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BİLSEM’NDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARININ 

BİLSEM’NE İLİŞKİN ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ 

PERCEPTIONS AND OPINIONS OF PARENTS WHOSE CHILDREN TRAINED IN 

SCIENCE AND ART CENTERS TOWARDS SCIENCE AND ART CENTERS (BILSEM) 

Nida EMİNOĞLU 

 (Yüksek Lisans Öğrencisi) Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim 

Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 

Mehmet Fatih EMİNOĞLU 

 (Yüksek Lisans Öğrencisi) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve 

Toplumsal Dönüşüm Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu araştırmada Bilsem’nde öğrenim gören çocukların anne-babalarının Bilsem’ne ilişkin 

algıları metaforlar aracılığıyla incelenmiş ve anne- babaların bilim sanat merkezine ilişkin 

görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 

Gaziantep ili Şahinbey ilçesinde Bilsem’nde öğrenim gören ilkokul çocuklarının anne-babaları 

oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde uygun örnekleme yöntemi doğrultusunda 

Gaziantep ili Şahinbey Bilsem’nde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin anne-babalarından 

veri toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 6’sı kadın 4’ü erkek olmak üzere 10 anne-

baba almaktadır. Anne-babaların %50’si öğretmen, %30’u ev hanımı, %20’si ise serbest 

meslektir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma fenomenolojik 

(olgubilim) bir çalışmadır. Araştırmanın verileri anne-babaların “Bilsem… gibidir / benzer; 

çünkü…” cümlelerini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Anne-babalardan formalarının geri 

alınmasına eş zamanlı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu ile anne-babalar ile görüşme 

yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda “Bu metaforu kullanma sebebiniz nedir ? 

Açıklayınız ?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Araştırmada verilerin analiz edilmesinde içerik 

analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler analiz edilirken kodlama ve 

ayıklama , kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması aşamaları takip edilmiştir. 

Anne-babaların oluşturduğu metaforlar sonucunda oluşturulan kategorilere göre bilsem 

kavramı en çok sırasıyla yol gösterici ve araç olarak, gereksiz ve sıkıcı öğrenme ortamı olarak, 

mutluluk verici öğrenme ortamı olarak, çalışma ve gelişme yeri olarak olarak algılanmıştır. 

Genel olarak bakıldığında Bilsem’nde öğrenim gören çocukların anne-babalarının Bilsem’ne 

ilişkin  algılarının çoğunlukla (% 70) olumlu olduğu bulgulanmıştır. Olumsuz görüşlerin; anne-

babaların, bilim ve sanat merkezinde uygulanan eğitim programından habersiz olduklarından,  

merkezi çok fazla tanımadıklarından kaynaklandığı söylenebilir. Bununla birlikte anne-

babaların bilim sanat merkezinden beklentilerinin tam olarak karşılanmadığı, bilim ve sanat 

merkezi tarafından geribildirim verilmemesi karşısında belirsizlik yaşadıkları söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilim ve sanat merkezi (Bilsem), Anne-baba, Metafor. 
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ABSTRACT 

In the current study, the perceptions of parents of children trained in science and art center  

(Bilsem) towards science and art centers are examined through metaphors and the opinions 

parents about the science and art centers are gotten. The study group of the research consists of 

the parents of primary school children studying in Bilsem in Gaziantep province Şahinbey 

district in the 2019-2020 academic year. By following the appropriate sampling method in 

determining the participants, data were collected from the parents of primary school students 

studying in Şahinbey Bilsem, Gaziantep. In the study group of the study, there are 10 parents, 

6 of whom are women and 4 are men. 50% of parents are teachers, 30% are housewives, and 

20% are self-employed.  The Qualitative research method was used in this research. This study 

is phenomenological. The data of the study was collected with the expressions of  “Bilsem is 

like… / similar; because… ”,  completed by the parents. Simultaneously withdrawing their 

jerseys from parents; with semi-structured interview form, parents were interviewed.  

 In the semi-structured interview form, "What is the reason for using this metaphor? Explain? 

” a question was asked. In the research, the content analysis technique was used to analyze the 

data. While analyzing the data obtained in the study, the stages of coding and sorting, category 

development, ensuring validity and reliability were followed. According to the categories 

created as a result of the metaphors formed by parents, the concept of knowledge was perceived 

as a guiding and tool, as an unnecessary and boring learning environment, as a happy learning 

environment, as a place of study and development, respectively. In general, it was found that 

the perceptions of parents of children studying in Bilsem about Bilsem are mostly positive 

(70%). Your negative opinions; It can be said that the parents were unaware of the education 

program implemented in the science and art center and that they did not know the center too 

much. However, it can be said that the expectations of the parents from the science and art 

center are not fully met and that they experience uncertainty in the face of not giving feedback 

from the science and art center. 

Keywords: Science and art center (Bilsem), Parent, Metaphor. 
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MANGALA ZEKA OYUNUNUN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF MANGALA INTELLIGENCE GAME ON ATTENTION LEVELS OF 

PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Nida EMİNOĞLU 

 (Yüksek Lisans Öğrencisi) Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve 

Öğretim Anabilim Dalı 

Mehmet Fatih EMİNOĞLU 

 Yüksek Lisans Öğrencisi) Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim ve Toplumsal 

Dönüşüm Anabilim Dalı 

ÖZET 

Mangala oyunu Türk kültürüne özgü zeka ve strateji oyunlarından biridir. Bu araştırmanın 

amacı, mangala zekâ oyununun ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dikkat düzeylerine 

etkisini incelemektir. Araştırmada tek grup ön test- son test zayıf deneysel desen kullanılmıştır. 

Araştırmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Gaziantep  ili Şahinbey 

ilçesinde  bir ilkokulda öğrenimlerine devam eden dördüncü sınıf öğrencilerinden  12’si erkek, 

16’sı kız olmak üzere toplam 28 öğrenci çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubunda 

bulunan öğrenciler ile sekiz hafta boyunca, haftada bir gün bir saat mangala zeka ve strateji 

oyunu oynanmıştır. 

Araştırmanın verileri, "Bourdon Dikkat Testi (Harf Formu)" ile toplanmıştır. Deneysel 

çalışmayı uygulamak amacıyla deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest desene uygun 

denek grubu oluşturulmuştur. Deneklerin program öncesinde bağımlı değişkene ilişkin 

ölçümlerini almak amacıyla öntest olarak "Bourdon Dikkat Testi (Harf Formu)" uygulanmış ve 

testten elde edilen puanlar öntest puanı olarak kullanılmıştır. Deneysel çalışma uygulandıktan 

sonra "Bourdon Dikkat Testi (Harf Formu)"  tekrar uygulanmış ve sonuçlar sontest olarak 

değerlendirilmiştir. Uygulama sonrasında elde edilen veriler, SPSS paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Veri analizlerinde öncelikle veri setinin normal dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Elde edilen çarpıklık ve basıklık katsayıları parametrik testlerin kullanılabilir 

olduğunu göstermiştir. 

 Deneysel çalışmanın uygulandığı denek grubunda bulunan 28 öğrencinin çalışma öncesi ve 

sonrası dikkat testi öntest-sontest sonuçları arasında bir fark olup olmadığını ortaya koymak 

için yapılan ilişkili örneklemler için t-testi (Paired Samples t-Test) sonucunda, deneysel çalışma 

öncesi yapılan öntest puan ortalaması ile deneysel çalışma sonrası yapılan sontest puanları 

ortalaması arasında anlamlı bir fark görülmüştür . Elde edilen sonuçlar, mangala zeka ve strateji 

oyununun ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dikkat düzeylerine olumlu yönde katkı 

sağladığını göstermiştir. 

Anahtar Sözcükler: Mangala Oyunu, Dikkat Düzeyi, İlkokul Öğrencileri. 
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ABSTRACT 

Mangala game is one of the intelligence and strategy games unique to Turkish culture. The aim 

of this study is to examine the effect of mangala intelligence game on attention levels of fourth 

grade students in primary school. In the research, single group pretest-posttest weak 

experimental design was used. In the study, 12 male and 16 female, a total of 28 students were 

selected as the study group among the fourth grade students who continued their education in a 

primary school in the Gaziantep province Şahinbey district in the fall semester of the 2019-

2020 school year. Mangala intelligence and strategy game was played for an hour once a week 

for eight weeks with students in the experimental group. 

The data of the research were collected with "Bourdon Attention Test (Letter Form)". In order 

to apply the experimental study, a group of subjects suitable for the single group pretest-posttest 

pattern was created. Before the program, "Bourdon Attention Test (Letter Form)" was used as 

a pretest to take measurements of the dependent variable and the scores obtained from the test 

were used as a pretest score. After the experimental study, "Bourdon Attention Test (Letter 

Form)" was applied again and the results were evaluated as posttest.The data obtained after the 

application were analysed using the SPSS package program. In the data analysis, it was firstly 

examined whether the data set shows normal distribution or not. The skewness and kurtosis 

coefficients obtained showed that parametric tests were usable.  

At the end of Paired Sample t-Test which was applied to determine whether there was a 

significant difference between before and after the study pretest-posttest scores of attention tests 

of 28 students in the study group, significant difference was found between the mean pretest 

scores before the experimental study and the mean posttest score after the experimental study. 

The results showed that mangala intelligence and strategy game contributed positively to the 

attention levels of the fourth grade students in primary school.  

Keywords: Mangala Game, Attention Level, Primary School Students. 
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XÜLASƏ 

Məlumdur ki, dilsiz insan cəmiyyəti mövcud ola bilməz. Hər hansı bir xalqa məxsus 

olan söz də həmin xalqın maddı və mənəvi aləmi ilə sıx əlaqədardır. Ona görə də xalqın 

həyatında baş vermiş hər bir hadisə hansısa bir sözün yaranmasına səbəb olur. Deməli, sözlərdə 

xalqın tarixi yaşayır. Buna görə də sözlərin etimologiyasının izahı, öyrənilməsi elə həmin xalqın 

tarixinin öyrənilməsi deməkdir. Ə.Dəmirçizadənin də belə bir maraqlı dil sahəsi ilə bağlı 

fikirləri mövcuddur. Dilçi-alimin  “50 söz” (Bakı.1962) əsəri olduqca dəyərlidir. Bu kitabda 

etimologiya istiqamətində yazılmış ilk əsərlərdən biridir. Kitabda müxtəlif sözlərin yaranması, 

formalaşması, etimologiyası haqqında fikirlər ümumiləşdirilmiş, onların mənalarına aydınlıq 

gətirilmişdir. Kitabda “Azərbaycan, Alban, Ağvan, Kaspi, Xəzər, Qafqaz, Midiya, Muğan və 

digər sözlərin mənaları aşıqlanmışdır. Əsas məsələlərdən biri də Ə.Dəmirçizadənin dildə 

intensiv şəkildə işlədilən say bildirən sözlərə münasibət bildirilməsi və mənalarının açıqlanması 

məsələsidir. Dəmirçizadə özü qeyd etmişdir ki, “ azərbaycan dilində say məfhumlarını bildirən 

sözlərin törənişi müxtəsər olsa da, onları nəzərdən keçirmək faydalıdır” (kitab. s.91). 

Dəmirçizadə yazırdı ki, Azərbaycan dilində saylar 22 sözdən ibarətdir. 

         Bu sayların çoxunda on kəlməsini müşahidə etmək mümkündür. Bəs, o zaman 20, 60. 70- 

sözlərində   on sözünün izlərini görə bilmiriksə, bunu necə izah etmək olar? O zaman biz bu 

sayların tarixi inkişafına nəzər yetirməliyik. Bunu Dəmirçizadə belə izah etmişdir: “bu sayların 

birinci komponentidə “iki, alt, yet”- komponentləri “ iki, altı, yeddi” sözlərinin izləridir. 

