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MEDICAL SCIENCE AND BIOLOGY (BIOTECHNOLOGY)  

 

УДК 616.314.16308 

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДИК ОБРАБОТКИ И ОБТУРАЦИИ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

 
Исаков Сергей Валерьевич, Исакова Татьяна Ивановна 

 
Кафедра терапевтической стоматологии, Государственная Образовательная Организация 

Высшего Профессионального Образования Донецкий национальный медицинский 

университет имени М.Горького, г.Донецк, Донецкая Народная Республика 

 
 Абстракт. Для улучшения результатов лечения   деструктивных форм периодонтитов 

у 82 больных (108 зубов)  применена новая методика механической обработки системы 

корневых каналов с дальнейшей апексификацией Pro Root MTA и обтурацией горячей 

гуттаперчей Bee-Fill (техникой Downpack).  

Ключевые слова: деструктивный периодонтит,  эндодонтическое лечение, система 

корневых каналов, обтурация, латеральная конденсация. 

 

Для эффективного лечения верхушечного периодонтита важным моментов являются 

знания анатомо-топографических особенностей системы корневого канала. Однако наши 

личные наблюдения (в т.ч. исследования СЭМ) показали, что на данный момент нет 100% 

возможности изначально определить состояние апикальной констрикции а также, разные 

варианты ее строения (расхождения дельт).  Гистологические методы исследования 

свидетельствуют, что при традиционной методике обработки СКК некоторые участки 

остаются нетронутыми в процессе химической и медикаментозной обработки, либо  

слишком агрессивная механическая обработка СКК ведет к разрушению апикальной 

констрикции [1,2]. 

Важнейшей задачей эндодонтического лечения деструктивных форм периодонтитов, 

является снижение концентрации бактерий и их токсинов в системе корневых каналов, 

прекращение их пенетрации в периапикальные ткани и создание оптимальных условий для  

скорейшей регенерации кости. 

На наш взгляд, несомненный интерес представляет механическая обработка каналов по 

предложенной нами методике комбинирования с применением ручных и машинных (размер, 

конусность, система) инструментов, а также создание максимально возможной конусности, 

обтурацией апикальной части Pro Root MTA [3,4] с последующей пломбировкой канала  

горячей гуттаперчей Bee-Fill [5]. 

Целью исследования является повышение эффективности лечения деструктивных форм 

периодонтитов. 

Нами обследовано 82 пациента (108 зубов) в возрасте от 18 до 50 лет, 49 женщин и 33 

мужчины с хроническими формами периодонтитов с разным клиническим течением. Из них:  

59 практически здоровы и 23 с соматическими заболеваниями. Больные  с патологией 

пародонта не входили в число обследованных. Лечению  подвергались однокорневые зубы 

верхней и нижней челюстей, с размером деструкции в области верхушки не более 3мм. При 

установлении диагноза всем пациентам проводилось обследование по единой схеме, 

включающей клинико–рентенологические методы диагностики и КТ. 

При анализе дополнительных методов исследования, мы оценивали наличие и 

выраженность деструктивных изменений в области верхушек исследуемых зубов, их  

размеры и форму.  
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Для оценки результатов эффективности лечения  выделили две группы зубов: 

контрольную и основную.   

Во всех группах для удаления органической составляющей системы корневых каналов 

использовался 3% гипохлорит натрия, для воздействия на неорганику  - 17 % ЭДТА, для 

дезинфекции использовался хлоргексидин. 

 В контрольной группе – 42 больных (56 зубов) использовали традиционную  технику 

механической обработки ручными файлами, в качестве силера использовали эндофилл, 

обтурация системы корневых каналов методом латеральной конденсации. В основной  

группе – 40 больных (52 зуба) нами применялась комбинированная техника препаровки 

системы корневых каналов с приданием максимально возможной конусности, 

апексификация апикальной части Pro Root MTA и последующей обтурации горячей 

гуттаперчей Bee-Fill.  Апикальное препарирование проводилось пределах 1мм от  

апикальной констрикции только ручным инструментом, под хорошим тактильным 

контролем. Это позволяет минимизировать дополнительные травмы периодонта, 

качественнее сформировать апикальный уступ уже роторными файлами. Придание наиболее 

возможной конусности, позволяет максимально очистить систему корневого канала и 

создать наилучшие условия для качественного запечатывания верхушечного отверстия 

методом латеральной конденсации с Pro Root MTA и последующей обтурацией горячей 

гуттаперчей Bee-Fill (техникой Downpack).  

Сравнения клинической результативности лечебных комплексов, примененных в I, II 

группах зубов с деструктивными формами периодонтитов, показало существенное различие 

в частоте обострений воспалительно-деструктивного процесса в периодонте, возникающих 

после традиционного лечения и на фоне предложенного нами метода. 

Так при традиционном методе лечения хронических форм периодонтитов осложнения 

отмечались в 12 случаях из 42 больных или в 17 зубах из 56, при этом в виде воспалительной 

реакции осложнения продолжались более 7 дней, купировались антибиотиками, иногда 

заканчивались хирургическим вмешательством (разрез по переходной складке). 

При применении предлагаемого нами метода, осложнение наблюдалось в 3 случаях из 

40 больных или в  3 зубах из 52, но обострение проходило 1-2 дня после назначения 

противовоспалительной терапии. Оценка структурно-функционального  состояния тканей 

периодонта и верхушечного периодонтита в области пораженных зубов осуществлялась по 

показателям КТ через 12 месяцев. Динамика изменения очага деструкции при 

эндодонтическом лечении является показателем эффективности лечения.  

  Таким образом, в контрольной группе размер очага поражения увеличивался в 6 

зубах, уменьшение в 16 зубах, остался в том же размере в 35 зубах. В основной группе: очаг 

деструкции остался в том же размере в 16 зубах, уменьшился в 36 зубах, увеличение не 

наблюдалось ни в одном случае. Эти наблюдения являются доказательством 

целесообразности применения предложенной нами методики механической обработки 

корневых каналов с последующей апексификации Pro Root MTA и обтурацией горячей 

гуттаперчей Bee-Fill. 

Таким образом, применение современных эндодонтических манипуляций при лечении 

деструктивных форм периодонтитов эффективнее по сравнению с общепринятыми 

методами, так как сохраняются все функции зуба и сведены к минимуму осложнения в 

периодонтите. 
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Аннотация: В статье изложены исследования по применению нового состава на основе 

силиката натрия, гуанидина и гидрофосфата калия для придания огнезащитных свойств 

целлюлозным и смесовым материалам (65% хлопок, 35% ПЭ). Изучено влияние 

концентрации исходных компонентов, температуры и времени термообработки на 

огнезащитные свойства текстильных материалов. С увеличением концентрации 

огнезащитного состава, и температуры термообработки потеря прочности материала, 

разрывная нагрузка, внешний вид ткани меняется незначительно. Предлагаемые композиции 

обеспечивают достижение более высоких показателей огнестойкости. Обработка может быть 

осуществлена на стандартном оборудовании отделочных предприятий без стадии 

высокотемпературной фиксации препарата. 

Ключевые слова: целлюлозные и смесовые текстильные материалы, огнестойкость,  

силикат натрия, гуанидин. 

 

Введение 

В связи с увеличением числа пожаров,  потребность к огнезащитным материалам 

представляет значительный интерес и в последние годы приобретает высокую актуальность. 

Текстильные материалы имеют широкую область применения: в быту, технике, 

общественных зданиях, на транспорте, используются в качестве штор, драпировок, 

занавесей, материалов при изготовлении мягкой мебели, спальных принадлежностей, 

специальной защитной одежды и изделий, декоративной отделки различных по 

функциональному назначению помещений, в качестве отделочных и обивочных в 

строительстве, производстве мебели, машиностроение и других отраслях. Однако они наряду 

с многочисленными достоинствами, являются серьезным источником опасности во время 

пожаров, легко воспламеняется, способствует распространению пламени и при горении 

выделяют большое количество дыма и газов и представляют большую угрозу для жизни 

человека. Для уменьшения подобной опасности в ряде стран подготавливаются или уже 

приняты нормативные положения и законодательные акты, запрещающие применение 

изделий из легковоспламеняющихся тканей, в первую очередь, спецодежда, декоративные, 

обивочные материалы и обои, портьерные ткани, нетканые материалы . 

В различных странах широко проводятся исследования, направленные на повышение 

огнезащитных свойств как природных, так и синтетических волокон [1-4]. Для снижения 
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пожарной опасности текстильных материалов используются замедлители горения 

различного состава неорганические и органические вещества, галоген- и фосфорсодержащие 

соединения. С учетом экологических требований указанным критериям в наибольшей 

степени отвечают азот- и фосфорсодержащие соединения [5-6].  

Для инновационной отделки текстильных материалов в настоящее время широко 

используется   золь-гель технология. Золь-гель методом можно придать текстильным 

материалам    различные свойства: гидрофобные, оптические, антимикробные огнезащитные, 

антистатические и    другие свойства [7-8]. С применением золь- гель композиции на основе 

силиката натрия и азот-фосфорсодержащих компонентов получены целлюлозные материалы 

с улученными огнезащитными свойствами [9-11]. Исследования, посвященные получению 

текстильных материалов с огнезащитными свойствами с применением золь - гель 

технологии, а также изучению свойств, имеет большое научное и практическое значение.  

Целью настоящего исследования является разработка новых огнезащитных 

композиций, с использованием  силиката натрия, гидрофосфата калия и гуанидина для 

придания огнезащитных свойств целлюлозным и смесовым материалам 

 

Методики и материалы 

Объектом исследования в работе являлась: хлопчатобумажная ткань артикула 1030 и 

смесовая ткань (65% хлопок, 35% ПЭ). 

Жидкое стекло — водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O(SiO2)n и (или) 

калия K2O(SiO2)n.  

Калия гидрофосфат неорганическое соединение, K2HPO4 безводный, не имеющий 

запаха, порошок белого цвета с плотностью 2,44 хорошо растворяется в воде. 

Гуанидин — бесцветное кристаллическое вещество, расплывается на воздухе 

вследствие поглощения влаги. Сильное однокислотное основание pKa=12.5. Обладает 

фунгицидной и бактерицидной активностью 

В данной работе обработку хлопчатобумажной ткани проводили двухстадийно: 

сначала образцы хлопка пропитывали в ванне с силикатом натрия в течение 1 мин., отжим 

составил 90%, далее следовала подсушка 75 – 850С в течении 8 – 10 мин., затем обработанная 

ткань подвергалась термообработке при 110, 130, 150 0С в течении 1 мин, с последующей 

промывкой в большом колличестве дистиллированной воды и затем сушка. На второй стадии 

после обработки силикатом натрия образцы пропитывали в растворе гидрофосфата калия с 

добавлением гуанидина в течени 1 мин. Отжим составил 90 %, высушиване 75 – 850С в 

течении 3 мин, затем обработанная ткань подвергалась термообработке, с последующей 

промывкой в большом количестве дистиллированной воды и затем высушивался  при 

комнатной температуре.  

Испытания огнезащитной эффективности разработанных составов проводились в 

соответствии с ГОСТ Р 50810-95, который устанавливает метод определения способности 

текстильных материалов (тканей, нетканых полотен) сопротивляться воспламенению, 

устойчивому горению, а также оценки их огнезащитности. Стандарт применяется для всех 

горючих декоративных текстильных материалов, поставляемых потребителю.  

Воздухопроницаемость материалов определяли на приборе МТ-160, ГОСТ 12088-77, 

разрывные характеристики на разрывной машине МТ-150, ГОСТ 3813-72. 

 

Результаты и обсуждения 

Изменение огнезащитных свойств хлопчатобумажной ткани приведено для трех 

режимов термообработки: при 1100С, 1200С и 1500С. Необработанная хлопчатобумажная 

ткань размером 220 -170мм при испытании на воспламеняемость при времени зажигания 15 с 

полностью сгорает за 60 секунд. Исследования показали, что  с повышением концентрации 

составов  при температуре термообработки 130° С степень закрепления композиции с 

волокном увеличится и показывает наилучшие результаты длина обугленного участка уменшилась 

от 220 до 110. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Таблица 1. Результаты испытания  эффективности огнестойкости и физико-механических 

показателей хлопчатобумажной ткани 

 

 
Рис. 1. Зависимость длины обугленного участка хлопчатобумажной ткани (мм), при 

испытании с поверхности, от концентрации веществ в огнезащитном составе: (нумерация 

образцов согласно табл.1) 

 

Необработанная смесовая ткань при испытании на воспламеняемость при времени 

зажигания 15 с полностью сгорает за 90 секунд.  У образцов, смешанных тканей (65% 

хлопок, 35% ПЭ) обработанных огнезащитным составом, при времени зажигания 15 с время 

тления практически сводится к нулю. С повышением концентрации антипирена в составе  

длина обугленного участка  уменьшилась  от 220 до 157 мм (табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Концентрация  

веществ , г/л 

Длина 
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участка, мм 

Разрывная 

нагрузка, Н 
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Температура термообработки,°С 

110° 130° 150° 110° 130° 150° 110° 130° 150° 

1 Исходный 

образец 

220 220 220 202 202 202 170,9 170,9 170,9 

2 100 5 10 123 138 137 195 198 192 160,9 162,7 161,5 

3 100 5 15 114 110 113 198 196 188 161,4 162,7 161,4 

4 100 5 20 115 131 104 197 200 185 164,7 164,9 163,2 
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Таблица 2. Результаты испытания  эффективности огнестойкости и физико-механических 

покозателей смесовых тканей (65% хлопок, 35% ПЭ) 

 

 
Рис. 2. Зависимость длины обугленного участка покозателей смесовых тканей (65% 

хлопок, 35% ПЭ) (мм), при испытании с поверхности, от концентрации веществ в 

огнезащитном составе: (нумерация образцов согласно табл.2) 

 

С увеличением концентрации огнезащитного состава, и температуры термообработки 

потеря прочности материала уменьшается незначительно, разрывная нагрузка контрольного 

образца хлопчатобумажной ткани составляет 202 Н, после обработки при температуре 150 С 

колеблется в небольших пределах  от 202 до 185 Н (рис.3), смесовых тканей (65% хлопок, 

35% ПЭ) снижается от 260 до213 (рис.4), внешний вид тканей меняется незначительно. 
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N
a 2

S
iO

3
 

C
H

5
N

3
*
H

C
l  

   
K

2
H

P
O

4
 

Температура термообработки,°С 

110° 130° 150° 110° 130° 150° 110° 130° 150° 

1 Исходный 

образец 

220 220 220 260 260 260 160,2 160,2 160,2 

2 100 5 10 169 163 178 225 239 216 150,2 150,5 149,1 

3 100 5 15 167 160 173 223 232 213 151,1 152,1 150,1 

4 100 5 20 165 157 169 245 251 223 152,1 153,9 151,5 
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Рис 3. Зависимость разрывной нагрузки хлопчатобумажной ткани (H) от температуры 

обработки (нумерация образцов согласно табл.1) 

 

 
Рис 4. Зависимость разрывной нагрузки (H) смесовых тканей (65% хлопок, 35% ПЭ)  от 

температуры обработки (нумерация образцов согласно табл.2) 

 

Показатели воздухопроницаемости хлопчатобумажной ткани, обработанной 

предлагаемой композицией изменяются не значительно и соответствуют нормативным 

требованиями гигиенической безопасности для данной группы тканей(табл.1,2). 

Выводы:  Разработан состав  на основе  силиката натрия,  гидрофосфата калия и 

гуанидина для придания огнезащитных свойств целлюлозным и смесовым материалам(65% 

хлопок, 35% ПЭ).  Определены оптимальные условия обработки тканей, исследовано влияние 

концентрации рабочего раствора, температуры пропитки и термофиксации на огнезащитные 

свойства ткани. Показано, что у текстильных материалов   обработанные новой композицией 

улучшаются огнезащитные свойства. 
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Андатпа: Мақалада мыс сульфатының сулы  ерітіндісін  полиэтиленгликоль  

қатысында мыс нанобөлшектерін синтездеу қаралды. Реагенттердің концентрациясы, 

реагенттердің молярлық қатынасы, рН ортаның мәні және  температураның мыс 

нанобөлшектерін  синтездеуге әсер етуі  зерттелді. Мыс нанобөлшектерімен  түрлендірілген 

бактерияға қарсы  қасиеттері бар целлюлозды материалдар  келтірілген. 

Түйіндеме сөздер: мыс  нанобөлшектер, түрлендіру, полиэтиленгликоль, целлюлозды  

тоқыма материал,  бактерияға  қарсы  қасиет 

 

Кіріспе. Қазіргі нанотехнологияның  дамуында металдардың  нанобөлшектерін 

зерттеу  ерекше  рөл  атқарады. Жаңа заманғы талаптарға сәйкес, әртүрлі жаңа кең 

көлемдегі, жоғары сапалы, биоцидтік қасиеттері бар целлюлозды талшықтарды өңдеу 

ерекше дамуда. Бұл бөлшектердің өте құнды қасиеттері көп. Олардың бірегейі – 

биологиялық антимикробты қасиеті, сондықтан мыс нанобөлшектер экологиялық және 

медициналық мақсатта қолданылады. Антимикробты  қасиеттері бар текстильді 

материалдар киім тігуде, таңу құралдарында, санитарлы-гигиеналық бұйымдарда, 

инфекцияға қарсы  қорғаныс  құралдары  ретінде  өте  тиімді[1,2]. 

Ең маңызды мәселелердің бірі - бұл жоғары мөлшерде химиялық немесе биологиялық 

белсенділікті ұзақ уақыт сақтайтын жеткілікті тұрақты нанобөлшектерді синтездеу. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391019303568#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391019303568#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391019303568#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-019-02296-1#auth-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-019-02296-1#auth-2
https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-019-02296-1#auth-3
https://link.springer.com/journal/10570
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Жұмыстың негізгі мақсаты: мыс нанобөлшектерін синтездеуде оңтайлы жағдайларын 

анықтау, мыс иондарының  тотықсыздануына түрлі факторлардың  (реагенттердің 

концентрациясы, реагенттердің молярлық қатынасы, рН ортаның мәні) әсерін көрсету,   мыс 

нанобөлшектерінің микробқа қарсы қасиетін зерттеу  болып табылады. Сонымен қатар  

нанокомпозиттерді өндіруге арналған химиялық тотықсыздану әдісімен нанодисперсті мыс 

бөлшектерін қамтитын  тоқыма целлюлозды  материалдарын пайдалану. 

Мыс нанобөлшектерін синтездеу мыс сульфатының сулы  ерітіндісін қалпына келтіру 

жолымен жүзеге асырылды. Қалпына келтіргіш ретінде аскорбин қышқылы, ал  

тұрақтандырғыш ретінде полиэтиленгликоль  алынды. Өнімнің құрылымы мен мөлшері 

негізінен мыс сульфатының концентрациясының реакциялық жағдайына байланысты[3-5].  

Зерттеу нысандары:ААҚ «Almaty Cotton Plant» өндіретін ХБ матасы және химиялық  

қосылыстар-мыс сульфаты ,  аскорбин  қышқылы, полиэтиленгликоль(ПЭГ) 

Мыс(II) сульфаты сусыз зат түрінде түссіз, өте гигроскопиялық. Мыс (II) сульфаты 

суда оңай ериді, дезинфекциялаушы, антисептикалық, тұтқыр қасиеттері бар. Ол 

медицинада, өсімдік шаруашылығында антисептикалық, фунгицид немесе мыс-күкіртті 

тыңайтқыш ретінде  қолданылады. 

Аскорбин қышқылы - өткір қышқыл дәмі бар ақ кристалдар. Аскорбин қышқылының 

балқу нүктесі 192 °C,  суда, спиртте  оңай ериді.  

Полиэтиленгликоль - этилен оксидіндегі сілтілі катализаторлар мен гликольдармен 

әсер ету әдісімен алынатын синтетикалық зат. Полиэтиленгликолдың негізгі қасиеттері - 

заттардың ерігіштігін және олардың концентрациясын жоғарылату. 

Зерттеу әдістемесі.Мыс нанобөлшектері бар композиттерді синтездеу мыс  сульфатын 

аскорбин қышқылының қатысуымен су ерітіндісінде қалпына келтіру жолымен жүзеге 

асырылды. Мыс нанобөлшектерін синтездеу мыс сульфатының сулы ерітіндісін қалпына 

келтіру жолымен жүзеге асырылды.Аскорбин қышқылы   қалпына келтіру агенті ретінде 

пайдаланылды. Өнімнің құрылымы мен мөлшері негізінен мыс сульфатының 

концентрациясының реакциялық жағдайына байланысты. Әр түрлі мөлшердегі мыс 

нанобөлшектері реакция уақытын ұлғайту арқылы алынады. 

Нанобөлшектердің синтезі келесі процедураға сәйкес жүзеге асырылды: мыс (II) 

сульфатының 100 мл су ерітіндісіне (C = 0,1-0,3 моль / л) тең, аскорбин қышқылының (0,1-

0,4 моль / л) тең көлеміне, 10% натрий гидроксиді белгілі бір рН 8-11мәніне дейін қостым. 

Тұрақтандырғыш ретінде қосымша полиэтиленгликоль (0,1-0,3 моль / л) қосылды.  

Спектрофотометриялық зерттеу. Композицияның целлюлозаның 

макромолекуласымен өзара әрекеттесуі спектрофотометриялық әдіспен (JANWAY) 

зерттелді.  

Микроспокиялық зерттеулер электронды сканерлейтін микроскопия арқылы жасалды 

(JSM-6510LА).  

Мыс нанобөлшектерін синтездеу мыс сульфатының сулы ерітіндісін қалпына келтіру 

жолымен жүзеге асырылды. Мыс нанобөлшектерін аскорбин қышқылының қатысуымен 

полиэтиленгликольді тұрақтандырғыш ретінде қолданып синтездеу төмендегі реакция 

теңдеуі түрінде көрсетіледі: 

 

2CuSO4 + C6H8O6 + 4NaOH =Cu2O+ C6H6O6 + 2Na2SO4 + ЗН2О 

 

Кесте 1- Бастапқы заттар  концентрациялары 

№ 
Бастапқы  заттар  концентрациясы, моль/л 

ПЭГ CuSO4 C6H8O6 

1 0,05 0,3 0,05 

2 0,1 0,3 0,1 

3 0,2 0,3 0,3 

4 0,05 0,05 0,1 

5 0,1 0,1 0,1 
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Алынған гидрозольдар синтезден кейін бірден 300-ден 600 нм-ге дейінгі («JANWAY») 

толқын ұзындығы аймағында спектрофотометриялық  түрде зерттелді.  Эксперименттер 

нәтижесінде 0,1 моль/л төмен жиіліктегі мыс концентрациясы бар шөгінділермен тұрақты 

зольдер алынды. Нанобөлшектерді синтездеудің оңтайлы шарттары анықталды: рН 7-8, мыс 

(II) иондарының бастапқы концентрациясы 0,1 моль/л, аскорбин қышқылы - 0,1 моль/л. 

Алынған коллоидтық ерітінділердің тұрақтылығын зерттегенде, C = 0.1-0.3 моль/л кезінде 

беттік плазманың резонанстық максималды қарқындылығы анықталды.  нанобөлшектердің 

ішінара ыдырауы ауадағы оттегі әсерінен пайда болады, мыс оксидінің (I) беттік қабатының 

қалыптасуы, спектрлерге бірдей өзгеріс әкеледі. 

Нанобөлшектердің өлшемін өлшеу және олардың агрегаттық тұрақтылығын зерттеу 

JSM-6510LA электронды микроскопия әдісімен жүргізілді. Бұл әдіс бөлшектердің мөлшерін 

және пішіні бойынша бөлінуі, сондай-ақ кеңістіктегі нанобөлшектердің орнын анықтауға 

мүмкіндік береді. Ұсынылған үлгілерде зерттеу талшықтардың бетінде мыс 

нанобөлшектерінің пайда болғанын көрсетті (1-сурет, а,ә). Мыс иондары  

концентрациясының өсуімен өңделген үлгідегі мыс нанобөлшектері мөлшері 44 нм-ден 

470нм-ге дейін өседі және бетінде  біркелкі бөлінбейді. 

 

      
а)                                                                      ә) 

 

Сурет 1. Электронды сканерлеуші микроскопия  (ЭСМ)  көмегімен алынған мыс 

нанобөлшектері  өлшемдері  CCuSO4 - 0.1 г / моль (а), CCuSO4 - 0.3 г / моль (ә) 

 

Мыс нанобөлшектерімен түрлендірген мақта-мата үлгілерінің бактерияға қарсы  

қасиетін зерттеу үшін p.Penicillium және Колли таяқшалары алынды. Үлгілерді алдын ала 

егілген бактериялары бар Петри ыдысына орнықтырып, бактериялардың өлу аймағын 

бактериялар егілгеннен бастап 3 күннен кейін тіркеп отырды. Сонымен бірге, мыс 

нанобөлшектерінің бактерияға қарсы қасиеттерін анықтау үшін микробиологиялық 

зерттеулер жүргіздік.  

Зерттеулердің нәтижелері көрсеткендей, стандартты микроскоптың көмегімен 

бақылау үлгісінде мыс нанобөлшектерінің өңделген маталарда микробтар анықталмады 

және өңделмеген маталарда бактериялардың мөлшері рұқсат етілген мөлшерден асып түсті. 

 

6 0,2 0,3 0,1 

7 0,3 0,1 0,2 

8 0,2 0,3 0,4 
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Сурет 2. Мақта-мата  үлгілеріндегі Pennicilliumbrevi саңырауқұлақтарының өсуі: 

А- өңделмеген үлгі;  әр түрлі концентрациядағы мыс  нанобөлшектерімен өңделген үлгі 

 Б -0,1моль/л;  В -0,3моль/л; Г -0,4моль/л; 

 

Бұл суреттерде микробиологиялық организмдердің өңделген үлгілерде өсуі, ал 

өңделмеген үлгіде  азаюын байқауға болады. бұл құрамында болатын мыс НБ ерітіндісімен 

сіңдірілген маталардың бактерияға қарсы қасиеттерін көрсетеді. 

Қорытынды. Мыс нанобөлшектерін синтездеу және целлюлоза материалдарын 

өңдеудің оңтайлы шарттары әзірленді. Алғаш рет мақта матасын антимикробтық өңдеуге 

арналған аскорбин қышқылы мен мыс сульфатына негізделген ерітінді  құрамы  анықталды. 

Таңдалған  ерітінді құрамымен өңделген мата микробқа  қарсы қасиеттерін және 

беріктілігін жақсартады 
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ÖZET 

Volkanik kökenli bir ada olan Negros, Filipin takımadalarının 3. ve dünyanın 62. en büyük 

yüzölçümüne sahip adasıdır. Negros tehlikeli volkanlarıyla, şifalı kaplıcalarıyla, sulak mangrov 

ormanlarıyla, ıssız plajlarıyla, gizemli mağaralarıyla ve görkemli şelaleleriyle ünnlenmiş, dağlık ve 

engebeli bir adadır. Büyük metropol kentlerden yoksun olan bu seyrek nüfuslu ada idari yönden 

Batı Negros ve Doğu Negros eyaletlerinden oluşur. Bu çalışmada Visayas Grubu Adaları içinde yer 

alan Negros adasının coğrafi konumu, coğrafi özellikleri, turizm çekicilikleri ve turizm potansiyeli 

tartışılmıştır. Çalışmada hem adanın başlıca kentleri, volkanları, şelaleleri, plajları ve doğa kuruma 

alanları hem de tarihsel-kültürel çekicilikleri ile başlıca turizm merkezleri kısaca irdelenmiştir. Hem 

turizm coğrafyası hem de bölgesel coğrafya odaklı bu araştırmanın öncelikli amacı ülkemizde pek 

bilinmeyen Negros adasının turizm potansiyelini Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Negros Adası, Filipinler Cumhuriyeti, Turizm, Visayas Adaları 

 

1. Giriş 

Büyük Okyanus’un batı kıyılarında, Asya ana karasının doğusunda ve Japonya’nın 

güneyinde yer alan Filipinler Cumhuriyeti Türkiye’de pek tartışılmayan ve bilimsel eserlere pek 

konu olmayan bir Uzakdoğu ülkesidir. Filipinler Cumhuriyeti’nin kendine has olan başlıca 

özellikleri şöyle özetlenebilir: 

• Asya kıtasının en büyük Hristiyan ülkesi olması ve bu kıtanın en kalabalık Katolik 

nüfuslu devleti olması. 

• Yüzlerce etnik ve dinsel azınlığı barındırması, ayrıca tarihsel süreç içinde İspanya, 

ABD ve Japonya egemenliği altında bulunmuş olması.  

• Ülke sınırları içinde 7 500’den fazla ada barındırarak dünyanın en çok adaya sahip 

ülkelerinden biri olması, ayrıca 2500’den fazla isimsiz adaya sahip olması (Harita 1 ve Harita 2). 

