
     
      

 
Null Hypothesis: PUHE has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.078640  0.9223 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.003121 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001720 
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Null Hypothesis: GDPP has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  1.612850  0.9706 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  1.49E+09 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.89E+09 
     
     Null Hypothesis: LR has a unit root  

Exogenous: None   
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  0.480423  0.8122 

Test critical values: 1% level  -2.653401  
 5% level  -1.953858  
 10% level  -1.609571  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  4.279198 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.279198 
     
     Null Hypothesis: D(IFMR) has a unit root 

Exogenous: None   
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.778928  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  9.65E-05 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  9.65E-05 
     
     Null Hypothesis: D(PUHE) has a unit root 

Exogenous: None   
Bandwidth: 12 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -6.292131  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.003061 
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HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.004137 
     
          

Null Hypothesis: D(GDPP) has a unit root 
Exogenous: None   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -3.793316  0.0005 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  1.64E+09 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  1.71E+09 
     
      

Null Hypothesis: D(LR) has a unit root  
Exogenous: None   
Bandwidth: 0 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.498801  0.1228 

Test critical values: 1% level  -2.656915  
 5% level  -1.954414  
 10% level  -1.609329  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  4.483231 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  4.483231 
     
     Dependent Variable: IFMR   

Method: Robust Least Squares  
Date: 07/23/20   Time: 15:11  
Sample (adjusted): 1992 2018  
Included observations: 27 after adjustments 
Method: M-estimation   
M settings: weight=Bisquare, tuning=4.685, scale=MAD (median 
        centered)   
Huber Type I Standard Errors & Covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     LOG(PUHE) -0.004110 0.002131 -1.928750 0.0538 

LOG(GDPP) 0.010060 0.002209 4.554481 0.0000 
D(LR) 0.004484 0.000650 6.896106 0.0000 

C 0.343958 0.029942 11.48733 0.0000 
     
      Robust Statistics   
     
     R-squared 0.837353     Adjusted R-squared 0.750920 

Rw-squared 0.903826     Adjust Rw-squared 0.903826 
Akaike info criterion 50.71680     Schwarz criterion 57.32476 
Deviance 0.001255     Scale 0.005333 
Rn-squared statistic 123.4201     Prob(Rn-squared stat.) 0.000000 

     
      Non-robust Statistics   
     
     Mean dependent var 0.474852     S.D. dependent var 0.024816 

S.E. of regression 0.018720     Sum squared resid 0.008060 
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CLIMATE CHANGE AND ETHNOMEDICINAL IMPLICATIONS: 

EFFECTS ON INDIGENOUS HEALTHCARE SYSTEM 

 

Tojo Jose 

Centre for Research and Evaluation, Bharathiar University, Coimbatore 

 

ABSTRACT 

Ethnomedicine incorporates the indigenous medicinal experiences practiced by the ethnic 

populations that are purely embedded on plant based treatment modalities. Medicinal plants are 

inevitable part of the indigenous populations and it reflects in all phases of their life. As global 

warming and other climatic fluctuations have deleterious effect in vegetation patterns, it too has 

implications in the medicinal flora and allied ethnomedicine.  Climate change has direct influence 

on the medicinal plants which have implications in the chemical composition of the plant, 

exclusively the secondary metabolites. The cornucopia of climate change imposes vagaries in the 

phytochemical and pharmacological attributes of the plant with unimaginable repercussions in the 

quality of the medicines extracted and thereby affects the herbal formulations for various ailments. 

It should be noted that more than 50% of population in Asia and Africa still depend on plant-

derived traditional medicine. As the indigenous populations can easily access the medicinal plants 

in their premises and they totally rely on the plant entrenched treatment modalities, the effects are 

calamitous. It will have cataclysmic outcomes in the total health care system of the tribal clutches. 

The indigenous medicinal experiences are exclusive to each tribal community and are part and 

parcel of their rich ethnic culture. It is the need of the hour to concentrate to mould steps and actions 

to shield the unique healthcare modalities confined to the indigenous settlements along with 

practical mitigation measures embedded in a participatory approach are recommended. 