“-mi, -miş” ünsürləri isə 10 sayını bildirən sözlərdir”. 

Açar sözlər: etimologiya, söz, məna, say, əl, inkişaf, milli... 
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ÖZET 

Dilsiz insan toplumu olamayacağı bilinmektedir. Herhangi bir ulusa ait olan kelime, o 

ulusun maddi ve manevi dünyasıyla yakından bağlantılıdır. Bu nedenle, insanların hayatında 

meydana gelen her olay bir kelimeyle dile yol açar. Yani, insanların tarihi kelimelerle yaşar. Bu 

nedenle, kelimelerin etimolojisinin açıklanması ve incelenmesi, o insanların tarihinin 

incelenmesi anlamına gelir. A. Demirchizade bu konuda ilginç tahkikatlar aparmışdır. 

Dilbilimcisi "50 kelime" nin (Bakü. 1962) tahkik etmişdir. Bu kitap, etimoloji alanında yazılmış 

ilk eserlerden biridir. Kitap, farklı kelimelerin kökeni, oluşumu ve etimolojisi hakkındaki 

fikirleri özetler ve anlamlarını açıklar. Kitapta “Azerbaycan, Arnavut, Agvan, Hazar, Hazar, 

Kafkasya, Medya, Mugan ve diğer” kelimelerinin anlamları açıklanmaktadır. Ana konulardan 

biri Demirchizadeh'in dilde yoğun olarak kullanılan sayıları ifade eden ve anlamlarını açıklayan 

kelimelere karşı tutumudur. Demirchizadeh, "Azerbaycan dilinde sayıları ifade eden 

kelimelerin kökeninin kısa olmasına rağmen, bunları dikkate almanın yararlı olduğunu" 

belirtmiştir (kitap. S.91). Demirçizade, Azerbaycan dilindeki rakamların 22 kelimeden 

oluştuğunu yazdı. 

         Bu sayıların çoğunda on kelimeyi gözlemlemek mümkündür. Fakat 20, 60, 70 

kelimelerinde on kelimenin izlerini göremezsek, bu nasıl açıklanabilir? O zaman bu sayıların 

tarihsel gelişimine bakmalıyız. Demirchizade bunu şu şekilde açıkladı: bu sayıların ilk 

bileşeninde "iki, altı, yedi" - bileşenler "iki, altı, yedi" kelimelerinin izleridir. -Mi, -miş eki ise 

10 sayısını gösteren kelimelerdir.  

Anahtar Kelimeler: etimoloji, kelime, anlam, sayı, el, gelişme, ulusal ... 
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ABSTRACT 

          It is known that there can be no human society without language. The word belonging to 

any nation is closely connected with the material and spiritual world of that nation. Therefore, 

every event that happens in the life of the people gives rise to a word. So, the history of the 

people lives in words. Therefore, the explanation and study of the etymology of words means 

the study of the history of that people. A. Demirchizadeh also has opinions on such an 

interesting language. The work of the linguist-scientist "50 words" (Baku. 1962) is very 

valuable. This book is one of the first works written in the field of etymology. The book 

summarizes the ideas about the origin, formation and etymology of different words, and 

clarifies their meanings. The book explains the meanings of the words “Azerbaijan, Alban, 

Agvan, Caspian, Caspian, Caucasus, Media, Mugan and others. One of the main issues is the 

attitude of A. Demirchizadeh to the words expressing numbers that are used intensively in the 

language and explaining their meanings. Demirchizadeh himself noted that "although the origin 

of words denoting numbers in the Azerbaijani language is brief, it is useful to consider them" 

(book. P.91). Demirchizadeh wrote that numbers in the Azerbaijani language consist of 22 

words. 

 It is possible to observe ten words in most of these numbers. But if we cannot see the 

traces of ten words in the words 20, 60, 70, then how can this be explained? Then we must look 

at the historical development of these numbers. Demirchizade explained this as follows: in the 

first component of these numbers, "two, six, seven" - the components are traces of the words 

"two, six, seven". “-Mi, -mish" are words denoting the number 10. " 

Keywords: etymology, word, meaning, number, hand, development, national ... 
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XÜLASƏ 

Tarixi dialektologiya xüsusi mövzusu və vəzifələri olan müstəqil dilçilik sahəsi kimi 

Azərbaycanda yeni formalaşmışdır.  Hətta bəzi dillərin tarixi dialektologiyası tərtib 

edilməmişdir. Demək olar ki, bu dilçilik sahəsinin ümumi nəzəriyyəsi. metodikası da lazımi 

dərəcədə işlənib hazırlanmayıb.  

Tarixi dialektologiyanın nəzəriyyəsinin müxtəlif  dillərin tarixi dialektologiyası əsasında 

qurlması mümkündür. Tarixi dialektologiya təkcə dialektologiji baxımdan deyil, dil tarixi 

baxımından da əhəmiyyətlidir. Tarixi dialektologiya dilin tarixinin dəqiq, mükəmməl şəkildə 

öyrənilməsi istiqamətində geniş imkanlar açır. Dilin dialekt bölünməsi (üzvlənməsi), onun 

təkamülündə meydana çıxan innovasiya (dilin ilkin formalarının dəyişməsi) hallarının 

müəyyənləşdirilməsi və dilin başqa qohum dillərlə ortaq və fərqli xüsusiyyətlərinin geniş, 

hərtərəfli təhlili tarixi-dialektoloji araşdırmalar nəticəsində baş verir.  

Tarixi dialektologiyanın ədəbi dil tarixinin öyrənilməsində əhəmiyyəti var. Bu cəhətdən 

V.Vinoqradovun rus ədəbi dili haqqında söylədiyi fikir istisnasız olaraq bütün dillərə aid edilə

bilər: “Tarixi-dialektoloji araşdırmasız nə rus ədəbi dilinin xalq əsası haqqında məsələni, nə

onun canlı xalq şivələri ilə bağlı olan müxtəlif üslublarının formalaşması və tarixi haqqında

məsələni, nə də rus ədəbi dilinin tarixi fonetikası, tarixi qrammatikası və tarixi

leksikologiyasının çoxsaylı, rəngarəng, qeyri-tipik problemlərini tam şəkildə aydınlaşdırmaq

olmaz”.

Dialektlərin tarixi öyrənildikcə ədəbi dillərin mənzərəsi daha aydın, daha tam görünür. 

Ədəbi dil tarixində, normanın təkamülündə dialektlərin iştirakı tarixi dialektologiyanın 

nailiyyətləri əsasında dəqiq müəyyənləşdirilə bilər. Nəhayət, ayrı-ayrı dillərin tarixi 

dialektologiyasının yaradılması işi bizi kökdilin öyrənilməsi məsələsinə daha artıq 

yaxınlaşdıracaqdır.  

Tarixi dialektologiyanın mövzusu, vəzifələri hələ tam dəqiqləşməyib. Təsadüfi deyil ki, 

bu məsələ bir sıra dilçilik müşavirələrində müzakirələrə səbəb olmuşdur. K.V.Qorşkovaya 

görə, tarixi dialektologiya dialekt dilinin strukturunu və dilin dialekt üzvlənməsinin xarakterini 

tarixi inkişafda öyrənir. N.A.Meşerski bu məsələ ilə əlaqədar qeyd edir ki, tarixi dialektologiya 

bu və ya digər dialekt nitq sisteminin keçmiş dövrlər ərzində necə dəyişdiyini, hansı hadisələrin 

hansı səbəbdən əmələ gəlməsini və müəyyən tarixi dövrdə yox olmasını göstərməlidir. “Böyük 

Sovet Ensiklopediyası”nda tarixi dialektologiya haqqında deyilir: “Tarixi dialektologiya 

dialektləri tarixi inkişafda öyrənir. Onun əsas metodları yazılı abidələrin dilini müasir dialekt 

faktları ilə retrospektiv əlaqələndirməklə öyrənməkdir. Tarixi dialektologiya qeyri-dil faktlarını 

da cəlb edir: tarixin nəticələri, arxeologiya, etnoqrafiya, ictimai və mədəni tarix”. E.R.Tenişevin 

fikrincə, “tarixi dialektologiyanın mövzusu – dialekt dili strukturunun inkişafı və dilin dialekt 

bölünməsinin tarixidir”. B.A.Serebrennikov tarixi dialektologiyanın iki mühüm problemini 

göstərir: kökdil dialektlərinin yayılma areallarının öyrənilməsi və konkret bir dilin qədim 

dialekt üzvlənməsinin aşkar edilməsi.  

Açar sözlər: dilçilik, dil, dialektologiya, nəticə, etnos... 
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ABSTRACT 

         Historical dialectology has just been formed in Azerbaijan as an independent field of 

linguistics with a special theme and tasks. Even the historical dialectology of some languages 

has not been compiled. It is almost a general theory of linguistics. The methodology has not 

been adequately developed. 

The theory of historical dialectology can be based on the historical dialectology of 

different languages. Historical dialectology is important not only from the dialectological point 

of view, but also from the point of view of the history of language. Historical dialectology opens 

wide opportunities for the accurate and perfect study of the history of language. Dialectal 

division (membership) of language, identification of innovations in its evolution (change of 

initial forms of language) and extensive, comprehensive analysis of common and different 

features of language with other related languages occur as a result of historical-dialectological 

research. 

          Historical dialectology is important in the study of the history of literary language. In this 

regard, Vinogradov's opinion on the Russian literary language can be applied to all languages 

without exception: “Without historical-dialectological research, neither the question of the folk 

basis of the Russian literary language, nor the question of the formation and history of its 

various styles related to living folk dialects. It is impossible to fully clarify the numerous, 

colorful, atypical problems of historical phonetics, historical grammar and historical lexicology 

of the Russian literary language. 

As the history of dialects is studied, the picture of literary languages becomes clearer and 

more complete. The participation of dialects in the history of literary language, in the evolution 

of the norm, can be precisely determined on the basis of the achievements of historical 

dialectology. Finally, the creation of a historical dialectology of different languages will bring 

us closer to the study of the root language. 

The subject and tasks of historical dialectology have not been fully clarified yet. It is no 

coincidence that this issue has been discussed at a number of linguistic meetings. According to 

K.V. Gorshkova, historical dialectology studies the structure of dialect language and the nature

of dialect membership of language in historical development. In this regard, N.A. Meshersky

notes that historical dialectology should show how this or that dialect speech system has

changed in the past, what events occurred for what reason and disappeared in a certain historical

period. The Great Soviet Encyclopedia says about historical dialectology: “Historical

dialectology studies dialects in historical development. His main methods are to study the

language of written monuments by retrospectively linking them with modern dialect facts.

Historical dialectology also involves non-linguistic facts: the results of history, archeology,

ethnography, social and cultural history. According to ER Tenishev, "the subject of historical

dialectology is the development of the structure of the dialect language and the history of the

dialect division of the language." B.A. Serebrennikov shows two important problems of

historical dialectology: the study of the distribution areas of root dialects and the discovery of

the ancient dialect membership of a particular language.

Keywords: linguistics, language, dialectology, result, ethnos ... 
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ÖZET 

Azerbaycan'da tarihsel diyalektoloji, özel bir teması ve görevleri ile bağımsız bir dilbilim 

alanı olarak yeni oluşturulmuştur. Bazı dillerin tarihsel diyalektolojisi hayla mevcut deyil. 