• Hem Muson ülkesi ve Uzakdoğu Cumhuriyeti hem Güneydoğu Asya Ulusları Birliği 

(ASEAN) üyesi hem Pasifik ülkesi olması, ayrıca hiç kara komşusu olmayan adalar ülkesi olması 

(Harita 1 ve Harita 2). 

• Tamamı deniz ve okyanuslarla çevrili olan Filipinler’in toplam kıyı uzunluğu 36289 

kilometre olup dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ilk 5. ülkeden biri olması. 

• Topraklarında barındırdığı 90 milyondan fazla Katolik ve 6 milyondan fazla 

Müslüman ile aynı zamanda hem Hristiyan dünyasının hem de İslam coğrafyasının bir parçası 

olması. 

• Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya, Asya kıtasının en 

sanayileşmiş ülkesi olan Japonya ve dünyanın en kalabalık nüfuslu devleti olan Çin Halk 

Cumhuriyeti ile deniz komşuluğu olması (Harita 1 ve Harita 2).  

• Avrasya levhasının doğu kenarında ve Pasifik levhasının batı kenarında yer alan 

Filipin takımadaları aynı zamanda “Ateş Çemberi” (Ring of Fire) olarak adlandırılan, dünyanın en 

tehlikeli ve en aktif tektonik kuşağı üzerinde yer alması sonucunda ülkede sıkça deprem, tsunami, 

tropikal siklon ve yanardağı patlamaları gibi doğal afetlerin yaşanması. 
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Harita 1: Filipinler Cumhuriyeti Lokasyon Haritası 

 

Filipin adaları dünyanın en büyük takımadalarını oluşturan Malay Takımadalarının bir 

parçasıdırlar ve kendi içinde 3 büyük adalar grubuna ayrılırlar. Filipinler Cumhuriyeti bayrağında 

yer alan üç yıldız aslında bu 3 adalar grubunu temsil etmektedir. Ülkenin kuzey bölgelerindeki 

adalar “Luzon Grubu Adalarında”, orta kesimdeki adalar “Visayas Grubu Adalarında”, ülkenin 

güney kesimlerindeki adalar da “Mindanao ve Sulu Takım Adaları” grubunda yer almaktadırlar. 

Özetle, Endonezya, Norveç ve Kanada ile birlikte Filipinler Cumhuriyeti dünyada en fazla adaya 

sahip ülkelerden biridir. Bu çalışmada Visayas Grubu Adaları içinde yer alan Negros adasının 

coğrafi özellikleri, turizm çekicilikleri ve turizm potansiyeli tartışılmıştır.1 Hem turizm coğrafyası 

hem de ülkeler coğrafyası odaklı bu araştırmanın öncelikli amacı ülkemizde pek bilinmeyen Negros 

adasının turizm kaynaklarını ve turizm potansiyelini Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır. 

2. Negros Adasının Coğrafi Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Volkanik kökenli bir ada olan Negros, Filipin takımadalarının 3. ve dünyanın 62. en büyük 

yüzölçümüne sahip adasıdır. Bazılarına göre adanın büyük bölümünü kaplayan siyah volkanik 

kayalıklar ve karanlık dağlar, bazılarına göre ise siyahi yerli nüfus adanın “Negros” olarak 

adlandırılmasına neden olmuştur. Adanın uzunluğu 180 km'den fazla, genişliği 30 ile 80 km. arası 

değişmektedir, toplam yüzölçümü 13 309 km2 ve toplam nüfusu da 4,8 milyonu aşmaktadır. Negros 

adası kuzeyden Visayan ve Sibuyan denizleri, güneydoğudan Bohol (Mindanao) denizi, güneyden 

ise Sulu denizi ile çevrilidir (Harita 3). Gimaras ve Panay adasından Guimaras boğazıyla, 

doğusunda yer alan Cebu adasından ise Tanyon boğazıyla ayrılır. Negros adasının güneydoğusunda 

Sikihor adası, güneyinde Mindanao adası ve kuzeydoğusunda da Bantayan takımadaları yer 

almaktadır. Negros adasına çok yakın mesafede yer alan Sipaway, Ticlin, Poblacion Reef, 

Bogunbanua, Molocaboc, Diut, Matabas, Lakawon, Inampulugan, Nadulao, Nalunga, Bolila, 

 
1 Filipin adalarıyla ilgili Türkiye’de yapılan araştırmalar için bakınız: 

• Atasoy E. ve Atış E. (2020) “Tourism Potential Of The Bohol Island”, Idea Studıes Journal, Volume: 6,  Issue: 23, 
Page: 759-774 

• Atasoy, E.  (2018) “Muslim Communities in the Philippines from the Perspective of Political Geography and 
Etnogeography”, Journal of History Culture and Art Research, Vol. 7, No. 2, June 2018 

• Atasoy E. ve Ortega Espaldon M. V.  (2020) “Bir Küçük Adanın Büyük Turizm Başarısı: Camiguin Adası Örneği”, 
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 3, Sayı: 2, Sayfa: 310-319 

• Atasoy, E. (2020) “Filipinler Cumhuriyeti Turizm Coğrafyasından Bir Kesit: Leyte Adası”, Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, Sayfa:  395-415 

• Atasoy, E. (2020) “Filipinler Cumhuriyetinin Turizm Başkenti: Boracay Adası”, Uluslararası İnsan ve Sanat 

Araştırmaları Dergisi, Aralık 2020, Cilt: 5, Sayı: 6, Sayfa: 68-80. 
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Olympia, Marayo, Anajauan, Maasin, Danjuagan ve Agutayan adaları tekne kiralanıp günübirlik 

geziler ve kısa süreli turistik faaliyetler için önemli rekreasyon alanlar oluşturmaktadırlar. Negros 

adasını ziyaret eden turistler yakın mesafede yer alan küçük alanlı ama güzel temiz plajlar sunan bu 

ıssız adaları da görebilirler. Daha sakin ve daha huzurlu bir tatil arayışında olan turistler ise özellike 

Lakawon, Apo, Sipaway ve Molocaboc adalarından birini mutlaka ziyaret etmelidirler.   

Matematik konum olarak Negros adası 9o 02’ – 11o01’ kuzey enlemleri ve 122o22’ – 123o35’ 

doğu boylamları arasında yer alır (Harita 2 ve Harita 3).  Filipinler Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük 

adası olan Negros, aktif ve sönmüş volkanlarla dolu çok engebeli ve dağlık bir adadır. Jeotermal 

kaynaklarının, şifalı su kaynaklarının, kaplıca ve termal merkezlerinin yaygınlığı adanın volkanik 

karakteriyle yakından ilişkilidir. Visayas adalar grubunda yer alan Negros’un en yüksek noktası 

Filipinler Cumhuriyeti’nin en meşhur aktif volkanlardan biri olan Kanlaon yanardağıdır (2465 m). 

Negros adası idari yönden Batı Negros (Negros Occidental) ve Doğu Negros (Negros 

Oriental)2 eyaletlerinden oluşur.  Doğau Negros Eyaletinin başkenti Dumaguete ve Batı Negros 

Eyaletinin başkenti Bacolod adanın en büyük kentleridirler (Tablo 1). Negros adasında sadece 

Bacolod kentinin nüfusu 500 000’den fazladır. Ayrıca ada sınırları içinde sadece Cadiz, 

Kabankalan, Sagay, Bacolod, Silay, Talisay, Dumaguete, Himmamaylan, San Carlos ve Bayawan 

kentlerinin nüfusları 100 000’i aşmaktadır.3 Ada sınırları içinde yer alan tüm diğer yerleşmelerin 

nüfusları 100 000’den azdır. Özetle, Negros adasında nüfusu 100 000’den fazla olan sadece 10 kent 

yerleşmesi yer almaktadır. Havayolu ulaşımı açısından hayati öneme sahip olan Bacolod-Silay 

Airport, Sibulan ile Dumaguete kentleri arasında yer alan Sibulan Airport ve Sipalay kenti 

yakınlarındaki Sipalay Airport Negros adasının en önemli ve en işlek hava alanlarıdır.  

 

Tablo 1. Negros Adasının Genel Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar Grubu:   

Orta Visayas Adaları 

Toplam Nüfus:                      

 4,8 milyon 

Yer Aldığı Eyalet: 

Doğu Negros ve Batı Negros 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:   

361 kişi/km2 

Yüzölçümü:                          

13 309 km2 

En Büyük Kent:                       

Bacolod 

En Yüksek Nokta:               

Mount Kanlaon Summit (2465 m). 

Matematik Konum:  
 9o 02’ – 11o01’ kuzey enlemi  

122o22’ – 123o35’ doğu boylamı. 

En Büyük Yerleşmeler:  

Bacolod, Dumaguete, Bayawan, Sipalay, Tanjay, 

Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Silay, Victorias, Cadiz, 

Escalante, Himmamaylan, Talisay, Sagay, Bais ve La 

Carlota 

En Uzun Akarsu:    

Ilog 

En Büyük Göl:   

Balinsasayao 

Başlıca Doğa Koruma Alanları: 

• Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı 

• Kanlaon Tabiat Parkı 

• Kuzey Negros Tabiat Parkı 

 

Subekvatoral iklimin egemen olduğu ada Muson rüzgârlarının etkisi alanında kalmaktadır. 

Hem Muson hem de subekvatoral iklimlerinin egemen olduğu adada aylık sıcaklık ortalamaları 

genelde 24 ile 29oC arasında değişmektedir, yıllık yağış miktarları ise genelde 1600 ile 2200 mm. 

arasındadır.4 Daha az yağmur yağışlarının görüldüğü Aralık ile Mayıs ayları arasındaki 6 aylık 

dönem turistler için en uygun tatil sezonudur. Negros adasının batı kıyılarında yağış miktarları daha 

az ve yağış sezonu daha kısa olduğundan dolayı yabancı turistler bu kıyılarda tatil yapmayı daha 

çok tercih etmektedirler. 

 
2 Batı Negros ve Doğu Negros eyaletlerinin resmi web sayfalarına bakınız: 

• https://www.negros-occ.gov.ph/ 

• https://www.negor.gov.ph/  
3 Bakınız: https://www.negros-occ.gov.ph/  ve https://www.negor.gov.ph/ 
4 https://www.worldmeteo.info/ https://www.worldmeteo.info/en/asia/philippines/cebu-city/weather-101524/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Balinsasayao_Twin_Lakes_Natural_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kanlaon
https://www.negros-occ.gov.ph/
https://www.negor.gov.ph/
https://www.negros-occ.gov.ph/
https://www.negor.gov.ph/
https://www.worldmeteo.info/en/asia/philippines/cebu-city/weather-101524/
https://www.worldmeteo.info/en/asia/philippines/cebu-city/weather-101524/
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Negros, Filipinlerin en engebeli ve en yüksek adalarından biridir. Adanın kuzey bölgeleri ve 

özellikle de Kuzey Negros Tabiat Parkı (Northern Negros Natural Park) ve Kanlaon Tabiat Parkı 

(Maunt Kanlaon Natural Park) sınırları içinde adanın en yüksek dağları yer almaktadır (Tablo1). 

Adanın en yüksek dağ ve zirvelerinin başında Mount Kanlaon Summit (2465 m.), Kanlaon (2435 

m.), Guernos de Negros (1903 m.), Mandalagan (1885 m.), Mount Silay (1535 m.), Lantawan (1055 

m.), Mount Carol-an (1030 m.), Hinakpan (975 m.) ve Canlandog (960 m.) gelmektedir. Negros 

adası sınırları içinde yer alan ve yüksekliği 900 metreden az olan başlıca dağlar şunlardır: Dome 

Peak (846 m.), Balabag (735 m.), Amyan Hill (725 m.), Malapantao (595 m.) Hinologan Calis (543 

m.), Nai-Guin (528 m.), Panlubongan (498 m.), Tantauyan (462 m.) ve Capaclan (418 m.).5 Özetle, 

Mount Kanlaon Summit (2465 m.) hem Visayas adalarının hem de Negros adasının en yüksek 

zirvesidir.  

Negros adasında irili ufaklı yüzlerce akarsu yer almaktadır. Bu akarsular hidrolik enerji ve 

sulama amacıyla yaygın olarak kullanılırken, adada hiçbir akarsuda düzenli nehir ulaşımı 

yapılmamaktadır. Ilog (1108 km.), Bago (105 km.), Binalbagan (83 km.), Himugaan (63 km.), 

Negros adasının en uzun akarsularıdır (Tablo 1). Ayrıca adanın diğer önemli akarsuları arasında 

Tanjay, Siaton, Bayawan, Higalaman, Sicaba, Malijao, Malago, Madalag, Malisbog, Cadiz, 

Palampas, Jigalaman, Guihulngan, Ayungon, Pisao, Bangcolotan, Canaway, Guinsuan, Bais, Bago, 

Baca, Okoy, Tulong, Sipalay, Sumag, Tamogong, Pagaluan, Buluangan, Camboilao, Isio, Basak, 

Malupandan ve Matabang yer almaktadır. Kabankalan, Mabinay ve Ilog ilçelerini sulayan ve Panay 

körfezine sularını boşaltan Ilog ırmağı adanın en uzun akarsuyudur. Ilog ve onun bir kolu olan 

Hilabangan ırmaklarının oluşturdukları su toplama havzası yüzölçümü bakımından Negros adasının 

en büyük nehir havzasıdır.6  

Negros adası göl bakımından zengin bir ada değildir. Ada sınırları içinde, küçük yüzölçümlü 

ve genelde volkanik kökenli olan Cansibit Pit, Nailig, Danao, Yagumyum ve Balinsasayao gölleri 

dikkat çekmektedir. Ada sınırları içinde volkanik göllerin ve lagünlerin sayıca fazla oldukları 

bilinmektedir. Negros adasının güneydoğusunda Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı sınırları 

içinde yer alan Balinsasayao adanın en büyük ve en ünlü gölüdür. 7  Negros adasının güney 

kesimlerinde yer alan ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri Nailig ve Yagumyum, adanın en 

yüksek ve en temiz göllerinin başında gelirler. Dumaguete kentini ziyaret eden turistler genelde bu 

gölleri de görmek istemektedirler.  

 

 
Harita 2: Negros Adası Lokasyon Haritası 

 

 
5 Bakınız: https://www.openstreetmap.org/#map=10/10.3987/123.1842  
6 Bakınız: http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/flood/ilog-hilabangan  
7 Chirikov, A. l., Pozdnyak, G. V., Kamenskaya, İ. Y., (2008) Atlas Mira. İzdatelstvo Oniks, Moskova 

https://www.openstreetmap.org/#map=10/10.3987/123.1842
http://bagong.pagasa.dost.gov.ph/flood/ilog-hilabangan
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Negros adasında çok sayıda körfez ve yarımada yer almaktadır ve tüm ada 645 kilometrelik 

kıyı şeridine sahiptir (Harita 2 ve Harita 3). Negros adası kıyılarında yer alan en büyük körfezler 

şunlardır: South Bais, North Bais, Nabulao, Tinampa, Campomanes, Bacuyangan,  Ilog, Madalag, 

Manapla, Sicaba, Cartagena, Tambobo, Siit ve Domulog.8 Negros adasında yer alan neredeyse tüm 

büyük ırmaklar, sularını denize boşaltırken, girintili-çıkıntılı ve uzun körfezler oluşturmaktadırlar. 

Deniz ulaşımı açısından önemli işlevler üstlenen bu derin haliçler fırtınalı günlerde gemilerin 

sığınmaları için adeta birer doğal liman görevi üstlenmişlerdir.  

Negros adasının engebeli ve dağlık bölgeleri genellikle tropikal ormanlarla kaplıdır, verimli 

kıyı ovalarında ise çoğunlukla mısır, Hindistan cevizi, şeker kamışı, pirinç, muz, tütün, kauçuk, 

tropikal meyveler ve endüstriyel bitkiler yetiştirilir. Negros, Filipinlerin en çok şeker ve en çok 

elektrik üreten adalarından biridir. Güneydeki dağlarda ve adanın iç kesimlerinde gümüş, altın ve 

bakır madenciliği yapılır. Hayvancılık, ormancılık, sanayi, bitkisel üretim, balıkçılık, ticaret, 

madencilik ve turizm adanın en gelişmiş iktisadi kollarıdır. Tekstil, konserve, otomobil montaj, 

gıda, giyim, kauçuk işleme, maden işleme ve şeker sanayi, adadaki en gelişmiş endüstri dallarıdır. 

Negros Filipinlerin en genç, en huzurlu ve en sakin adalarından biri olduğundan yüzlerce zengin 

Amerikalı ve Avustralyalı bu adaya yerleşmiş ve yaşamlarını bu tropikal cennette 

sürdürmektedirler. 

 

 
Harita 3. Negros Adası Turizm Haritası 

 

3. Negros Adasının Turizm Kaynakları ve Turizm Potansiyeli  

Türk turistlerinin en az ziyaret ettikleri ve en az bilgi sahibi oldukları büyük Filipin 

adalarından birisi Negros’tur. Negros adası Filipinlerin en engebeli, en seyrek nüfuslu ama en çok 

turizm çekiciliği barındıran adalarının başında gelir. Zengin termal kaynaklar ve yaygın kaplıca 

merkezleri, çok sayıda aktif ve sönmüş yanardağı, çok sayıda alpin ve termal turizm merkezi, 

yüksek miktarda elektrik ve şeker üretimi, daha az sanayi kirliliği ve çevre sorunları, daha çok 

öğrenci ve eğitim kurumu ve daha fazla yerleşik yabancı nüfus, Negros’u diğer büyük Filipin 

adalarından farklılaştıran en önemli özellikleridir (Tablo 2 ve Tablo 3). Ayrıca ada sınırları içinde 

jeotermal enerjiyle çalışan iki büyük elektrik santralin faaliyetlerini sürdürmesi Negros’un bir diğer 

önemli iktisadi özelliğidir. Negros adasında asfaltlı yolların yetersiz olması, su, elektrik, telefon, 

posta ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin bazı yörelerde aksaması, ayrıca bu büyük adada 

sadece bir beş yıldızlı otelin olması onun en büyük turizm dezavantajları sayılır.  

 
8 https://www.openstreetmap.org/#map=15/10.9762/123.2584  

https://www.openstreetmap.org/#map=15/10.9762/123.2584
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Tablo 2: Negros Adası ve Yakın Çevresinin Başlıca Doğal Turizm Çekicilikleri 

Holaw Holaw Reef Pinewood Forest Talinis Dağı 

Hilaitan Reserve Reef Kanlaon Yanardağı  Refugio Adası 

Latasan Island Resort Balinsasayao Gölü  Tulong Vadisi 

Manjuyod Sand Bar Hinutongan Vadisi Bao-Bao Peak 

Kapinyahan Cell Tower Lantawan Amlan Pitogo Adası 

Man-made Twin Lagoons Yagumyum Gölü Talave vadisi 

Tinagong Dagat - Silay City  7th Falls - Mambukal Moray Lagoon 

Canpilandoy, Cansal-ing Cave Botanical Garden Bayawan Vadisi 

Hinakpan Chocolate Hills Sit-an Cave Mağarası Ubong Mağarası 

Malatan-Og Falls Viewing Deck Guinubatan Mağarası Bulwang Mağarası 

Silay City Fishery Management Area Mandalagan Yanardağı Cansibit Pit Gölü 

Canlaon City - Century Tree Dalakit Kipot Summer Resort Silay Volkanı 

Kansalakan Enchanted River Pandalihan Mağaraları Nailig Gölü 

Mag-Aso Volkanik Kaynakları Pulangbato Şelalesi Maasin Adası 

Dauin Deniz Koruma Alanı Talabong Mangrov Parkı Molocaboc Adası 

Danjugan Adası Doğa Koruma Bölgesi Sagay Deniz Koruma Alanı Nangka Forest 

Patio-tio Spring Underwater Mağarası Suyac Mangrov Ormanları Lakawon Adası 

Campomanes Deniz Koruma Alanı Mandalagan Kalderası Danao Gölü 

 

Görkemli şelaleleriyle, ürkütücü mağaralarıyla, saklı plajlarıyla, temiz gölleriyle, nemli 

mangrov ormanlarıyla, ıssız atol adalarıyla, turistik deniz koruma bölgeleriyle, şifalı kaplıcalarıyla 

ve korkutucu aktif yanardağları ile ünlü Negros adası, Filipinlerin en popüler dalış merkezlerini 

barındırmaktadır ve ada sınırları içinde 15’ten fazla dalış merkezi faaliyet göstermektedir. Negros 

adası, “Pura Vida Beach” ve “Atlantis Dumaguete Dive Resort” gibi Filipin Cumhuriyetinin en 

konforlu dalış merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Oldukça popüler bir yer olan ve Negros 

adasının 7 km. güneydoğusunda ve Dumaguete'nin 30 km. güneyinde bulunan Apo adası el 

değememiş doğası ve zengin sualtı dünyası ile farklı ülkelerden gelen dalış meraklılarını buraya 

çekmektedir. Bu volkanik kökenli adacık sadece 72 hektarlık bir yüzölçümüne sahip olsa da dalış 

ve şnorkelle yüzmek isteyenlerin Filipinler’deki en popüler dalış merkezlerinden biridir. “Deniz 

Kaplumbağalarının Adası” olarak ünlenmiş olan Apo adasında sadece 700-800 civarında insan 

yaşasa da Filipinlerin mutlaka görülmesi gereken turizm merkezlerinden biridir. 

 

Tablo 3: Negros Adasının Başlıca Tarihsel-Kültürel Turizm Çekicilikleri 

San Sebastian Katedrali - Bacolod Rizal Bulvarı- Dumaguete Sagay City Garden 

San Diego Katedrali - Bacolod Bell Church - Dumaguete Victorias City Resort 

Marian Missionaries of the Holy Cross Red Rock Hot Springs The Negros Museum 

Looc World War-Iı Memorial Shrine Badamyar Farm Lantawan Zoo-Paradise World 

Pahanocoy Eco Adventure Park Bacolod Kent Meydanı Dizon-Ramos Museum 

La Blanca Resort Masulog Castellana Pugad Viewing Deck Lion's Park Viewdeck 

Mailum Falls Ecopark Mountain Resort Ilaya Highland Resort JVJ Mountain Resort 

Guihulngan Freedom Park La Fortuna Wildlife Lagoon Oval Track & Field 

Del Carmen Forest Park And Resort Pandanon Valley Resort Pugad Viewing Deck 

Forrest Springs Private Resort Bolivar Spring Resort The Ruins Bacolod 

A.B. Macias Memorial HS Grounds Victorias City Coliseum Manggapuri Villas 

La Preza Highland View Mini Park Asri Balili Mountain Resort Jump Off Point DSB 

Sitio Lomboy, Barangay Cambagahan Mabinay Spring Resort Toreno Resort 

Tabla Valley Spring Resort Adalet Çeşmesi –Bacolod Nato's Farm 

Maricalum Mining Corporation Ruins Villa Cornelia Spring 

Resort 

Laguerta 

Canlaon City Sports and Cultural Center Hilary's Kàktòß Garden Lantawan View 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Enorkelle_y%C3%BCzme
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Buenos Aires Mountain Resort Kinayan Mountain Resort JKN Fruit Farm 

Divine Mercy Shrine And Chaplaincy San Isidro Hot Springs Rabbiton 

Carıbbean Waterpark & Resotel Red Rock Hot Springs Clifftop View 

St. Jude Thaddeus Parish – Bacolod Santa Clara Katolik Kilisesi Hofileña Park 

Silliman University Anthropology 

Museum 

Jambaro Mountain Resort Bantayan Park 

Laguerta Home the Vintage Gl. Museum Pandanon Valley Resort Toreno Resort 

Mary Help of Christians Church Central Azucarera de Bais Mambulac Wharf 

Museum Negrense de La Salle The Giant Cross of Mt. 

Lunay 

Robinson's Place 

St. Michael the Archangel Church Pope John Paul II Towe Baslay Hot Spring 

Church of Saint Joseph the Worker Balokon Spring Resort Bantug Lake Ranch 

Parish of Saint Augustine of Hippo Cornell Swimming Pool Vintage Resort 

San Antonio de Padua Church Alimatoc Rice Terraces Puncak Tanawan 

“Balay Negrense” Müzesi – Silay Rabbiton by Shekinah Farm Bonnin's Quarry 

Bernardino Jalandoni Museum Highland Vista Resort Balicotoc Damsite 

St Catherine of Alexandria Cathedral Balay ni Tana Dicang Our Lady of Peace 

Church 

Our Lady of the Rosary Church WW II Memorial Wall Holy Rosary Garden 

Our Lady of Guadalupe Church Saint Francis Nature Park St John the Baptist 

Church 

 

Elverişli coğrafi konumu, zengin biocoğrafya çeşitliliği, çok sayıda doğa koruma alanının ve 

çok sayıda tarihsel-kültürel turizm çekiciliğin bulunması, ayrıca adada görülen jeomorfolojik ve 

hidrografik çeşitlilik, Negros’ta turizm çeşitliliğinin de fazla olmasını sağlamıştır (Tablo 2). Negros 

adasında yaygın olan başlıca turizm tipleri ve rekreasyon faaliyetleri şunlardır: sağlık turizmi, av 

turizmi, deniz turizmi, inanç turizmi, macera turizmi, kırsal turizm, ekoturizm, çiftlik turizmi, 

mağara turizmi, sualtı dalış turizmi, akarsu turizmi, botanik turizmi, yayla turizmi, volkanik turizm, 

tatlı su balıkçılığı, dağcılık, yamaç paraşütü, yaban hayatı gözlemciliği, rafting, kano, deniz sörfü, 

bisiklet turları, kampçılık, doğa yürüyüşü (trekking), dağ tırmanışı ve sportif dalgıçlık. 

 

3.1. Turizm Coğrafyası Perspektifinden Negros Adasının Başlıca Kentleri  

Negros adasında iki eyalet başkenti ve iki büyük kent yer almaktadır: Dumaguete ve 

Bacolod. Bu iki kent adanın ekonomi, bilim, turizm, ulaşım, sanayi, eğitim ve ticaret kalbini 

oluşturmaktadırlar. Aşağıdaki satırlarda Sipalay, San Carlos, Cadiz ve Sagay kentleri ile eyalet 

başkentleri fonksiyonları üstlenen Dumaguete ve Bacolod’un başlıca özellikleri ve turizm 

kaynakları kısaca açıklanmıştır.  

3.1.1. Dumaguete Kenti 

«İyi insanlar şehri» olarak bilinen Dumaguete, Filipinlerin en genç, en huzurlu ve en mutlu 

kentlerinin başında gelir. 9  Doğu Negros eyaletinin hem başkenti hem de en işlek limanı olan 

Dumaguete, 15 Haziran 1948'den bu yana şehir statüsündedir. 2020 yılında, kentin nüfusu 150 

000’i aşmaktadır. Dumaguete kenti, Negros adasının en önemli ticaret, ulaşım, sanayi, kültür ve 

eğitim merkezidir. Ama kent her şeyden önce bir öğrenci şehri ve üniversite merkezidir. Çünkü 

şehir sınırları içinde yedi üniversite faaliyet göstermekte ve 30 000’den fazla öğrenci yaşamaktadır. 

Şehirdeki yükseköğretim kurumları arasında en ünlü olanı Siliman Üniversitesidir. 10  Siliman 

Üniversitesi hem Filipinler Cumhuriyeti’nin hem de tüm Asya kıtasının ilk Amerikan kökenli ve ilk 

Protestan kökenli özel üniversitesidir. Bugün 150 000’i aşan nüfusuyla ve 34 km2’lik alanıyla 

Dumaguete hem Negros adasının hem de Visay takımadalarının en yoğun nüfuslu kentlerinden 

 
9 Bakınız: https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/6345-Dumaguete.html 
10 Siliman Üniversitesi ile ilgili bakınız: http://su.edu.ph/ 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/6345-Dumaguete.html
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biridir. 11  Bankacılık, ticaret, turizm, gıda ve tekstil sanayi, balıkçılık ve gemi taşımacılığı 

Dumaguete kentinde en gelişmiş iktisadi faaliyetlerdir. Şehir aynı zamanda Negros adasının en 

önemli bilim, spor, sanat ve eğitim merkezidir.  

Dumaguete kentinde bulunan turistler fırsat bulduklarında, kentin yakın çevresinde bulunan 

meşhur Casaroro şelalelerini, Red Rock Kaplıcalarını (Red Rock Hot Springs), kent yakınlarındaki 

Panligavan ve Pandalihan mağaralarını, Pulangbato şelalesini, Mag-Aso Volkanik Kaynaklarını 

(Mag-Aso Volcanic Steam), Dauin Deniz Koruma Alanını (Dauin Marine Sanctuary) ve Talabong 

Mangrov Parkını ziyaret etmektedirler. Ayrıca Dumaguete kentine gelen turistler yakın mesafede 

bulunan Apo adasını mutlaka ziyaret etmelidirler. Fakat kuşkusuz Dumaguete yöresinin en popüler 

turizm merkezlerinin başında dünyaca ünlü olan Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı 

(Balinsasayao Twin Lakes Natural Park) gelir. 