Keywords: Climate Change, Indigenous populations, Medicinal Plants, Tribal Community 
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DEMĠR EKSĠKLĠĞĠ ANEMĠSĠ OLAN PEDĠATRĠK HASTALARIN VĠTAMĠN B12 VE 

FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

(EVALUATION OF VITAMIN B12 AND FOLIC ACID LEVELS OF PEDIATRIC 

PATIENTS WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA) 

 

Dr. AyĢe Burcu AKINCI 

Çanakkale Devlet Hastanesi, ORCID: 0000-0001-6026-4786 

ÖZET 

Demir eksikliği anemisi (DEA), çocuklarda en sık görülen anemi nedenidir. Hastalarda sıklıkla 

hipokrom mikrositer anemi bulguları mevcuttur. Vitamin B12 eksikliği ise ikinci en sık görülen 

nütrisyonel anemi nedenidir.  Her ikisinde de en sık sebep, besinlerle yeterli demir veya vitamin 

B12‘nin alınamamasıdır. Bu çalıĢmada, DEA ile baĢvuran olgularımızda vitamin B12 ve folik asit 

düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.  

ÇalıĢmaya, Eylül 2017-ġubat 2018 ayları arasında hastanemiz Çocuk Hematoloji-Onkoloji 

polikliniğinde DEA nedeni ile takip edilen 53 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak 

incelenerek  vitamin B12 ve folik asit değerleri bakılmıĢ olanlar bulundu. Hastalar; 

sosyodemografik özellikleri,  hemogram, demir parametreleri, vitamin B12, folik asit düzeyleri 

açısından incelendi.  

DEA‘sı olan 53 hastanın 49‘una vitamin B12 düzeyi bakılmıĢtı. Bu hastaların yaĢ ortalaması 

81.96±74.95 aydı. Hastalardan 23‘ü (%46.9)  erkek, 26‘sı (%53.1) kızdı.  Kızların yaĢ ortalaması 

115.96±73.49, erkeklerin ki 52±56.33 ay olup, kızların ki anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001). 

Hastalarımızın ortalama hemoglobin (Hgb) düzeyi 9.4±2.1 gr/dl, ferritin düzeyi 5.5±3.6 ng/ml, 

vitamin B12 düzeyi ise 266.9±168.4 pg/ml olarak saptandı. 49 hastanın 22‘sinde (44.8%) vitamin 

B12 düzeyinin düĢük olduğu görüldü (normal >200 pg/ml). Altısında (12.2%) ağır eksiklik 

mevcuttu (vitamin B12 <100 pg/ml). Vitamin B12 eksikliği bulunan hastaların ortalama vitamin 

B12 değeri 131.4±39.3 pg/ml idi. Vitamin B12 eksikliği olan ve olmayan gruplar; yaĢ, Hgb, 

ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemoglobini, ortalama eritrosit hemoglobin 

konsantrasyonu, ortalama eritrosit dağılımı, demir, total demir bağlama kapasitesi, transferrin 

satürasyonu ve ferritin değerleri açısından değerlendirildiğinde, parametreler açısından fark 

saptanmadı. Ayrıca total 53 hastanın, 31‘ine folik asit düzeyi bakılmıĢtı. Sadece bir olguda folik asit 

düzeyi normalin altında saptanmıĢ olup, aynı kiĢide vitamin B12 düzeyi de düĢüktü.  Ortalama folik 

asit düzeyi 12.9 ng/ml olarak bulundu (2.84-24.2 ng/ml).  

Vitamin B12 eksikliği sıklıkla DEA‘ya eĢlik edebilmektedir. Demir eksikliği olan olgularda 

megaloblastik anemi geliĢme olasılığı oldukça düĢük olup, olgular genellikle hipokrom mikrositer 

anemi ile prezente olurlar. EĢlik eden vitamin B12 eksikliğinin herhangi bir göstergesi 

bulunmadığından, özellikle nütrisyonel eksiklik veya malabsorpsiyon düĢünülen olgularda vitamin 

B12 düzeyinin de kontrol edilmesi uygun olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, vitamin B12 eksikliği, folik asit eksikliği 

GĠRĠġ 

Demir eksikliği anemisi (DEA), çocuklarda en sık görülen anemi nedenidir. Hemen hemen tüm yaĢ 

gruplarında karĢılaĢılsa da en sık hayatın ilk iki yılında, özellikle 6–24. aylar arasında görülür. 