Neredeyse dilbilim alanının genel teorisi, metodolojisi yeterince geliştirilmemiştir. 

Tarihsel diyalektoloji teorisi farklı dillerin tarihsel diyalektolojisine dayanabilir. Tarihsel 

diyalektoloji sadece diyalektolojik açıdan değil, aynı zamanda dil tarihinin tahkiki açısından da 

önemlidir. Tarihsel diyalektoloji, dil tarihinin doğru ve mükemmel bir şekilde incelenmesi için 

geniş fırsatlar sunmaktadır. Diyalektik dil bölümü (üyelik), evrimindeki yeniliklerin 

tanımlanması (başlangıçtaki dil biçimlerinin değişmesi) ve dilin diğer aynıkökenli dillerle ortak 

ve farklı özelliklerinin kapsamlı analizi, tarihsel-diyalektolojik araştırmaların bir sonucu olarak 

ortaya çıkar. 

Tarihsel diyalektolojinin öyrenilmesi, edebi dil tarihinin öyrenilmesinde oldukca 

önemlidir. Bu bakımdan, Vinogradov'un rus edebi dili hakkındaki düşüncesi istisnasız tüm 

dillere uygulanabilir: “Tarihsel diyalektolojik araştırma olmadan, ne rus edebi dilinin halk 

temeli sorunu, ne de mevcut halk lehçeleri ile ilgili çeşitli stillerinin oluşumu ve tarihi sorunu 

ne de rus edebi dilinin tarihsel fonetikası, tarihsel dilbilgisi ve tarihsel sözlükbilimindeki 

sayısız, renkli, atipik problemlerini tam olarak açıklamak imkansızdır. 

Lehçelerin tarihi incelendiğinde, edebi dillerin resmi daha net ve daha eksiksiz hale gelir. 

Lehçelerin edebi dil tarihine, normun evrimine katılımı, tarihsel diyalektolojinin kazanımlarına 

dayanarak kesin olarak belirlenebilir. Son olarak, farklı dillerin tarihsel bir diyalektolojisinin 

oluşturulması bizi kök dilin incelenmesine daha da yaklaştıracaktır. 

Tarihsel diyalektolojinin konusu ve görevleri henüz tam olarak açıklığa 

kavuşturulamamıştır. Bu konunun bir çok dil toplantısında tartışılması tesadüf değildir. K.V. 

Gorshkova'ya göre, tarihsel diyalektoloji, lehçe dilinin yapısını ve tarihsel gelişimde dilin lehçe 

üyeliğinin doğasını inceler. Bu bağlamda, N.A. Meshersky, tarihsel diyalektolojinin geçmişte 

bu veya diyer diyalekt konuşma sisteminin nasıl değiştiğini, hangi olayların hangi sebepten 

dolayı meydana geldiğini ve belirli bir tarihsel dönemde kaybolduğunu göstermesi gerektiğini 

kaydeder. Büyük Sovyet Ansiklopedisi tarihsel diyalektoloji hakkında şunları söyleniliyor: 

“Tarihsel diyalektoloji  şiveleri tarihsel gelişimde araştırır. Ana yöntemleri yazılı eserlerin dilini 

geriye dönük olarak modern lehçe gerçekleriyle ilişkilendirerek incelemektir. Tarihsel 

diyalektoloji ayrıca dil dışı gerçekleri de içerir: tarihin sonuçları, arkeoloji, etnografya, sosyal 

ve kültürel tarih. E.R. Tenishev'e göre, "tarihsel diyalektolojinin konusu, lehçe dilinin yapısının 

gelişimi ve dilin lehçe bölümünün tarihidir." B.A. Serebrennikov, tarihsel diyalektolojinin iki 

önemli problemini göstermektedir: kök dil lehçelerin dağıtım alanlarının incelenmesi ve belirli 

bir dilin eski lehçe üyeliğinin keşfi. 

Anahtar kelimeler: dilbilim, dil, diyalektoloji, sonuç, etnoloji ... 
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TEK EBEVEYNLE VE İKİ EBEVEYNLE YAŞAYAN ERGENLERİN ÖZNEL İYİ 

OLUŞUNA GÖRE OKULDA ÖZNEL İYİ OLUŞ VE ARKADAŞA BAĞLANMA 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF SUBJECTIVE WELL-BEING AND PEER ATTACHMENT LEVELS 

AMONG ADOLESCENTS LIVING WITH ONE OR BOTH OF THEIR PARENTS 

Prof. Dr. Fulya YÜKSEL-ŞAHIN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Beyza ŞANAL-GÜNGÖR 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

ÖZET 
Araştırmada, tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşayan ergenlerin öznel iyi oluşuna, anne baba 

ayrıysa yanında kalınan yetişkine, cinsiyete, anne-baba tutumlarına ve ekonomik gelire göre 

okulda öznel iyi oluş ve arkadaşa bağlanma düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği incelenmiştir. Araştırma, betimsel ve nedensel bir çalışmadır. Araştırmanın 

çalışma grubunu 519 ergen oluşturmuştur. Araştırmada gerekli verileri elde etmek için, “Ergen 

Öznel İyi Oluş Ölçeği”, “Ergenler İçin Kısa Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeği”, “Ergenler İçin 

Arkadaşa Bağlanma Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde SPSS21 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırmada, tek ebeveynle 

ve iki ebeveynle yaşayan ergenlerin öznel iyi oluşuna, anne baba ayrıysa yanında kalınan 

yetişkine,  cinsiyete, anne-baba tutumlarına ve ekonomik gelire göre okulda öznel iyi oluş ve 

arkadaşa bağlanma düzeylerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği belirleyebilmede 

MANOVA-Wilks Lambda(λ) Testinden ve ve MANOVA Pillai’s Trace Testinden 

yararlanılmıştır. ANOVA Testinin anlamlı çıkması sonucunda, bu farkın hangi gruplar arasında 

olduğunun belirlenmesi için Schefee Testi, Dunn-Sidak Testi ve t-testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşayan ergenlerin öznel iyi oluşuna 

göre okulda öznel iyi oluş puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

Tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşayan öznel iyi oluşu yüksek ergenlerin okul doyumu puan 

ortalamasının ve okulda duygu puan ortalamasının, tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşayan 

öznel iyi oluşu düşük ergenlerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşayan ergenlerin öznel 

iyi oluşuna göre arkadaşa bağlanma (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/korkulu)  

puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Tek ve iki ebeveynle yaşayan 

öznel iyi oluşu yüksek ergenlerin arkadaşa bağlanmanın alt boyutu olan güvenli bağlanma puan 

ortalamasının tek ve iki ebeveynle yaşayan öznel iyi oluşu düşük ergenlerin puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. İki ebeveynle yaşayan öznel iyi 

oluşu düşük ergenlerin arkadaşa bağlanmanın alt boyutu olan kaçınan bağlanma puan 

ortalamasının, tek ebeveynle ve iki ebeveynle yaşayan öznel iyi oluşu yüksek ergenlerin puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Tek ebeveynle yaşayan öznel iyi 

oluşu düşük ergenlerin arkadaşa bağlanmanın alt boyutu olan kaygılı/korkulu bağlanma puan 

ortalamasının, tek ebeveynle yaşayan öznel iyi oluşu yüksek ergenlerin puan ortalamasından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, anne baba ayrıysa 

yanında kalınan yetişkine göre ergenlerin okulda öznel iyi oluş (okul doyumu ve okulda duygu) 

ve arkadaşa bağlanma (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/korkulu)  puan 

ortalamalarının anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, 

cinsiyete göre ergenlerin okulda öznel iyi oluş (okul doyumu ve okulda duygu) ve arkadaşa 

bağlanma (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/korkulu) puan ortalamalarının 

anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Cinsiyete göre kız ergenlerin okulda öznel iyi 

oluşun alt boyutu olan okul doyumu puan ortalamasının, erkek ergenlerin puan ortalamasından 
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anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak, cinsiyete göre ergenlerin okulda öznel iyi 

oluşun alt boyutu olan okulda duygu puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Araştırmanın sonucunda, cinsiyete göre kız ergenlerin arkadaşa bağlanmanın 

alt boyutu olan güvenli bağlanma puan ortalamasının erkek ergenlerin puan ortalamasından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Erkek ergenlerin arkadaşa bağlanmanın alt 

boyutu olan kaçınan bağlanma puan ortalamasının, kız öğrencilerin puan ortalamasından 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Cinsiyete göre ergenlerin arkadaşa bağlanmanın 

alt boyutu olan kaygılı-korkulu bağlanma puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Araştırmanın sonucunda, anne ve baba tutumuna göre okulda öznel iyi oluş 

(okul doyumu ve okulda duygu) puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık gösterdiği 

bulunmuştur. Anne tutumu olumlu-ilgili-demokratik olan ergenlerin okulda öznel iyi oluşun alt 

boyutu olan okul doyumu puan ortalamasının ve okulda duygu puan ortalamasının, anne tutumu 

otoriter olan ergenlerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. 

Baba tutumu olumlu-ilgili-demokratik olan ergenlerin okulda öznel iyi oluşun alt boyutu olan 

okul doyumu puan ortalamasının ve okulda duygu puan ortalamasının, baba tutumu otoriter 

olan ergenlerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Yine, baba 

tutumu olumlu-ilgili-demokratik olan ergenlerin okulda öznel iyi oluşun alt boyutu olan okul 

doyumu puan ortalamasının, baba tutumu ilgisiz olan ergenlerin puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, anne tutumlarına göre arkadaşa 

bağlanma (güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/korkulu) puan ortalamalarının 

anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuşken; baba tutumlarına göre arkadaşa bağlanma 

(güvenli bağlanma, kaçınan bağlanma ve kaygılı/korkulu) puan ortalamalarının anlamlı bir 

farklılık gösterdiği bulunmuştur. Baba tutumu olumlu-ilgili-demokratik olan ergenlerin 

arkadaşa bağlanmanın alt boyutu olan güvenli bağlanma puan ortalamasının, baba tutumu 

ilgisiz olan ergenlerin puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Baba 

tutumu otoriter olan ergenlerin arkadaşa bağlanmanın alt boyutu olan kaygılı-korkulu bağlanma 

puan ortalamasının, baba tutumu ilgisiz olan ergenlerin puan ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda, ekonomik gelire göre okulda öznel iyi 

oluş (okul doyumu ve okulda duygu) ve arkadaşa bağlanma (güvenli bağlanma, kaçınan 

bağlanma ve kaygılı/korkulu)  puan ortalamalarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Araştırmanın bulguları, ilgili alanyazın ışığında tartışılmış ve öneriler 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ergen, Ebeveyn, Öznel İyi Oluş, Okulda Öznel İyi Oluş, Arkadaşa 

Bağlanma 
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ABSTRACT 

This study examines whether the subjective well-being and peer attachment levels at school 

significantly differ among adolescents living with one or both of their parents according to their 

subjective well-being, the adult they live with if their parents are separate, gender, parental 

attitudes, and economic income. This is a descriptive and causal research. The study group 

consists of 519 adolescents. The “Adolescent Subjective Well-Being Scale”, the “Brief 

Adolescents' Subjective Well-Being in School Scale”, “Peer Attachment Scale for Adolescents” 

and a “Personal Information Form” were used to obtain the data. SPSS21 Software Pack was 

used for data analysis. MANOVA-Wilks Lambda(λ) Test and MANOVA Pillai’s Trace Test 

were employed in order to determine whether the subjective well-being and peer attachment 

levels at school significantly differ among adolescents living with one or both of their parents 

according to their subjective well-being, the adult they live with if their parents are separate, 

gender, parental attitudes, and economic income. When ANOVA Test produced significant 

results, then Scheffe Test, Dunn-Sidak Test and t-test were applied to identify the groups with 

difference. The study found that the adolescents’ mean scores for subjective well-being in 

school significantly differed according to the subjective well-being of adolescents living with 

one or both of their parents. The mean scores for school satisfaction and feelings at school were 

found to be significantly higher among adolescents with high subjective well-being levels who 

live with one or both of their parents when compared to those with low subjective well-being 

levels. The study results demonstrate that peer attachment (secure, avoidant and anxious/fearful 

attachment) mean scores significantly differ with the subjective well-being levels of adolescents 

living with one or both of their parents. Adolescents with high subjective well-being levels who 

live with one or both of their parents were found to have significantly higher mean scores of 

secure attachment as a sub-dimension of peer attachment than adolescents with low subjective 

well-being levels who live with one or both of their parents. Adolescents with low subjective 

well-being who live with both of their parents were found to have significantly higher mean 

scores avoidant attachment as a sub-dimension of peer attachment, when compared to 

adolescents with high subjective well-being levels who live with one or both of their parents. 