Dumaguete kentinde yer alan başlıca turizm çekicilikleri şunlardır: 

• 1754-1776 döneminde İspanyol sömürgeciler tarafından inşa edilmiş Tarihi Çan 

Kulesi (Campanario de Dumaguete). 

• Filipinlerin en güzel ve en temiz sahil caddelerinden biri olan ünlü Bulvar Rizal. 

• Kentin tek hayvanat bahçesi olan Centrop Zooloji ve Botanik Parkı. 

• Geleneksel Filipin mimarisini yansıtan ve hediyelik mağazalar zincirinden oluşan 

“Sidlakang Negros Village”. 

• 1909 yılında inşa edilmiş ve hem kentin hem de Siliman Üniversitesinin mimari 

sembollerinden biri olan tarihi “Silliman Hall” binası. 

• Siliman Üniversitesi sınırları içinde faaliyet gösteren ünlü Siliman Antropoloji 

Müzesi (Silliman University Anthropology Museum) 

• Kentin en ünlü eğlence parkı olan “Tierra Alta Resort”. 

• Kent sınırları içinde yer alan İkinci Dünya Savaşı Müzesi (Cata-al World War 2 

Museum) 

Dumaguete kentini ziyaret eden turistler bölgenin diğer büyük turizm merkezlerini oluşturan 

Dauin, Bais ve Valencia kasabalarını mutlaka ziyaret etmelidirler. Negros adasının güneydoğu 

kıyılarında yer alan Bais kasabası Dumaguete kentini kuzeyinde ve Guilhungan kentinin güneyinde 

yer alan adanın en popüler turizm merkezlerinden biridir. Doğal güzellikleriyle ünlenmiş olan Bais 

kasabasının, Cebu adasına, Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkına ve Talabong Mangrov 

Ormanlarına yakın mesafede bulunması onun turistik önemini daha da arttırmaktadır. Takay 

şelalesinde serinlemeyi amaçlayanlar, Bandmill Park sahasında dağ yürüyüşü yapmak isteyenler, 

Manjuyod Sandbar deniz mucizesini görmek isteyenler, yunuslarla birlikte Güney Bais Körfezinde 

yüzmek isteyenler, Campuyo Aroma Beach Resort plajlarında güneşlenmek arzulayanlar, 

Kapinyahan Cell Tower’in tepelerinden hatıra panoramik fotoğraf çekmek isteyenler, Olympia 

adası kıyılarında piknik yapmayı planlayanlar, Talabong Mangrove Park Ormanlarını yakından 

görmek isteyenler, Bahia de Bais otelin deniz manzaralı terasında nefis Filipin kahvelerini 

denemeyi arzulayanlar ve Tanjay vadisinde rafting yapmak isteyenler Bais kentini ve yakın 

çevresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.  

Apo adasının kuzeyinde ve Dumaguete kentininin güneyinde yer alan Dauin, Negros 

adasının en şirin ve en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden biridir. Dauin kasabası ve yakın 

çevresinin en popüler turizm çekicilikleri şunlardır: Mike's Dauin Dive Resort, Dauin Deniz 

Koruma Alanı, Low Land Resort Plajları, Dauin Plaza, Banilad Deniz Koruma Alanı, Essencia 

Upland Resort, Bacong Treehouse ve St. Nicolas of Tolentino Kilisesi. Bölgede çok sayıda lüks 

konaklama tesisi yer almaktadır. Pura Vida Beach & Dive Resort, Vida Homes Condo Resort ve 

Atlantis Dive Resorts and Liveaboard Dauin yöresinin en romantik ve en kaliteli otellerin başında 

gelirler. Özetle, Pulangbato ve Casaroro şelalelerinin, Cebu ve Apo adalarının, Banilad ve Dauin 

Deniz Koruma Alanlarının, ayrıca Masaplod Bluewater ile Yagumyum gölünün Dauin’e yakın 

mesafede yer almaları bu şirin sahil kasabasının turistik popularitesini daha da artırmaktadır.  

 
11 Bakınız: http://psa.gov.ph/  

http://psa.gov.ph/
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3.1.2. Bacolod Kenti 

Nüfusu 600 000’e yakın ve kapladığı kentsel alan 170 km2 civarında olan Bacolod, Negros 

adasının en büyük kenti ve Batı Negros (Negros Occidental) eyaletinin hem en işlek limanı hem de 

1894 yılından beri başkentidir. Aslında Bacolod “Smiles City" yani “Gülücükler Kenti” olarak 

ünlenmiştir. Bu başkent yerleşmesinde her yıl düzenlenen Maskeli Festival hem yerli hem de 

yabancı binlerce turistin katılımıyla büyük ilgi görmekte ve kente “Smiles City" adının verilmesine 

neden olmuştur. Aynı zamanda yüzlerce lokanta ve restoranıyla, tatlı bir rekabet içindeki binlerce 

usta aşçısıyla Bacolod kenti Filipinler Cumhuriyetinin “aşçılık başkenti” olarak ta bilinir. 2008 

yılında “Money Sense Magazine” dergisinin yaptırdığı bir araştırma sonucunda Bacolod, Filipinler 

Cumhuriyetinde mutlu yaşam için en uygun kent olarak birinci sırada seçilmiştir. Yine 2017 ve 

2019 yıllarında “The Manila Times” kuruluşu Bacolod’u ülkenin en iyi yaşanabilir kenti seçerek bu 

şirin yerleşmeye "Top Philippine Model City" unvanını vermiştir.  Ayrıca, Manila ve Cebu kentleri 

ile birlikte Bacolod Filipinlerin en hızlı gelişen ve en önemli teknokentleri arasında yer almaktadır. 

Bacolod kenti Silay ve Talisay kentleri ile birlikte Negros adasının en büyük şehirsel 

aglomerasyonunu oluşturmaktadırlar. Böylece Metro Bacolod Aglomerasyonu 590 km2’lik toplam 

yüzölçümü ve yaklaşık 820 000 kişilik nüfusuyla Negros adasının en yoğun nüfuslu ve en büyük 

şehirsel alanını oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Filipinlerin en hızlı gelişen 

kenti olan Bacolod, Filipin hükümeti tarafından Visayas adalarının bilgi ve teknoloji merkezi olarak 

seçilmiştir. Ayrıca Bacolod, Filipinlerin en yeşil ve en temiz kenti kabul edilmektedir.12  

1938 yılından beri şehir statüsünde olan Bacolod yöresinde mısır, pirinç, hindistan cevizi, 

muz ve şeker kamışı yaygın olarak yetiştirilmektedir. Yörede yaşayan yerel halk ayrıca balıkçılık, 

hayvancılık ve el sanatları ile uğraşmaktadır. Kentin büyük bir bölümü geçimini turizm, ulaşım, 

ticaret, haberleşme, inşaat, sağlık ve eğitim gibi hizmetler sektörlerinden sağlamaktadır. Bacolod 

kent meydanı ve San Sebastian Katedrali şehrin en çok ziyaretçi çeken yerleridir. Bacolod 

kentinden yaklaşık 45 km. uzaklıkta Marapara ve Silai Dağları arasında meşhur Pataga Vadisi 

uzanmaktadır. Trekking yapmak isteyenler ve bölgenin canlı çeşitliliğini yakından görmek 

isteyenler için bu vadi meraklı turistlere unutulmaz doğal manzaralar ve ilginç sürprizler 

sunmaktadır. Güneşlenmeyi ve deniz tatilini sevenler için Bacolod kenti yakınlarında yer alan 

“Tambobo”, “Antulang” ve “Punta Ballo” gibi ünlü plajlar yer almaktadır. Gülümseyen maskeler 

festivali ile ünlenmiş olan Bacolod, Filipinler'de yaşamak için en iyi şehir olarak kabul 

edilmektedir.13 

Bacolod kentinde yer alan başlıca turizm çekicilikleri şunlardır: 

• İspanyol döneminden kalma Tarihi San Sebastian Katedrali hem kentin hem de 

tüm bölgenin en önemli Katolik inanç merkezidir. Uzmanlara göre İspanyol döneminden kalma 

mimari eserlerden biri olan San Sebastian Katedrali sadece Negros adasının değil tüm Filipinlerin 

en görkemli ve en güzel kiliselerinden biridir.  

• Tarihi ev harabeleri (The Ruins). İspanyol sömürge döneminde inşa edilen ve II. 

Dünya Savaşı sırasında Japonlar gelmeden önce askerler tarafından yakılan ilginç bir mimariye 

sahip eski bir evin kalıntılarından oluşmaktadır. Aslında bu kültürel miras, 20. yüzyılın başlarında 

Talisay kasabasında «şeker baronu» olarak bilinen Don Mariano Laxon tarafından inşa edilen ve 

İtalyan mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.  Dünyanın en ilginç 12 mimari 

kalıntıları arasında yer alan bu ev «ilginç mimari harabeler» olarak da adlandırılabilir. İkinci Dünya 

Savaşı sırasında yakılıp yıkılan tarihi binanın kalıntıları her yıl binlerce yerli ve yabancı turist 

tarafından ziyaret edilmektedir. 

• Negros Müzesi (Negros Museum), adanın en büyük ve en çok ziyaret edilen özel 

müzesi olup yerel tarih, folklor ve sanat ürünleri sergilemektedir. 16 Mart 1996 yılında müzenin 

resmi açılışı yapılmış ve bugün de faaliyetini sürdürmektedir. Değerli arkeolojik eserleri 

barındırmayan müzede daha çok Negros adasının yerli halkının gündelik yaşantılarını yansıtacak 

mobilyalar, eski eşyalar, teknik aletler sergilenmektedir. Müzede ayrıca Negros halkının sanatsal 

 
12 https://youroute.ru/countries/filippiny/regions/ostrov-negros/cities/bakolod/  
13 Bakınız: https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=PH&CT=PH17  

https://youroute.ru/countries/filippiny/regions/ostrov-negros/cities/bakolod/
https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=PH&CT=PH17
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başarılarını yansıtan ve yerel sanatçıların çizdikleri resimler ile çeşitli heykeller ve sanat eserleri de 

sergilenmektedir.   

• Negrense De La Salle Müzesi (Museum Negrense De La Salle) yabancılar, zengin 

aileler ve bölge sakinleri tarafından bağışlanan her türlü tarihi eşya ve sanat eserini sergileyen yerel 

bir müzedir. Aziz La Salle Katolik Üniversitesi kampüsü içinde yer alan müzede Ledesma 

Koleksiyonu, Vega Koleksiyonu, Esteban Koleksiyonu, Velayo-Javelosa Koleksiyonu ve 

Puentevella Koleksiyonu sergilenmektedir. 1997 ylında kurulmuş olan müze adadaki en büyük 

üniversite kökenli müzedir.  

• “The Capitol Park and Lagoon” yeşillikler içinde, küçük bir göl kenarında ve 3 

hektarlık bir alan üzerinde kurulmuş olan, Bacolod kentinin en çok ziyaret edilen turistik 

çekiciliklerinin başında gelir. Francesco Riccardo Monti’ninin ünlü insan heykellerini sergileyen 

park Bacolod kentinin en popüler rekreasyon alanlarından biridir. Park sınırları içinde valilik binası, 

belediye binaları ve diğer kamu hizmet binaları yer almaktadır. Park alanında yapılan başlıca 

aktiviteler arasında koşu, aerobik, canlı konserler,  okul dans provaları ve piknik sayılabilir. Mart 

1993’te Filipinlerdeki ilk Panaad Festivali (Panaad sa Negros Festival) bu park alanında yapılmıştır.  

• Masskara Festivali hem Negros adasının hem de Filipinlerin en ünlü ve en popüler 

festivallerin başında gelir. Her yıl Ekim ayında düzenlenen bu festival binlerce yerli ve yabancı 

turistin katılımıyla üç hafta sürmektedir. Uzun yıllar boyunca bu görkemli festival Bacolod şehir 

meydanında yapılmaktadır. Gülümseyen maskeler festivali olarak bilinen “Masskara Festivali” 

Negros adasının en büyük, en ünlü ve en kalabalık kültürel etkinliğidir. Brezilya’daki Rio 

karnavalına benzer özellikler taşıyan bu festival ilk kez 1980 yılında düzenlenmiştir. Bu festival 

esnasında çeşitli sanat ve müzik gösterileri, çeşitli dans ve kostüm yarışmaları organize 

edilmektedir. Filipinlerin bu en ünlü kültür organizasyonuna ülkenin diğer eyaletlerinden ve diğer 

adalarından binlerce meraklı ziyaretçi gelmektedir.  

• Tarihi Adalet Fıskiyesi, Jose Ruiz de Lusuryaga'nın evinin bulunduğu yere inşa 

edilmiş kentin tarihi ve turistik simgelerinden biridir. 1898 yılında bu tarihi evin bahçesinde 

İspanyol sömürgeciler Negros isyanları sonucunda Filipin Hükümet yetkililerine Bacolod 

yönetimini teslim etmişlerdir. Bu nedenle Bacolod kentinin özgürlük sembollerinden biri olan 

Tarihi Adalet Fıskiyesi hem Filipin devrim tarihinde hem de ulusal bağımsızlık mücadelesinde 

ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bugün bu tarihi fıskiyenin etrafında küçük ve şirin bir park kurulmuştur. 

Park alanında sendika toplantıları, protesto yürüyüşleri ve siyasi grevler yapıldığı gibi piknik ve 

geziler de yapılmaktadır.    

Negros adasının kuzeybatısında, Guimaras Boğazı kıyısında yer alan Bacolod adanın en 

önemli kent yerleşmesi olduğu gibi adanın en çok ziyaret edilen turizm merkezidir. Eskiden şeker 

kamışı plantasyonları ve şeker endüstrisiyle ünlenmiş olan Bacolod, bugün hem Negros’un hem de 

Filipinler Cumhuriyetinin “aşçılık başkenti” ve “festivaller kenti” olarak bilinir. Ülkenin en temiz 

ve en huzurlu kenti kabul edilen Bacolod, Negros adasının en önemli ticaret, sanayi ve turizm 

merkezi olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında Filipinlerin parlayan genç yıldızıdır.  

 

Tablo 4: Negros Adasının Kuzey ve Doğu Kıyılarında Yer Alan Başlıca Sahil Otelleri, Plajları ve 

Konaklama Tesisleri 

San Moritz Beach Resort Sea Forest Resort Cangmating Beach 

Sea View Beach Resort Regalado Beach Lot Baybayon Resort 

Tropico Scuba Diving Resort Maxino's Beach House Cabuhay's Place 

Amlan Bluewater Beach Resort & Hotel Escosa’s Bar & Resort 1888 Beach Resort 

Bay View Beach Resort Paradise Beach Resort Sacha Resort 

La Cabacha Beach Resort Dunggoanan sa Iniban Tanjay Boardwalk 

Melania's Garden Hotel & Resort Narbebic Beach Resort Alagala Beach 

Kubling Kalikasan Beach Resort Ceferina Beach Resort Pasil Beach 

David and Anna Resort Hotels Baye Beach Resort Hanseatic Resort 

Campuyo Aroma Beach Resort Paradiso Felenita Resort Florence Place 

Chache Lodge  and Resort Opada Beach Resort Lalimar Resort 
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La Playa Beach Resort Hotel Aqua Marine Resort Old House Resort 

Whispering Northern Breeze Beach Flavıren Beach Resort Kingfisher Beach 

Cansimbog Beach Resort Sunrise Beach Resort Macapso Creek 

Manlambus Beach Resort Australian Beach Resort Sea Lord Beach 

Laura Beach Resort  Recreational Place Macapso Sea Wall Street Cassandra's Beach 

Calderon’s Private Resort Palau Beach Resort Salumag Lot Area 

Balulan Beach Resort Pebbles Beach Resort Gracia Resorts 

Kabilang-Bilangan Island Eljoy Beach Resort RC Beach Resort 

Mangrove Park and Beach Resort Albarico Beach Resort Rosita Beach 

Sta. Cruz Beach Resort Lakawon Island Resort Cadiz City 

Tingson's Beach Resort Marañon Beach Resort JCL Private Resort 

 

3.1.3. Sipalay Kenti 

Negros adasının batı kıyılarında yer alan Sipalay, bölgenin en büyük limanı ve en önemli 

turizm merkezini oluşturmaktadır. Nüfusu 74000’i aşan kent, küçük bir havalimanına (Sipalay 

Airport) sahiptir. Bacolod kentinin 175 km. güneyinde yer alan Sipalay, Bayawan kentini 

kuzeybatısında yer almaktadır. Bazı turizm uzmanları Sipalay kentini Filipinlerin “Yeni Borocay’ı” 

olarak tanımlamaktadırlar. 14  Uzun, temiz ve bembeyaz plajlar Borocay’la rekabet edecek 

güzelliklere sahiptirler. Borocay kıyılarında otel, insan ve tesis yoğunluğu Sipalay kıyılarında 

görülmediğinden dolayı birçok yabancı turist bu yeni destinasyon merkezini sakin, ekonomik ve 

huzurlu deniz tatil olanakları için tercih etmektedir.  

Dağlar, adalar, körfezler, göller, akarsu vadileri ve doğa koruma alanları Sipalay yöresinin 

en yaygın doğal turizm kaynaklarıdır. Sipalay kentini ziyaret eden turistlerin ilgisini çekecek başlıca 

doğal turizm çekicilikleri şunlardır: Cartagena körfezi kıyıları, Dapdap Dağı, Sipalay ırmağın 

oluşturduğu kıvrımlı vadi, Pitogo Adası, Calatong Dağı, Danjugan Adası Doğa Koruma Bölgesi, 

Moray Lagoon, Patio-tio Spring and Underwater Mağarası, Maasin Adası ve Campomanes Deniz 

Koruma Alanı. Kiliseler, tarım çiftlikleri, dalgıçlık merkezleri, kamp alanları ve eski maden 

ocakları Sipalay yöresinin en yaygın tarihsel-kültürel turizm kaynaklarıdır. Sipalay kentini ziyaret 

eden turistlerin ilgisini çekecek başlıca beşeri turizm çekicilikleri şunlardır: Sipalay Eco-Tourism 

Area, Maricalum Mining Corporation Ruins, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Sea 

View Hills Farm, Mambaroto Seventh-day Adventist Church, Nars Juan's Place ve Binulig 

Fellowship Baptist Kilisesi. Çok sayıda körfez ve yarımadanın görüldüğü Sipalay kıyıları çok fazla 

girintili çıkıntılı olup çok sayıda koy, adacık, dalış merkezi ve plaja sahiptirler. Sipalay yöresinde 

yer alan en popüler plajlar şunlardır: Sugar Beach, Turtle Beach, Didai's Garden Resort, Anjuan 

Beach, Green Garden Beach Resort, Langub Beach Resort, Punta Ballo Beach, Cartagena Beach, 

Campo Quino Bay Beach Resort, Latasan Island Resort, Southwest Sipalay Beach Resort, 

Campomanes Beach Resort ve Punta Ballo Beach. 

Sipalay yakınlarında yer alan ve 3 km. uzunluğundaki Sugar Beach, bazı uzmanlara göre 

Negros adasının en iyi ve en güzel plajıdır. Küçük beyaz kumlardan oluşan plajın arkasında 

palmiyeler ve tropikal ormanlar yeşil ve maviyi bütünleştirmektedirler. Plajın etrafında lüks oteller 

ve büyük alışveriş merkezleri yoktur. Temiz ve sakin kırsal manzaralar, kesintisiz ormanlar ve 

ekonomik konaklama tesisleri ile bu plaj sessizlik ve huzur arayan turistler için idel bir seçenektir. 

Sipalay kentinin hemen kuzeyinde yer alan Sugar Beach kuzeyde iki yıldızlı küçük “Sugar Rock 

Beach Resort” otelin plajıyla başlar, güneye doğru ilerleyerek 3 kilometre sonra “Sipalay Eco-

Tourism Area” sahasında son bulur. Plajın hemen arkasında 6-7 küçük ölçekli otel ve konaklama 

tesisi yer almaktadır. Üç yıldızlı bir otel olan “Bermuda Beach Resort”, iki yıldızlı bir otel olan 

“Sugar Beach House Rooms & Restaurant”, üç yıldızlı “Sulu Sunset Beach Resort” ve butik otel 

tarzındaki “Buenaventura Beach Resort” Sugar Beach çevresinde yer alan başlıca konaklama 

tesisleridir. Aynı plajda yer alan “Takatuka Beach Resort Sipalay” sadece Sipalay yöresinin değil 

tüm Negros adasının en ilginç ve en sıra dışı otelidir. Bu nedenle Sugar Beach plajını ziyaret eden 

 
14 Bakınız: http://psa.gov.ph/ 

http://psa.gov.ph/
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yabancı turistler genelde bu otelde konaklamayı tercih etmektedirler. Sugar Beach ve çevresinde 

daha ucuz konaklama tesisi ve daha ekonomik tatil arayanlar için ise “Big Bamboo Beach Resort 

Sipalay”, “Langub Beach Resort”, “Sugar Lounge” veya “Driftwood Village Resort” tesislerinden 

birini seçmeleri tavsiye edilir. 

Tablo 5: Negros Adasının Güney ve Batı Kıyılarında Yer Alan Başlıca Sahil Otelleri, Plajları ve 

Konaklama Tesisleri  

By The Sea Hotel-Resort and Restaurant Balaring Mangrove Resort Batad Beach 

Bamboo Groove Beach Resort Shelton Beach Haven Nato's Beach 

Palmas del Mar Conference Resort Hotel Paraiso Beach Resort Bacolod Baywalk 

Wisik Fishing Lagoon Resort Carmona Beach Resort Paco Beach 

Tawhay Exclusive Family Clubhouse Soleo Beach Resort Galve Beach Resort 

Batang Peninsula Beach Resort Njoys Beach Resort Makikiling Beach 

Nature's View Beach Resort Bulobitoon Beach Resort Gargato Beach 

Tippy's Beach House & Dive Camp Canonoy Beach Resort Tiling Beach Resort 

Punta Bulata Resort & Spa Otirasor Beach Resort Holaw Holaw Reef 

Anjuan Beach (Miracle Beach) Tagle Beach & Resort Datelis Beach 

Tinagong Dagat Island Resort Wonderland Beach Resort D Itona Beach Resort 

Tropical Mystique Resort Magbanua's Beach Resort JVJ Mountain Resort 

Easy Diving and Beach Resort The Beach House Bulata Sawang Resort 

Southwest Sipalay Beach Resort Langub Beach Resort Ramon Sunset Beach 

Robinson Cruse Beach Resort Sipalay Eco-Tourism Area Driftwood Village 

Bugana Beach and Dive Resort Didai's Garden Resort Perth Beach Resort 

Nabulao Beach and Dive Resort Campomanes Beach Resort C View Resort 

Eden South Beach Resort Latasan Island Resort Punta Ballo Beach 

Universal Avenue Gayomali Beach Resort Melrose Beach Resort Eden Island Resort 

La Costa Del Mar Beach Resorts Brazaville Beach House Obong Paradise 

Eden Island Resort and Spa Sta Monica Beach Club Ubong Cave 

Cycad Ridge Holiday Rentals Coco Banana by the Sea Acienda ni Morocon 

Banilad Marine Protected Area Oundra Beach Apartments Silliman Beach 

Coco Cubano Beach Resort Salaya Beach Houses Melrose Beach 

Tropical Hideaway Dumaguete El Dorado Beach Resort Torres Beach Resort 

The United Diving Resort Atmosphere Resorts & Spa Island View Villas 

71% Diving Resort- Dumaguete Fun & Sun Dive & Travel Drill Shack Resort 

Liquid Dumaguete - Beach and Dive 

Resort 

Thalatta Dive Resort Jabel’s Beach Resort 

Fish Unlimited Beach and Dive Resort Wild Duck Beach Aqua-Landia Resort 

Pura Vida Beach & Dive Resort Red Roof Mansion Sea Dream Resorts 

Azure Dive And Yoga Resort Funtasea Beach Resort Apoview Beachhouse 

Hidden Cove Beach Resort Centralle District Resort Alj's Beach Resort 

La Vista del Mar Beach Resort Santa Catalina Beach Basay Lighthouse 

Camaya-an Paradise Beach Resort White Chocolate Hills 

Resort 

Eden Spring Resort 

Wild Reef Beach Dive Resort Inalad Beach Resort Cawitan Beach 

Allura Resort Dive and Spa El Oriente Beach Resort Coco Palms 

Tongo Sail Inn Beach Resort Grandview Cottages Resort Hidden Beach 

Cove Paradise Beach & Dive Resort Antulang Beach Resort Salawaki Beach 
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3.1.4. Sagay ve Cadiz Kentleri 

Negros adasının kuzey kesimlerinde yer alan Sagay, 340 km2’lik kentsel yüzölçümüne ve 

155 000 nüfusa sahip olan orta ölçekli bir şehir yerleşmesidir. Cadiz kentinin doğusunda, San 

Carlos ve Calatrava kentlerinin kuzeybatısında ve Bacolod kentinin 84 km. kuzeydoğusunda yer 

alan Sagay, Himogaan ve Danao akarsu vadileri arasında konumlanmıştır. Hem Kuzey Negros 

Tabiat Parkına hem ünlü Lakawon ve Molocaboc adalarına hem Sagay Deniz Koruma Alanına hem 

de Suyac Mangrov Ormanlarına yakın mesafede yer alması Sagay kentinin turizm önemini 

arttırmaktadır. Bu nedene Sagay kentini ziyaret eden turistler bu turizm çekiciliklerinden an az 

birini mutlaka ziyaret etmektedirler.  

Bugünkü Sagay ilçesi 25 belediyeyi kapsamaktadır. Bu ilçenin idari merkezi olan Sagay, 

çok yeni ve çok genç bir kent yerleşmesidir. Fakat 1996 yılında şehir ilan edilmiş olmasına rağmen, 

kuzey Negros’un en hızlı gelişen kent yerleşmesidir. Sagay kentinin adı genelde Sagay Deniz 

Koruma Alanını çağrıştırmaktadır. 1999 yılında kurulmuş olan Sagay Deniz Koruma Alanı (Sagay 

Marine Reserve) 32 000 hektarlık bir alan kaplamakta ve tüm Filipinlerin en geniş alana sahip deniz 

koruma bölgesini oluşturmaktadır.15 Negros adasının kuzey kıyılarında geniş bir alana yayılmış olan 

deniz koruma bölgesi, Molocaboc, Diut, Matabas ve Suyac adalarını kapsamaktadır. Hem Carbin, 

Macahulom, Panal ve Maca resiflerini hem de bölgedeki su altı flora ve faunayı koruma altına 

almak amacıyla kurulmuş olan bu alan hem Negros adasının hem de Filipinlerin en değerli okyanus 

ekosistemlerinin başında gelmektedir. 

Sagay ilçe yöneticileri uzun zamandır Sürdürülebilir Turizm Master Planlarını 

uygulamaktadırlar, tüm bunların sonucunda ilk eko-turizm projelerini de başarıyla 

tamamlamışlardır. “Sang Bata Sa Negros Çocuk Müzesi”, “Suyac Adası Mangrove Eco-Park Alanı 

Projesi” ve “Carbin Reef Doğa Koruma Alanı Projesi” Sagay ilçesinin ilk eko-turizm uygulama 

projelerini oluşturmaktadırlar. Sagay ilçe yöneticileri Sürdürülebilir Turizm Master Planı hedefleri 

doğrultusunda “The Himoga-an Eco-Cultural Loop” ve “Vito Molocaboc Eco-Cultural Loop” eko-

turizm proje çalışmalarını sürdürmektedirler ve en kısa sürede bu projelerinin de bitmesi ve 

uygulanmaya konulması beklenmektedir. Ayrıca, Sagay ilçesi her yıl düzenli organize edilen renkli 

ve neşeli festivalleriyle ünlenmiştir. Feast of St. Joseph & Sinigayan Festivali her yıl 19 Mart 

tarihinde, Feast of San Vicente Ferrer Festival her yıl 1-2 Mayıs tarihlerinde,  Charter Day 

Anniversary Festivali de her yıl 11 Haziran tarihinde düzenlenmektedir. 16 

Negros adasının kuzeybatı kıyılarında yer alan Cadiz kenti, başkent Bacolod’un 65 km. 

kuzeydoğusunda yer almaktadır. Negros adasının en işlek limanlarından birini barındıran kent 

merkezi özellikle balıkçılık faaliyetleriyle ünlenmiştir. Kentin yeni balıkçı limanı ve yeni ticari 

liman inşaatları tamamlandıktan sonra Cadiz’in deniz ulaşımı ve balıkçılık merkezi önemi daha da 

artacaktır. Sagay kenti kadar nüfus barındıran bu şirin şehirde 160 000’den fazla insan 

yaşamaktadır. Cadiz kenti 160 km2’lik alan kaplamakta ve Negros adasının şeker kamışı başkenti 

olarak bilinmektedir.17 Cadiz ilçesinde ve yakın çevresinde yüzlerce şeker kamışı plantasyonu yer 

almaktadır. Bu yörede toplanan şeker kamışları Victorias City’ye taşınarak oradaki fabrikalarda 

işlenmektedir. Victorias ve Silay ilçeleri arasında yer alan Cadiz ilçesi 22 belediyeyi kapsamaktadır. 