Ergenlik çağı, her iki cinste demir gereksiniminin arttığı ve DEA‘nın sık görüldüğü bir baĢka 

dönemdir. Ülkemizde değiĢik yaĢ gruplarında yapılan geniĢ kapsamlı çalıĢmalarda, DEA‘nın %30-
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78 gibi çok yüksek oranlarda olduğu tespit edilmiĢtir. Hastalarda sıklıkla hipokrom mikrositer 

anemi bulguları mevcuttur. BaĢlıca nedenleri arasında; besinler ile yetersiz demir alımı, 

gastrointestinal sistemden azalmıĢ demir emilimi (malabsorpsiyon…), demir ihtiyacının artması 

(bebeklik, ergenlik dönemi) ve kan kayıpları (gastrointestinal sistem, menoraji, üriner sistem…) 

sayılabilir. 

Vitamin B12 eksikliği ise çocuklarda ikinci en sık görülen nütrisyonel anemi nedenidir. Folik asit 

eksikliği, diğer ikisine göre nispeten az olarak görülmektedir. Hem vitamin B12 eksikliği, hem de 

folik asit eksikliği makrositer anemiler grubuna dahildir. Vitamin B12 eksikliğinin en önemli 

nedeni besinler ile yetersiz B12 alımı olmakla beraber, vitamin B12‘nin metabolizmasında rol alan 

enzim veya proteinlerin (intrinsik faktör, transkobalamin II…) herhangi birinin eksik veya defektif 

olmasına sekonder olarak da geliĢebilmektedir. Folik asit eksikliğinin en önemli nedenleri arasında 

ise, yine diyetteki eksik alım dıĢında hemolitik anemiler, folat inhibitörlerinin kullanımı sayılabilir.  

Bu çalıĢmanın amacı; demir eksikliği tanısı konulmuĢ olan hastaların vitamin B12 ve folik asit 

düzeylerinin değerlendirilmesidir. 

GELĠġME, ARAġTIRMA VE BULGULAR 

ÇalıĢmaya, Eylül 2017-ġubat 2018 ayları arasında hastanemiz Çocuk Hematoloji-Onkoloji 

polikliniğinde DEA tanısı konulmuĢ olan 53 hasta alındı. Hasta dosyaları retrospektif olarak 

incelenerek  vitamin B12 ve folik asit değerleri bakılmıĢ olanlar bulundu. Hastalar; 

sosyodemografik özellikleri,  hemogram, demir parametreleri, vitamin B12, folik asit düzeyleri 

açısından incelendi.  

SONUÇLAR 

DEA‘sı olan 53 hastanın 49‘una vitamin B12 düzeyi bakılmıĢtı. Bu hastaların yaĢ ortalaması 

81.96±74.95 aydı. Hastalardan 23‘ü (%46.9)  erkek, 26‘sı (%53.1) kızdı.  Kızların yaĢ ortalaması 

115.96±73.49, erkeklerin ki 52±56.33 ay olup, kızların ki anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.001). 

Hastalarımızın ortalama hemoglobin (Hgb) düzeyi 9.4±2.1 gr/dl, ferritin düzeyi 5.5±3.6 ng/ml, 

vitamin B12 düzeyi ise 266.9±168.4 pg/ml olarak saptandı. 49 hastanın 22‘sinde (44.8%) vitamin 

B12 düzeyinin düĢük olduğu görüldü (normal >200 pg/ml). Altısında (12.2%) ağır eksiklik 

mevcuttu (vitamin B12 <100 pg/ml). Vitamin B12 eksikliği bulunan hastaların ortalama vitamin 

B12 değeri 131.4±39.3 pg/ml idi. Vitamin B12 eksikliği olan ve olmayan gruplar; yaĢ, Hgb, 

ortalama eritrosit hacmi (MCV), ortalama eritrosit hemoglobini (MCH), ortalama eritrosit 

hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), ortalama eritrosit dağılımı (RDW), demir, total demir 

bağlama kapasitesi (TDBK), transferrin satürasyonu (TS) ve ferritin değerleri açısından 

değerlendirildiğinde, parametreler açısından fark saptanmadı (Tablo 1). Ayrıca total 53 hastanın, 