Adolescents with low subjective well-being who live with only one parent had a significantly 

higher mean score of anxious/fearful attachment as a sub-dimension of peer attachment than 

adolescents with high subjective well-being who live with a single parent. The study results 

revealed that the mean scores of subjective well-being at school (school satisfaction and 

feelings at school) and peer attachment (secure, avoidant and anxious/fearful attachment) do 

not significantly differ among adolescents according to the adult they live with if their parents 

are separate. The study found that the mean scores of subjective well-being at school (school 

satisfaction and feelings at school) and peer attachment (secure, avoidant and anxious/fearful 

attachment) significantly differ among adolescents according to gender. With respect to gender, 

female adolescents were found to have a significantly higher mean score of school satisfaction 

as a sub-dimension of subjective well-being at school than that of male adolescents. However, 

no significant difference was detected between the mean scores of different genders for feelings 

at school as a sub-dimension of subjective well-being at school. On the other hand, female 

adolescents were found to have a significantly higher mean score of secure attachment as a sub-

dimension of peer attachment, when compared to male adolescents. It was also found that male 

adolescents’ mean score of avoidant attachment as a sub-dimension of peer attachment was 

higher than that of female adolescents. Yet, no significant difference was found between male 

and female adolescents in their mean scores of avoidant-fearful attachment as a sub-dimension 

of peer attachment. The study results showed that the mean scores of subjective well-being at 

school (school satisfaction and feelings at school) significantly differ according to parental 

attitudes. Adolescents whose mothers display positive-caring-democratic attitudes were found 

to have a significantly higher mean score of school satisfaction and feelings at school as sub-
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dimensions of subjective well-being at school when compared to those of the adolescents whose 

mothers have authoritarian attitudes. Also, adolescents whose fathers display positive-caring-

democratic attitudes were found to have a significantly higher mean score of school satisfaction 

and feelings at school as sub-dimensions of subjective well-being at school when compared to 

those of the adolescents whose fathers have authoritarian attitudes. Likewise, adolescents 

whose fathers display positive-caring-democratic attitudes have a significantly higher mean 

score of school satisfaction as a sub-dimension of subjective well-being at school than the mean 

score of the adolescents whose fathers have uncaring attitudes. The results showed no 

significant difference between peer attachment (secure, avoidant and anxious/fearful 

attachment) mean scores of the adolescents according to maternal attitudes, while peer 

attachment (secure, avoidant and anxious/fearful attachment) mean scores significantly differed 

according to paternal attitudes. Adolescents whose fathers display positive-caring-democratic 

attitudes have significantly higher mean scores of secure attachment as a sub-dimension of peer 

attachment than the mean score of the adolescents whose fathers have uncaring attitudes. 

Adolescents whose fathers have authoritarian attitudes were found to have significantly higher 

mean scores of anxious-fearful attachment as a sub-dimension of peer attachment when 

compared to the mean score of the adolescents whose fathers have uncaring attitudes.  The 

study results demonstrate that the mean scores of subjective well-being at school (school 

satisfaction and feelings at school) and peer attachment (secure, avoidant and anxious/fearful 

attachment) do not significantly differ according to economic income. The study results are 

discussed in the light of literature and suggestions are made. 

Keywords: Adolescent, Parent, Subjective Well-Being, Subjective Well-Being at School, Peer 

Attachment  
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ORTAK MİRAS OLARAK HOCA AHMET YESEVİ TÜRBESİ 

HOCA AHMET YESEVÎ TOMB AS A COMMON HERITAGE 

Veysel ÖZBEY 

(Doktora Öğrencisi) Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Adana 

ÖZET 

Türklerin İslâmiyeti kabul etmesi ile birlikte Orta Asya’da çeşitli alanlarda Türk-İslâm eserleri 

üretilmeye başlanmıştır. Bu alanların en kalıcı olanlarından birisi de mimarî ürünlerdir. Bu 

ürünlerin ilk örneklerini ise mescitler, camiler ve türbeler oluşturmuştur. Orta Asya’dan 

başlayarak, Anadolu ve Balkanların Müslümanlaşmasında önemli rol oynayan Hoca Ahmet 

Yesevî’nin vefatından iki yüz yıl sonra Timur Han tarafından Hoca Hüseyin Şîrâzî’ye yaptırılan 

türbesi de bu örneklerin başında gelmektedir. 

Külliye kavramının ortaya çıkması ve dinî yapılarda modülasyonun kullanılması gibi konularla 

sanat tarihinde ön plana çıkan türbe kompleksinin merkezinde Kazanlı Oda yer alır. Bu büyük 

salonun etrafına otuz beş mahal daha yerleştirilmiştir. Kompleksin günümüzdeki durumuna 

ulaşması zaman almış, Timur Han’ın 14. yüzyılda başlattığı yapım çalışmaları, 16. yüzyılda 

Abdullah Han tarafından devam ettirilmiştir. Hokand Hanı’nın emri ile yapı güçlendirmesi 

yapılarak bir savunma yapısına dönüştürüldüğü 19. yüzyılda, Sovyet yetkilileri tarafından 

yapıya dışarıdan taşıyıcı destekler de eklenmiştir. Yapının ayakta durmasını sağlamak için 20. 

yüzyılda temelleri ile birlikte çeşitli taşıyıcı sistem onarımları yapılmıştır. Bu çalışmaların 

sonucunda 21. yüzyılın hemen başında Dünya Miras Listesi’ne alınarak uluslararası platformda 

koruma altına alınmıştır. 

Kazakistan Cumhuriyeti’nin Dünya Miras Listesi’ne tanımladığı ilk mirası olan Hoca Ahmet 

Yesevî Türbesi kültürel mirası sadece türbenin içerisinde yer aldığı kompleksi değil, ayrıca 

yaklaşık 80 hektarlık koruma alanı içerisinde yayılı halde bulunan çeşitli taşınmaz varlıkları da 

içermektedir. Türk dünyasının bu ortak mirasının korunması konusunda alan yönetiminden 

1989 yılında kurulan Azret Sultan Devlet Tarihî ve Kültürel Miras Müzesi sorumlu kılınmıştır. 

Yaşadığı sürece Türk uluslarının ortak bir duygu etrafında toplanmasında önemli katkıları olan 

Hoca Ahmet Yesevî’nin vefatının ardından Türk ulusları da onun türbesini korumak için ortak 

bir çaba etrafında toplanmıştır. Çağatay Hanı’nın başlattığı çalışmaları Buhara Özbek Hanı ve 

Hokand Hanı sürdürmüş, Kazakistan Cumhuriyeti’nin kültürel varlık olarak tanımladığı ortak 

mirasın restorasyon çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile tamamlanmıştır. Dünya 

Miras Listesi’ne alındığı 2003 yılında ise tüm dünyanın ortak mirası haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ortak kültürel miras, Orta Asya Türk mimarîsi, kompleks türbe yapıları. 
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ABSTRACT 

With the acceptance of Islam by the Turks, the production of Turkish-Islamic works began in 

various fields in Central Asia. One of the most permanent of these fields is architectural 

products. Masjids, mosques and tombs were the first examples of these products. One of the 

important examples of these stuctures is the tomb of Hoca Ahmet Yesevî, who played an 

important role in the Muslimization of  Central Asia, Anatolia and the Balkans, was built by 

Timur Han to Hoca Hüseyin Şîrâz, two hundred years after his death. 

The tomb complex comes to the forefront in the history of art with the emergence of the concept 

of külliye and the use of modulation in religious buildings. At the center of the complex is the 

Kazanlı Oda and thirty-five other places are placed around this large hall. It took a long time 

for the building to reach its current state. The construction work started by Timur Han in the 

14th century was continued by Abdullah Han in the 16th century. In the 19th century, the 

building was strengthened by the order of Hokand Khan and turned into a defense structure. In 

the same century, external carrier supports were added to the structure by the Soviet authorities. 

In the 20th century, various structural system repairs were carried out along with the 

foundations to ensure the structure's standing. As a result of these studies, the tomb complex 

was registered in the World Heritage List at the beginning of the 21st century and taken under 

protection in the international platform. 

Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi cultural heritage, which is the first heritage of the Republic 

of Kazakhstan to the World Heritage List, includes not only the complex in which the tomb is 

located, but also various immovable assets that are scattered within the 80 hectare protected 

area. Azret Sultan State Historical and Cultural Reserve Museum, which was established in 

1989, is responsible for the management of this common heritage of the Turkic world. 

After the death of Hoca Ahmet Yesevî, who had important contributions in gathering Turkish 

nations around a common feeling as long as he lived, Turkish nations gathered around a joint 

effort to protect his tomb. Uzbek Khan of Buhara and Khan of Hokand continued the works 

initiated by Khan of Çağatay. The restoration of this common heritage which was defined as a 

cultural asset by the Republic of Kazakhstan, it has been completed with the contribution of the 

Republic of Turkey. In 2003, when it was accepted to the World Heritage List, it became a 

common heritage of the whole world. 

Keywords: Common cultural heritage, Central Asian Turkish architecture, tomb building 

complex. 
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OZANOĞLU’NUN (ÂŞIK ELVANÎ) TOPLUMSAL VE SOSYAL KONULU ŞİİRLERİ 

ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

AN EVALUATION ON OZANOĞLU'S (ÂŞIK ELVANÎ) SOCIAL AND SOCIAL THEME 

POEMS 

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT 

Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mersin 

ÖZET 

Türk dünyasının müştereklerinden âşık sanatı içerisinde Türkiye sahası âşıklık 

geleneğinin özel ve verimli bir üretim kolu olmayı başarmış Malatya âşıklık geleneğinin 

temsilcileriyle kendine has bir ifade evrenine sahip olduğu görülmektedir. Yörenin maddi ve 

manevi kültürel unsurlarını yaşatan ve gelecek kuşaklara nakleden icracıların başında gelen 

aşıklar, geleneğin temsili bağlamında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir. Bir sanat üretim 

alanı olmakla birlikte âşık kavramı bir meslek anlamını da karşılamaktadır. Ozanlık mesleği 

pek çok meslekte olduğu gibi aile mesleği tanımlaması içerisinde yer almış, yani aile geleneği 

içerisinde nesilden nesile yürütücüler bularak bir geçim kaynağı olarak profesyonel biçimde 

sürdürülmüştür. Dolayısıyla yaşadığı ortamda geleneğe dair icralar eşliğinde büyüyen bir 

kimsenin ileride benzer şekilde icralarda bulunması olağandır.   