Ayrıca, ilçe sınırları içinde 5000 civarında şirket ve 200’den fazla endüstri tesisi faaliyet 

göstermektedir.18 Özetle, turizm, balıkçılık, sanayi, enerji, ticaret ve şeker kamışı üretimi Cadiz 

ilçesinin en önemli iktisadi faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bölgenin sanayi gelişmesinde ve enerji 

üretiminde büyük rol oynayan “Cadiz Solar Power Plant” ilçe sınırları içinde yer alan en büyük 

güneş enerji santralidir.  

Sta. Cruz Beach Resort plajları, Lakawon Island White Sand Beach ve Cadiz Katolik 

Kilisesi Cadiz ilçesinin en popüler turizm çekicilikleridir. Her yıl Ocak ayının son haftasında Cadiz 

 
15 Bakınız: http://psa.gov.ph/ 
16 Bakınız: https://www.bryanvillarosa.com/sagay-city-negros-occidental/ 
17 Bakınız: http://psa.gov.ph/ 
18 Bakınız: 

• http://www.cadizcity.gov.ph/ 

• https://www.philatlas.com/visayas/r06/negros-occidental/cadiz.html  

http://psa.gov.ph/
http://psa.gov.ph/
http://www.cadizcity.gov.ph/
https://www.philatlas.com/visayas/r06/negros-occidental/cadiz.html
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kentinde organize edilen “Dinagsa Festival” bölgenin en önemli kültür ve turizm faaliyetidir. 

Özetle, Sagay – Cadiz yöresi hem deniz turizmi ve kırsal turizm hem de ekolojik turizm ve sağlık 

turizmi için olanaklara ve kaynaklara sahiptir.  

Sagay – Cadiz yöresinde yer alan başlıca doğal turizm çekicilikleri şunlardır: Himogaan 

vadisi, Solitario dağı, Trankalan Mountain Range, Danao vadisi, Diut Adası, Lantawan zirvesi, 

Suyac Island Mangrove Eco-Park, Maca Reef, Sicaba Haliç, Malocaboc adası, Mangrove Park and 

Beach Resort, Mount Birao Peak, Alıuyan Şelalesi, Lakawon Adası, Silay Dağı, Danao Haliç, 

Carbin Reef, Suyac Adası ve Tan-Ao Menderesleri. Deniz tutkunları ve sessiz plaj arayanlar ise 

mutlaka Lakawon adasında yer alan “Lakawon Island Resort” otelinde birkaç gün de olsa tatil 

fırsatından yararlanmalıdırlar. Barangay Cadiz Viejo sınırları içinde kıyıdan 3 km. açıkta yer alan 

Lakawon adası, beyaz plajlarıyla, tenha kıyılarıyla ve masmavi sularıyla, yörenin en ünlü ve en 

popüler deniz turizm merkezidir. 

Sagay – Cadiz yöresinde yer alan başlıca beşeri turizm çekicilikleri şunlardır: Sang Bata sa 

Negros Çocuk Müzesi, Our Lady of Mount Carmel Church, Sagay City Garden, Cherry Mae 

Villaflor – Park, Sagay City Public Mall, Iglesia Ni Cristo - Lokal ng Sagay City, San Vicente 

Ferrer Kilisesi, Jomabo Island Paradise and Beach Resort, Manlambus Beach Resort, St. Francis of 

Assisi Parish Kilisesi, Cansimbog Beach Resort, The Giant Cross of Mt. Lunay, Yanna's Resort, 

Little Jungle Resort, RC Beach Resort, Philippine Normal University – Cadiz, Cadiz City Park, 

Olvido's Place, Balay Alibangbang Nature Resort and Pool, Nathan's Eco Farm Resort, Balulan 

Beach Resort ve Cornell Swimming Pool. Sagay – Cadiz yöresini ziyaret eden turistler Inangtan 

ırmağı üzerindeki asma köprüsünü, Lady's Circle Garden – Yaşayan Ağaçlar Müzesini, Sang Bata 

sa Negros Çocuk Müzesini ve San Vicente Ferrer Kilisesini mutlaka görmelidirler. 1860 yılında 

Recollect rahipleri tarafından kurulmuş olan tarihi San Vicente Ferrer Kilisesi Sagay kentinin adeta 

kültürel ve inanç simgesi olmuştur. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında binlerce inançlı Katolik 

Hristiyan bu kutsal kilise meydanında “Pana-ad kang San Vicente Ferrer” adlı dini törenlere 

katılmaktadırlar.  

 

3.1. 5. San Carlos Kenti 

Negros adasının kuzeydoğu kıyılarında yer alan San Carlos kenti 140 000 nüfuslu bir liman 

kentidir. Bu ilginç şehir, Eyalet başkenti Bacolod kentinin 86 km. doğusunda yer almaktadır. Cebu 

adasının batısında Tanyon boğazı kıyılarında yer alan kentin tam karşısında Sipaway (Refugio) 

adası yer almaktadır.  Talave vadisi ile Ando-on vadisi arasında yer alan kent Ticlin adasına ve 

Jigalaman vadisine çok yakın mesafede yer almaktadır. Kent arazilerden geçen Palampas ırmağı 

San Carlos’un adeta kuzey yerleşim sınırını oluşturmaktadır. Daha güneyde akmakta olan Ando-on 

ırmağı ise San Carlos’un adeta güney yerleşim sınırını oluşturmaktadır.19  San Carlos ve yakın 

çevresinde yer alan başlıca beşeri turizm çekicilikleri şunlardır: Central Philippines State University 

- DJVV Campus, Magpantay's Fish Farm, Masjid Nur Camisi, People's Park, San Carlos Borromeo 

Cathedral,  Palau Beach Resort, Monkey Reserve Hayvanat Bahçesi, St. Peter the Apostle Parish ve 

Bible Baptist Kilisesi. Filipinlerin en ünlü ve en popüler dans festivallerinden birisi olan Pintaflores, 

San Carlos kentinde organize edilmektedir ve binlerce yerli ve yabancı turist tarafından 

izlenmektedir. Her yıl 3-5 Kasım tarihlerinde yüzlerce sokak dansçısı bu şirin kentte Pintaflores 

festivaline katılmakta ve dans becerilerini sergilemektedir. Profesyonel dans okulu öğrencileri bu 

festivale katıldıkları gibi meraklı izleyiciler de dans ustalığını sergileyebilirler.  

San Carlos ve yakın çevresinde yer alan başlıca doğal turizm çekicilikleri şunlardır: Sipaway 

(Refugio) adası, Road to Mayana Peak, Adtotonoy Peak, Balea Şelalesi, Pebbles Beach Resort, 

Pinetree Recreational Park, Negros Chocolate Hills, Codcod Rice Terraces, Palampas Vadisi, 

Kanloan Volkanı, La Fortuna Nature & Wildlife Lagoon, Gigalaman Şelalesi, Talave Vadisi ve 

Bagtik Dağı. San Carlos kentini ziyaret eden turistler birer doğa harikası olan Negros Çikolata 

Tepelerini, Kanloan Volkanını ve Balea Şelalesini mutlaka görmelidirler. 

 

 
19 Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.sancarloscity.gov.ph/  

http://www.sancarloscity.gov.ph/
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3.2. Turizm Coğrafyası Perspektifinden Negros Adasının Başlıca Şelaleleri 

Negros adasının güneydoğu kesimlerinde Dumaguete kentinin hemen batısında Valencia 

kasabasına 8 km. uzaklıkta adanın en güzel şelalesi olan Kasaroro (Casaroro Fals) yer alır. Yaklaşık 

30 metre yüksekliğindeki şelale hem Negros adasının hem de Filipinlerin en ünlü doğal turizm 

çekiciliklerinden biridir. Okoy ırmağı havasında ve Banica deresi üzerinde yer alan Kasaroro çok 

dar bir yarma vadisinden sularını aşağıya büyük bir gürültüyle boşaltmaktadır. İnanılmaz heybetli 

görüntüsü ve görkemli su sütunlarıyla bu ilginç şelale, Negos adasının doğal mucizelerinden biri 

sayılır.20  

Kasaroro şelalesinin hemen kuzeyinde bir başka doğal güzellik olan Pulangbato şelalesi yer 

alır. Kasaroro şelalesinin hemen doğusunda ise Kawa veya diğer adıyla Bora Bora şelalesi yer alır. 

Fakat kuşkusuz Kasaroro şelalesine en yakın mesafede bulunan doğal güzelliklerin başında Tottyn 

ve Tabunan şelaleleri gelir (Tablo 6). Kasaroro şelalesini ziyaret eden turistler yürüme mesafesinde 

yer alan Tottyn ve Tabunan şelalelerine kolaylıkla ulaşabilirler. Tottyn şelalesi Kasaroro şelalesinin 

1-2 kilometre doğusunda oysa Tabunan şelalesi Kasaroro şelalesinin 1-2 kilometre batısında yer 

alır. Tüm bu şelaleler yıl boyunca binlerce meraklı turist tarafından ziyaret edilmektedirler. Özetle 

Dumaguete kentini ziyaret eden turistler kente yakın mesafede bulunan bu şelaleleri görmelerinde 

fayda vardır.  

Dumaguete kentini ve Kasaroro şelalesini ziyaret eden turistler yakın mesafede bulunan şu 

turizm çekiciliklerini de görebilirler: Lunoy De Candera, Kaipohan Sulfur Vents, Twin Şelalesi, 

Nailig Gölü, Yagumyum Gölü, Mount Talinis Dağı, Asri Balili Mountain Resort Tropikal 

Bahçesini, Tierra Alta Lighthouse, Bravo Golf Hotel Resort and Spa, Maria’s Garden Bahçesini ve 

Olayan Şelalesini (Tablo 6).  

 

Tablo 6: Negros Adasının Turizm Bakımından Önem Taşıyan Başlıca Şelaleleri 

Panligavan Şelalesi Olayan Şelalesi Twin Şelalesi 

Palaypay Şelalesi Pasalan Şelalesi Lourdes Şelalesi 

Habhaban Şelalesi Malisbog Şelalesi Mantapi Şelalesi 

Maaslum Twin Şelaleleri Pulangbato Şelalesi Takay Şelalesi 

Bagacay Şelaleleri Mantabios Şelalesi Aluyan Şelalesi 

Pulang-Tubig Şelalesi Tabocaya Şelalesi Bambi Şelalesi 

Tabunan Şelalesi Casaroro Şelalesi Bugsok Şelalesi 

Buslugan Şelalesi Niludhan Şelaleleri Mantapi Şelalesi 

Punong Punong Şelalesi Dumalabdab Şelalesi Kawa Şelalesi 

Huyop Huyop Şelalesi Malatan – Og Şelalesi Balea Şelalesi 

Pagsalsalan İkiz Şelaleleri Sudlon Şelalesi Malmag Şelalesi 

Mount Kanloan’s Seven Falls Dalisun Şelalesi Pacol Şelalesi 

Binul-Ugan Şelalesi Baji Baji Şelalesi Binadian Şelalesi 

Alinsayawan Şelalesi Mandayao Şelalesi Qipot Şelalesi 

Padudusan Şelalesi Dalupya Şelalesi Hidden Şelalesi 

Manipis Şelalesi Tottyn Şelalesi Mag Aso Şelalesi 

 

Negros adasının orta ve batı kesimlerinde, Kabankalan kentinin güneydoğusunda ve 

Mabinay kasabasının kuzeyinde ünlü Mag Aso Şelaleleri yer alır. Dumaguete kentine 120 ve 

Bacolod kentine yaklaşık 100 km. uzaklıkta yer alan şelalelere en yakın kent merkezini 10-15 km. 

mesafedeki Kabankalan oluşturmaktadır. Ilog akarsu havzasında ve Camingawan deresi üzerinde 

yer alan Mag Aso Şelaleleri bazı uzmanlara göre Negros adasının en görkemli ve en güzel 

şeleleleridirler. Şelalenin oluşturduğu doğal havuzda yüzmek ve serinlemek isteyenler, piknik veya 

doğa yürüyüşü yapmak isteyenler bu şelaleleri ziyaret edebilirler. Agustina şelalesi, Balicaocao 

Highland Resort, Mt. Kampanulong ve Lower Campanulong Eco Farm Mag Aso şelalelerine en 

yakın turizm çekicilikleridir. Ayungon kasabasının batısında ve Ayungon ırmağı üzerinde yer alan 

 
20 Kasaroro şelalesi ile ilgili bakınız: https://www.palawandays.ru/casaroro-falls-negros/  

https://www.palawandays.ru/casaroro-falls-negros/
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Maaslum Twin Şelaleleri; Bais kentinin batısında ve Kalumboyan kasabasının kuzeydoğusunda yer 

alan Niludhan şelalesi; Negros adasının batısında Bayavan yöresinde yer alan Lourdes, Mantapi ve 

Habhaban şelaleleri; Ilog ırmağı havzasında ve Kabankalan kentinin doğusunda yer alan Magaso 

şelalesi; Bacolod kentinin doğusunda ve Kuzey Negros Tabiat Parkının batı kesimlerinde yer alan 

Malisbog, Dumalabdab, Manipis ve Pulang-Tubig şelaleleri; Kanloan volkanının yakın çevresinde 

yer alan Magon-on, Buslugan, Quipot ve Bagacay şelaleleri, Negros adasında yer alan ve yabancı 

turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri turistik öneme sahip şelalelere örnek gösterilebilirler (Tablo 6). 

 

3.3. Turizm Coğrafyası Perspektifinden Negros Adasının Tabiat Parkları 

Negros adası sınırları içinde toplam 3 tabiat parkı yer almaktadır. “Balinsasayao Çift Göller 

Tabiat Parkı” (Balinsasayao Twin Lakes Natural Park),  “Kuzey Negros Tabiat Parkı” (Northern 

Negros Natural Park) ve “Kanlaon Tabiat Parkı” (Mount Kanlaon Natural Park). Valencia 

kasabasının kuzeybatısında ve San Jose kentinin batısında adanın en önemli doğa koruma alanı olan 

ve 2000 yılından beri Tabiat Parkı statüsünde olan “Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı” yer 

almaktadır. Balta girmemiş tropikal yağmur ormanları, binlerce bitki ve hayvan çeşitliliği, nefes 

kesen güzellikteki gölleri, ıssız derin vadileri bu milli parkın en büyük özelliğidir. Balinsasayao ve 

Danao göllerinin adeta ikizler gibi yapışık bu koruma alanının merkezinde yer almaları bu parka çift 

göller denilmesine neden olmuştur. Sibulan ve San Jose yerleşmelerinden bu tabiat parkına gidilse 

de düzgün bir karayolu olmadığı dikkate alınmalıdır.   

“Kanlaon Tabiat Parkı” sınırları içinde adanın en yüksek zirvesi olan Kanlaon aktif volkanı 

(2465 m.) yer almaktadır. Alpinizm ve dağ sporlarını seven adrenalin tutkunları için Negros 

adasının en yüksek zirvesine tırmanmak bazen tehlikelerle dolu yolculuğa dönüşebilir. Kanlaon 

(Canlaon) volkanı, hem Filipinler'in en aktif ve en tehlikeli üç yanardağdan biridir hem de Negros 

adasının en yüksek noktasıdır. Negros adasının kuzey kesimlerinde, San Carlos kentinin batısında 

yer alan Kanlaon volkanının deniz seviyesinden yüksekliği 2465 m. taban çapı ise 30 km. 

civarındadır. 1886 yılından bugüne kadar Kanlaon volkanı 30 kez püskürmüştür. 1996 yılındaki 

büyük patlamada zirveye tırmanan dağcıların bir kısmı hayatını kaybetmişlerdir. Volkan son kez 29 

Mart 2016 tarihinde patlamış ve bu korkunç patlamada kraterden çıkan küller ve gazlar 1500 metre 

yüksekliğe kadar ulaşmışlardır. Volkan konisinin yamaçlarında Cipot ve Sudlon şelaleleriyle, 

Mambucal, Bucalan ve Bungol adında üç turistik kaplıca yer almaktadır. Bacolod şehrinin yaklaşık 

36 km. güneydoğusunda yer alan Kanlaon stratovolkanı ülkenin en yüksek zirvelerinden birini 

oluşturmaktadır. Yanardağının son patlaması 2006 yılında gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 7: Negros Adası ve Yakın Çevresinde Yer Alan Başlıca Doğa Koruma Alanları 

Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı Kuzey Negros Tabiat Parkı 

Suyac Island Mangrove Eco-Park Kanlaon Tabiat Parkı  

Bio-Os Takot-Diot Marine Sanctuary Kennington Hill Nature Park 

Nasig-İd Water Reservoir M. Z. Doğa Koruma Alanı Danjugan Island Sanctuary 

Kaipohan Sulfur Vents Doğa Koruma Alanı Talabong Mangrove Park 

Monkey Sanctuary Vahşi Yaşam Parkı Gawahon Ecopark 

Campomanes Bay Marine Sanctuary Mangrove Eco-Park 

Ikaw-Ako Dapdap Mangrove Reforestation Project Tandayag Marine Sanctuary 

Silay City Fishery Management Area Tabucol Sanctuary 

Rafael M. Salas Park And Nature Center Usls Eco Park 

Wildlife Sanctuary Talarak Foundation Bandmill Park 

La Fortuna Nature & Wildlife Lagoon Second Lagoon 

Bubba and Friends Animal Sanctuary Ang Uma Down Under 

Adudusan Natural Water Slide Turtle Beach Doğa Parkı 

Silay Volcano Doğa Koruma Alanı Canetown Park 

Banilad Marine Protected Area Balaring Mangrove Resort 

Apo Adası Doğa Koruma Alanı Hidden Valley Springs Resort 
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Negros adasının kuzey kesimlerinde yer alan “Kuzey Negros Tabiat Parkı”, adanın en büyük 

alana sahip doğa koruma parkıdır. Beş ilçeyi ve 6 kenti kapsayan park, bugün 80 454 hektarlık alan 

kaplamaktadır. 28 Nisan 1935 yılında “Kuzey Negros Orman Koruma Alanı” olarak kurulmuş olup 

o tarihte 107 727 hektarlık yüzölçümüne sahiptir. 7 Ağustos 1946 tarihinde orman koruma 

bölgesinin alanı bugünkü 80 454 hektarlık sınırlarına küçültülmüştür. “Kuzey Negros Orman 

Koruma Alanı” 2005 yılında Filin Cumhurbaşkanı Gloria Arroyo tarafından imzalanan 895 Sayılı 

Yasayla “Kuzey Negros Tabiat Parkına” dönüştürülmüştür.  

“Kuzey Negros Tabiat Parkı”, Negros Occidental eyaletinin başkenti olan Bacolod'un 

yaklaşık 40 kilometre doğusunda yer almaktadır. Adanın en yüksek dağlarını ve yaylalarını 

kapsayan park alanı, Murcia, Salvador Benedicto, Talisay, Silay, Enrique B. Magalona, Victorias, 

Cadiz, Sagay, Toboso, Calatrava ve San Carlos şehirlerini ve belediyelerini kapsamaktadır.  

Mandalagan Dağı ve Silay Dağı'nın etrafında uzanan park alanı 1000 metreden daha yüksek 

engebeli arazileriyle ve yaşlı tropikal ormanlarıyla bölgenin en önemli su kaynaklarını ve en zengin 

ekosistemlerini barındırmaktadır. Malogo, Talabaan, Sicaba, Imbang, Himogaan ve Bago ırmakları 

park alanında derin vadiler içinde akmakta olan en büyük akarsu sistemleridir. “Kuzey Negros 

Tabiat Parkı” 80 454 hektarlık toplam alana sahip olup bunlardan sadece 16 678 hektarı ormanlarla 

kaplıdır. Bu nedenle, orman tahribatı ve orman yangınların önüne geçmek ve var olan değerli orman 

ekosistemlerini korumak parkın geleceği için yaşamsal öneme sahiptir. 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Filipinleri ziyaret eden yabancı turistler için Negros mutlaka görülmesi gereken coğrafi 

mekânlardan biri olmadığı gibi ülkenin en güzel ve en popüler turizm alanlarından biri de değildir. 

Negros adası, kuşkusuz Luzon kadar büyük, Mindanao kadar kalabalık, Borocay kadar ünlü, 

Palawan kadar popüler, Coron kadar etkileyici olmasa da kendine özgü bazı doğal güzellikleri,  

kendine has bazı turizm kaynakları ve tüm bunların sonucunda belirgin bazı turizm avantajları da 

barındırır. Negros adasında turizm faaliyetlerinin gelişmesini olumlu etkileyen başlıca turizm 

avantajları şöyle özetlenebilir: 

• Elverişi Coğrafi Konum ve Kolay Ulaşım Bağlantıları 

Stratejik coğrafi konum ve komşu adalarla kolay ulaşım bağlantısına sahip olması 

Negros’un en büyük iktisadi ve turizm avantajlarından biridir. Negros adasının Filipin 

takımadalarının adeta merkezinde yer alması diğer adalarla olan iktisadi, ulaşım ve turizm 

bağlantılarını kolaylaştırmaktadır. Negros adasının, Cebu, Bohol, Panay, Mindanao, Sikihor, 

Bantayan, Masbate ve Panglao gibi Filipinler’in en önemli adalarının tam merkezinde yer alması ve 

feribotlar sayesinde bu adalar arasında kolaylıkla birinden diğerine geçiş sağlamaları önemli bir 

turistik avantajdır. Cadiz limanı Bantayan adasıyla; Pulupandan limanı Guimaras adasıyla; Bacolod 

limanı Panay adasıyla; Calatrava, Sibulan ve San Carlos limanları Cebu adasıyla; Dumaguete 

limanı da Mindanao,  Bohol, Panglao ve Siquijor adalarıyla düzenli feribot bağlantıları sağlayarak, 

turistlerin Filipin adaları arasındaki deniz ulaşım hareketliliğini kolaylaştırmaktadırlar.   Ayrıca 

Negros adası sınırları içinde birçok ulusal ve bölgesel havalimanının hizmet vermesi hava ulaşımını 

tercih eden turistler için büyük avantaj oluşturmaktadır. Adanın en önemli hava limanları şunlardır: 

Sibulan - Dumaguete Airport, Bacolod – Silay Airport, Sipalay Airport, Singcang - Bacolod Airport 

ve Refugio Airstrip.  

• Coğrafi Zenginlik ve Turizm Çeşitliliği 

Her yıl Negros adasına binlerce yabancı turist farklı nedenle, farklı beklentilerle ve farklı 

amaçlarla gelmektedir. Bu tropikal adaya volkanik zirvelere tırmanmak için gelen dağcılar da 

vardır, endemik bitki türlerini keşfetmek isteyen botanikçiler ve ekologlar da vardır, şifalı 

kaplıcalarda sağlığını iyileştirmek isteyen hastalar da vardır, derin okyanus sularında dalmayı seven 

dalgıçlar da vardır, yunuslarla yüzerken fotoğraf çektirmek isteyen macera sevenler de vardır, ilginç 

müzeleri ve tarihi eserleri gezmek isteyen meraklı turistler de vardır, ekonomik fiyatlı deniz tatili 

arayışında olan orta gelirli aileler de vardır.   

Negros adasında görülen coğrafi arazi çeşitliliği ve kültürel mekan zenginliği; ada genelinde 

gözlenen şelale, mağara, plaj, kanyon ve göl gibi doğal kaynak türlerinin zenginliği; tropikal 

ormanlarla, heybetli dağlarla ve volkanik arazilerle kaplı adada görülen flora ve fauna çeşitliliği; 
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ayrıca İspanyol sömürge döneminden kalma tarihsel-kültürel çeşitlilik adadaki turizm faaliyetlerinin 

de çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu nedenle Negros adasında hem kırsal turizm ve inanç turizmi 

hem sağlık turizmi ve deniz turizmi hem ekoturizm ve macera turizmi hem de mağara turizmi ve 

botanik turizmi yan yana aynı coğrafi mekânlarda görülebilirler. Özetle, adadaki coğrafi ve ekolojik 

çeşitlilik turizm tiplerinin de çeşitlenmesine neden olmuştur.  

Yabancı turistlerin Filipinler ile ilgili yaptıkları tercih sıralamasında Negros genelde ilk beş 

ada arasında yer almasa da tatil seçeneklerinin çok olması, ekonomik otel ve turistik tesis 

sayılarının fazla olması, yapılacak rekreasyon faaliyetlerinin ve turizm tiplerinin büyük çeşitlilik 

göstermesi son yıllarda bu adaya gelen turist sayısında önemli artışlara neden olmuştur. Ayrıca 

unutulmaması gerekir ki ekoturizm, deniz turizmi ve kırsal turizm bakımından ada çok zengin 

kaynaklara sahiptir.  

• Yüksek Çevre Bilinci ve Ekolojik Korumacılığın Yaygınlığı 

Negros adası Filipinlerin en ekolojik ve en çevreci adalarından biridir. Ada sınırları içinde 

yer alan üç büyük Tabiat Parkı ve 30’dan fazla doğa koruma alanı bir yandan adanın ekolojik 

zenginliklerini gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir rol üstlenmekte, diğer yandan da 

ekoturizm faaliyetlerinin gelişmesi için değerli fırsatlar sunmaktadır. Ada sınırları içinde yer alan en 

önemli mağaralar, şelaleler, vadiler, volkanlar, ormanlar, atoller, sulak araziler, resifler ve göller 

devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Negros adasının yakın çevresinde 40’tan fazla ıssız ama 

yüksek ekolojik öneme sahip adacık yer almaktadır. Bu temiz ve ilginç adalara günübirlik tekne 

turları düzenlendiğinde dolayı bu adalar turizm bakımından da büyük önem taşımaktadırlar. Apo, 

Lakawon, Molocaboc, Sipaway ve Pitogo bu ilginç adacıkların başında gelirler. Mangrov 

ormanlarının tahribatı, kıyıların hızla betonlaşması, sulak arazilerin kurutulması, endemik türlerin 

hızla yok olması, toprak, su ve hava kirliliğin gün geçtikçe artması, plansız yapılaşma ve 

gecekondulaşmanın giderek yaygınlaşması, bitki ve hayvan tür sayısının gün geçtikçe azalması, 

doğal tropikal ormanlarının bilinçsizce kesilmesi ve bir türlü önlenemeyen erozyon adanın en 

önemli ekolojik sorunlarının başında gelir. Kuşkusuz bu ekolojik sorunlarının daha da 

yaygınlaşması uzun vadede turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. 

• Her Bütçeye Uygun Çok Sayıda Konaklama Tesisinin Mevcut Olması 

Negros adasında yeterli sayıda konaklama tesisi, restoran, turizm bürosu, apart, dalgıç 

merkezi, lokanta, bar, pansiyon ve diğer turistik tesisler olduğu iddia edilebilir. Daha da önemlisi 

büyük bir bölümünün ucuz hizmet ve ekonomik fiyat sunmalarıdır. Siquijor, Panglao ve Borocay 

gibi popüler ama pahalı hizmet veren adaları tercih etmeyen turistler, daha ekonomik tatil olanakları 

sunan Negros’u ziyaret etmektedirler. Özellikle, Zamboanguita, Bayawan, Cadiz, Bago, Victorias, 

Kabankalan ve San Carlos yöresinde çok sayıda uygun fiyatlı turistik tesis bulunmaktadır.  

Negros adasında 250’den fazla otel ve konaklama tesisi vardır ama bunlardan sadece 30-40’ı 

konforlu ve yüksek kalitede konaklama tesisi oldukları söylenebilir. Bu nedenle adanın en büyük 

turizm sorunlarından birisi de 4 ve 5 yıldızlı kaliteli lüks otellerin yetersiz olmasıdır. Ada 

genelindeki otellerin ve turistik tesislerin Dumaguete – Dauin yöresinde, Bacolod – Silay yöresinde, 

Sipalay yöresinde, Bais – Tanjay yöresinde ve Cadiz – Sagay yöresinde kümelendikleri 

gözlenmektedir.  

• Benzersiz, İlginç ve Özgün Turizm Çekiciliklerinin Çokluğu 

Filipinlerde 7500’den fazla ada yer almasına rağmen her adanın kendine özgü coğrafi, 

iktisadi, ekolojik, kültürel ve demografik özellikleri vardır. Negros benzersiz doğal kaynaklarıyla ve 

ilginç turizm çekicilikleriyle, farklı bir ada ve kendine has bir coğrafi mekân olduğunu çoktan 

kanıtlamıştır. Farklılık ve özgünlük Negros adasının en büyük turizm kozları oldukları da iddia 

edilebilir. Visayas adalar grubunda yer alan Negros, Filipinler Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük adası 

olmasına rağmen ne ekonomik göstergeler bakımından ülkenin en gelişmiş adalarından biridir ne en 

işlek ticaret ve ulaşım merkezlerinden biridir ne de turizm bakımından ülkenin en popüler adaları 

arasında yer alır. Fakat Negros Filipinlerin en genç, en huzurlu,  en çevreci ve en sakin adalarından 

biri olmasına rağmen, Türk turistlerin pek tanımadıkları ve pek tercih etmedikleri Filipin 

adalarından biridir. Ada sınırları içinde yer alan 60’tan fazla şelale, 20’den fazla göl, 200’den fazla 
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plaj sahası, 30’dan fazla kaplıca merkezi, 40’tan fazla müze, 150’den fazla inanç merkezi ve 35’ten 

fazla doğa koruma alanı Türk ziyaretçileri tarafından keşfedilmeyi beklemektedir. 