31‘ine folik asit düzeyi bakılmıĢtı. Sadece bir olguda folik asit düzeyi normalin altında saptanmıĢ 

olup, aynı kiĢide vitamin B12 düzeyi de düĢüktü.  Ortalama folik asit düzeyi 12.9 ng/ml olarak 

bulundu (2.84-24.2 ng/ml).  
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Tablo 1: Vitamin B12 eksikliği olan ve olmayan hastaların karĢılaĢtırılması 

 

B12 Eksikliği Olanlar B12 Eksikliği Olmayanlar 

p 

değeri 

Ortalama ±  

Standart 

Sapma 

Median 

(Min-Max) 

Ortalama ±  

Standart 

Sapma 

Median 

(Min-Max) 

YaĢ (ay) 70.8±80.1 16 (7-208) 91.1±70.5 60 (7-202) 0.097 

Hgb (gr/dL) 9.7±1.8 10 (6.0-12.6) 9.2±2.3 9.6 (1.5-12.3) 0.573 

MCV (fL) 65.8±9.6 65.5 (49.4-80.6) 63.0±8.9 61.3 (46.6-81.0) 0.282 

MCH (pg) 21.3±4.3 21.4 (14.1-27.4) 20.1±3.8 19.6 (13.5-27.5) 0.296 

MCHC (g/dl) 32.1±2.1 32.4 (28.5-34.9) 31.7±1.8 31.9 (27.4-35.5) 0.540 

RDW (%) 17.5±2.5 17.8 (13.2-21.9) 18.4±4.1 18.6 (12.8-32.2) 0.520 

RBC (M/ µL) 4.57±0.44 4.49 (4.01-5.42) 4.77±0.61 4.52 (3.94-6.169) 0.371 

Demir (µg/dL) 25.0±13.1 21.0 (7-61) 26.1±14.3 24.5 (8-57) 0.880 

TDBK (µg/mL) 435.5±76.0 428.0 (276-531) 421.2±65.2 421.5 (295-52) 0.521 

TS (%) 5.9±3.2 5.3 (1.4-11.4) 6.7±4.3 5.9 (1.7-14.7) 0.687 

Ferritin (ng/mL) 5.1±3.4 4.4 (0-12) 5.9±3.8 4.4 (1-12) 0.546 

 

Hgb: Hemoglobin, MCV: Ortalama Eritrosit Hacmi, MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini, MCHC: 

Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu,  RDW: Ortalama eritrosit dağılımı, RBC: Eritrosit, 

TDBK: Total demir bağlama kapasitesi, TS: Transferrin satürasyonu 

Demir eksikliği ve vitamin B12 eksikliği, çocuklarda en sık görülen iki nütrisyonel anemi 

nedenidir. Her ikisinde de hastaların baĢvuruları birbirine benzer olup en sık halsizlik, yorgunluk, 

iĢtahsızlık, huzursuzluk, geliĢme geriliği, nöromotor geliĢimde gecikme, çarpıntı ve baĢ ağrısı 

saptanmaktadır. Fizik muayene bulgularında da en çok deri ve konjonktivada solukluk, büyüme 

geriliği ve kalpte üfürüm saptanmakta olup ayırt edici özellik bulunmayabilir. Tam kan sayımında 

DEA ve vitamin B12 eksikliği için ayırt edici özellik MCV değeri olabilir. Demir eksikliği 

anemisinde MCV değerinin yaĢa göre düĢük, vitamin B12 eksikliğinde ise yaĢa göre yüksek 

saptanması beklenir. Ancak çalıĢmamızda da görüldüğü gibi demir eksikliği ve vitamin B12 

eksikliği beraber bulunan olgularda MCV değerinin yüksek saptanmasının aksine düĢük dahi 

bulunabilmektedir.  