Bu şekilde nitelendirilebilecek isimlerden biri Ozanoğlu’dur. Malatya yöresi aşıklık 

geleneğinin önemli temsilcisi Fehmi Gür’ün oğlu olan Nurettin Gür de babasının izinden 

giderek gelenek dahilinde ürünler ortaya koymakta ve Malatya yöresi aşıklık geleneğinin bir 

temsilcisi olarak aşık şiirinin gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir. Böylesi bir 

yetişme biçimi ile yani görerek, yaşayarak öğrenme ile aşıklık geleneği içerisinde özgün 

yaratımları ile var olan ve Malatya yöresinde aşıklık geleneğini devam ettiren isimler arasında 

yer alan Ozanoğlu’nun şiirleri ve sanatının incelendiği bu çalışma oluşturulurken yazılı 

kaynaklardan yararlanılmış, 2003 yılında yayınlanmış âşığa ait Bahardan Bahar isimli kitabında 

yer alan şiirleri göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmıştır. Âşığın söz konusu 

eserinde aşk ve bahar şiirleri (14), yergi şiirleri (22), inanç ve maneviyat şiirleri (18), toplumsal 

şiirler (43) başlıkları altında sıralamış olduğu 97 şiirinden hareketle Ozanoğlu’nun sanat 

özellikleri hakkında tespitlerde bulunulmuş, toplumsal ve sosyal konulu şiirleri incelenmiştir. 

Toplumun sesi olan âşıkların halkın tercümanlığını yaptıkları sosyal ve toplumsal konulu 

şiirlerle halkın dertlerine, sıkıntılarına, isteklerine, duygu ve düşüncelerine âşık sanatı 

çerçevesince dile getiriliş içtimai yapıyı yansıtma bağlamında önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Aşıklık geleneği, şiir, Ozanoğlu, Malatya, Arapgir. 
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ABSTRACT 

Turkey is seen in the art of minstrelsy of the joint area of the world, Turkey is a 

specialized and efficient manufacturing arm of minstrelsy tradition of minstrelsy tradition 

managed to Malatya with a unique representative stated that with the universe. The minstrels, 

who lead the performers who live the material and spiritual cultural elements of the region and 

transfer them to the next generations, play an important function in the context of the 

representation of the tradition. Although it is an art production field, the concept of minstrel 

meets the meaning of a profession. As in many professions, the minstrelsy profession has been 

included in the definition of family profession, that is, it has been carried out professionally as 

a livelihood by finding executives from generation to generation within the family tradition. 

Therefore, it is usual for a person who grows with tradition-related performances to perform 

similarly in the future. 

One of the names that can be qualified in this way is Ozanoğlu. Nurettin Gür, the son of 

Fehmi Gür, an important representative of the tradition of minstrel in the Malatya region, 

follows his father and produces products within the tradition, and continues to fulfill the 

requirements of his poetry as a representative of the tradition of minstrel in the Malatya region. 

Written sources were utilized while creating this study, which examines the poetry and art of 

Ozanoğlu, which exists in the tradition of minstrel with seeing, living, and with its original 

creations in Malatya region. Evaluations have been made by taking into account the poems in 

his book titled Bahar. In the mentioned work of the minstrel, it has been determined about the 

art features of Ozanoğlu based on his 97 poems which are listed under the titles of minstrel and 

spring poems (14), satirical poems (22), belief and spiritual poems (18), social poems (43). His 

poems on the subject were examined. The social and poetry of poetry, in which the people who 

are the voice of the society, are the people's interpreters, is expressed in the context of reflecting 

the internal structure within the framework of the art of minstrel in the frame of the people's 

troubles, problems, desires, feelings and thoughts. 

Keywords: The tradition of minstrel, poetry, Ozanoğlu, Malatya, Arapgir. 
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GÜVENLİK POLİTİKALARI BAĞLAMINDA KIBRIS ve KARABAĞ SORUNLARI 

ARASINDAKİ PARALEL NOKTALAR 

Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

ÖZET 

Devletlerin stratejik hedefleri çerçevesinde bölgesel bir güç olarak addedilme gayretleri, 

coğrafi olarak etki etmeyi planladıkları bölgede karşı karşıya bulundukları sorunların 

çözümünü zorunlu kılmaktadır. Bu noktada iki tip temel sorun sahası devletlerin dış politika 

yapımına etki etmektedir ki, bunlardan bir tanesi sınırdaş devletlerle yaşanan sorunlar ikincisi 

ise bölgede stratejik önemi olan ve tarihsel anlam içeren sorun sahalarıdır. 

Türkiye’nin bir köprü ülke tanımlamasının ötesine geçerek merkez ülke pozisyonunda 

konumlanabilmesi adına, sorun çözen aktör olarak zikredilebileceği çok sayıda uluslararası 

mesele varlığını sürdürmektedir. Merkez karakterli bir dış politika anlayışının gereği olarak 

beliren, komşularla yakın ilişki ve güvenlik politikalarının yakınlaştırılmasının tesisi 

noktasında, öncelikli hedef komşularımızla yaşanan problemlerin tanımlanmasından 

geçmektedir ki, bu çalışmanın konusunu Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ile Ermenistan sorunu 

ekseninde Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün gözetilmesi hususlarındaki paralellikler 

oluşturmaktadır.  Bu paralelliklere dikkat çekme gayemizin ardında da yukarıda bahsettiğimiz 

zaafın en sık rastlanan konularının başında Kıbrıs meselesi ve Ermeni sorunu paralelinde 

Karabağ meselesinin gelmesidir. 

Ermeni diasporasının her yılın Nisan ayında giriştiği Türkiye aleyhtarı ve sözde 

soykırım temelli faaliyetler neticesinde, Ermenistan’la olan ilişkilerimiz gündemin üst 

sıralarına taşınmaktadır. Bu dönemde yapılan çalışmalara cevaben geliştirilen söylemler, 

Türkiye’yi sözde soykırım tezini kırmaya kilitlemekte ve bu konunun da dahil olduğu bölgesel 

ilişkilerin düzeltilmesi yönündeki asıl büyük parçaya odaklanılamamaktadır. Parçanın 

bütününde ise Karabağ meselesinin önemli bir yer tuttuğu ortadadır. 

Çalışmamızda, bölgesel güvenlik politikaları, uluslararası hukukta devletlerin tanınma 

süreci ve karar alma mekanizmaları açısından Türkiye’nin Kıbrıs ve Karabağ politikaları 

irdelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Siyaset, Uluslararası Hukuk, Güvenlik Politikaları 
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1632 NUMARALI ASKERÎ CEZA KANUNUNUN 

HAPİS CEZASINA SEÇENEK MÜESSESELER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF MILITARY PENAL CODE NO. 1632 IN TERMS OF 

ALTERNATIVE INSTITUTIONS OF PRISON SENTENCE 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAŞKA 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

ÖZET 

Askerî ceza hukuku, bir özel ceza hukuku dalıdır. Askerî ceza hukukuna ilişkin hükümler, 5237 

numaralı Türk Ceza Kanunu’na nazaran bir özel kanun olan 1632 numaralı Askerî Ceza 

Kanunu’nda yer almaktadır. Ceza hukuku bakımından gerek pozitif hukuk gerek uygulama 

anlamında yeknesaklığı olumsuz etkileyecek olsa da 1632 numaralı Kanun’da, bu kanunda yer 

alan suçlar için geçerli olacak genel hükümler düzenlenmiştir. Örneğin, Kanun’da, askerî 

cezaların türleri, ayrıca ve açıkça düzenlenmiş durumdadır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan 

düzenlemeler ise hapis cezasına seçenek müesseselere ilişkin olanlardır. 1632 numaralı 

Kanun’da, bunlardan, hapis cezasının ertelenmesine, kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımlara, ön ödemeye ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır. Hükmün açıklanmasının 

geri bırakılmasına ilişkin özel düzenleme ise Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. 

Son durumda, bu özel düzenlemeler, 1632 numaralı Kanun m. 47’de (hapis cezasının 

ertelenmesine ilişkin hüküm) ve Ek Madde 8’de (kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara 

ve ön ödemeye ilişkin hüküm) yer almaktadır. 

1632 numaralı Kanun’da, bu özel düzenlemelere yer verilmesinin nedeni, disiplinin tesis 

edilmesinde güçlüklerle karşılaşılabilmesi olarak belirtilmiştir. Bununla birlikte, disiplin, 

yalnızca bu müesseselerin uygulanmaması veya sınırlı olarak uygulanması ile sağlanabilecek 

bir durum değildir. Disiplin, daha ziyade iç işleyişle ilgili olup, disiplin yaptırımları ve ordunun 

nevi şahsına münhasır yapısı, bunun sağlanması bakımından daha kuvvetli araçlardır. Kaldı ki, 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının artık 1632 

numaralı Kanun açısından da uygulanabilecek olması, bu gerekçeyi dayanaksız kılmaktadır. 

Ayrıca haksızlık muhtevası bakımından daha yoğun olan bazı suçlar açısından bu müesseselerin 

uygulanabileceği kabul edildiği hâlde, 1632 numaralı Kanundaki suçlar açısından bu 

müesseselerin uygulanma alanının sınırlandırılması isabetli değildir. Bu nedenle, 1632 

numaralı Kanun’da bu tür özel düzenlemelere yer verilmemesi, 5237 numaralı Kanun’un genel 

hükümlerinin, bu Kanun açısından da geçerli olduğunun kabul edilmesi gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Hapis Cezasının Ertelenmesi, Askerî Suç, Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması 
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ABSTRACT 

The military criminal law is a special criminal law branch. The provisions related to the military 

criminal law are included in the Military Penal Code No. 1632, which is a special code 

compared to the Turkish Penal Code No. 5237. Although it will affect uniformity both in terms 

of positive law and enforcement in terms of criminal law, in the Code No. 1632, general 

provisions that will be valid for the crimes included in this code have been regulated. For 

example, in the Code, the types of military penalties are separately and clearly regulated. The 

regulations that form the subject of this study are those related to alternative institutions of 

prison sentence. There are special regulations regarding the suspension of prison sentence, 

option sanctions for short term prison sentence and prepayment in the Code No. 1632. The 

special regulation regarding the postponement of the announcement of the verdict was canceled 

by the Constitutional Court decision. In the last case, these special arrangements are included 

in the Code No. 1632 Article 47 (provision regarding the suspension of prison sentence) and 

Additional Article 8 (provision regarding the option sanctions for short term prison sentence 

and prepayment). 

In the Code No. 1632, the reason why these special arrangements are included is stated as the 

difficulties in establishing the discipline. However, discipline is not a situation that can only be 

achieved through the absence or limited application of these institutions. Discipline is more 

concerned with internal functioning, disciplinary sanctions and the military's exclusive nature 

are stronger tools to ensure this. Moreover, the fact that the suspension of the announcement of 

the verdict with the cancellation decision of the Constitutional Court can now be applied in 

terms of the Code No. 1632 makes this justification unfounded. In addition, although it is 

accepted that these institutions can be applied in terms of some crimes that are more intense in 

terms of injustice, it is not appropriate to limit the application area of these institutions in terms 

of crimes in the Code No. 1632. For this reason, these such special arrangements should not be 

included in the Code No. 1632, and it should be accepted that the general provisions of the 

Code No. 5237 apply to this Code as well. 