Bu devasa büyük ada, aktif ve sönmüş volkanlarla,  engebeli ve dağlık arazilerle, şeker 

kamışı ve kauçuk plantasyonlarıyla, kıvrımlı vadileri ve saklı koylarıyla, mangrov bataklıkları ve 

tropikal orman arazileriyle dolu olmasına rağmen, hala fazla sanayileşmemiş, fazla kirlenmemiş 

seyrek nüfuslu bir ada olarak turizm cazibesini sürdürmektedir. Ama bu adanın kuşkusuz en büyük 

zenginliği bakir ekosistemleri, ıssız plajları, doğal gölleri ve lagünleri, derin kanyon vadileri, 

ürkütücü mağaraları, görkemli şelaleleri, uzun tenha plajları, insansız küçük atolleri, yeşillikler 

kaplı kıyıları ve heybetli dağlarıdır. Filipinlerin hiçbir adasında görülmeyen doğal kaynakların, 

mimari eserlerin, tarihsel kalıntıların, jeomorfolojik oluşumların ve turizm çekiciliklerinin 

Negros’ta görülmesi adaya elbette büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat önümüzdeki dönemde 

adadaki bu coğrafi zenginliklerinin ve turizm kaynaklarının, Uzakdoğu’nun ekoturizm 

merkezlerinden birine dönüşmesi için yeterli olup olmayacağını “zaman” denilen sihirli kavram 

belirleyecektir.   
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BURHANİYE TURİZMİNİN ARZ VE TALEP BOYUTU İLE İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ 

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 

Turizm İşletmeciliği Bölümü, sabriye_celik@yahoo.com 

 

Özet 

Balıkesir ili, Edremit Körfezi içerisinde yer alan Burhaniye ilçesi, turizm açısından önemli bir 

yere sahip olup, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, ilçenin 

mevcut turizm yapısı arz ve talep boyutu ile incelenerek turizm arzı; coğrafi, doğal, tarihi ve 

kültürel değerlerine ve turizm işletmelerine ait verilerle ve turizm talebi ise, turist sayısı, geceleme 

sayısı ve ortalama kalış sürelerine ait verilerle ortaya konulmuştur. İl ve ilçenin resmi 

kurumlarından elde edilen turizm işletmelerine ait arz verileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

konaklama istatistiklerinden elde edilen turizm talebi verileri betimsel istatistik yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda, Burhaniye’de turizmin geliştirilmesi için 

öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Burhaniye, Turizm Arzı, Turizm Talebi, Betimsel İstatistik 

 

EXAMINATION OF BURHANİYE TOURISM WITH SUPPLY AND DEMAND 

DIMENSIONS 

 

Abstract 

Burhaniye district, located in the Edremit Gulf of Balıkesir province, has an important place 

in terms of tourism and draws attention with its natural, historical and cultural riches. In this study, 

the current tourism structure of the district was examined in terms of supply and demand. tourism 

supply; with the data of geographical, natural, historical and cultural values and tourism enterprises, 

and tourism demand; with the data of the number of tourists, the number of overnight stays and the 

average length of stay are presented. The supply data of tourism enterprises obtained from the 

official institutions of the province and the district and the tourism demand data obtained from the 

accommodation statistics of the Ministry of Culture and Tourism were analyzed using the 

descriptive statistical method. As a result of this analysis, suggestions were presented for the 

development of tourism in Burhaniye. 

Keywords: Burhaniye, Tourism Supply, Tourism Demand, Descriptive Statistics 

 

1. Burhaniye’nin Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerleri 

Burhaniye, Ege Denizi kıyılarında ve Kuzey Ege Bölgesi’ndeki Edremit Körfezi ve Balıkesir 

ili içinde yer almaktadır. Batısında Ege Denizi, kuzeyinde yer alan Kaz Dağları (mitolojik adı İda) 

ile doğu ve güney doğusunda yer alan Madra Dağları (mitolojik adı Pindasos) arasındaki verimli ve 

bereketli bir ovaya sahiptir.  Ovanın bir kısmı ve dağların etekleri zeytin ağaçlarıyla, ovanın doğusu 

ise meşe ve çam ormanlarıyla kaplıdır. Ormanların arasında her mevsim rengarenk çiçeklerin 

süslediği yaylalar mevcuttur.  

Burhaniye Ege ve Akdeniz bölgesine ait sıcak ve ılıman bir iklim özelliğine sahiptir ve ilçede 

Kaz Dağları ve Madra Dağları’nın oluşturduğu jeolojik konum nedeniyle meltem, imbat ve poyraz 

rüzgârları hâkimdir. Bu rüzgârların yarattığı sürekli hava sirkülâsyonu sayesinde hava kalitesi çok 

iyi olup, sağlık ve sağlıklı yaşam için ciddi bir olanak sunmaktadır. 615 km² yüzölçümü ile E-87 

nolu Karayolu güzergâhı üzerinde bulunan ilçenin, doğu sınırını en yüksek noktası olan Madra Dağı 

ve batı sınırını ise, denizden ortalama yüksekliği (rakım) 10 m olan ve 21 km kıyı bandına sahip 

Ege Denizi oluşturmaktadır.  

❖ Doğal Bitki Örtüsü: İlçenin doğal bitki örtüsü olarak ağaç, çalı ve ot bitkileri mevcut 

olup, en yaygın ağaç türleri; kızılçam, karaçam, meşe, fıstık çamı ve zeytin ağaçlarıdır. Bunların 

yanı sıra çiçekli bitkiler, otsu türler, tıbbi ve aromatik bitkiler ve soğanlı türler de görülmektedir. 

mailto:sabriye_celik@yahoo.com
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Ayrıca Ören’de bulunan Palamut meşeleri, Damlarca vadisindeki kestane toplulukları ve dere 

boylarındaki çınarlar, doğal bitki topluluklarıdır (Efe, Soykan, Cürebal, ve Sönmez, 2012). 

❖ Yaylalar: İlçenin 16 yaylası şunlardır; Ayaklıören, Böyren, Tilkicik, Burunören 

yaylaları ve Karadere Güzlesi (Karadere Köyü), Yaylacık Yaylası (Yaylacık Köyü), Ömercik ve 

Omarcık yaylaları (Sübeylidere Köyü), Kurucaoluk ve Kozalan yaylaları (Kurucaoluk Köyü), 

Avunduk Yaylası (Avunduk Köyü), Kırtık Güzlesi, Sinekli ve Güzle yaylaları (Kırtık Köyü), 

Gölcük Yaylası (Kuyumcu Köyü) ve Çamtepe Yaylası (Çamtepe Köyü)’dır (Efe, Soykan, Cürebal, 

ve Sönmez, 2014). 

❖ Doğal Kaynak Suları (Yeraltı Suları): İlçenin kaynak suları (yeraltı suları) bolca 

olup, Karadere /Güzle Yaylası’ndaki Düdüklü kaynak suyu, sağlıklı bir içme suyu olarak 

kullanılırken, Dutluca içmeleri ve Damlarca suyu, Karadere-Asarkaya şifalı suyu, Pelitköy 

(Zeytinpınarı) içmesi ve ılıcası ise sağlıklı yaşama ve çeşitli hastalıkların tedavisine katkı 

sağlamaktadır (Erden, 2015).  

❖ Kıyı ve Plajları: İlçenin Ege Denizi’ne 21 km kıyı bandı ve sahillerinden Asya’nın 

en batısı olan Baba Burnu, Kaz Dağı, Ayvalık Adaları ve Midilli Adası görülmektedir. Bu kıyı 

bandında Pelitköy, İskele, Ören ve Öğretmenler Mahallesi ile Denetko ve Orjan siteleri içinde yer 

alan donanımlı ve büyük plajları mevcuttur. Ören, Öğretmenler ve Pelitköy Mahallesi plajları, temiz 

suları ve bozulmamış doğası ile öne çıkmakta ve dünyada “denize girilebilirlik ölçütü” olan Mavi 

Bayrak ile ödüllendirilmektedir. 2022 yılı itibariyle Balıkesir’de bulunan 36 Mavi Bayraklı plajın 5 

tanesi Burhaniye’de bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Balıkesir ve Burhaniye’de Mavi Bayrak Sayıları (2022) 

Yer Plaj Sayısı Plaj Adları 

Balıkesir 36  

Burhaniye 

 
5 

-Pelitköy Gadana Plajı 

-Pelitköy Bağlarburnu Halk Plajı 

-Club Orient 

-Burhaniye Belediyesi Ören Mahallesi Halk Plajı 

-Burhaniye Belediyesi Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı 

Kaynak: Mavi Bayrak Türkiye, http://www.mavibayrak.org.tr.  

 

❖ Adramytteion Antik Kenti ve Adramytteion Limanı: Kuzey Ege’de Troas, Mysia ve 

Aeolis bölgelerinin kesişim noktasında konumlanan Edremit Körfezi’ne (Adramyttenos Sinus) adını 

veren Adramytteion Antik Kenti (Ören), 8 bin yıllık geçmişin kalıntılarını sunar. İlçenin en önemli 

kültürel miraslarından olan antik kentin merkezi Ören Mahallesidir. Bir liman kenti olarak bilinen 

Adramytteion Antik Kenti, iki limanıyla Doğu Akdeniz havzasının ticari uğrak noktalarındandır. 

Strabon’da (XIII 1, 51) bahsi geçen kentin iki limanından biri olarak günümüze kadar korunagelmiş 

olan Adramytteion Antik Limanı ve liman kalıntıları, günümüzde su altındaki sığlık alanda 

bulunmaktadır ve ilçenin en gözde arkeolojik buluntularındandır (Özgen, 2014 ve 2015). 

❖ Adramytteion ve Etki Alanı: Adramyttein Antik Kenti ve çevresinin egemenlik alanı 

içindeki kırsal alanlarda var olan kültürel miras ise, Neolitik Dönem’e dek uzanan izleri taşır.  Başta 

Ören Mahallesi olmak üzere, Bergaz Tepe, Yılanlı Tepe Adramytteion Limanı, Kızıklı Mahallesi-

Sülüklüçeşme Neolitik Yerleşimi, Şahinler Mahallesi-Prehistorik Dönem Boyalık Alan, Bahadınlı-

Mahallesi Dedekaya, Kırtık Mahallesi-Ballıktaş, Hisarköy-Hisar Tepe Kalesi, Kuyumcu Mahallesi- 

Çamgedik Tepe ve Kaplan Sivrisi, Börezli Mahallesi-Kocafuğlu Tepe, Karadere Mahallesi- İnkaya 

Magarası ve Asarkaya, Pelitköy-Boşnaktepe, Kuyucak-Yazılıtaş Tepe, Dutluca Mahallesi-Deliktaş 

ve Merdivenli Kaya, Taylıeli Mahallesi-Duakaya diğer bu bulgulardan en önemlileridir (Özgen, 

2016 ve 2017). Var olan bu kaya ve tepeler, kale ve karakol yerleşimleri, gözetleme kulesi, antik taş 

http://www.mavibayrak.org.tr/
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ocağı ve kaya oygu mezar yapıları olarak kullanıldığı ve ilçenin korunmuş kültür varlıkları olduğu 

bilinmektedir. 

❖ Anıtlar, Müzeler ve Kültür Merkezleri: Burhaniye Kuva-yi Milliye Anıtı, Burhaniye 

Kuva-yi Milliye Şehitler Anıtı, Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi (Balıkesir’in ilk özel müzesi),  

Bizimköy Müzesi (Türkiye’nin ilk sesli ve hareketli etnografya galerisi) vardır. Aynı zamanda 

Burhaniye’nin başlıca kültürel ve sanatsal etkinliklerine ait gösterimlerin yapıldığı 6 adet kültür 

merkezi (Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi/Eski Sabunhane, Reha Yurdakul Salonu, Şarköy 

Mahallesi Kültür Merkezi, Ahmet Akın Kültür Merkezi, Ören Açık Hava Tiyatrosu, Taylıeli Amfi 

Tiyatro) ilçenin kültür ve sanat yaşamını canlı tutmaktadır. 1998 yılında kurulan Burhaniye 

Belediyesi Kent Tiyatrosu da bölgenin ilk kurumsal tiyatrosu olma özelliği ile sanat yaşamını ilçede 

ve bölgede yaşatmaktadır.  

❖ Camiler, Türbeler ve Mezarlıklar: Burhaniye merkezinde tarihi eser niteliğine sahip 

ve dönemlerinin mimari özelliğini koruyan Hamidi Cami Minaresi ve Geriş Cami (Geriş 

Mahallesi), Memiş Cami Haziresi ve 4 mezar (Memiş Mahallesi), Hanay Cami (Mahkeme 

Mahallesi), Koca Cami (Kocacami Mahallesi), Muhyiddin-i Rumi Türbesi (Kocacami Mahallesi) 

Hacı Ahmet Cami (Hacı Ahmet Mahallesi), Hasan Ağa Cami (Yunus Mahallesi) camileri ve 

türbesidir. İlçe merkezi dışında yer alan camilerden ilginç olanı Şahinler Camii (Şahinler Köyü) ve 

Ağacık Camii (Şahinler Köyü)’dir.  Geç Osmanlı Dönemi yörenin mimarisini yansıtmakta bu iki 

cami, mimari özelliklerinin yanı sıra zengin iç mekân süslemeleri ve manzara resimleri ile dikkat 

çekicidir.  İlçede kutsal alanlar olarak Taylıeli’ndeki Taylı Baba, Pelitköy’deki Çamlık Tepe ve 

Dede Tepe ve Kızıklı’daki Sinan Dede Türbesi, kendine özgü değerleriyle ilçenin kültürel 

varlıklarıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Sinan Dede Türbesi Korunması Gerekli Kültür 

Varlığı, Çevresindeki Dört Adet Servi Ağacı da Korunması Gerekli Anıt Ağaç” olarak tescil 

edilmiştir.  İlçede eski çağlardan kalan mezarlıklar Çoruk, Kızıklı, Kuyucak, Bahadınlı, Karadere ve 

Taylıeli köylerinde iken Osmanlı dönemine ait mezar taşları ise Çoruk, Taylıeli, Börezli, Pelitköy, 

Kızıklı mahallelerinin mezarlıklarında yer almakta ve bir açık hava müzesi niteliği taşımaktadır  

❖ Hamamlar: İlçe merkezinin fiziksel dokusu içerisinde ikisi klasik, biri geç, biri de 

Cumhuriyet dönemine tarihlenen 4 hamam yapısı mevcuttur. Eski Gazhane sokağında bulunan 

Yunan Haçı biçimindeki Kilise Hamamı, 15. yy’a ait Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki Pazarbaşı 

Hamamı, Memiş Mahallesi’ndeki isimsiz Küçük Hamam ve Necdet Tosun sokağındaki isimsiz 

Cumhuriyet dönemi hamamı, tarihi-kültürel ve turistik potansiyeli bakımından birer cevher 

durumundadır (Çelik-Uğuz ve Sağlam, 2014). 

❖ Tarihi Fabrikalar/Yağhaneler/Sabunhaneler: Burhaniye’de endüstriyel miras 

kapsamında zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağlı diğer üretimin yapıldığı fabrika, yağhane, sabunhane, 

depolama gibi yapılar üretim yaşamına devam etmektedir. Bunlar: Ethem Tolon Yağhanesi ve 

sabunhanesi, Bağcılar Yağhanesi (Yunus Mahallesi); Pazarbaşı Yağhanesi (Hacıahmet Mahallesi); 

Müdüroğlu Yağhanesi (Geriş Mahallesi); Aziz Doğrular Pirina Fabrikası ve İdris Yağcı Yağhanesi/ 

Yağcı Kültür Merkezi (İskele Mahallesi); Halil İbrahim Selçuk Yağhanesi, Recai Kökten 

Yağhanesi, Güneri Güven Yağhanesi, Naci Söyler Yağhanesi (Pelitköy Mahallesi); Mustafa Sami 

Yağcı Yağhanesi, Hasan Değirmencioğlu Yağhanesi ve Raşit Urut Yağhanesi (Bahadınlı 

Mahallesi); Fahri Bal Yağhanesi ve Köy Kooperatifi Yağhanesi (Kızıklı Mahallesi); Mustafa 

Bozkurt Yağhanesi ve Reşitköy (Baloğlu) Yağhanesi (Sübeylidere Mahallesi); Ferit Tuna 

Mengenesi (Mahkeme Mahallesi); Adil Boldan Yağhanesi (Sanayi Mahallesi); Vedat Deveci 

Yağhanesi (Şarköy Mahallesi)’dir (Efe, Soykan, Cürebal, ve Sönmez, 2012). 

❖ Sosyo-Kültürel Etkinlikler (Festival ve Şenlikler): Burhaniye’de, ulusal ve 

uluslararası düzeyde gerçekleştirilen festivaller/şenlikler şunlardır; Pelitköy Deve Güreşleri, 

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı 

Hasat Festivali, Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri, Taylıeli Köyü Uluslararası Kültür Sanat 

Şenliği, Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenlikleri, Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi 

(Geleneksel Sübeylidere Yağlı Güreşleri), Burhaniye Bisiklet Festivali, Tarladan Hasada 

Aromaterapi Eğitim Festivali ve Adramytteion Festivali.  
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❖ Seyir Terasları ve Panoramik Manzara Noktaları: İlçenin kırsal alanlarında doğal 

ana kaya kütlesi olan, kale ve karakol yerleşimleri, gözetleme kulesi, antik taş ocağı olarak 

kullanılan kültürel miras alanları,panoramik manzaralar sunan seyir noktalarıdır. Bunlar; 

Ballıktaş/Kale Yerleşimi, Kocafuğlu Tepe/Karakol Yerleşimi, Asarkaya (Kocaardıç Tepe) Kale 

Yerleşimi, Dedekaya/Gözetleme Kulesi ve Karakol Yapısı, Kaplan Sivrisi/Kale Yerleşimi, Hisar 

Kale Tepe/ Kale Yerleşimi, Boşnak Tepe/Antik Taş Ocağı, Çallı Köyü/Yamaç Evler ve Doğal Seyir 

Terası, Deliktaş (Deliklitaş Tepe)/ Doğal Seyir Terası, Çamlık Tepe ve Dede Tepe/Doğal Seyir 

Terası,  Taylıeli Doğal Seyir Terası’dır. 

 

2. Burhaniye’nin Tesis Altyapısı 

Burhaniye, turistlerin seyahat için tercih etmelerinde etkili olan doğal, tarihi ve kültürel 

özellikler gösteren turizm varlıklarına sahip olmasının yanı sıra, turist memnuniyeti için gerekli 

olan ulaşım, konaklama, beslenme, rehberlik, eğlence, hediyelik eşya gibi hizmetleri sunan turizm 

işletmelerine sahip olmasıyla da turizm açısından büyük bir potansiyel sunmaktadır. 

Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri verilerine göre, 2022 yılı itibariyle 

Burhaniye’de toplamda 8 adet turizm işletme belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin 

5’i otel olup, 2’si tatil köyü, 1’i otel ve kamp alanıdır. Tüm tesislerin toplam yatak kapasitesi ise 

849’dür (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Burhaniye’de Bulunan Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri (2022) 

Tesis Adı/Türü Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Artemis Ören Tatil Köyü 4 yıldız 116 232 

Club Orient Tatil Köyü 4 yıldız 60 136 

Tez Madra Otel 4 yıldız 100 197 

Teo Mida Otel 3 yıldız 8 24 

İdahan Otel 3 yıldız 26 60 

Karakaş Otel 3 yıldız 22 50 

Grand Rimedya 3 yıldız 76 100 

Altın Kamp Park Otel & 

Camping Resort 
Özel Konaklama Tesisi 

17 
50 

Genel Toplam 8 425 849 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burhaniye Turizm Danışma Bürosu 

 

Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri verilerine göre, 2022 yılı itibariyle Burhaniye’de 

toplamda 75 adet belediye belgeli konaklama tesisi ve bu tesislerde ise 4070 yatak bulunmaktadır. 

Konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bölgede pansiyon/apart ve otellerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Burhaniye’de Bulunan Belediye Belgeli Konaklama Tesisleri (2022) 

Tesis Türü Tesis Sayısı Yatak Sayısı 

Otel/Motel 21 2500 

Tatil Köyü 1 250 

Tatil Evleri 3 250 

Kamping 2 67 

Pansiyon/Apart 43 893 
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Diğer Oteller  5 110 

Genel Toplam 75 4070 

Kaynak: Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Burhaniye Turizm Danışma Bürosu 

 

Tablo 4’ya göre; ilçe, 107 adet restoran, lokanta, kafe-bar ve kafe gibi yeme-içme işletmesi ve 

8 adet eğlence mekânı ile turistleri ağırlayabilecek bir donanıma sahiptir. Bunların yanı sıra ilçede 

2020 yılı itibariyle 8 adet işletme belgeli seyahat acentası bulunmaktadır. Ayrıca bölgede turizm 

hareketlerinin kolaylaşmasını sağlayan 1 adet hava ve deniz yolu işletmesi bulunmaktadır. 1994 

yılında temelleri atılan ve 1996 yılından beri kısmi olarak hizmet sunan yat limanı, denizyolu 

ulaşımına ve deniz turizminin çeşitlenmesine imkân sunmaktadır. Turizm Yatırım Belgeli olan 

Burhaniye İskele Yat Limanı (Marina), karada 100, denizde 80 adet yat bağlama kapasitesine 

sahiptir. Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ise, 1997 yılında yapımı tamamlanarak uçuş trafiğine (İç 

Hat/Dış Hat) açılmıştır. 2010 yılında tamamlanan çalışmalarla havaalanı uluslararası uçuş 

standartlarına uygun hale getirilmiştir. Havalimanı Balıkesir’e 80 km, Edremit’e 8 km ve 

Burhaniye’ye 6 km mesafededir. Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde bulunan Balıkesir Koca Seyit 

Havalimanı, Burhaniye’ye ve Körfez’deki diğer ilçelere yakınlığı nedeniyle ilçe ve bölge turizmine 

büyük katkıda bulunmaktadır. 

 

Tablo 4. Burhaniye’de Bulunan Diğer Turizm İşletmeleri 

Tesis Türü Tesis Sayısı 

Belediye Belgeli Yiyecek-İçecek İşletmeleri (2017) 107 

Belediye Belgeli Eğlence İşletmeleri (2017) 8 

İşletme Belgeli Seyahat Acentası (2020) 8 (A GRUBU) 

Yat Limanı (2022) 1 

Havalimanı (2022) 1 

İkinci Konut Sayısı (2017) 10.800 

Kaynak: Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

 

3. Burhaniye’nin Turist Verileri 

2020 yılında Burhaniye’ye gelen toplam turist sayısı 86.617’dir. Bu turistlerin 572’si yabancı 

uyruklu olup 86.045’i yerlidir. Burhaniye’de konaklayan yerli turistlerin çoğunlukta olduğu ve 

yabancı turistlerin oranının ise çok düşük olduğu dikkat çekmektedir. 2015-2020 yılları arasında 

ilçede konaklama sayılarında ciddi bir artış söz konusu olup, 2020 yılında ise Covid-19 

pandemisinin etkisiyle birlikte düşüşler yaşandığı görülmektedir (Tablo 5 ve 6). 

 

Tablo 5. Burhaniye’deki Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde Yıllara Göre Tesislere 

Geliş, Geceleme ve Doluluk Oranları (2015-2020) 

 TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME SAYISI DOLULUK ORANI (%) 

Yıllar Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2015 2.951 10.156 13.107 21.837 30.312 52.149 21,95 30,46 52,41 

2016 1.098 11.745 12.843 9.342 22.825 32.167 8,68 21,21 29,89 

2017 848 23.981 24.829 6.732 46.639 53.371 6,92 47,97 54,89 

2018 1.389 24.408 25.806 8.280 46.816 55.096 8,29 46,88 55,17 

2019 1.487 26.150 27.637 3.022 56.167 59.189 3,01 55,90 58,91 
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2020 239 18.173 18.412 1.091 33.047 34.138 1,06 32,14 33,20 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 

 

Tablo 6. Burhaniye’deki Belediye Belgeli Konaklama Tesislerinde Yıllara Göre Tesislere Geliş, 

Geceleme ve Doluluk Oranları (2015-2020) 

 TESİSE GELİŞ SAYISI GECELEME SAYISI DOLULUK ORANI (%) 

Yıllar Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

2015 1.496 14.960 16.456 10.945 52.271 63.216 7,71 36,84 44,55 

2016 588 29.971 30.559 1.895 64.749 66.644 1,34 45,63 46,97 

2017 1.427 54.120 55.547 3.790 145.418 149.208 0,91 34,92 35,83 

2018 2.168 55.868 58.036 6.060 166.387 172.447 1,31 35,97 37,28 

2019 1.299 85.946 87.245 4.699 268.179 272.878 0,62 35,31 35,93 

2020 333 67.872 68.205 1.185 214.304 215.489 0,11 20,34 20,45 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 

 

Tablo 7’a göre, 2015-2020 yılları arasında toplam turist sayısında %193 oranında bir artış, 

geceleme sayısında % 116,4 oranlı bir artış ve ortalama kalış sürelerinde ise % -36’lık bir azalış 

gerçekleşmiştir. Burhaniye’ye yönelik turizm talebindeki ortalama kalış sürelerinin düşük olması ve 

yıllar itibariyle bu oranın gittikçe azalması, ilçenin bir geçiş noktası olduğunu göstermektedir. 

Ortalama kalış sürelerinin düşük olmasının temel nedenleri arasında; Covid-19 pandemisi, turizm 

tanıtımındaki eksiklikler, alternatif turizm türlerinin bölgede henüz yaygınlaşmaması, nitelikli 

turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin yetersizliği vb. etkenler yer almaktadır.  

 

Tablo 7. Burhaniye’nin Yıllara Göre Turizm Talebindeki Değişim Oranları (2015-2020) 

Yıllar 
Toplam Tesise Giriş 

Sayısı 

Toplam Geceleme 

Sayısı 

Toplam Ortalama 

Kalış 

Süreleri 

2015 29.563 

Değişim 

%193 

115.365 

Değişim 

%116,4 

3,9 

Değişim 

% -36 

2016 43.402 98.811 2,3 

2017 80.376 202.579 2,4 

2018 83.842 227.543 2,5 

2019 114.882 332.067 2,6 

2020 86.617 249.627 2,5 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konaklama İstatistikleri. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile zengin olan Burhaniye’de, iç turizmin gelişme 

gösterdiği, yabancı turist sayısının çok düşük seviyede olduğu görülmektedir. Körfeze yönelik dış 

turizm talebini istenen ve beklenen ölçülerde harekete geçirmek gerektiği görülmektedir. 

Burhaniye’nin turizm arz ve talebine ait veriler sonucunda, ilçede turizmin ve özellikle dış turizm 

talebinin geliştirilmesi için acilen hareket geçilmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda 

yapılacak olan çalışmalar şu şekilde önerilebilir: 

❖ “Burhaniye Tanıtım Portalı” oluşturulmalı, ilçenin tanınırlığını arttırıcı görsel ve 

yazılı olarak tanıtımlar, reklamlar, web siteleri yapılmalı ve akıllı uygulamalar düzenlenmeli, 
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❖ Merkezi ve yerel yönetimler, üniversite, turizm işletmeleri, STK ve yerel halk gibi 

paydaşların sorumluluk alarak altyapı iyileştirilmeli ve turizm destek hizmetlerinde rol almaları 

sağlanmalı, 

❖ Nitelikli turizm tesisi sayısı ve hizmet kalitesi artırılmalı, ikincil konutlar turizme 

kazandırılmalı,  

❖ İlçeye yönelik turizm talebinin sayısını ve kalış süresini artırmak üzere doğal, 

kültürel ve turizm kaynakları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirilip sunulmalı, 

❖ Doğa ve kültür-sanat içerikli etkinliklerle birlikte spor etkinlikleri de çoğaltılmalı, 

özellikle yelken, sörf ve dalış gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapılmalı, 

❖ İlçenin ve bölgenin sağlık turizmi, sağlıklı yaşam turizmi (wellness) ve ekoloji 

temelli sağlıklı yaşam turizmi (ecowellness) için çalışmalar yapılmalıdır. 
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BURHANİYE’NİN TURİZM ÇEŞİTLERİ VE TURİZM POTANSİYELİ 

 

Doç. Dr. Sabriye ÇELİK UĞUZ 

Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 

Turizm İşletmeciliği Bölümü, sabriye_celik@yahoo.com 

 

Özet 

Balıkesir ili ve Edremit Körfezi sınırları içerisinde yer alan Burhaniye ilçesi; coğrafi konumu, 

iklim koşulları, ulaşım olanakları, doğal kaynak değerleri, demografik özelliği, tarihi ve kültürel 

dokusu, tarımsal gücü ve turistik yapısı ile sosyo-ekonomik anlamda önemli bir potansiyele 

sahiptir. İlçe doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla mevcut turizm faaliyetlerini yürütürken, ciddi bir 

turizm potansiyelini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalışmada, Burhaniye’nin mevcut turizm 

faaliyetleri ve turizm potansiyeli incelenerek sürdürülebilir bir turizm anlayışı çerçevesinde 

alternatif turizm çeşitleri ortaya konulmuştur. Bu turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve uygulanması 

için çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Çeşitleri, Alternatif Turizm, Turizm Potansiyeli, Burhaniye 

 

TOURISM TYPES AND TOURISM POTENTIAL OF BURHANİYE 

 

Abstract 

Burhaniye district, located within the borders of Balıkesir province and Edremit Gulf; It has 

an important socio-economic potential with its geographical location, climatic conditions, 

transportation possibilities, natural resource values, demographic characteristics, historical and 

cultural texture, agricultural power and touristic structure. While the district carries out existing 

tourism activities with its natural, historical and cultural assets, it also contains a serious tourism 

potential. In this study, the current tourism activities and tourism potential of Burhaniye have been 

examined and alternative tourism types have been put forward within the framework of a 

sustainable tourism understanding. Various suggestions have been presented for the development 

and implementation of these types of tourism. 