Vitamin B12 eksikliği uzun süre devam ederse baĢlıca sinir sistemi, hematopoetik sistem ve 

gastrointestinal sistem olmak üzere üç sistemi tutarak çeĢitli komplikasyonlara neden 

olabilmektedir. Hipotoni, tremor, ataksi, nöromotor geliĢim geriliği, koma, pansitopeni, ishal, 

kusma, villöz atrofi sayılabilecek en önemli komplikasyonlardandır. Vitamin B12 eksikliğinin erken 

tespit edilerek tedavisinin düzenlenmesi ile beraber, bu bulguların geliĢmesi kolaylıkla önlenebilir.  

Sonuç olarak; vitamin B12 eksikliği sıklıkla DEA‘ya eĢlik edebilmektedir. Vitamin B12 

eksikliğinin hem klinik olarak, hem de tam kan sayımı bulguları ile DEA‘dan ayırt edilmesi kolay 

olmayabilir. Demir eksikliği olan olgularda makrositer anemi geliĢme olasılığı oldukça düĢük olup, 

olgular genellikle hipokrom mikrositer anemi ile prezente olur. EĢlik eden vitamin B12 eksikliğinin 

herhangi bir göstergesi bulunmadığından, özellikle nütrisyonel eksiklik veya malabsorpsiyon 

düĢünülen olgularda vitamin B12 düzeyinin de kontrol edilmesi uygun olabilir.  
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Evaluation of the Conducted Emissions Generated by a Single-Phase Source Inverter using 

LTspice Software 

 
Boudjema REZZOUG, Wessim AKSA, Halima SlMANI 

Laboratoty of Application of Plasma,Electrostatics and Electromagnetic Compatibility  APELEC, 

University of Djillali Liabes.  

 

Abstract  

The aim of this paper is to predict the level of the conducted emissions generated by a power 

electronic converter including Si components. We have used a complete circuit model for all the 

components of the converter, which is a single-phase voltage source inverter with a frequency range 

from 150 KHz to 30MHz. The converter‘s full model (active and passive components) is used in the 

simulation to predict the conducted emissions connected to the line impedance stabilization network 

(LISN). 

Index Terms— Electromagnetic Compatibility EMC, disturbances, inverter, simulation, 

measurement, commun mode CM, differential mode DM 
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On biharmonic vector field 

 

Nour Elhouda Djaa and Ahmed Mohamed Cherif 

Nour Elhouda Djaa, Relizane University, 

Ahmed Mohamed Cherif,  Mascara University 

 

ABSTRACT:   

 The existence and explicit construction of harmonic mappings between two given Riemannian 

manifolds (M, g) and (N, h) are two of the most fundamental problems of the theory of harmonic 

mappings. If M is compact and N has non-positive sectional curvature, then any smooth map from 

M to N can be deformed into a harmonic map using the heat flow method [Eells and Sampson 

1964]. However, there is no general existence theory of harmonic mappings if the target manifold 

does not satisfy the non-positivity curvature condition. This fact makes it interesting to find 

harmonic maps defined by vector fields as a map from Riemannian manifold (M,g) to its tangent 

bundle TM. Problems of this kind have been studied when TM is endowed with the Riemannian 

Sasaki metric see   and with the Riemannian Cheeger-Gromoll metric. It is obvious to see that any 

harmonic map is biharmonic, therefore it is interesting to construct proper biharmonic maps (non-

harmonic biharmonic maps). 

The main idea in this note consists in the warping of the Sasaki metric. First we introduce a new   

metric called Mus-Sasaki metric on the tangent bundle TM. This new natural metric  will lead us to 

interesting results  Afterward we establish necessary and sufficient conditions under which a vector 

field be biharmonic.  We also construct some examples of proper biharmonic vector fields. 

Key Words: Mus-Sasaki metric,  Horizontal lift, vertical lift,  Harmonic map, biharmonic vector 

field. 
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The class (Be)-operators and the quasinilpotent part  

Zakariae Aznay 

ABSTRACT  

Let (B) the class of all bounded operators acting on an infinite-dimensional complex Banach space 

X. The main goal of this talk is to define and study new classe named (Be) as proper subclasse of 

(B). Furthermore, we characterize the operators T which belong to the class (Be) in terms of the 

quasinilpotent part H0(T ⊕ T   ).  