Keywords: Suspension of Prison Sentence, Military Crime, The Suspension of The 

Announcement of The Verdict 
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GÜNEY KAVKAZDA AZƏRBAYCANLI-ERMƏNI MÜNASIBƏTLƏRINİN 

YARANMASI VƏ BUNUN NEQATIV TƏZAHÜRLƏRI 

Prof. Dr. Kasım HACIYEV 

 АМЕА Qafqazşünaslıq İnstitutu, ”Ermənişünaslıq” Şöbəsinin Müdiri 

XÜLASƏ 

19-cu yüzilliyin əvvəllərinədək Cənubi Qafqazda kütləvi şəkildə erməni yaşamamışdır.  Rusiya

və Qacar İranı arasında bağlanmış Türkmənçay müqavilələrindən sonra xarici ölkələrdən

ermənilər köçürülərək Şimali Azərbaycanda yerləşdirilmişlər. Onlar yerli Azərbaycan

türklərinin siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafından kifayət qədər bəhrələnmişlər.

Ermənilər zaman-zaman öz inkişaf fəaliyyətlərini antitürk ruhunda formalaşdırmışlar. Onlar bir 

qayda olaraq azərbaycanlılara qarşı əsassız ərazi iddiaları siyasəti yürütmüş, bunu milli-etnik 

düşmənçiliyə çevirmişlər. 

19–20-ci yüzilliklərdə azərbaycanlı-erməni münasibətləri siyasi, iqtisadi və mədəni aspekdə 

müəyyən səciyyə daşımışdır. 

Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Qarabağa köçürülüb məskunlaşdırılan ermənilər 

azərbaycanlıların təsərrüfat həyatı, milli etnoqrafik ənənələri, məişət və mərasim adətləri, 

geyimlər, yeməklər və eləcə də, sənət, musiqi və s. kimi maddi və mənəvi mədəniyyətindən 

bəhrələnmişlər.  

Ermənilər Azərbaycanın yerli – türk əhalisinə məxsus qədim yazılı mənbələri – salnamələri, 

coğrafi məlumatları və s. saxtalaşdırmışlar.   

Ermənilər Azərbaycan el ədəbiyyatından, onun müxtəlif janrlarından geniş şəkildə 

faydalanmış, Azərbaycan türklərinə məxsus dastanlar əsasında erməni ədəbiyyatında yeni 

roman janrı yaratmış, erməni nəsrində Azərbaycan nağılları, atalar sözü və zərb məsələlərindən 

geniş istifadə etmişlər. 

Azərbaycanda yerli xalqın (azərbaycan türklərinin) mədəniyyət ənənəsindən bəhrələnməsinə 

baxmayaraq, ermənilər uydurma tarixi konsepsiya, zərərli ideologiya yaratmış, yerli 

Azərbaycan xalqının tarixi irsinə və mədəniyyət abidələrinə sahib çıxmaq cəhdləri etmişlər. 

Azərbaycan türklərinin qədim torpaqlarında (Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarına məxsus), 

ermənilərə dövlət qurulduqdan sonra Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları başlanmışdır. 

Erməni millətçi dairələri davamlı olaraq türk-müsəlman əhaliyə qarşı düşmənçilik siyasəti 

yürütmüş, tarixin qanlı faciələrini - soyqırımılarını (1905-1906, 1918-ci il mart, 1992-ci il 26 

fevral - Xocalı) törətmişlər. 

Ermənistan Azərbaycan Respublikasına hərbi təcavüz edərək, 20 % ərazisini işğal etmişdir. 

Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan Respublikasının Yuxarı (Dağlıq) Qarabağ regionunu 

beynəlxalq hüquqa və bəşəri qanunlara zidd olaraq “Dağlıq Qarabağ Respublikası” elan etmiş, 

onun tanınması üçün təliğat aparırlar.  

Türkiyəyə qarşı əsasız ərazi iddiaları etməklə bərabər sözdə erməni genosidi kimi saxta 

ideologiya ilə dünya ictimaiyyətini aldatmaq siyasətini davam etdirirlər. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, türk, tarix, mədəniyyət  
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KARDEŞ KALEMLER DERGİSİNDEKİ YAZILARIN TÜR VE MİLLİYET 

AÇISINDAN TASNİFİ 

Gül AKBAŞ 

Uludağ Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk 

Edebiyatı (Yüksek Lisans Öğrencisi) 

ÖZET 

Kardeş Kalemler dergisi, Türk dünyasında yayımlanan uluslararası nitelikli tek ortak 

kültür, sanat ve edebiyat dergisidir. 2007 yılında yayın hayatına başlayan ve aylık yayımlanan 

dergi, Kardaş Edebiyatlar dergisinden devraldığı bayrağı 13 yıldır taşımaktadır.  

Dergide, Türk dünyasının çeşitli yerlerinden ilgili şair ve yazarlarca gönderilen makale, 

biyografi, röportaj, mülakat, eleştiri, deneme, hikâye, anı, sohbet, fıkra, masal ve şiir türlerinde 

eserler yer almaktadır.  

Çalışmamızda dergide yer alan yazıların tür ve milliyet açısından bir tasnifi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Kardeş Kalemler dergisi, Türk dünyası, Türk dünyası kültür havzası. 

ABSTRACT 

Kardeş Kalemler magazine is the only international journal of common culture, art and 

literatüre published in the Turkish world. The magazine, which started its publishing life in 

2007 and published monthly, has been carrying the flag it has taken over from the Kardaş 

Literature magazine for 13 years. 

The journal contains articles in articles such as articles, biographies, interviews, 

criticism, essays, stories, memoirs, chats, jokes, fairy tales and poetry sent by relevant poets 

and writers from various parts of the Turkish world.   

In our study, a classification has been made in terms of genre and nationality of the 

articles in the journal. 

Key Words: Kardeş Kalemler magazine, Turkish world, Turkish World cultural basin. 
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NAHÇIVAN TOPRAĞININ TUNÇ ÇAĞI SERAMİKLERİ ÜZERİNDE 

BULUNAN BAZI DESENLER HAKKINDA 

ABOUT SOME OF THE ORNAMENTS ON THE BRONZE AGE CERAMICS OF 

THE NAKHCHIVAN TERRITORY 

Dos. Dr. Tоğrul HALILOV  

Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahçivan Bölümü 

ÖZET 

Nahçıvan bölgesi arkeolojik yerleşimlerle zengindir. Onlardan bir grubu Tunç 

dönemine aittir. Bu  yerleşimlerde yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında bulunan arkeolojik 

malzemeler Azerbaycan arkeolojisinde özel bir yer tutur ve bilimsel önem taşır. Yerleçimlerde  

bulunan arkeolojik bilgular içerisinde seramik ürünleri, kil kaplar çok sayıdadır. Onlar  yaplma 

teknolojisine,  desenlerine, biçimine göre farklıdırlar. Seramik ürünlerinin süslenmesinde 

geometrik, zoomorf, antropomorfik  desenler kullanılmıştır. Onları basit ve bileşik  

kompozisiyonda çekmişlerdir. Her bir desen motifinde onu  yapmış olan seramikçinin işçilik 

yeteneği ile yanısıra dini-ideolojik görüşleri, düşünce tarzı da önemli yer tutmakdadır. Erken 

Tunç dönemine ait kaplardan farklı olarak Orta, Son Tunç çağında kapların  süslenmesinde 

çeşitli boyalar kullanılmıştır. Kapların üzerine çizilmiş desenler birrengli veya çoxrengli 

olmuştur. Kırmızı, siyah, sarı ve başka rengler kulanmışlardır. Kapların üzerindeki  desenlerden 

birçoğu geniş alanı kapsamaktadır. Daha çok eski Türk boylarının yaşadığı bölgelerde  

yayğındır. Seramik ürünleriyle  yanısıra süs eşyalarında, kayaüstü resimlerde, prototürktürk 

kültürünün damga ve  işaretleri ile çok yakın benzerlerlik oluşturmaktadır. Nahçıvan beldesinin 

Tunç çağı arkeolojik yerleşimlerinde bulunan seramik mamulleri üzerindeki bir çok desenlerin 

prototürk kültürüne ait özelliyinin olması   Türk boylarının yaşadığı torrakları kapsaması 

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvanın prototürk  kültürünün önemli 

merkezlerinden biri olduğunu  kanıtlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tunç Çağı, desen, Nahçıvan, Prototürk kültürü 
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ABSTRACT 

Nakhchivan is rich in archeological monuments. Some of them belong to the Bronze 

Age. Each archeological material obtained during the archaeological research at these 

monuments has a special place in Azerbaijani archeology and is of great scientific importance. 

Among the archeological materials found in the monuments are ceramic products and clay pots. 

They differ according to the technology of preparation, the motive and the pattern. Geometric, 

zoomorphic, and anthropomorphic ornaments were used in the design of ceramic products. 

They were drawn in a simple and complex plot. In addition to the pottery skills of the potters 

who made it, for example, religious and ideological meetings and ideas were also important. 

Unlike the Early Bronze Age pottery, many of these ornaments were used during the Middle 

and Last Bronze Age to draw and decorate many of the ornaments. The patterns on the 

containers were one-color or multicolored. Used in red, black, yellow and other colors. Many 

of the ornaments on the shells have a wide range, and are widely spread in the areas where 

ancient Turkic ethnos live. Along with ceramic products, there are many similarities in 

decorative items, rock drawings, stamps and symbols of prototypical culture. One of the main 

centers of Nakhchivan's prototypical culture, which is an integral part of Azerbaijan, is the 

presence of very prototypical culture in a group of ornaments on ceramic artifacts found in 

bronze monuments of Nakhchivan. 

Keywords: Bronze Age, pattern, Nakhchivan, Prototurk culture 
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KEŞİKÇİDAĞ VƏ AVEY QORUQLARININ ÜMUMİ CƏHƏTLƏRİ 

GENERAL FEATURES OF THE KESHIKCHIDAG AND AVEY RESERVES 

Dr. Musa MURSAQULİYEV 

“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru, Azərbaycan Respublikası, 

Ağstafa şəhəri, Director of the “Keshikchidag” State historical and cultural reserve, 

Azerbaijan,Aghstafa district 

Dr. Səadət ƏLİYEVA 

Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru,  “Avey” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru, 

Azərbaycan Respublikası, Qazax şəhəri,  Doctor of Philosophy in Pedagogy, Director of the 

“Avey” State historical and cultural reserve, Azerbaijan,Gazakh district 

 ÖZET 

    Ölkəmizin ərazisi çoxlu sayda tarixi, memarlıq və arxeoloji abidələrlə zəngindir. Tarixi 

keçmişi Alt Paleolit dövrünə qədər gedib çatan bu torpaqların hər qarışında bir tarix yaşayır.  

Qədim tariximizi özündə yaşadan bölgələrimiz arasında eyni coğrafi ərazidə yerləşən Ağstafa  

və Qazax rayonları xüsusilə fərqlənir. Bu ərazilərdə tarixin bütün dövrlərini əhatə edən abidələr 

kifayət qədərdir. Belə abidələrinin sırasında Ağstafa rayonunda yerləşən “Keşikçidağ” Dövlət 

tarix-mədəniyyət qoruğu və Qazax rayonunda yerləşən “Avey” Dövlət tarix-mədəniyyət 

qoruğunu göstərmək olar.  

     “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu Ağstafa rayonundan 75 km məsafədə, dəniz 

səviyyəsindən 750-950 metr hündürlükdə, Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddə, Ceyrançöl  

ərazisindəki dağların cənub, cənub – şərq tərəfindəki qum dağlarından ibarət sıldırım qayalıqda 

yerləşir  və 25 km sərhədyanı ərazini əhatə edir.   