Keywords: Types of Tourism, Alternative Tourism, Tourism Potential, Burhaniye 

 

1. Burhaniye’nin Mevcut Turizm Çeşitleri ve Potansiyeli 

Burhaniye, çam ormanları, zeytin ağaçları, zengin bitki örtüsü, yeşil doğası, asırlık kızılçam 

ağaçları ve doğal anıtları ile doğal çekiciliklere sahiptir. İlçe, Ege denizine paralel 21 km 

uzunluğundaki kıyı şeridinde ince/temiz kumlu doğal plajları ve deniz altı/deniz üstü faaliyetleriyle 

turistlere deniz keyfini doyasıya yaşatmaktadır. Aynı zamanda ilçe, dağlık-tepelik olan iç 

bölgelerinde kalan yeşil köyleri yaşama, nehir ve patikalar boyunca yürüme, ormanda dolaşma, 

doğanın renklerini görme, kır peyzajını seyretme, taze ve doğal ürünleri tatma olanağı sunmaktadır.  

Burhaniye, doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginlikleri de dikkat çekici bir yerleşim 

yeridir. İlçenin antik kenti Adramytteion ve limanı, kale yerleşim alanları, antik taş ocakları, kaya 

anıtları, anıtsal mezar taşları, tarihi yapıları arasındaki cami, türbe, müze ve hamamların yanı sıra 

Taylıeli Su Kemeri, Şahinler, Şarköy ve Çoruk köprüleri, 18 adet zeytinyağı fabrikası, sabunhaneler 

ve tarihi konutlar kültürel çekiciliği artıran kültürel miras varlıklarıdır. Halk kültürüne ait 

geleneksel ve folklorik öğeleri, festival ve şenlikleri ile tarih ve kültür turizmi açısından dikkat 

çeken bir ilçedir.  

1.1.Kıyı ve Deniz Turizmi 

* Kıyı Turizmi: Burhaniye, kıyı turizmi için gerekli olan uzun kumsallar, berrak sular, ince 

kumlu plajların yanı sıra, bol oksijenli havası ve uygun iklim şartları ile kıyı turizmine çok 

elverişlidir. Burhaniye’nin Ege denizine 21 km uzunluğunda kıyısı bulunmaktadır ve Mavi Bayraklı 

plajlara sahiptir. İlçe aktif ve pasif olmak üzere yüzme, dalma, yatçılık, balık tutma, manzara 

seyretme ve plaj aktiviteleri gibi birçok rekreasyon faaliyetlerine uygundur. 1,5 km uzunluğa sahip 

olan Ören plajı, 2015 yılında Uluslararası Plaj Voleybolu Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştır. 

mailto:sabriye_celik@yahoo.com
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Etrafında birçok turizm işletmesinin bulunduğu ve bir sayfiye yeri olan Öğretmenler Mahallesi 

plajı, balıkçı kasabası görümündeki İskele Mahallesi ve muhteşem seyir alanlarına sahip olan 

Pelitköy Mahallesi manzara seyretmek ya da sahil turu yapmak isteyen turistlerin ilgi odağıdır. 

Bunların yanı sıra ilçe rüzgâr sörfü ve yelken sporları için de uygun koylara ve rüzgâra sahiptir. 

İskele Mahallesi’nde yer alan ve Türkiye Yelken Federasyonu’na üye olan Burhaniye Yelken 

Kulübü ile yelken sporunun gelişmesi için çeşitlik etkinlikler ve çalışmalar yürütülmektedir. 

 

 
Görsel 1. Ören ve Öğretmenler Mahallesi Plajları, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 * Yat Turizmi: İlçenin en önemli turizm potansiyellerinden bir tanesi olan Burhaniye İskele 

Yat Limanı, yat turizmi için son derece elverişli koşullara sahiptir ve bu turizm türüne de kıyı 

turizmi kadar önem verilmelidir. Bölge turizmi için bir hazine niteliği taşıyan liman, gelecekte tam 

kapasite ile faaliyete geçerek daha aktif olacak ve bu sayede bölge turizminin gelişimi 

sağlanacaktır. Bu kapsamda limandan Kuzey Ege’de bulunan Asos-Truva, Altınoluk-Antandros, 

Güre-Astyra, Akçay, Ayvalık adaları-Cunda, Midilli Adası, Dikili-Atarneus, Çandarlı-Pitane, Foça-

Phokaia, Karaburun gibi doğal ve tarihi yerler arasında yat turları yapılması planlanmaktadır. Aynı 

zamanda bu limandan Edremit Körfezi içinde bulunan ve birbirine yakın mesafedeki alanlarda 

düzenlenen gezi tekneleri ile günübirlik turlar turizm faaliyetlerinde alternatif yaratmaktadır.  

* Dalış Turizmi: Burhaniye’nin önemli potansiyellerinden biri de dalış turizmidir.  

Burhaniye Ticaret Odası tarafından proje dahilinde yapılan incelemeler sonucunda bölgenin yıl 

boyu sualtı görüşünün çok iyi olması, doğal kayalık resif alanlarının bol olması ve yüksek 

biyoçeşitlilik barındırması gibi etmenlerden dolayı dalış turizmi için önemli avantajlar sağladığı 

ortaya konulmuştur. Dalış turizminin geliştirilmesi kapsamında bölgede Burhaniye Ticaret Odası 

öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşlar işbirliğiyle önemli projeler yürütülmektedir. Biyolojik 

çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni 

alanlar oluşturmak, dalış turizmini geliştirmek ve sportif balıkçılığı desteklemek amacıyla başlatılan 

“Burhaniye ve Gömeç İlçelerinde Yapay Resif” projesinin 1. Etap çalışmaları tamamlanmış olup, 2. 

Etap çalışmaları halen devam etmektedir (Burhaniye Ticaret Odası 2022).  

Bunların haricinde bölgenin dalış turizmi çekiciliğini arttıracak bir diğer önemli kültür varlığı 

ise Ören plajında bulunan Adramytteion Antik Limanı’dır. Liman içerdiği zengin sualtı kültürel 

mirası ile turistlere tarihi kalıntıları seyretme, şnorkel ile yüzme ve dalış yapmak gibi önemli 

alternatifler sunmaktadır.  
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Görsel 2. Adramytteion Antik Limanı, Fotoğraf: Adramytteion Kazı Arşivi 

 

1.2.Sağlık Turizmi ve Sağlıklı Yaşam Turizmi 

Burhaniye’de kuzeyde Kaz Dağları ve güneyde Madra Dağları’nın oluşturduğu jeolojik 

konum nedeniyle meltem, imbat ve poyraz rüzgârları hâkimdir. Bu rüzgârların yarattığı sürekli hava 

sirkülâsyonu sayesinde ilçenin havası çok temiz ve sağlıklıdır.  Aynı zamanda ilçenin sıcak ve 

ılıman bir iklime sahip olması ve havasında nisbi nem oranının düşük olması bir başka özelliğidir. 

Tüm bu özellikleri ile sağlıklı iklim koşullarında yaşamak ve solunum güçlüğü çekenleri tedavi 

etmek için Burhaniye, önemli bir sağlık turizmi potansiyeli taşımaktadır. Bu özelliklerin yanı sıra 

yer altı suları bakımından da çok zengin olan ilçede sağlığa yararlı şifalı sular bulunmaktadır. İçme 

suyu açısından Düdüklü kaynak suyu, termal turizm açısından ise Pelitköy (Zeytinpınarı) İçmeleri 

(karaciğer, safra yolu ve bağırsak rahatsızlıkları), Pelitköy Ilıcası, Dutluca İçmeleri (idrar yolları ve 

böbrek rahatsızlıkları), Ilıcak Çeşme, Ak Çeşmesi, Ilıcadere Çeşmesi, Damlarca Çeşmesi (cilt 

hastalıkları) ve Damlarca Kaynak Suyu ilçenin önemli kaynaklarındandır (Efe, Soykan, Cürebal, ve 

Sönmez, 2012). 

 

 
Görsel 3. Madra Dağı /Dutluca, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

Burhaniye; deniz, kaplıca, içme suyu, iklim ve bitki/zeytin/zeytinyağı gibi doğal kaynaklara 

sahip olarak kür yapmak, tedavi olmak, sağlıklı yaşamak, iyi beslenmek ve zinde kalmak amacıyla 

sağlıklı yaşam (wellness) ve özelikle ekoloji temelli sağlıklı yaşam turizmine (ecowellness) de 

elverişli bir bölgedir. Burhaniye ekoloji temelli sağlıklı yaşam turizmi kapsamında 

gerçekleştirilecek çeşitli alternatifler sunmaktadır. İskele, Ören ve Öğretmenler mevkilerinde sahil 

inzivasını yaşayıp, bölgedeki küçük ölçekli bir balıkçı işletmesinde akşam yemeği yiyerek, sahilde 
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Kaz Dağları’na karşı eşsiz bir gün batımı izlemek mümkündür. Yine ilçenin Madra Dağları zihinsel 

rahatlamaya ulaşmak için ormanlık alanlarda yürüyüş yapmak, orman havasını içine çekmek ya da 

ormanın renklerini seyretmek için son derece elverişlidir. 

1.3.Yayla Turizmi 

Burhaniye iklimi, bitki örtüsü, su kaynakları ve toprak yapısı bakımından yaylacılık 

faaliyetlerine oldukça uygundur.  Burhaniye’de yaylaların en sık olduğu kesim Madra Dağı’nın 

kuzeybatıya bakan yamaçlarıdır. İlçe sınırları içerisinde 16 yayla vardır. Bunlar; Karadere 

(Ayaklıören, Böyren, Tilkicik, Burunören yaylaları ve Karadere Güzlesi), Yaylacık (Yaylacık 

Yaylası), Sübeylidere (Ömercik ve Omarcık yaylaları), Kurucaoluk (Kurucaoluk ve Kozalan 

yaylaları), Avunduk (Avunduk Yaylası), Kırtık (Kırtık Güzlesi, Sinekli ve Güzle yaylaları), 

Kuyumcu (Gölcük Yaylası) ve Çamtepe’de (Çamtepe Yaylası)’dır. Bu yaylalardan sadece 8 köyde 

yaylacılık faaliyetleri yürütülmektedir. (Efe, Soykan, Cürebal, ve Sönmez 2012 ve 2014). 

Bu yaylalarda insanı büyüleyen doğa manzaralarını, seyir teraslarını, dar ve derin vadileri, 

mağaraları, sağlığa uygun iklim özelliklerini, biyolojik zenginliğin ve anıt ağaçlarının getirdiği 

floristik cazibesini, şelaleleri, arkeolojik ve kültürel miras değerlerini görmek mümkündür. Bunların 

yanı sıra bu alanlar özellikle zeytin ve zeytinyağına dair eşsiz kültürel öğeleri keşfetme, 

haritalandırılmış hiking, trekking ve biking güzergahlarında doğa yürüyüşleri ve bisiklete binme ve 

atlı gezintiler yapılabilme, Akdeniz mutfağı ve konukseverliğiyle tanınan yöre insanını yakından 

tanıma fırsatı sunmaktadır. Ancak Burhaniye’ deki yaylalarda, “rekreasyon amaçlı yaylacılık” 

faaliyeti yapılmamakta ve bunun bir sonucu olarak da turizm geliri söz konusu olmamaktadır. 

Dolayısıyla yaylalarda herhangi bir turizm işletmesi mevcut olmamakla birlikte sadece bölgede 

yaşayan yerel halk tarafından çeşitli turistik faaliyetler yapılmaktadır.  

 

 
Görsel 4. Karadere/ Güzlesi Yaylası, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

Burhaniye yaylalarını turizme kazandırmak için Buğday Derneği’nin destek ve 

danışmanlığında ilk metropol dışı ilçe ekolojik pazar Burhaniye’de açılması, eko-turizm 

güzergâhlarının belirlenmesi ve Yayla Turizm Rehberliği sertifika programı ile yerel rehberlerin 

yetiştirilmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Sonuç olarak bölgede büyük 

potansiyele sahip olan yaylalar, bu tür çalışmaların arttırılmasıyla turizme kazandırılmalı ve yayla 

turizmi kapsamında gerçekleştirilen diğer turizm aktiviteleri (meditasyon, kamp, hiking, trekking, 

bisiklet turizmi, astro turizm, botanik turizm, sağlıklı yaşam turizmi vb.) ile entegre edilmesi 

sağlanarak bölgede alternatifler yaratılmalıdır.  

1.4.Tarım Turizmi  

Agro turizm, bir diğer adıyla tarım turizmi zevk, eğitim veya belirli faaliyetlere aktif katılım 

için bir çiftliği veya herhangi bir tarım, bahçecilik veya tarım işletmesini ziyaret etme eylemi” 

olarak tanımlanır. Burhaniye’nin doğal, ekolojik ve organik nitelikteki ürünleri ve üretim yapısı ile 

tarım ve turizm birlikteliği için büyük bir potansiyeldir. İlçe topraklarının %53’ü tarım arazisi, 

%28’i ormanlık, %17’si dağlık, %2’si ise çayır ve meradır. Tüm arazinin %75’i zeytinliklerle kaplı 

olan Burhaniye’nin temel geçim kaynağı zeytin ve sebze/meyve üretimidir. Burhaniye’nin en 
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önemli geçim kaynağı olan zeytin, tarım ve turizmi bir arada buluşturan agro turizm, bölgenin en 

önemli alternatif turizm türlerinden bir tanesidir. İlçenin köy yaşantısının bir parçası olan zeytin ve 

meyve-sebze toplamak, bu ürünlerin hasadını yapmak ve işlenme sürecini öğrenerek dinlenmek ve 

de bu hasadı şenliğe dönüştürmek ilçenin agro turizmdeki avantajlarıdır. Bu avantajı ilerleyen 

yıllarda turizme dönüştürecek olan bazı işletmeler şunlardır: AdalıEfe Zeytinyağı Fabrikası ve 

Adalı Defne Aromatik Bitkiler Bahçesi, Laleli Zeytinyağı Fabrikası, Börezli Köyü Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi, Kızıklı Kadın Kalkınma Kooperatifi, Kırtık Organik Tarım Kooperatifi, 

Yaprak Çiftliği, Nihat Baba Çiftliği, Sühan’ın Çiftliği, Börezli/Dutland, Kırtık/ EkoMadra ve Zeytin 

Kız Organik.  

İlçedeki işletmeler gibi çeşitli kamu, özel kurumlar ve kuruluşlar tarafından eko turizm ve 

agro turizmini teşvik edici çalışmalar da yapılmaktadır. Kızıklı Aromatik Köy Projesi ve Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), eko, agro ve gastronomi turizmi 

konusunda birçok çalışma yürütmektedirler. Ayrıca Kırtık/Sinekli Yaylası’nda Kaymakamlık, 

Belediye, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ve Kırtık Köyü Organik Tarım ve 

Turizmi Geliştirme Derneği’nin işbirliği ile 49 üretici organik tarım yapmaya başlamıştır. 2012 

yılında Uluslararası Ecocert sertifikalı yerel ve organik tarım ürünlerini satmak için ilçe merkezinde 

her hafta açılan Pazartesi pazarının (Halk dilinde Yörük Festivali) içinde 2012 yılında %100 

ekolojik tarım ürünleri pazarı kurulmuştur.  

 

 
Görsel 5.  Agro Turizm Faaliyetleri, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

Burhaniye ve çevresinde agro turizmin gelişmesine önemli katkılar sunan bir diğer kurum ise 

BAÇEM’dir. Kırsal alanda ekonomik hareketliliğin sağlanabilmesi için mevcut ve alternatif tarım 

ürünlerinin tespiti, yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi aşamasında çiftçilerin bilgi ve bilinç 

düzeylerinin artırılmasına yönelik tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla 

hizmet etmektedir. BAÇEM birçok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan 

en önemlileri 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen ve 2022 yılında düzenlenecek olan “Tarladan 

Hasada Aromaterapi Festivali” agro turizminin gelişimine katkı sağlamaktadır. 

1.5.Gastronomi Turizmi 

Burhaniye yöresel yemekleri, şifalı bitkileri ve tarımsal ürünleri ile zengin bir mutfak 

kültürüne sahiptir. Başta zeytin ve zeytinyağı olmak üzere, çeşitli otlardan ve deniz ürünlerinden 

yapılan yemekleri, zeytinyağlı mezeleri, nohut böreği, kabak çiçeği dolması, tavuk yahnisi, 

buğulama yemeği, sura yemeği, keşkek ve kuru mantı Burhaniye’nin en önemli lezzetleri arasında 

yer almaktadır. Burhaniye’nin yemek kültürü kendine özgü bir çeşitlilik göstermektedir. 

Düğünlerde; yağlı mantı, fırında karnıyarık, etli patates, fırın kebabı, irmik helvası, şehriyeli tavuk 

suyu çorbası, zeytinyağlı sarma, keşkek pilavı, taze/kuru fasulye, ekşi mayalı ev ekmeği ve cevizli 

baklava yapılmaktadır (Bkz. Görsel 40). Bayramlarda ise çoğunlukla, sura (kaburga dolması), 

zeytinyağlı sarma (Kurban Bayramı) ve cevizli baklava (Ramazan Bayramı) tercih edilmektedir. 

Burhaniye’nin bu eşsiz yöresel lezzetleri Burhaniye Belediyesi işbirliğiyle Dünyaca ünlü olan ve 
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Türkiye’nin ilk yemek kültürü dergisi Metro Gastro’nun sayfalarında yayınlanmıştır (Burhaniye 

Belediyesi, 2022). Burhaniye kültürüne ait 17 yemek tarifinin lezzet hikâyeleriyle birlikte 

tanıtılması, ilçenin gastronomi turizmi imajına olumlu katkılar sağlamıştır.  

Zeytin ve zeytinyağının Burhaniye turizmine katkı sağlaması ve zeytin kültürünün korunarak 

gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bölgede çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş olup bazıları 

hâlen devam etmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi Burhaniye Ticaret Odası’nın 2019 yılında 

Türk Patent Enstitüsü’ne başvurusuyla 11.08.2020 tarihinde tescil edilen “Burhaniye Zeytinyağı 

Coğrafi İşareti”dir.  

1.6. Kültür Turizmi 

Geçmişin izlerini taşıyan tarihi kalıntılar, arkeolojik alanlar, eski ve yeni uygarlıklara ait 

eserler, yöreye özgü geleneksel mimari, geleneksel özel eğlenceleri, şenlik ve festivalleri, yaşam 

tarzları, müzeleri, el sanatları ve mutfağı ile Burhaniye, tarih ve kültür turizmine uygun bir bölgedir. 

Kuşaktan kuşağa aktarılan tüm bu kültürel varlıklar, kültür turizminde temel ürünlerini 

oluşturmakta ve bu kültürel çekicilikler, ilçenin tercih edilmesinde temel etken olarak yer 

almaktadır. Adramytteion Antik Kenti ve çevresinde bulunan arkeolojik kalıntılar, buluntular birer 

arkeolojik merkezler olup, arkeoloji turizmi potansiyeli oluşturmaktadır. Tablo 1’da Adramytteion 

Kenti ve çevresinin Burhaniye ilçesi sınırları içerisinde yer alan somut kültürel miras değerleri 

verilmiştir. 

 

Tablo 1. Adramytteion Antik Kenti ve Çevresinin Somut Kültürel Miras Listesi  

Burhaniye İlçesi 

*Ören /Adramytteion Antik Kenti ve Limanı 

*Hisarköy Hisarkale (Hellenistik Dönem ve Bizans Dönemi Kale Yerleşimi) 

*Bahadınlı Dedekaya (Hellenistik Dönem Kale) 

*Kırtık Köyü Ballıktaş (Hellenistik Dönem Kale) 

*Börezli Kocafuğlu Tepe (Hellenistik Dönem Kale) 

*Pelitköy Boşnak Tepe (Antik Dönem Taş Ocağı) 

*Asarkaya (Hellenistik Dönem Kale) 

*Kaplan Sivrisi (Hellenistik Dönem Kale) 

*Dutluca Deliktaş (Doğal Seyir Terası), 

*Şahinler ve Ağacık Camileri (Geç Osmanlı Dönemi) 

Kaynak: Çelik-Uğuz, Aykanat ve Öztürk (2019) 

 

Bu arkeolojik değerlerle birlikte tarihi camiler, mezarlıklar, türbeler, hamamlar, zeytinyağı 

fabrikaları ve sabunhaneleri ilçenin kültürel çekiciliğini arttıran tarihi yapıları arasında yer 

almaktadır. Yöreye özgü geleneksel mimari, Memiş Camii Karşısındaki Ev (Memiş Mahallesi), 

Atatürk İlkokulu (Mahkeme Mahallesi), "Pembe Köşk" (Mahkeme Mahallesi), "Altın Köşk" 

(Mahkeme Mahallesi), Askeri Mahfil ve Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi (Kocacami Mahallesi), 

İlk Belediye Binası (Kocacami Mahallesi), Eski Sabunhane ve Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür 

Merkezi (Kocacami Mahallesi), Fabrika Sokak'taki İkiz Bina (Hacı Ahmet Mahallesi)  ve Çoruk 

mahallesindeki Çoruk Köprüsü mimari miras açısından büyük öneme sahip kültürel değerlerdir. Bu 

yapılar, mimari turizm ve endüstriyel miras turizmi adı altında turistik ürüne ve rotaya 

dönüştürülmelidir. Yine Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi ve Anıtı, Ören Açık Hava Müzesi, 

Bizimköy Etnografya Galerisi de ilçenin görülmesi gereken kültür varlıklarıdır. Ayrıca ilçede 

gerçekleştirilen; şenlik ve etkinlikler, bölgenin kültür turizminin bir diğer unsurlarıdır.  
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Görsel 6. Burhaniye Kuva-yi Milliye Müzesi, Burhaniye Evleri,  

Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

1.7. Kamp ve Karavan Turizmi 

Burhaniye’nin sahip olduğu zengin bitki örtüsü, coğrafi konum, iklim, temiz kıyı ve plajlar 

gibi özellikler kamp ve karavan turizmini bölgede cazip hâle getirmektedir. Burhaniye’de toplam 3 

adet kamping işletmesi mevcuttur. Özellikle Burhaniye-Ören Mahallesi kamp ve karavan turizminin 

yoğunlaştığı bölge olarak ön plana çıkmaktadır (Tablo 2). Bunun yanı sıra Seklik Çamlığı, Ayaklı 

Korusu (Mesire Alanı), Ören Plajı ve Madra Dağları’ndaki Karadere/Güzle Yaylası, Kuyumcu/ 

Gölcük Yaylası ve dağın eteklerindeki Şarköy mevkii gibi çeşitli alanlar, kamp yapmak için 

elverişlidir.  

Ören’de bulunan ve 1963’te hizmet vermeye başlayan Altın Kamp (Park Otel & Camping 

Resort/Özel Konaklama Tesisi), Türkiye’nin 99 nolu ilk turizm bakanlık belgeli kampingi olma 

statüsünde yer almaktadır. Ayrıca Altın Kamp yerleşkesi üzerindeki bütün yapılar, modernizm 

örneklerini dokümante edip korumak üzere kurulmuş uluslararası DOCOMOMO teşkilatının 

Türkiye temsilciliği tarafından mimari eserler listesine alınmıştır. Balıkesir’in ilk ve tek turizm 

bakanlık belgeli kampingi olma statüsünde yer alan Altın Kamp, 2021 yılında 42.000 geceleme ile 

rekor bir konaklamaya ulaşmıştır. Dolayısıyla bu özelliklere sahip bir işletmenin varlığı, bölgeyi 

kamp turizmi açısından daha çekici hâle getirmektedir.  

 

Tablo 2. Burhaniye’de Bulunan Kamp ve Karavan Alanları (2022) 

Kamp ve 

Karavan Alanları 
Açıklama 

Altın Kamp/Ören 

-Türkiye’nin ilk kamping/motel tesisi olarak bilinmektedir.  

-Tesis otel ve kamping imkânları ile hizmet vermektedir.  

-Sürdürülebilir/eko turizm felsefesiyle işletilmektedir. 

-Çadır ve karavan konaklaması yapılmaktadır.  

Ela Kamping/Ören Tesis içerisinde bungalov konaklaması ve çadır kampı yapılabilir. 

Cennet 

Kamp/Ören 

Denize 200 metre mesafede yer alan işletme içerisinde; bungalov konaklaması 

ve çadır kampı yapılabilir. 

Kaynak: Çelik Uğuz ve Karakaş (2021). 
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Görsel 7. Ören- Ayaklı Kamp Alanı, Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

 

1.8. Festival Turizmi 

Burhaniye, yerli ve yabancı turist akışını sağlayacak ve ilçe ekonomisine gelir kazandıracak 

özelliği olan festivalleri ile turizme alternatif sunmaktadır. Geleneksel eğlenceleri, şenlik ve 

festivallerin yapıldığı Burhaniye’deki kültür ve sanat etkinlikleri, bölgenin sembolü olacak 

niteliktedir. Tarihi, kültürel, sanatsal ve gastronomik içerikli bu festival ve şenlikler, ilçe ve 

bölgenin sosya-kültürel yaşamına renk katmakla birlikte, festival turizmi açısından alternatif 

yaratmakta potansiyeline sahiptir. Ulusal ve uluslararası olmak üzere 8 festival, yerli ve yabancı 

turistlerin bölgede kalış sürelerini arttıracak önemli turistik çekiciliklerdendir.  

➢ Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali 

➢ Burhaniye Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali 

➢ Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri 

➢ Taylıeli Köyü Uluslararası Kültür Sanat Şenliği/Köyümüzde Şenlik Var 

➢ Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Şenlikleri 

➢ Burhaniye Sübeylidere Yağlı Pehlivan Güreşi  

➢ Burhaniye Bisiklet Festivali 

➢ Tarladan Hasada Aromaterapi Eğitim Festivali 

➢ Adramytteion Festivali 

 

 
Görsel 8. Tarladan Hasada Aromaterapi Festivali, Fotoğraflar: Sabriye Çelik Uğuz 

 

2. Sonuç ve Öneriler 

Burhaniye sahip olduğu coğrafya, konum, iklim, kıyıları, biyolojik çeşitliliği, kültürel 

zenginliği ve gastronomi kültür ile eşsiz bir doğa ve kültür temelli turizm faaliyetlerine ev sahipliği 
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yapmaktadır. Özellikle bölgede bulunan Madra Dağları, dağlara yakın kayalıklar, tepeler, düzlükler, 

yeşil vadiler, yaylak alanları, Adramytteion Antik kenti kalıntıları, mimari yapısı ve etkinlikleri ile 

doğa ve kültür temelli turizm türlerinin uygulanabilirliğini sağlayan mekânlara sahiptir. Dolayısıyla 

bölge açık hava aktivitelerini deneyimlemek isteyen doğa ve kültür tutkunlarına; kır, yayla ve kent 

gezilerine çıkma, manzara seyretme, doğada, kıyıda ve kültürlerle vakit geçirme, dinlenme ve 

rahatlama, kamp yapma, bitki inceleme, yaban hayatı gözlemleme, yöresel ürünlerin tadına bakma 

ve köy kültürünü görme gibi birçok alternatifler sunmaktadır. İlçe doğayı ve kültürü önemseyen, 

çevreyi koruyan ve de sürdürülebilir turizm ilkelerine uygun birçok alternatif turizm 

türü/aktivitelerini gerçekleştirmeye uygundur.  