Keywords: (We)-operators, (Be)-operators, Quasinilpotent part 
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X-ray production from molybdenum target using different bombardment energies 

 
Hassan Guendouz  

Mechanics Research Center (CRM)  

ABSTRACT 

In this work, Electron beam interaction with molybdenum target has been simulated for 

different bombardment energies 10, 100, 200, and 500 KeV using CASINO v2.5 code. 

When the electron acceleration energy increases, the projected range of both transmitted 

and backscattered electrons increases. The intensity of generated X-ray increases when the 

bombardment energy increases from 10 to 100 KeV but this intensity diminishes for higher 

energies 200 and 500 KeV. Thus, the intensity of the produced X-ray is characterized by a 

threshold which is interesting for application in X-ray diffractometers.  

Keywords: Electron-molybdenum interaction, X-ray, projected range.  
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Factors Affecting Academic Performance of Female Accounting Students in Federal 

Polytechnics, North-East Nigeria: A Conceptual Review 

 

Ali USMAN 

Department of Accountancy, RM 6 OldBuilding — School of Business Studies 

 

ABSTRACT 

Purpose – Academic performance concerned with the way students manage their studies and how 

they cope with or accomplish different tasks given to them by their lecturers during a mounted 

time. Thus, academic performance is a measurement of achievement that reveal the effort made to 

achieve some extent of academic assessment. The purpose of this paper is to examine factors 

affecting academic performance of female accounting students in polytechnics, based on personal 

factors, psychological factors and socio-cultural characteristics. Being that female student academic 

achievement in general is considered as one of the critical path way to promote social and economic 

development of a nation like Nigeria. 

Design/methodology/approach – To achieve the study objective, a mixed method design is to be 

used. Using convergent parallel approach. The intent is to provide deeper understanding by 

examining the problem from different perspectives, and to explore other issues that may not 

covered by the questionnaire. The population of the study are the final year female accounting 

students for both national diploma (ND) and higher national diploma (HND) programmes of the 

entire federal polytechnics in the North-East Nigeria. Data collection would be achieved through the 

use of structured questionnaire as a tool for obtaining  the needed  data for analysis (Rowold, 2008), 

as well as interview. The data in this research would be analyzed using descriptive statistics and 

inferential statistics (SPSS version 22.0). The Descriptive statistics would be employed for the 

questionnaire of the data. While, thematic analysis technique is to be used for the interview. 

Keywords: Academic performance, female accounting student, polytechnics, north-east.  
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Applications of the modified extended special functions to statistical distribution and 

fractional calculus 

 

UMAR MUHAMMAD ABUBAKAR 
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Abstract 

The purpose of this paper is to present applications of special functions particularly modified 

gamma and beta functions by introducing new modified extended beta distribution and its 

corresponding moment, mean, variance, coefficient of variance, moment generating function, 

characteristic function, probability distribution function and reliability function. Modified extended 

Caputo fractional derivative operator is presented and modified extended fractional derivative of 

certain elementary functions like exponential, Gauss hypergeometric, Kumer confluent 

hypergeometric and Mittag-Leffler are investigated. Further modified extended Gauss, Appell‘s and 

Lauricela‘s hypergeometric functions are obtained with their integral representation, linear and 

bilinear generating functions by considering modified extended fractional derivative operator and 

Mellin transform of certain modified extended fraction derivative are also discussed. 

 

Keywords: Modified gamma function, Modified beta function, Riemann-Liouville fractional 

derivative, Mittag-Leffler function, Caputo fractional derivative, beta distribution, fractional 

calculus, incomplete beta function, Appell‘s function, Lauricela‘s function 

1. Introduction  

Over the years gamma and beta functions are used in applied mathematics, astrophysics, nuclear 

physics, statistic (probability and distribution theory), theory of heat transfer, reliability theory, 

thermo-elasticity, in the investigation of integral transforms such as Fourier and Laplace, and in the 

studied of other special functions like Gegenbauer, Mittag-Leffler, Whittaker, Hurwitz-Lerch zeta, 

Bessel-Maitland, Wright functions and so on. 