    Daş Salahlı ilə Yuxarı Salahlı kəndinə gedən yoldan aydın şəkildə görünən və Qazax 

ərazisindəki hündürlüklər arasında yerləşən Avey massivi diqqəti cəlb edir. Gürcüstan 

Respublikası ilə Qazax rayonu arasında yerləşən Kiçik Qafqazın dağ silsiləsinə aid edilir. Hələ 

eradan əvvəlki minilliklərdə ulu babalarımız burada  məskən salmış və uzun möddət oturaq 

həyat tərzi keçirmişlər. 

    Keşikçidağ mağara-məbədlər kompleksi və  “Avey” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun 

eyni coğrafi ərazidə yerləşməsi,  burada hökm sürən tarixi şərait hər iki qoruqda aşkar olunan 

abidələrdə oxşar xüsusiyyətlərlə özünü büruzə verir. Arxeoloji qazıntılar zamanı hər iki tarixi 

abidənin ərazisində ən qədimi Alt və Orta Paleolit dövründən başlayaraq, ən yenisi isə tunc 

dövrü və  orta əsrlərə aid edilən çoxlu sayda arxeoloji və memarlıq abidələri aşkarlanmışdır. 

Hər iki qoruqda yerli, ölkə və dünya əhəmiyyətli abidələr mövcuddur. Qafqaz Albaniyasının 

memarlıq tarixində mühüm yer tutan və geniş yayılan məbəd tipli tikililər hər iki tarixi abidədə 

eynilik təşkil edir. 

    Avey dağının 992,5 metr hündürlüyündə qədim Alban məbədi görünür.  Qafqaz 

Albaniyasının əsas məbədi olan bu Aveydağ məbədinin inşa tarixi  IV-V əsrlərə aid edilir, 

günbəz formalıdır. Məbəd pardaxlanmış iri qaya parçalarının son dərəcə yüksək səviyyədə 

cilalanmış daşları ilə inşa edilmişdir. 
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   Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ərazisində Aveydağ məbədi ilə oxşar memarlıq 

xüsusiyyətlərinə malik iki məbəd yerləşir. İlkin orta əsrlərin sonuna aid edilən, bir-birindən 

1500 metr aralıda yerləşən bu məbədlər dəniz səviyyəsindən  950 metr  hündürlükdə tikilib və 

yerli daş materiallardan inşa olunmuşdur. 

   Azərbaycan ərazisində orta əsrlərə aid müdafiə tipli qalalar geniş yayılmışdır. Belə qalalara 

Çıraqqala, Keşikçiqala, Əskipara qülləsini göstərmək olar. Yuxarı Əskipara kəndindəki qüllə  

memarlıq baxımından bu bölgəyə məxsus inşaat üslubunda tikilib.  Hal-hazırda abidə ermənilər 

tərəfindən işğal olunub. Buna oxşar, eyni üslubda tikilən qalalardan biri də Keşikçidağ 

mağaralar kompleksində yerləşən Keşikçiqaladır. Dəniz səviyyəsindən 850 metr yüksəklikdə,  

bölgəyə  nəzarət  məqsədilə tikilib. Onlar əsasən dağ və təpələrin yüksəkliklərində inşa edilib, 

əksəriyyəti yaşayış üçün nəzərdə tutulmayıb.  

    Qədim zamanlardan insanlar müxtəlif ağaclara, təbiət hadisələrinə, dağlara, suya, oda, başqa 

bir çox canlı və cansız varlıqlara sitayiş etmiş, onları müqəddəsləşdirmişlər. Belə yerlərdən  

“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun ərazisindəki Qüdrət bulağını və “Avey” 

Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunda yerləşən Damcılı bulağını göstərmək olar. Hər iki bulağın 

ətrafında müqəddəs ağaclar bitir və gur həyatın izləri indi də müşahidə edilir. 

   Hər iki qoruğun ərazisində yerləşən tarix və memarlıq abidələri, aşkar edilmiş maddi-

mədəniyyət nümunələri Keşikçidağ və Avey qoruqlarının eyni xüsusiyətlərə və qədimliyə 

malik olduğunu bir daha sübuta yetirir. 

Açar sözlər: Ay məbədi, atəşpərəstlik, Keşikçiqala. (Moon Temple, fire worship, 

Keshikchigala) 
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BƏDİİ  ƏSƏRLƏRDƏ ƏDƏBİ DİLİN NORMALARININ POZULMASI 

(Elxan Elatlının “Ölüm ağacının kölgəsində” romanı əsasında) 

Dr. Təranə NAĞIYEVA 

Filologiya Üzrə Fəlsəfə Doktoru Azərbaycan Dövlet Pedaqoji Universiteti 

 XÜLASƏ 

       Müasir dövrdə bədii əsərlərin  cəmiyyətdə gənc nəslin nümayəndələrinin həyatına və 

şüuruna təsir etdiyi bir zamanda  bu nümunələrin dil sisteminin də araşdırılması və öyrənilməsi 

bu gün üçün vacib olan məsələlərdəndir. Çünki mütaliə edən gənc nəsil bədii ədəbiyyatı 

oxumaqla yanaşı, eyni zamanda əsərin dilindən də faydalanır. Əsərdə rast gəldiyi sözlərin 

mənası, yazılışı, ifadə tərzi, işləkliyi yaddaşına hopur. Buna görə də bədii ədəbiyyat nümunələri 

yazılarkən ədəbi dilin normalarına söykənməlidir.Məlum məsələdir ki, bədii əsərlərin dili iki 

formada oxucuya çatdırılır: 1. müəllifin nitqi vasitəsilə; 2.obrazın nitqi vasitəsilə. Hər hansı bir 

norma pozulması obrazın nitqi üçün səciyyəvi ola bilər. Çünki yazıçı yaratdığı obrazın daxili 

aləmini, xarakterik cəhətlərini, kimliyini, düşüncəsini və bu kimi xüsusiyyətləri oxucuya məhz 

yaratdığı sürətin nitqi vasitəsilə çatdırır. Lakin bunun əksi olaraq, müəllifin nitqində işlənən 

norma pozulmaları qətiyyən yol verilməzdir. Buna baxmayaraq, müasir yazarların əsərlərinin 

dilində, həm də müəllif dilində ədəbi dil normalarının pozulma hallarına  tez-tez rast gəlinir. 

Araşdırma apardığımız Elxan Elatlının detektiv romanı olan “Ölüm ağacının kölgəsində” 

əsərində də kifayət qədər norma pozulmaları vardır.Nümunələrə baxaq:   

       Çünki indi burada beləcə boş-bekar oturmaqdansa, anasının çarpayısı yanında olmalıydı. 

       General Baratov birbaşa prezidentə tabe olan bir qurumun rəhbəri idi və bu qurum hər 

mənada dövlətin keşiyində dayanan qurum idi. 

      İki nəfər onun qollarından tutub yerə endirdi və içəri apardılar. 

      Birinci cümlədə boş-bekar və olmalıydı sözləri orfoqrafik cəhətdən səhv yazılıb, “boş-

bikar” və “olmalı idi” yazılmalı idi. İkinci cümlədə qurum sözü tez-tez təkrar olunmaqla 

yığcamlığı pozmuş və yersiz təkrar hesabına cümlə zəifləmişdir. Üçüncü cümlədə insan anlayışı 

bildirən mübtəda “iki nəfər”  cəm şəkilçisi qəbul etmədiyi halda, ona aid olan xəbər 

“apardılar” cəmdə işlənmişdir.  

    Açar sözlər: bədii əsər, fonetik norma, leksik norma, qrammatik norma 

    Key vords: work of art, phonetic norm, lexical norm, grammatical norm 
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HİKMET’TE YETİM OLMAK 

THE CONSEPT of ORPHANHOOD in DİVAN-I HİKMET 

Öğr. Gör. Dr. Muhammet ATASEVER 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, OZDK, Türk Dili Bölümü, Kilis 

ÖZET 

Türklerin 9.-11. yüzyıllarda İslâmiyet’i kabulüyle birlikte İslâm’ın ahlâk ve ibadet esaslarının 

aktarılma ihtiyacı yeni kurumların ortaya çıkmasını zorunlu kılmıştır. Güçlü ve köklü bir edebi 

kültüre sahip Türk boyları arasında onların dilini ve anlatış tarzını benimseyerek; yeni dinî 

akideleri, göçebe Türkler arasında anlatma görevini üstlenen dervişler görülür. Söz konusu 

dervişler zamanla Türk’ün İslâm’ı yahut Türk Tasavvuf sisteminin temelinin atılmasında öncü 

olurlar. 

Pir-i Türkistan, Sultan, Hâce sıfatlarıyla Orta Asya’nın geniş bozkırlarından Ortadoğu’ya, 

Anadolu’ya, Balkanlar’a hatta Ön Avrupa’ya kadar yazdığı hikmetleriyle nefesini ulaştıran 

Ahmed-i Yesevi, ilk Türk sûfisi olmasa da etki gücü ile Türk tasavvuf sisteminin kurucusu 

olarak kabul edilir. İslâmiyet’le henüz tanışmış yarı göçebe, göçebe Türk boylarına yeni dini 

ve dinin öğretilerini onların diliyle, üslûbuyla ve şekliyle söylediği hikmetleri aracılığıyla 

aktarma misyonunu kendine düstur edinmiş bir mürşid-i kâmildir. Yetiştirdiği dervişleri ile çok 

geniş bir coğrafyada hikmetlerini ve esasen İslâm’ın esaslarını, ilâhi aşk ve hoşgörüyü temel 

alarak bilhassa Türklere ulaştırabilmiştir. Türk boyları arasında Yesevi’nin gönül duruluğunu 

esas alan samimi çağrısının ciddi yankıları olmuş, bu çağrı İslâm’ın hızla yayılmasında önemli 

rol oynamıştır. 

Çalışmamızda öncelikle Hoca Ahmed Yesevi ve onun kurucusu olduğu Yeseviyye yolu, 

Yesevi’nin etkisi neticesinde kurulmuş yahut onun öğretisinden etkilenmiş tarikatlar ile 

kuvvetle muhtemel Yesevi’nin dervişleri tarafından kendisinden sonra hikmetlerinin bir araya 

toplandığı, ilk Türk İslam eserlerinden birisi sayılan ve Türk sûfiliğinin temellerinin inşa 

edildiği Divan-ı Hikmet’i hakkında öz bilgiler verilecektir. Daha sonra çalışmamızın 

konusunun temel kavramı yetim/yetimlik ve İslam dininin anne ve/veya babası olmayan çocuğa 

bakış açısını görebilmek adına Kuran-ı Kerim’de bu kişilerin konumu aktarılacaktır. 

Çalışmamızın asıl kısmında ise Divan-ı Hikmet’te, Ahmed-i Yesevi’nin yetim metaforunu 

işlediği şiirler, konuya değinme sebebi ile birlikte irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmed-i Yesevi, Yesevilik, Divan-ı Hikmet, Kuran-ı Kerim, yetim-

öksüz. 
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ABSTRACT 

The Turks' converting to Islam in the 9th-11th centuries necessitated the emergence of new 

institutions in line with the need to transfer the moral and religious principles of Islam. The 

wandering dervishes were quite prevalent among Turkic tribes which had a strong and deep-

rooted literary culture and they adopted the latter's language and culture to transfer new 

religious contracts to other nomadic tribes. These dervishes gradually became the pioneers in 

laying the foundation of the Turkic Islam or the Turkish Sufi system. 