Bu çalışmanın konusu olan Burhaniye’de alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve 

uygulanması için birkaç öneri sunulmuştur. Bunlar; 

❖ Burhaniye’nin tanıtımında destinasyon markalama ve imajına katkı sağlayacak alternatif 

turizm çeşitleri için çalışma grubu oluşturulmalı, 

❖ Bütüncül anlamda kültür rotaları oluşturulmalı (Antik Kent ve Antik Yol Rotaları, Tarihi 

Kent Rotaları, Köy Rotaları, Eko-Agro Rotaları, Doğa Rotaları ve Peynir/Zeytin/Bal Rotaları, Tat 

Rotaları), 

❖ İlçede merkezi ve yerel yönetimler, üniversite, turizm işletmeleri, STK ve yerel halk gibi 

paydaşların alternatif turizm çeşitlerinin yürütülmesindeki altyapı ve destek hizmetlerinde 

sorumluluk almalı, 

❖ Alternatif turizm çeşitlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtımı yapılarak 

bilinirliği artırılmalı, 
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POLİTİK YOZLAŞMA: TEORİK ÇATI VE TÜRKİYE AÇISINDAN BİR 

DEĞERLENDİRME 

 

Bekir PARLAK 

 

ÖZET 

Bu bilimsel çalışmada “politik yozlaşma” geniş boyutlu olarak incelenmiştir. Önce kavramın 

epistemolojik ve terminolojik anlamları üzerinde durulmuştur. Bunun ardından politikada yolsuzluk 

teknikleri açıklanmıştır. Konu daha sonra Türkiye Politik Sisteminde yolsuzluk başlığıyla devam 

etmiştir. Çalışma kaynak taraması, analiz ve sentez yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Betimsel bir inceleme niteliği taşıyan konuyla ilgili literatür taramasına dayanmaktadır.  

 Birçok ülke için önem taşıyan bu konu, hem teorik hem de pratik açılardan ele alınmıştır. 

Bilimsel yazının sonunda bir değerlendirme yapılmış ve öneri getirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Politik Yozlaşma, Yolsuzluk, Politizasyon, Rüşvet, Türkiye 

Örneği. 

 

ABSTRACT. In this scientific study, "political corruption" has been studied extensively. 

First, the epistemological and terminological meanings of the concept were emphasized. After that, 

corruption techniques in politics were explained. The subject then continued with the title of 

corruption in the Turkish Political System. The study was carried out by using literature review, 

analysis and synthesis methods. It is based on a literature review on the subject, which is a 

descriptive review. This issue, which is important for many countries, has been discussed from both 

theoretical and practical perspectives. At the end of the scientific article, an evaluation was made 

and a suggestion was made. 

KEYWORDS: Political Corruption, Corruption, Politicization, The Turkish Case. 

 

 

1. POLİTİK YOZLAŞMANIN KAVRAMSAL İNCELEMESİ 

"Politik yozlaşma" terimi, yolsuzluk kavramı içinde yer alır.  Diğer adı "siyasal yozlaşmadır”.  

Yönetsel birimlerin bünyesinde de gerçekleşebilecek olan bu kavram yönetsel yolsuzlukla yani 

rüşvet, zimmet, iltimas gibi suçlarla beraber, rant kollama, patronaj, kamu sırlarını sızdırma, 

vurgunluk, siyasal dalavere gibi davranışları ve eylemleri de ifade eder. Politik yozlaşma geniş 

çerçeveli bir kavramdır. Siyasi partilerden belediyelere, bakanlıklardan yasama organına ve baskı 

gruplarına kadar geniş bir toplum yelpazesinde görülebilen bir davranış bozukluğu, yasa ve ahlaka 

aykırılıktır. 

Politik yozlaşma şu şekilde tanımlanabilir : Siyasal karar alma sürecindeki kişilerin ve 

grupların (seçmenler, politikacılar, bürokratlar, baskı ve çıkar grupları) "özel çıkar" temin etme 

amacıyla toplumdaki hukuki, dini, ahlak ve kültürel normları ihlal edici davranışlardan ve 

eylemlerde bulunmalarıdır. Toplum davranışlardan ve eylemlerde bulunmalarıdır. Toplum içinde 

siyasal yozlaşma çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. 

Politik yozlaşma açısından özellikle bürokrasinin genişlemesi, denetim ve dağıtım işlevleri 

görmesi, ekonomik mal ve hizmet üretmesi veya bu süreçte bir şekilde yer alması dikkatle 

incelenmesi gereken hususlardır. Ağır-aksak işleyen, verimsiz, gelişen şartlara adapte edilememiş 

bir bürokratik mekanizma politik yozlaşmaya ve yönetsel yolsuzluklara kapı açacaktır. 

Ülkenin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmişlik düzeyi ile idari sistemin yapısı ve 

gelişkinliği, bu konu açısından kritik önem taşımaktadır. Az gelişmişlik, yaygın adaletsizlikler, 

ahlaki ve manevi değerlerin gözden düşmesi- düşürülmesi gibi faktörler de eklendiğinde böyle bir 

ortamın yolsuzlukların serpilip gelişmesi ve toplumsal, siyasal yozlaşmanın hakimiyetini ilan 

etmesi neredeyse kaçınılmaz bir sonuçtur. Kötü bir bürokrasi ve istismara açık kaynakların varlığı 

politik yozlaşmaya davetiye çıkaracak unsurlardır. Bu anlamda birçok gelişmekte olan ve az 
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gelişmiş ülkelerde kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT'ler) ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT'ler) 

yolsuzluklara kaynaklık yapacak şekilde istismar edilegelmişlerdir. 

Politikacılar ve bürokratlar, toplumsal yarar için kurulmuş olan bu birimler üzerinden 

karşılıklı çıkarlar sağlamaya yönelebilmişler ve buralar çok kullanılan tabiriyle "arpalık" olarak 

siyasi iktidarların gözbebeği olmuştur. Bu duruma, dünyanın özellikle az gelişmiş ve kapalı baskıcı 

rejimlerinde çokça rastlanılmaktadır. 

Politik yozlaşmanın çekirdek kavramı “siyasi yolsuzluktur”. Siyasi yolsuzluk deterministik 

ilişki açısından bir sonuç olmakla beraber, aynı zamanda politik yozlaşmayı tetikleyen faktörlerden 

biridir.  

Çoğu siyaset bilimci tarafından paylaşılan tanımda, siyasi yolsuzluk, özel ve kamu sektörü 

aktörleri arasında, kolektif malların gayri meşru bir şekilde özel-ilgili getirilere dönüştürüldüğü 

herhangi bir işlemdir.  (Heidenheimer ve diğerleri, 1993:6). 

Ancak bu tanım, siyasi ve bürokratik yolsuzluk arasında net bir ayrım yapmaz. Yolsuzluğun 

meydana geldiği yetki düzeyine ilişkin herhangi bir fikir olmaksızın, devletin ve devlet 

görevlilerinin yolsuzluğa gerekli katılımını sağlar. Daha katı bir tanımla, siyasi yolsuzluk, siyasi 

karar vericileri içerir. Siyasi veya büyük yolsuzluk, siyasi sistemin yüksek seviyelerinde gerçekleşir. 

Halk adına yasaları yapma ve uygulama yetkisine sahip politikacıların ve devlet görevlilerinin 

yozlaşması söz konusudur. Siyasi yolsuzluk, siyasi karar alıcıların güçlerini, statülerini ve 

zenginliklerini sürdürmek için adeta silahlandıkları, donandıkları siyasi gücü kullanmalarıdır. 

Böylece siyasi yolsuzluk, siyasetin uygulamaları soncunda gerçekleşmesi ve aktörleri politikacılar 

olduğu için, kamu yönetimindeki yolsuzluk olan bürokratik yozlaşmadan veya mikro çaplı 

yolsuzluklardan ayırt edilebilir.  

Politik yozlaşma terimi, yozlaşma kavramı içinde yer alırken, üzerinde en çok durulanlardan 

biri olmuştur. Yozlaşmalarla ilgili tartışmaların önemli bir kısmında bu kavramın, politik, ekonomik 

ve ideolojik özellikler taşıdığı ve daha ziyade çıkar gruplarının faaliyetleri neticesinde ortaya çıktığı 

görülmektedir. Yozlaşmaların telafisi için bu özelliklerden gözden uzak tutulmamalıdır. Yozlaşma, 

ekonomik kalkınmaya, adil gelir dağılımının sağlanmasına, refahın yaygınlaşmasına engel 

olabilmektedir. Bürokratik yozlaşmalar politik bir sorun olarak çok genişlerse, özellikle de az 

gelişmiş ülkelerde yönetim ve siyasette başıbozukluk onarılmaz bir hal alır. Ayrıca politik 

yozlaşmayla çıkar sağlayan kişilerden politik ve ekonomik çıkarların yok edilmesi halinde güçlü 

dirençle karşılaşılacağının kabul edilmesi gerekir. Bundan da önemlisi, yozlaşmaların mevcut 

olduğu ülkelerde bu tarz eğilimler ülkelerin psikolojik ve sosyal yapılarında derinlere kök salar. 

Sosyal olarak yozlaşmaların asgariye çekilmesi veya önlenmesi muhtemelen, bürokrasi dışında yeni 

güç merkezlerinin oluşmasını ve rekabetçi politikaların gelişmesini gerektirir. Bu şekilde 

gerçekleştirilecek değişmeler uzun bir ekonomik ve sosyal gelişme döneminde ortaya 

çıkabilecektir.  

Politik yozlaşma, toplumda ahlaki yozlaşmaya neden olur. Ahlaki yozlaşma da bir toplumu 

içten içe kemiren bir kurt gibi yıkıcı sonuçlar doğurur. Tarihi seyir içinde bu ifadelerin örneklerini 

bulmak mümkündür. Esasında bu iki olgu bir kısır döngü içinde birbirini besleyen bir süreç içinde 

ilerlemektedir. 

Yozlaşma kavramına açıklık getirmeye çalışan ve onun sınırlarını çizen Jean- Jacques 

Rousseau, politik ve sosyal yaşam tarafından sömürülen insan kavramı üzerinde durmuştur. 

Rousseau’ya göre politik sistemin zarar görmesi kişilerin sömürülmesi değil, aksine kişilere zarar 

veren ve onları sömüren politik sistemin kendisidir. O’nun devrindeki yolsuzluk olaylarıyla 

mücadele eden bir yazar ve düşünür olan Rousseau, politik yozlaşmaya yetki mücadelesinin doğal 

bir sonucu olarak bakmış, eşitliği doğal olarak kabul ederek, adil ve dürüst olan kanunlar sayesinde, 

yetkilerini artırarak insanları sömürmek isteyen kişilere karşı bu eşitliğin devamının sağlanacağına 

inanmıştır. Rousseau'nun görüşleri, spesifik ve modern anlamda yolsuzluğun tarifine yardımcı 

olmuştur. Buna göre yetkilerin kötüye kullanılması tam anlamıyla yolsuzluktur.  Yetkilerin kötüye 

kullanılması, her şeyden önce hukuka aykırılık, Anayasal düzene muhalif eylem ve işlemler, kamu 

hizmetinin sunumunda tarafgirlik”, “kamusal kaynakların dağıtımında hakkaniyet ölçülerine 

dayanmama”, “kamu düzeninde legal olmayan gelir oluşturma”, “kamu bütçesi ve bütçe kanununa 
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muhalif harcamalar ve yersiz gelir aktarımı” gibi yozlaşma şekilleri ve kanun dışı uygulamalar 

gelir.  Yetkilerin kötüye kullanılması mevzusunun içinde sebep-sonuç ilişkisi bakımından 

“liyakatsizlik”, “kayırmacılık”, “yandaş istihdamı”, “politik arpalık”, “oy avcılığı” gibi kritik değeri 

olan konular dikkati çekmektedir.  

Toplumları kemiren, yönetim ve siyaset mekanizmalarını ifsat eden, hatta ekonomik büyüme 

ve kalkınma önünde en önemli engeli oluşturabilen politik yozlaşma ve birlikte yönetsel 

yolsuzluklarla mücadele etmenin gerekliliği pratik olarak ispatlanmış durumdadır. Ancak bunu 

gerçekleştirmek, söylemekten daha zordur. 

 

2. POLİTİK YOZLAŞMA VE POLİTİKADA YOLSUZLUK TEKNİKLERİ 

Yolsuzluk kavramı iki ana grupta toplanabilir: "politik yolsuzluk" ve "yönetsel yolsuzluk". 

Politik yozlaşma kavramı her ikisiyle de iç içedir. Politik yozlaşma ile yönetsel yolsuzluk 

çeşitlerinden olan rüşvet, iltimas vb. yolsuzluklar da gündeme gelmektedir. Siyasal yapının 

bozulması, yozlaşması, siyasetin kirlenmesi, yönetim kademelerinde de kendini gösterir ve yönetsel 

yolsuzluklar yaygınlaşır. 

Bu yazıda özellikle politikada yolsuzluğun yansıması işlenecektir. Politikada yolsuzluk çeşitli 

yöntemlerle ve tekniklerle yapılır. Baş aktörler politikacılar ve bürokratlardır. Politikacılar, siyasal 

iktidara, iktidar nimetlerinden, fırsat ve imkanlarından yararlanmak için talip olurlar, bürokratlarla 

bu süreçte işbirliği yapma yoluna giderler. Özellikle üst düzey yöneticiler bu ilişkiler içinde 

“politize” olurken, siyaset te bir anlamda “bürokratize” bir niteliğe bürünür. 

Yönetim (bürokrasi) ile siyaset arasında net bir ayırım yapmak zordur. Yöneticinin, siyasal 

işlevleri de vardır. Kamu yönetimi ya da bürokrasi; siyasal, ekonomik ve sosyal bir çevre içinde 

işlevini sürdürerek, bu çevre ile sürekli ve karşılıklı etkileşim içinde bulunur. Yani kamu 

bürokrasisi siyasal bir sistem içinde işlevlerini sürdürmekte olup, bu siyasal sisteme karşı son 

derece duyarlı hareket etmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle yönetim-siyaset ayrımını yapmak 

kolay değildir. Bugünkü geldiği konum itibariyle zaten bürokrasi, yönetimde sahip olduğu uzmanlık 

dolayısıyla, iktidar, bir bakıma paylaşmak durumu içerisine girmektedir. İlk bakışta bu sorun gibi 

görünmese de, siyasal iktidarın değerleri ile bürokrasi arasında temel değerler hususunda farklılık 

baş gösterirse çatışma ortaya çıkacaktır.  

Esasında siyaset, güç ister. Zaten güç edinme ve onu kullanma sanatı olarak icra edilmekte 

olan siyaset gücünü sahip olduğu kaynaklardan alır. "Devlet ne kadar büyük ve imkanları 

genişlerse, siyasetin elindeki güç kaynakları o kadar artmış olur. Politikacılar, kamu kaynaklarını oy 

satın olmak için kullanırlar. Bürokratlar ise, itibar ve prestij için devletin büyümesinden yanadırlar” 

. Yönetici-politikacı ilişkilerinde hassas bir denge vardır. Politikacının talepleri kanunlar ihlal 

edilmeden ne ölçüde yerine getirilecektir? İlişkiler bozulmadan bu hassas denge nasıl korunacaktır? 

Politikacı ilişkilerinde fazlaca dirençle karşılaşmamak için kendisine uyum gösterecek kişileri arar. 

Burada yönetim kadrolarında da bir iktidar mücadelesi başlar. Kamu görevlileri amansız ve 

acımasız bir yarışa girer ve devletin yönetici kadroları bu boğuşma neticesinde ağır yaralar alır. 

Yönetim kadrolarında kıyım, partizanlık, iltimas, vb. olumsuzluklar bu şekilde ortaya çıkar.  

Politika, yolsuzluklarla giderek özdeşleşen bir kavram olmaktadır. Gerek siyasi partiler 

bünyesinde, gerekse yönetim siyaset ilişkilerinde ve idari mekanizmada gerekse, parti-vatandaş 

münasebetlerinde çıkarlar ön planda tutulunca, siyasal sistem yozlaşmakta ve etkinliğini 

yitirmektedir. 

Buraya kadar politika-yönetim ilişkileri; politik yolsuzluğun sebepleri ve çerçevesi 

incelenmiştir. Bu aşamada politikada yolsuzluğun hangi yöntemlerle yapıldığı üzerinde durularak 

siyasal yozlaşmanın ne şekilde yaygınlaştığı açıklığa kavuşturulacaktır. Politikada yolsuzluk konusu 

ve bunun teknikleri V. O. Key, Jr.'nin "The Techiques of Political Graft" adlı makalesinin  

çevirisinden büyük ölçüde yararlanılarak açıklanmaya çalışılacaktır. Yazar makalesi içinde 

politikada yolsuzluk teknikleri olarak şunlardan bahsetmiştir: rüşvet, şantaj, devlet rüşvetçiliği, 

politik ayrım, hizmet kayırmacılığı, otomatik yozlaşma, gizlilik, kamuflaj ve karşı propaganda, 

kanuni gereklerden kaçınma. Bunlara TÜSİAD'ın "Optimal Devlet" araştırmasında siyasal 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

5
7

 

yozlaşma çeşitleri olarak belirtilen "Rant Kollama", "Hizmetsiz Memuriyetlik" gibi teknikler de 

ilave edilmelidir. 

2.1. Rüşvet 

Yolsuzluk tekniği olarak önde gelen "rüşvet" ,  resmi faaliyetleri etkilemek için başvurulan bir 

yoldur. Yöneticiler, kanun yapıcılar, yargıçlar diğer devlet memurları, parti liderleri ve diğer siyasi 

temsilci niteliği taşıyan kimseler rüşvet sürecinde rol oynayabilmektedir.  

2.2. Şantaj 

Rüşvetin tersi ise "şantaj"dır. Kamu görevlisi, elindeki güce yetkiye dayanarak karşısındaki 

kişiyi rüşvete maddi bir çıkar temin etmeye zorluyorsa buradaki yolsuzluk şantaj olarak adlandırılır. 

Örneğin bir ruhsat memuru, bir kampanya yardımı yapılmazsa, bir ticari işletmeyi,   mesela  bir 

restorantın ruhsatını iptal etmekle tehdit edebilir. Bireysel durumlarda rüşvet ile şantajı ayırt etmek 

zor olabilmektedir.  

2.3. Devlet Rüşvetçiliği 

"Devlet rüşvetçiliği" terimi muhtelif kamu mallarının ve fon harcamalarının kontrolünün güç 

meydana getirmek ya da ilişkileri kontrol etmek amacıyla istismar, daha da doğrusu suistimal 

durumlarında kullanılabilen bir terimdir. Bir bireyin başka bir bireyi kontrol ettiği bir durumda güç 

ilişkisidir. Devlet rüşvetçiliği mal veya harcamayla ilgili yetkililerin kontrol edilmesi suretiyle 

politik teşkilatın,, adaylarının ve bir ölçüde politikaların kontrolünü içerir. 

2.4. Politik Ayrımcılık 

Politik yolsuzluğun bir önemli biçimi de, kanunların formülasyonu ve idaresindeki, yani 

kanunları yapma ve idare etme gücündeki "politik ayırımdır" Burada nakit veya başka bir değerin 

ödenmesinden ziyade politik tavır söz konusudur. Politik ayırım ya ilgili memurun inisiyatifinin bir 

sonucu olarak ya da kayırılan şahsın evrakı üzerinde meydana gelebilir. Bu ilişkide rüşvet ya da 

gözdağı vermeye benzer. 

2.5. Hizmet Kayırmacılığı 

Politikadaki beşinci yolsuzluk tekniği "hizmet kayırmacılığı" dır. Hizmetler kayırmacılığında 

hizmette faaliyetlerindeki istismar vatandaş ile hükümet arasındaki hizmet ilişkisine yansıması 

nedeniyle hizmet fonksiyonlarındaki istismarlar devlet rüşvetçiliğinden ayrılır. Örneğin bir işsizlik 

yardımı verilecekse Amerika Birleşik Devletleri açısından Cumhuriyetçilere karşı Demokratlar 

lehine ayrım yapılırsa hizmet kayırmacılığından söz edilir. 

Bunların dışında, ilave ve yardımcı yolsuzluk teknikleri de vardır. Yukarıda anlatılan birincil 

yöntemlerle bağlantılı olarak kullanılan bu teknikler, hükümetin çeşitli faaliyetleri ile ilişkili olarak 

önemli ayrıntılarla tanımlanmışlardır. Gizliliğin korunması, kamuflaj ve propaganda, kanuni 

gereklerden kaçınma gibi yolsuzluklar bu tür tekniklerdendir. 

2.6. Gizliliğin Korunması 

"Gizliliğin korunması" yöntemleri, çoğu yolsuzluk tekniklerinde gerekli olduğu kadar az delil 

oluşturur. Örneğin rüşvet olayında sözlü olmayan semboller kullanılmaz, mümkün olduğunca 

belgesel delil olmamalı ya da en aza indirilmelidir. Kurum ya da firma fonlarından ödeme 

yapılacağı zaman sahte girdiler yapılır. Bir kayıt (bir gerçek, bir sahte) düzenlenir. Paravan 

kuruluşların da kullanıldığına sık rastlanır. İş ve mesleki ilişkiler rüşveti gizleyebilir. 

2.7. Kamuflaj ve Propaganda 

"Kamuflaj ve propaganda" yöntemleri de ayrı bir yardımcı tekniktir. Kişiler 

gerçekleştirdikleri yolsuzlukları kamufle edip, propaganda ile örtbas etme yoluna giderler. 

Yolsuzluk iddialarında genellikle, sanığın, sava tarafından öne sürülen yorumlardan farklı bir 

açıklaması vardır. 

2.8. Kanuni Gereklerden Kaçınma 

Açıklanacak olan son teknik "kanuni gereklerden kaçınma" dır. Kanun ve yönetmeliklerin 

amir hükümleri kamu görevlisince, kamu hizmetinin ifası sırasında yerine getirilmez ve bununla 

menfaat temin edilir. Kanunlar, mümkün olan her ihtimali öngörmez ve genellikle umumi kuralı 

hükümsüz kılacak dereceye kadar kullanılabilir.  

Politik yozlaşmayla iç içe olan siyasi yolsuzluklar dağınık veya sistemli olabilir. Bireysel 

örnekler hemen her durumda ya da her hükümet seviyesinde aynıdır. Yolsuzluk teknikleri pratikte 
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farklı yerlerde ve farklı zamanlarda aynıdır, ancak fonksiyonları kullanıldıkları belirli duruma bağlı 

olarak değişiklik gösterir. Bu teknikleri kullanan ve çıkar sağlayan insanlar sınıfı zaman zaman 

değişir, fakat, yöntemler her zaman aynıdır. Yolsuzlukların yapılmasıyla gerçekleştirilen iş veya 

sonuç ta, zaman zaman değişmektedir. 

Yolsuzluk tekniklerinin fonksiyonları ve çeşitleri ne olursa olsun ulaşılmak istenen 

ayrıcalıkların ve amaçların çoğu zaman özellik olarak bencilce olduklarını inkar edilemez. 

Yolsuzluk yardımıyla teminat altına alınan hedefler, oldukça açık bir biçimde doğrudan doğruya 

bencilce bir yaklaşımın sonucudur.  

Yolsuzlukların siyaseti kirletmesi, idari mekanizmayı verimsizleştirmesi ve toplumu ifsat 

etmesinin (bozmasının) altında da bencilce olması, eşitliğe aykırı düşmesi, hakkaniyetini ortadan 

kaldırması, haksız kazanç ve zenginlik kaynağı olması gibi özellikleri yatmaktadır. 

Bu tür sorunların kaynağında büyük ölçüde siyaset ve bürokrasi ile para arasındaki ilişkiler 

yatmaktadır. Siyasi rekabeti geliştirmek için para gerekli bir olgu olabilir, fakat bu olgunun tezahür 

şekli demokrasinin temel ilkelerine zarar verebilir. Para doğru bir şekilde siyasette kullanılmadığı 

ya da dağıtılmadığında iktidarın oluşumunu belirleyen seçimler ve bu oluşuma göre cereyan edecek 

olan seçim sonrası icraatlar buna göre şekillenecek ve etkilenecektir. Bu durum seçim yarışını 

bozabilir ve rekabetin motivasyon kaynağına zarar verebilir.  (Speck, 2008: 1). Siyaset ve para 

arasındaki sorunlu ilişki ağı ortadan kaldırılmadığı ya da en aza indirilmediği sürece demokrasinin 

bu ilişkiden zarar görme tehlikesi ortadan kalkmış olmayacaktır (Speck, 2008:2). Bunu sebepleri ise 

şunlardır:   

• Paranın elde edildiği kaynak, adayların ve partilerin seçmen kanaatini oluşturacak ve kaynak 

dağılımında adaletsizliklerin yaşanmasına zemin hazırlamış olacaktır, 

• Seçimin temel ilkesi olan ‘bir kişinin bir oy olması’ ilkesi paranın gücünden dolayı zarar 

görecek, aday ve partilerin nazarını sermaye sahiplerine çevirecektir, 

• Kamu yararından ziyade sermaye sahiplerinin isteklerinin dikkate alınması kamu huzuruna 

zarar vereceği gibi sermaye sahiplerinin taleplerinin dikkate alınmaması ise aday ve partiler ile bu 

kesim arasında çatışmalara neden olacaktır. 

Devlet kademesinde iktidarda olan siyasi partiler veya adylar sahip oldukları bu iktidarı 

kullanarak ihale kaydırma, yandaş istihdam etme, devlet sırlarını paylaşma yolu ile mali kaynak 

elde edebilir ve bu mali kaynağı seçim rekabetinde kendilerine avantaj sağlayacak şekilde 

kullanabilirler.  Görevin kötüye kullanılması şeklinde karşılaşılan bu durum hemen hemen bütün 

demokrasilerde yaşanabilen veya yaşanma potansiyeli bulunan kronik bir sorun olduğu söylenebilir. 

Politik yozlaşmaya yol açan veya onu kolaylaştırıp yaygınlaşmasına sebep olan unsurlar iyi 

teşhis edilmedikçe, köklü ve etkin çözümler üretilip, bunların taviz verilmeden ciddiyetle 

uygulanması sağlanmadıkça yolsuzluklar marifetiyle ortaya çıkan bu toplumsal yaranın önünün 

alınması da zor olacaktır. 

 

3. TÜRKİYE SİYASAL SİSTEMİNDE YOZLAŞMA 

Türkiye siyasal sistemindeki yozlaşmayı incelemeden önce Türk siyasal sisteminin yapısı ve 

işleyişi hakkında kısa tanıtıcı bilgiler vermek yerinde olur. Konunun daha ziyade bürokrasi 

bağlamında işleneceği belirtmelidir. Bugünün Türkiye'sinin siyasal yapısı Osmanlı Devleti’nden 

farklıdır. Her ne kadar bazı ortak genel eğilimler, uygulamadaki benzerlikler, süregelen gelenekler 

varsa da esas itibarıyla Osmanlı Devleti  ile Cumhuriyet Türkiye’sinin siyasal yapıları, ilkeleri ve 

işleyişleri önemli   farklılıklar arz etmektedir. 

Osmanlı toplumunda sultan ve onun etrafındaki siyasi-idari kadrolar ile geniş halk kitleleri 

sistemin iki ana ögesini oluşturuyordu. Ancak Osmanlı uyruğunda yaşayan insanların siyasal sistem 

üzerinde direkt etkileri çoğu zaman olmamıştır. Bürokrasi önemli bir güç gibi görünse de sivil ve 

askeri bürokrasi en büyük örgütlenmiş güç idi. Yetkilerin padişahın kişiliğinde merkezde 

toplanması ve mutlak bir hükümet sisteminin yaşatılması Osmanlı dönemindeki siyasal yaklaşımın 

hakim görüntüsüydü..."Osmanlı-Türk Devletinin ilk kurumlaşma aşamasında bürokrasi siyasal 

bakımdan güçlü padişahlara bağlı ve siyasal sistemin etkin bir öğesi olarak olmuştur. Ancak "idare 
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edenler" ve "idare edilenler" olarak kesin çizgilerle iki kategoriye ayrılan Osmanlı statik ve ikili 

sosyal yapısı, 16.yüzyılın ikinci yarısından itibaren çözülme sürecine girmeye başlamıştır.  

Osmanlı toplumunun bahsedilen bu çözülme sürecinde girmesinden itibaren iki yüzyıl sonra 

III. Selim tahta çıkmış ve bu tarihten I. Meşrutiyetin ilanına kadar geçen yıllar içinde, çözülme 

sürecini durdurma çabaları sonucu, "Bürokratik Yönetim Geleneği" olarak adlandırılan bir siyasal 

olgu doğmuş ve gelişmiştir.  

Siyasal yapının bu tarihlerden itibaren belirleyici ve hakim unsuru "bürokrasi" olmuştur. Bu 

yapı içinde işleyiş kurallarının belirlenmesinden, temel devlet politikalarına, hatta toplumun 

tercihlerinin tespitine kadar çok önemli fonksiyonların bazıları görev ve sorumluluk sahası dışına 

çıksa da bürokratik mekanizma tarafından ifa edildiği bilinmektedir. 