Classical gamma and beta functions are given by (Abubakar and Kabara, 2019a) 

    (    ∫         (      
 

 
    (     .   (1) 

And  

 (       ∫      (           
 

 
     (        (                    (2) 

Chaudhry et al., (1997) was the pioneer‘s to proposed the extension of beta function in equation (2) 

as follows:   

      
(       ∫      (           ( 

  

 (    
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    (3) 

where   (        (        (                    
They (Chaudhry et al., 1997) also discussed extended properties such as functional relation, 

summation formulas, integral representations, Mellin transform, beta distribution and connection 

with other special functions likes Macdonald, error and Whittaker functions. 

Chaudhry et al., (2004) used their new extended beta function in (3) to defined new extended Gauss 

and confluent hypergeometric functions as follows: 
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where   (      | |      (     (       (      
And  

                       
(       ∑
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where   (        (     (      
They (Chaudhry et al., 2004) also give the integral representation, differential formulas, 

transformation, summation formulas, recurrence relations and asymptotic behavior of (4) and (5). 

Ozarslan and Ozergin (2010) studied linear and bilinear generating relations for the following 

extended Appel‘s and Laurecilla‘s hypergeometric functions using extended beta function in (3): 

Lee et al., (2011) established new extension of the extended of beta function in equation (3) as 

follows:  
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where   (        (        (        (                    
Chaudry and Zubair (1996) proposed the following incomplete gamma functions 
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where   (              (       
Parmar et al., (2017) established the following extension of the extended beta function in equation 

(3): 
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where   (        (        (                    
They (Parmar et al., 2017) also discussed extended properties such as functional relation, 

summation formulas, integral representations, Mellin transform, beta distribution and defined the 

following Gauss and confluent hypergeometric functions (Abubakar and Kabara, 2019 b) 
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where   (        (     (      
Shadab et al., (2018) investigated the following Appell‘s and Laurecilla‘s hypergeometric functions 

(Boner et al., 2018) by considering extended beta function in (17). 

Agarwal et al., (2017) proposed and investigated the following extension of the extended beta 

function as an extension of beta function in (9):  
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They (Agarwal et al., 2017) also discussed integral representations and Mellin transforms of the 

following Gauss, Appell‘s and Laurecilla‘s hypergeometric functions 

Abbas et al., (2023) introduced the following extension of gamma and beta function by using 

extended Riemann-Bessel function as follows:  
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where                              (      and   (           is the extended 

Riemann Bessel function defined by (Boudjelka, 2005) 

  (           ∑
    ( √     

(        
 
      

under the condition   (                     
Other relevant literature includes Abubakar (2021a,b,c), Chaudhry and Zubair, (1994), Watson 

(1996),  Abubakar and Patel, (2021), Luo, (2014), Dar and Paris, (2020), Abubabakar et al, (2021), 

Magmus and Oberhettinger, (1966) and Rahman, et al., (2021).   

The object of this talk is used extension of the extended beta function in equation (11) to establish 

application of this new extended special functions to statistic distribution and fractional calculus by 

providing the new extended Caputo fractional derivative operator and some of its properties.    

2. Generalized extended beta distribution 

The extension of the extended beta distribution can be expressed is 
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For any real number n, Then the nth moment of X is given as 
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Setting    , the mean of the distribution can be obtained by  
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The variance      of the distribution can be written as  
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The coefficient of the variance (C.V) which can be express as the ratio of the standard deviation   

and mean  (   is   

              √(
  (                     (                 

{  (                   }
   ) 

The moment generating function (m.g.f.) about the origin of this distribution is given by 
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The characteristic function of this distribution is given by 
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The cumulative distribution function (probability distribution function) of the distribution can give 

as 
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where   
 (                     denotes the modified extended lower incomplete beta function 

define as follows: 
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where           ,                      (         
The reliability function can be reparented as the complement of the cumulative distribution function 

as  
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were     (                  is the upper incomplete modified beta function given by 

    (                  √
   

 
∫     

 

 (       
 

   (
  

   (      
    

 

 
     )

 

 
     

where           ,                      (        
3. Extension of the extended hypergeometric functions  

The part consists of the extended Gauss hypergeometric function   , Appell‘s hypergeometric 

functions     ,       and Lauricella hypergeometric function     
  

Definition 1: The extended Gauss hypergeometric function    is 
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where | |        (     (                   (      