Also known as Pir-i Turkistan, Sultan and Hâce, Ahmed Yesevi who conveyed his wisdom in 

an area covering the vast steppes of Central Asia, the Middle East, Anatolia, the Balkans, and 

even the Proto-Europe, is considered the founding figure of the Sufi system with his deep 

impact though he was not the first Sufi. He was an absolute guru who adopted the mission of 

transmitting the new religious teachings to semi-nomadic and nomadic, newly converted 

Turkish tribes through their language, style, and pattern. He was able to deliver his own, 

particularly Islam's, teachings to the Turks based on divine love and tolerance through his 

dervishes scattered in a wide geography. Yesevi's warm and sincere call had serious 

repercussions among the Turkish tribes, and this call played an important role in the rapid 

spread of Islam. 

In the first place, the study deals with Hoca Ahmed Yesevi and Yeseviyye sect; other sects 

established as a result of the influence of his teachings; and his Divan-ı Hikmet as one of the 

first Turkic Islamic works which contained his wisdom and the building blocks of Turkish 

Sufism. Then, the concept of the orphanage as the subject of the study and its treatment in the 

Quran will be explained to see Islam's handling the issue. In the main part of the study, the 

poems in which Ahmed-i Yesevi handles the orphan metaphor in Divan-ı Hikmet will be 

examined together with the reason for addressing the subject. 

Keywords: Ahmed-i Yesevi, Yeseviyye sect, Divan-ı Hikmet, Quran, orphans. 
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20. YÜZYILIN SONLARINDA KABUL EDİLEN İLK EĞİTİM YASASI VE EĞİTİM

REFORMU 

FIRST EDUCATION LAW AND TRAINING REFORM ACCEPTED AT THE END OF 

THE 20TH CENTURY 

Dr. Öğr. Üyesi Taleh HALİLOV 

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Pedagoji Fakültesi, Pedagoji ve Psikoloji Bölümü 

ÖZET 

20. yüzyılın sonlarında kabul edilen ilk eğitim yasası ve eğitim reformu programının

temel amacı, okul öncesi, orta, yüksek, lisansüstü mesleki ve ilgili eğitim seviyelerinde birikmiş 

potansiyeli korumak ve geliştirmek, eğitim sistemini, toplumun anayasasını düzenleyen ilgili 

yasal çerçeveyi oluşturmak, politik, ekonomik ve sosyal yaşamın demokratikleşmesine dayalı 

devlet politikasının uygulanması. Bunlar Haydar Aliyev'in "Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim 

Reformu Programı" nın temel kavramsal fikir ve ilkeleri ile ortaya koyduğu hükümlerdi. 

Bilim ve eğitimin geliştirilmesi için bütçe tahsislerindeki yıllık artışın, alanın 

Azerbaycan'ın genel gelişimi ve kamu politikasının ayrılmaz olduğunu söylemek için sağlam 

bir temel oluşturduğunu belirtmek gerekir. 

Ders kitapları ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi eğitim reformunun önemli bir 

parçasıdır. Hükümet tarafından geliştirilen ve onaylanan, genel eğitim sistemindeki ders kitabı 

politikası, ders kitabı hazırlama alanındaki mevcut modelleri ve mekanizmaları yansıtır. Ders 

kitabı değerlendirme kurulu bu dokümanda oluşturulmuştur. Gelecekte, ders kitapları, 

öğrenciler için bir ders kitabı, bir çalışma kitabı ve öğretmenlerin kaynakları ve yeni bir kurul 

değerlendirmesi içerecek olan, bu belgenin aksine, bu belgenin gereksinimlerine göre 

derlenecektir. 

Okullarda ders kitapları, öğreticiler, latin grafikli ek okuma materyalleri sağlanmasının 

halihazırda çözüldüğü ve diğer eğitim materyalleri ve haritalarla uygun önlemlerin alındığı not 

edilmelidir. 

Son yıllarda yükseköğretim sistemindeki önemli değişikliklerden biri, uluslararası 

deneyime uygun olarak tüm alanlarda yeni nesil devlet eğitim standartlarının geliştirilmesidir. 

Günümüzde eğitim içeriğinde ciddi çalışmalar devam etmektedir. Genel ortaöğretimde 

yeni müfredatlar geliştirilmektedir ve birkaç yıl içinde bu müfredat ülkemizdeki ortaöğretim 

okullarına uygulanacaktır. Yeni müfredat kişilik odaklı, bilginin uygulanmasına odaklanıyor ve 

eğitim ve sürdürülebilir kalkınmadaki mevcut eğilimleri dikkate alıyor. 

Eğitim sistemindeki reformların ana yönlerinden biri, mevcut finansman 

mekanizmasının iyileştirilmesi ve dünya uygulamasında başarıyla kullanılan modern 

modellerin kullanılmasıdır. Yeni eğitim kalitesi modelinin uygulanması Azerbaycan 

Hükümeti'nin kararı ile onaylanmıştır. Finansal reformun merkezinde kişi başına finansman 

mekanizmalarının uygulanması ve okullara finansal bağımsızlık sağlanması yer almaktadır. 

Yeni model altında, mevcut modelin aksine, belirlenen fonlar doğrudan okulun kendisine 

gidecek ve okul fonların nerede harcanacağını belirleyecektir. Yeni oluşturulan Okul Kurulları, 

yönetişimin kamusal doğasını büyük ölçüde artıracak olan bu süreçte öncü bir rol oynayacaktır. 

Reform çerçevesinde gerçekleştirilen en önemli faaliyetlerden biri, modern 

gereklilikleri karşılayan öğrenci başarısını değerlendirmek için yeni bir mekanizma 

oluşturmaktır. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, okul, öğretmen, öğrenci, hukuk, reform 
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ABSTRACT 

The main aim of the first education law and education reform program adopted in the 

late 20th century is to maintain and develop the accumulated potential in pre-school, secondary, 

high, post-graduate vocational and related education levels, to establish the relevant legal 

framework that regulates the education system, the constitution of the society, political, 

economic and implementation of state policy based on the democratization of social life. These 

were the provisions put forward by Heydar Aliyev with the basic conceptual ideas and 

principles of the "Education Reform Program of the Republic of Azerbaijan". 

It should be noted that the annual increase in budget allocations for the development of 

science and education provides a solid basis to say that the overall development of the area and 

the public policy of Azerbaijan are inseparable. 

The development of textbooks and teaching materials is an important part of education 

reform. The textbook policy in the general education system, developed and approved by the 

government, reflects existing models and mechanisms in the field of textbook preparation. The 

textbook evaluation committee was created in this document. In the future, textbooks will be 

compiled according to the requirements of this document, which will include a textbook for 

students, a workbook and teachers' resources and a new board assessment. 

It should be noted that the provision of textbooks, tutorials, additional reading materials 

with latin graphics in schools is already resolved and appropriate measures are taken with other 

educational materials and maps. 

One of the important changes in the higher education system in recent years is the 

development of new generation state education standards in all fields in accordance with 

international experience. 

Today, serious studies in the content of education continue. New curricula are being 

developed in general secondary education and within a few years this curriculum will be applied 

to secondary schools in our country. The new curriculum is personality-oriented, focusing on 

the application of knowledge and takes into account current trends in education and sustainable 

development. 

One of the main aspects of the reforms in the education system is the improvement of 

the existing financing mechanism and the use of modern models that are successfully used in 

world practice. The implementation of the new education quality model was approved by the 

decision of the Azerbaijan Government. At the heart of financial reform is the implementation 

of per capita financing mechanisms and financial independence for schools. Under the new 

model, unlike the existing model, the funds identified will go directly to the school itself and 

the school will determine where the funds will be spent. The newly created School Boards will 

play a leading role in this process, which will greatly enhance the public nature of governance. 

One of the most important activities carried out within the framework of the reform is 

to create a new mechanism to evaluate student success that meets modern requirements. 

Keywords: Education, school, teacher, student, law, reform 
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 مروری بر خشونت در صحت عامه

پوهنتون آزاد اسالمی -دانیال احمدی  

Danial Ahmadi 

 University of Islamic Azad 

 چکیده

خشونت به عنوان یکی از پدیده های کنترل نشده اجتماعی عصر ما محسوب می شود که در زندگی همه انسان ها و بر 

گذارد. خشونت در مراکز صحی و درمانی از طرف مریضان ،  همه حرفه های اجتماعی و گروه های قومی تأثیر می

اقارب مریض یا هر فرد دیگری ناشی می شود و خطری جدی برای کارمندان مراقبت های صحی ایجاد می کند. این 

خشونت با کلمات یا رفتارهای تهدیدآمیز به عنوان حالت تعرض جسمی یا جنسی به کار گرفته می شوند. با وقوع مکرر 

نت به متخصصان مراقبت های صحی ، امروزه خشونت در مراقبت های صحی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و خشو

پرسنل مراقبت های صحی در معرض خطر خشونت می باشند. نرس ها جزء کارمندان صحی هستند. نرس ها در 

ار گرفته و آسیب های معرض خشونت همکاران ، سایر اعضای تیم مراقبت های صحی ، مریضان و اقارب مریض قر

جسمی و روانی زیادی را متحمل می شوند. این مقاله با هدف جلب توجه به اهمیت جلوگیری از خشونت برای نرس ها 

بمنظور کار کردن با انگیزه باال در محیط های امن و ارائه خدمات درمانی با کیفیت در مؤسسات صحی نوشته شده 

 است.

صحت ، کارمند صحی: خشونت ، نرسنگ ، کلمات کلیدی  

A REVIEW OF VIOLENCE IN PUBLIC HEALTH 

Danial Ahmadi 

University of Islamic Azad 

ABSTRACT 

Violence is one of the uncontrolled social phenomena of our time that affects the lives of all 

human beings and all social professions and ethnic groups. Violence in health care centers is 

caused by patients, relatives, or anyone else, and poses a serious threat to health care workers. 

This violence is used with threatening words or behaviors as a form of physical or sexual 

assault. With the frequent occurrence of violence to healthcare professionals, violence has 

become more important in healthcare today, and healthcare personnel are at risk of violence. 

Nurses are health workers. Nurses are exposed to the violence of their colleagues, other 

members of the health care team, patients and relatives, and suffer a lot of physical and 

psychological damage. This paper aims to draw attention to the importance of preventing 

violence for nurses in order to work with high motivation in safe environments and to provide 

quality medical services in health care institutions. 

Keywords: Violence, Narcissism, Correctness, Health Employee 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНЫ, ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ПО 

НОРМАЛИ К ПОВЕРХНОСТИ ДВУХСЛОЙНОЙ ЖИДКОСТИ, 

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И УПРОЩЕНИЕ ИСХОДНЫХ УРАВНЕНИЙ 

А.И. Худиева 

Казахский Государственный Университет им. Аль Фараби 

АБСТРАКТ 

 Описание преобразования длинных нелинейных волн на двухслойной поверхности из-

за диссипации приведено в. Аналитически показано, что двухслойный поток Пуазейля 

устойчив по широкому диапазону параметров и была экспериментально 

продемонстрированна стабильность потока к возмущению поверхности от 

турбулентности. 

Ключевые слова: потенциалы скоростей, нелинейные волны, капиллярные волны, 

потенциалы скоростей 

ABSTRACT 

A description of the transformation of long nonlinear waves on a two-layer surface due to 

dissipation is given in. It has been analytically shown that the two-layer Poiseuille flow is stable 

over a wide range of parameters and the stability of the flow to surface perturbation from 

turbulence has been experimentally demonstrated. 

Key words: velocity potentials, nonlinear waves, capillary waves, velocity potentials 
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