Definition 2: The extended Appell‘s hypergeometric function      is given by  
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where | |    | |        (     (                   (       
Definition 3: The extended Appell‘s hypergeometric function      is given by  
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where | |  | |        (     (       (     (                   (    
    
Definition 4: The extended Appell‘s hypergeometric function      is given by  
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where √| |  √| |  √| |        (     (                   (       
Theorem 5: The following extended Gauss hypergeometric integral formula holds 

  (                    
 

 (          
√

   

 
∫       (          

 
   

   (
  

   (      
    

 

 
     )  (                

Proof Using (12) 
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Interchanging the order of summation and integration, leads to 
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Considering equations (13), (14) and (15) the following Corollaries can be obtained: 

Corollary 6:  The following extended Appell‘s hypergeometric     integral formula holds 
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Corollary 7:  The following extended Appell‘s hypergeometric     integral formulas are valid  
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Corollary: Thes following Lauricela‘s hypergeometric integral formula also holds 

    
 (                            

 

 (          
√

   

 
∫       (            

 
   

   (
  

   (      
    

 

 
     )   

 (                         

4. The extension of the extended Caputo fractional derivative operator  

Definition 8: The extension of the extended Caputo fractional derivative operator is 
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Theorem 9: Suppose       (     and   (     (    then 

    
              {  }  

 (    

 (      

  (    
 

 
     

 

 
           )

 (          
        (17) 



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 194 Ankara, Turkey 

 

Proof Using equation (16), yields 
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Setting      leads to the following 
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Applying (11), gives 
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Theorem 10: Suppose  (   is an analytic function on the disk | |    and has a power series 

expansion  (   ∑       
    then  
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Proof Applying (16), yields 
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The order of integration and summation can be swap because power series converges uniformly and 

the integral converges absolutely  
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Theorem 11: For  (   ∑       
    the following result is valid 
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Proof On considering equations (17) and (18), gives 
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Theorem 12: The equality holds 

    
                {    (      }  

 (  

 (  
      (                       (19) 

The following formulas also hold true  
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Proof Considering generalized binomial theorem, gives  
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Considering equation (17), leads to 
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Equations (20) and (21) also follows from (19). 

Corollary 13: The following result holds 
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 5. Further results of the extension of the extended Caputo fractional derivative operator 

Theorem 14: The following equation is valid 
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Proof Using definition of elementary exponential function, gives 
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Applying equation (17), yields 
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Theorem 15: The following formula is true 
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The following equalities are also true 
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Proof Using classical Gauss hypergeometric function, leads to 
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Applying equation (17), gives 
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On simplifying, one can obtain 
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Lemma 16: The following equality holds (Abbas, 2023) 
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Theorem 17: The following Mellin transforms is valid 
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where   (     | |     



30
th

 OF AUGUST SYMPOSIUM ON SCIENTIFIC  

RESEARCHES-III  

30 Agust 2021 196 Ankara, Turkey 

 

Proof Applying (17) 
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Applying (22), yield the required result. The following Corollary also follows from equation (23). 

Corollary 18: The following result holds 
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6. Applications to generating functions 

Theorem 19:  The following generating function holds 

∑
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Proof Using the identity  
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Such that 
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On multiplying both sides by (           and applying the modified extended Caputo fractional 

integral operator     
                  it readily leads to 
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Applying (19), gives 
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Corollary 20: The following generating function is valid  
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Conclusion  

In this talk, applications of the extended special functions such gamma and beta functions 

establishing extended beta distribution and its corresponding moment, mean, variance, coefficient 

of variance, moment generating function, characteristic function, probability distribution function 

and reliability function. Extension of the extended Caputo fractional derivative operator is presented 

and extended fractional derivative of certain elementary functions such exponential, Gauss 

hypergeometric, Kumer confluent hypergeometric and Mittag-Leffler are provided. Further 

extension of the extended Gauss, Appell‘s and Lauricella‘s hypergeometric functions are obtained 

with their integral representation, generating functions by considering the new extended fractional 

derivative operator and Mellin transform of certain extended fraction derivative are also 

investigated. 
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