Osmanlı siyasal sistemi bürokrasinin gücüne dayanıyordu ve Osmanlı Devleti 

S.N. Eisenstadt'ın da dediği gibi “bürokratik imparatorluk” tipine uyuyordu.  Görüldüğü gibi 

Osmanlı Türk toplumsal ve siyasal yaşamında bürokrasi önemli işlevler yüklenmiş, bürokratik 

gelenek, bürokrasinin siyasal kararların yalnızca uygulayıcısı olması biçiminde gelişmiştir. 

Osmanlı'da bürokrasi, belli toplumsal şartlarda siyasal iktidarı büyük ölçüde etkileme, onu 

yönlendirebilme gücüne sahipti.  

Osmanlı Devleti’nin siyasal sistemi, meşru otorite ilişkileri yönünden “patrimonyal” 

özellikleri ağır basan geleneksel bir sistemdi. Bu siyasal sistem içinde dinin, aynı zamanda 

yönetime meşruluk temini içinde özümleyici değerler bütününü oluşturduğu söylenebilir. Nihayet, 

Osmanlı siyasal sistemi siyasal faaliyetlerin içindeki ekonomik ve toplumsal faaliyetlere üstün 

olduğunu haklı gösterecek bir düşünce kalıbına sahip olduğu bir sistemdi.  

Osmanlı'nın bürokratik merkezli ve siyasal yapının ekonomik ve sosyal yapılardan önde 

geldiği bu siyasal sistemi, anlayış olarak Cumhuriyetler dönemi Türkiye’sine miras kalmıştır. 

Özellikle 1950'li yıllarda çok partili siyasal hayata geçene kadar siyasal sistem bürokrasisinin 

hakimiyetinde kalmış, resmi ideoloji bu yönde oluşurken, toplum adına kabul edilen politikalar ve 

bunların uygulamaları tabii siyasal süreçlerle oluşmadan bürokrasinin güdümünde ve onun 

tercihiyle yapılagelmiştir. Ortaya çıkan Merkez-kenar ilişkisi günümüzdeki siyasal ve toplumsal 

yapı, Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan politikalar ile geliştirilmiştir. 

Türkiye siyasal sisteminin yapısı, kısaca, siyasal iktidarın paylaşmak eğiliminde olmayan 

"merkez" ile onun karşısında bulunan, türdeş olmayan bir kültüre sahip "kenar" arasındaki 

etkileşime dayanır. Osmanlıda görülen bu yapı Türkiye Cumhuriyetinde de merkeziyetçi ce devletçi 

önelim üslup ve geleneği olarak devam etmiş, buna milliyetçi, popülist, devrimci ve tarih bir içerik, 

yeni yorum ve ilkeler eklenmiştir. Merkez kenara güvenmemiş, taşra olarak ta adlandırılabilecek 

kenar ise merkeze tam bir uyum ve teslimiyetler gösterememiştir. Her iki kültüre de aşina olan eşraf 

siyasal bir menteşe olarak kitle ve seçkinler arasında siyasal iletişim ve bağlantıları sağlayan bir rol 

oynamıştır.  

1940'lı yıllara kadar bu yapı belirgin özellikleriyle ayakta kalmış, bu yıllarda çok partili 

hayata geçiş sürecinin başlamasıyla bürokrasinin siyasal sistemindeki ağırlığı giderek azalma 

eğilimi göstermiştir. Kenar, 1950'lerde siyasal sistemde varlığını kabul ettirmiş ve siyasi iktidar 

yerel ve geleneksel kültüre daha yalın politikalar izlemiştir. 

1950’lerden itibaren siyasal sistem içinde bürokratlar itibar kaybetmişlerdir. Bu sefer taşra 

insanı, eşraf çocukları iktidarın tercihiyle kamu bürokrasisinde yerini almıştır. Bürokrasi bu süreçte 

“partizanlaştırma” girişimlerine muhatap olmuştur. Bu olgu giderek hızlanmış, Türk siyasal 

sisteminde özellikle üst düzey bürokratlarla partiler ve siyasi iktidar arasında yakın ilişkiler 

kurulmasına önem verilmiştir. 1960 ihtilalinden sonra oluşturulan 1961 Anayasası ile siyasal 

iktidarın bürokrasiye müdahalesi duraklama geçirmişse de 1965 seçimlerinden sonra iktidarın 

bürokrasiye el atması yeniden başlamıştır. 

Türkiye’de üst düzey yöneticilerden başlamak üzere “yönetimin siyasallaşması” olgusu, 

siyasal sistem ile yönetsel sistemin ilişkilerinin oluşturduğu ve siyasal yapının, yönetsel yapı 

üzerindeki etkisini gösteren bir durumu ifade etmektedir. Ancak 1940’lardan sonra bürokrasi eski 

gücünde görünmese de ülke yönetiminde belirli bir etkiye yine sahipti. Bürokrasi, siyasi karar 
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mekanizmalarını, etkileme gücüne ve yeteneğine sahip bulunduğundan, alınan politik kararlarda, 

yönetime yansıyan politikalarda etkinliğini yitirmemiştir. 

Türkiye benzeri bürokratik modernleşmeye maruz kalmış ülkelerde bürokrasi aynı zamanda 

politika üreticisidir. Ülkemiz 1960 ve 1980’de iki büyük ihtilal yaşamıştır. Devrimler sonucunda 

oturtulan düzenin asıl sahibi, uygulayıcısı ve denetleyicisi bürokrattır. Halkımız bu hakikati 

bildiğinden, işler ters gidince siyasetçiyi atlayarak bürokratı mesul tutar ve asker-sivil bürokrat 

takımından işlerin düzeltilmesini ister. Bürokrasinin de kendi içinde bir güçler sıralaması mevcuttur 

ve hakim mevkide olanlar iki yüzyıldır ipin ucunu başkalarına kaptırmamışlardır.  

1980’li yıllara kadar ülkenin siyasal görünümü böyleydi. 1980 Askeri ihtilalinden sonra 

siyasal sistemde çok önemli, radikal değişmeler yaşanmamakla beraber, kimi farklılıkların da 

varlığı gözden kaçmamaktadır. 

Merkez’in milliyetçi, merkeziyetçi, popülist, devletçi ve laik, iyi toplum imajı bazı 

değişikliklere uğramıştır. Devletçilik ve merkeziyetçilik, çağın ekonomik, toplumsal ve siyasal 

şartlarının etkisiyle zayıflama sürecine girmiş, milliyetçilik özelliğinde bir azalma olmaksızın, Türk 

Milliyetçiliğinin kökenindeki etnik milliyetçiliğe dönme eğilimleri başlamıştır. 1980 ve 90’larda 

“popülistler” dönemi yaşanmış, devlet başkanları, tatlı-sert, samimi, popülist ve babacan roller ile 

idare tarzını benimsemişlerdir. Gittikçe siyasal yapı bir takım özellikler, siyasal otoritenin 

kişiselleşmesi ve keyfileşmesi, siyasal tutum ve süreçlerin ikincil bir role itilmesi ve siyasal otorite 

tarafından önemsenmemesi, kamu bürokrasisinde liyakat yerine kayırmacılığın be partizanlığın 

hakim olması ve geleneksel değerlere göre işleyen örgütlenmelerin siyasal hayatta ağırlığının 

artması şeklinde özetlenebilir.  

Siyasal hayatta yaşanan bu gelişmeler, istikrarsızlığın, kararsızlığın, borç almanın ve 

batılılaşmanın algılanması ve uygulanmasındaki yanlışlıkların belirlediği faktörlerin bir yansıması 

olmuştur. Ülke, Kurtuluş Savaşından başarıyla çıkınca, ortaya konulan ve ısrarla uygulanan devlet 

politikaları ve siyasal tercihler, toplum bünyesine uymayınca bozulma meydana gelmiş ve bünye 

kendisine yabancı olan unsurları kabul edememiş, benimseyememiştir. 

Az gelişmiş ülkelerin çoğunun başına gelen bu dert, Türkiye insanını da yıllar boyu rahatsız 

etmiş, toplumsal yapı bundan olumsuz olarak etkilenmiştir. Toplumsal yapının ilişkili olduğu ve 

etkileşim sahasında bulunduğu ekonomik-siyasal yapılar da bu istikrarsızlık ve uyumsuzluktan 

nasiplerini almışlar, yönetsel yolsuzluklar, rüşvet, skandallar, kayırmacılık ve bir bütün olarak 

siyasal yozlaşma toplumu derinden etkileyen ve gittikçe etkisini arttıran bir kangren haline 

gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, kötü gidişata “dur” demek isteyen seçkinler sınıfı, 

tercihlerini, batılılaşmadan yana kullanmışlardır. Yenilikçi-gelişmeci hareketler kendilerine referans 

olarak batı normlarını almışlardır. Ancak “batı olsun, ne olursa olsun” anlayışıyla yapılan 

toplumsal, siyasal hukuki ve ekonomik düzenlemeler düzensizliği, kargaşayı, bozulmayı ve 

yozlaşmayı beraberinde getirmiştir. 

Kendi süzgecinden geçirilmeden, toplumsal değerler bazında damıtılmadan yapılan yenilikçi 

ve değişimci hareketler, topluma yarardan çok zarar vermiştir. son iki yüzyıl Türkiye’nin siyasal ve 

toplumsal tarihinin en önemli vurgulaması gereken yanı budur. Bu olgu, siyasal yozlaşmaların aynı 

zamanda kaynağı olmuştur. Bozuk kaynaktan bozuk su geleceği için, bu şekilde oluşmuş bir siyasal 

sistemden uyumlu ve verimli kurumlar, politikalar ve politik roller beklenemezdi. Türkiye’de siyasi 

yozlaşma bütün boyutlarıyla etkisini hissettirmektedir. Siyasal yozlaşmayı birincil ve ikincil 

yozlaşma tarzları olarak (siyasal ve yönetsel yolsuzluklar, ahlaksızlıklar şeklinde) iki gruba ayırma 

imkanı vardır. Siyasal yozlaşmanın ilk kategorisi yani birincil ahlak sorunları, siyaset, kaynak ve 

saygınlık farklarının bulunmasından doğmaktadır. 

Her iki olumsuzluk ülkemizde derinden hissedilen ve zaman içinde etkisi artan birer olguyu 

ifade etmektedir. Gerçekten de Türkiye, idare edenle-edilenin istenen düzeyde bütünleşemediği, 

halktan kopuk uygulamaların ve haksız fiillerin had safhaya vardığı, zenginlerin rant yoluyla daha 

da zengin olduğu bir ülke görünümündedir. İkincil ahlak sorunları kategorisine giren siyasal 

yozlaşma, yönetsel yolsuzluklar olarak kabul edilir. Rüşvet, iltimas, zimmet, siyasal menfaat uğruna 

kamuya zarar verici karar ve eylemlerin gerçekleştirilmesi, ekonomik kararlardan ve kamusal 

hizmetlerden haksız kazanç elde edilmesi halkın ve diğer denetim organlarının gözetiminden 
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kaçılması bu türden yolsuzluklardır ve siyasal yozlaşmanın çok önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır. 

Bu ikincil ahlak sorunları büyük ölçüde birincil ahlak sorunlarından kaynaklandığı için, 

birincil ahlak sorunlarının yani siyasal yozlaşmanın gayri adil gelir dağılımının oluşması ve 

sürdürülmesi, toplumda eşitsizliğin hakim olması, yönetilenlerden kopuk bir idari mekanizma ve 

bürokrat kesimin varlığı, biçiminde ortaya çıkan yönünün kendi içinde çözümlenmesi yönetsel 

yolsuzlukları diğer anlamda ikincil sorunların çözümünde rol oynayacaktır. Geçmişte, kamuoyunun 

da bildiği (İSKİ, İLKSAN, TURBAN gibi) kimi yolsuzluk olaylarında ve KİT’lerdeki ihaleler ve 

benzeri konulardaki yolsuzluklar ile her dönem görülebilen siyasal yozlaşma ve yönetsel 

yolsuzluklar , “ifsat aysberginin” su üstünde görülen bölümüdür. 

Gelişmekte olan her ilke durumundaki Türkiye’ de “hızlı ve çarpık kentleşme, hızlı nüfus 

artışına cevap vermeyen istihdam yapısı, istikrarsız bir iktisadi gelişme, sanayileşmenin ve 

kalkınmanın tamamlanmaması ve verimsiz, hantal bürokrasi siyasal yozlaşmanın itici güçleri 

olmuştur. Toplumsal, kültürel ve ekonomik geri kalmışlık sorunun esas kaynağı oluşturmaktadır. 

Eğitimsiz ve işsiz, maddi ve manevi doyumdan uzak fertlerden oluşan toplumun siyasal sistemi, 

kurumları ve işleyişi elbette sağlıklı olamayacaktır. Siyasi-idari yozlaşmanın toplumda 

yaygınlaşması, kendi meşruiyetine zemin hazırladığı gibi, devamı içinde uygun bir ortam 

oluşturmaktadır. Yozlaşma olarak nitelendirilen davranışların yaygınlaşmasıyla, bunlar toplumda 

giderek daha az yadırganır hale gelmektedir. Bu tür davranışlara yönelenler ayrıca, kendi aralarında 

bu davranışları doğallaştırmak için gayret sarf etmekte, kimseyi yozlaşma süreci dışında 

bırakmayarak, onları bir zümre dayanışmasına itmeye çalışmaktadırlar. Böylece oluşan kader birliği 

içinde de birbirlerini kollamaktadırlar. 

Yozlaşmanın uygulayıcılarının kendilerini korumak için silahları da vardır. Devlet işlerinin 

gizliliği, memurların korunmasına ilişkin çeşitli hükümler, belgeleri saklayabilme ve ortadan 

kaldırabilme imkanları, güvenlikle ilgili gerekçeler yoz eylemlerin örtülmesini, sızdırılmaması, 

duyulmaması için imkanlar sağlamaktadır. 1980 sonrasında ülkemizde, yolsuzluklar daha da artmış, 

ancak bu artışa paralel bir takip, teşhis ve tedavi uygulanmamış / uygulanamamıştır. Yani 

yozlaşmanın getirdiği yolsuzluk ve yasadışı -ahlaka aykırı işlerin meydana çıkarılması ve 

giderilmesi imkanları daha da azalmıştır. 82 Anayasası ile devlet güçlendirilmiş, ancak devleti 

güçlendirmek adı altında toplumun açıklık, demokrasi ve siyasal katılma yoluyla devleti 

denetlemesine sınırlar getirilmiştir. 

Yozlaşmanın muhatabı olan geniş halk kitleleri yani seçmenler ise, olaylar karşısında bıkkın, 

durumun değişebileceğinden ümitsiz bir tavır sergilemektedirler.  Ancak, siyasal yozlaşma, tedavisi 

olan bir hastalıktır. Her şeyden önce isabetli bir teşhis, etkili bir tedavi ve istikrarlı bir takip bu 

hastalığın Türk toplumundan atılması için başta gelen şartlardır. Devlet-millet bütünlüğü sağlanarak 

ekonomik kalkınmanın tamamlanıp adil dağılımın oturtulması, eğitim yoluyla fertlerin gelişmesinin 

ve onlara “iyi” değerlerin benimsenmesinin temini ve toplumsal, siyasal ve ekonomik istikrarın 

sağlanması, siyasal yozlaşmayla mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır. 

Çalışmayı nihayete erdirirken, dünya ülkelerinin yolsuzluk konusundaki durumlarına bir göz 

atmak yararlı olabilir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü bu alanda 2019 yılında yayınladığı “Yolsuzluk 

Algı Endeksi”ne göre ülkelerin sırlaması aşağıda verilmektedir. Bu tabloya bakıldığında ülkelerin 

ekonomik, sosyal ve demokratik yönlerden gelişmişlik düzeylerinin belirleyici olduğu fark 

edilmektedir. Gelişmiş ülkelerle şeffaflıkta önde, yolsuzlukta gerilerdeyken, az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde durumun tam tersi olduğu gözlenmektedir.  

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 100’ün 

üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 

1995’ten bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2019 kamuoyuyla paylaştığı 

sonuçlara göre Türkiye 39 puan ile 180 ülke arasında 91. sıraya gerilemiştir. 2018 yılına göre 2 

puan daha kaybeden Türkiye, sıralamada bir yıl içinde 13 basamak geriye düşmüştür. 2013 -2019 

yılları arasında en çok düşüş yaşayan 3 ülkeden biri olan Türkiye, bu sürede 11 puan kaybederek 38 

sıra gerilemiş olmaktadır. 2021 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ise Türkiye, 38 puanla 96. sırada 

yer almıştır. Görüldüğü gibi düşüş devam etmektedir.  
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Tablo 1: Yolsuzluk Algı Endeksi, 2021 

 
Kaynak: Uluslararası Şeffaflık Örgütü, https://seffaflik.org/2021-yolsuzluk-algi-endeksi-aciklandi/ 

(Erişim: 27.05.2022) 

 

Türkiye’nin yıllar itibariyle Yolsuzluk Algı Endeksindeki yerinin gelişimi aşağıda Tablo:2’de 

verilmektedir. Görülen odur ki sıralamadaki yer, yıllar itibariyle daha olumsuz bir seyir 

izlemektedir.  

 

Tablo 2: Türkiye’nin Yolsuzluk Algı Endeksindeki Yeri (1995-2021) 

  
Kaynak: Uluslararası Şeffaflık Örgütü, https://seffaflik.org/2021-yolsuzluk-algi-endeksi-aciklandi/ 

(Erişim: 27.05.2022) 

 

SONSÖZ VE DEĞERLENDİRME 

Netice olarak şunu söylemek mümkündür; yolsuzluk ve onun en yaygın şekilleri olan rüşvet 

ve kayırmacılık, siyasal yozlaşma ile birlikte toplumu ve devleti içten içe kemiren, en önemli 

toplumsal ve yönetsel hastalıklardan biridir. Sebebi ya da sebepleri ne olursa olsun, sonuç olarak bu 

illet, toplumları ifsat eden, devletleri yıkan, çözümü zor olan bir sorunlar yumağıdır. Az gelişmiş 

ülkelerin modernleşme girişimleri, Batıdan ithal ettikleri ve ancak şeklen toplumsal yapıda tesis 

edebildikleri kurumsal ve toplumsal norm düzeyindeki değişiklikler, bu ülkelerde yönetsel 

yolsuzlukları ve politik yozlaşmayı hızlandıran ve yaygınlık kazandıran bir süreç oluşturmuştur.
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Türkiye’ de bu ülkelerden biri olarak sonuçta gelinen noktadan memnun olunmaması 

sebebiyle, özellikle 1960’lardan sonra kamu yönetimi mekanizmalarında bir takım değişikliklere 

gitmiş, reform denemeleri yapmış, ancak umulan başarıya henüz ulaşılamamıştır. Sorunun 

teşhisindeki başarısızlık, tedavideki başarısızlığı doğurmuştur. Ülkemizde, toplumsal yapının ve 

mevcut bünyenin kabul etmediği suni yapılanma çabaları ülke şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bir 

devlet ve toplum oluşturma işlevini başarısız kılmıştır. Her şeyden önce yönetenle yönetilenler 

arasında tabiri caizse vidayla somun gibi bir uyum gerekmektedir. Bu uyum sağlamayınca çark 

dönmemekte ya da teklemektedir. Düşünce piramidini tepesi değil, tabanı üzerine oturtmak 

lazımdır. Bilinen odur ki, Türk toplumu, tam olarak her kurumda ve her durumda temiz yönetimin 

tesis edilmesini istemektedir. Bunu gerçekleştirmek mümkündür. 
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DEVLETLERİN SİYASAL VE YÖNETSEL AÇILARDAN 

KARŞILAŞTIRILMASINA DAİR BİR İNCELEME VE MODEL ÖNERİSİ 

 

Bekir PARLAK1 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri 

Ana Bilim Dalı Başkanı 
 

ÖZET 

Yüzyılların birikimiyle günümüze gelen ve son yüzyılın temel fenomeni olarak görülen 

“devlet” ve onun yürütme gücü olan “kamu yönetimi”, günümüzde değişik açılardan daha yoğun 

bir biçimde araştırılan ve incelenen bir alan olmuştur. Kamu yönetimi araştırmalarının önemli bir 

yönü de “karşılaştırmalı kamu yönetimi” dir. “Karşılaştırmalı yönetim yapıları” olarak da kullanılan 

bu terim, dünya üzerindeki ülkelerin kamu yönetimi sistemlerini karşılaştırmalı bir perspektifte 

analiz etmeyi ifade etmektedir. Dünya siyasi coğrafyasının birkaç kez yeniden şekillendiği yirminci 

yüzyıl boyunca bağımsız ülke sayısının arttığı gözlenmiştir. Geçtiğimiz yüzyılın son on yılında 

özellikle Avrasya’da siyasi harita belirgin biçimde değişmiştir. Avrupa içinde ve dağılan Sovyetler 

Birliği coğrafyasında yeni ve bölünmüş devletler ortaya çıkmış, buna paralel olarak Birleşmiş 

Milletlere üye devletlerin sayısında ciddi bir artış olmuştur. Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin 

devlet sistemleri ve kamu yönetimleri ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulduğunda, neredeyse devlet 

sayısı kadar yönetim şekli olduğu görülür. Ancak, sistematik bir analiz yapıldığında yönetim 

şekilleri belli gruplar altında sınıflandırılabilir. Ülkelerin devlet rejimleri ve yönetim 

mekanizmaları, sahip oldukları yapısal ve işlevsel özellikleriyle daha çok benzerlik gösterdikleri 

ülkelerle bir arada değerlendirilir. Devlet sistemleri ve yönetim modellerini belirleyen tarihi, 

coğrafi, toplumsal, ekonomik ve kültürel faktörler, ülkelerin bu anlamda hangi kategoriye girdiğini 

belirleyen temel değişkenlerdir. Coğrafi yakınlık kültürel yakınlığı, o da ekonomik, toplumsal ve 

siyasi benzerlikleri beraberinde getirebilmektedir. Bununla birlikte her ülkenin kendine has yönetim 

gelenekleri ve kurumları bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, dünya üzerinde kurulu bulunan bağımsız devletler, siyasal sistemleri ve 

yönetim modelleri itibariyle belli başlıklar altında gruplandırılarak senteze tabi tutulacaktır. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için şema ve tablolardan yararlanılacak, okuyucuya sistematik ve 

güncel bilgiler sunulacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Kamu Yönetimi, Karşılaştırmalı Analiz, Dünya Devletleri, 

Sentez, Model Önerisi. 

 

A REVIEW AND MODEL PROPOSAL ON COMPARISON OF STATES FROM 

POLITICAL AND MANAGEMENT PERSPECTIVES 

 

ABSTRACT 

The "state" and its executive power, "public administration", which has come to the present 

day with the accumulation of centuries and is seen as the main phenomenon of the last century, has 

been a field that has been more intensively researched and examined from different perspectives. 

An important aspect of public administration research is "comparative public administration". This 

term, which is also used as "comparative management structures", refers to analyzing the public 

administration systems of countries around the world in a comparative perspective. During the 
 

1 Prof. Dr.,  Bursa Uludağ Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Ana Bilim 

Dalı Başkanı, orcid.org/0000-0001-8919-6481 

Not: Bu çalışma şu eserden geniş ölçüde yararlanılarak hazırlanmıştır: Bekir Parlak, Cantürk Caner, Karşılaştırmalı 

Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Değişim Yayınları, İstanbul, 2020, ss.23-44. 
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twentieth century, when the world's political geography was reshaped several times, it was observed 

that the number of independent countries increased. In the last decade of the last century, the 

political map has changed markedly, especially in Eurasia. New and divided states emerged in 

Europe and in the disintegrating Soviet Union, and in parallel, there was a serious increase in the 

number of member states of the United Nations. When the state systems and public administrations 

of the member states of the United Nations are subjected to a detailed examination, it is seen that 

there are almost as many forms of government as the number of states. However, when a systematic 

analysis is made, management styles can be classified under certain groups. The state regimes and 

administrative mechanisms of the countries are evaluated together with the countries with which 

they are more similar in terms of their structural and functional characteristics. Historical, 

geographical, social, economic and cultural factors that determine state systems and management 

models are the main variables that determine which category countries fall into in this sense. 

Geographical proximity can bring about cultural proximity, which in turn can bring economic, 

social and political similarities. However, each country has its own administrative traditions and 

institutions. 

In this study, the independent states established in the world will be grouped under certain 

headings in terms of their political systems and management models and will be synthesized. In 

order to better understand the subject, diagrams and tables will be used, and systematic and up-to-

date information will be presented to the reader. 

KEYWORDS: Public Administration, Comparative Analysis, World States, Synthesis, 

Model Proposal. 

 

1. TEMEL ÖRGÜTLENME YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Birleşmiş Milletler’e resmi üye olan 193 ülkenin, devlet sistemleri ve yönetim örgütlenmeleri 

incelenirken, öncelikle “Devletin Temel Örgütlenmesi” yönünden bir sınıflandırma yapmak 

gerekir. Buna göre temelde iki tür devlet örgütlenmesinin var olduğu görülür: Üniter Devlet, Bileşik 

Devlet. ŞEMA-1’de gösterildiği gibi bu iki devlet modeli arasında üniter devletler, ayrıca kendi 

içinde yürütme organının merkezilik derecesine ve taşra yönetim sistemine göre iki kısma ayrılır. 

Yürütme organının merkezilik derecesi kıstas alındığında üniter devletler iki kategoriye ayrılır. İlki 

“Merkezi Üniter Devlet” , ikincisi “Adem-i Merkezi Üniter Devlet” tir. Merkezi üniter devlete 

Türkiye, Adem-i merkezi üniter devlete İngiltere örnek gösterilebilir. 

 

 
 

Taşra yönetim tarzı açısından ise üniter devletler; “Bölge Valiliği” sistemiyle (bölgesel 

yönetimler ekseninde) yönetilen üniter devletler ile “İl Sistemi”yle yönetilen üniter devletler 

şeklinde sınıflandırılabilir. Taşrada en üst yönetim kademesinin Bölge Valiliği sistemine dayandığı 
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ülkelere İspanya ve Fransa örnek oluştururken, Türkiye ve Mısır, mülki yönetimin taşradaki en üst 

basamağının il yönetimi şeklinde örgütlendiği ülkeler içinde yer alır. 

Devletlerin temel örgütlenme modellerinde ikinci ana kategoriyi meydana getiren Bileşik 

devletler ise, “Federal Devlet” ve “Konfederal Devlet” şeklinde iki sınıfta değerlendirilir. Bunlara 

“devlet toplulukları da” denilmektedir. 

Federalizm, merkezi yönetimle, federasyonun üye birimlerinin (devletçikler, eyaletler, 

kantonlar, landerler, vb.) yönetimleri arasında anayasa ile güvence altına alınmış bir iktidar 

bölümlenmesinin yapıldığı yönetim şeklidir2. Federal devlet bünyesinde yer alan federe devletler, 

içişlerinde federal anayasa çerçevesinde serbest hareket ederken, devletin dış politikası, makro 

karar ve stratejiler ile büyük ölçekli ekonomik ve mali politika ve uygulamalarda federal sisteme 

tabidirler. Federe birimler üst siyasi organ olarak federal yasamaya ve federal anayasaya bağlıdırlar. 

Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada, Avusturya, İsviçre, Avustralya 

en çok tanınann federal devletlerdir. Yeni federal devletlere örnek olarak ise Rusya Federasyonu 

gösterilebilir3.   

Konfederal devlet, birden çok devletin, sınırlı, ortak ve belirli bir amacı gerçekleştirmek için 

bir araya gelmeleriyle oluşan devlet modelidir. Sözü edilen amaç, genellikle ortak savunma ve ortak 

bir askeri ve siyasi güç meydana getirme gayesine yöneliktir. Konfederasyonun iki belirleyici 

niteliği vardır: Hukuksal yönden üstün bir devletin (super etat) olmaması ve uluslararası hukuki bir 

örgütlenmenin var olmasıdır. Günümüzde devletler konfederasyonunun saf örneği bulunmamakta, 

bu uygulamalar tarihte kalmış gözükmektedir. Özellikle XIX. yüzyılda, Avrupa’da devletler 

sahnesinde yer almış konfederasyonlar ya federal devlete dönüşerek ya da içlerinden tek yapılı 

devletlerin ortaya çıkmasıyla ortadan kalkmışlardır. Aşağıdaki Tablo:1 ‘de federasyon ile 

konfederasyonun karşılaştırması yapılmaktadır4 

 

TABLO 1: Federasyon ile Konfederasyon Arasındaki Farklar 

  KONFEDERASYON FEDERASYON 

Kaynak Uluslararası antlaşmayla kurulur Anayasayla kurulur 

Bağın Niteliği Üye devletler arasındaki bağ “akdî”dir. Anayasal niteliktedir. 

Ayrılma Hakkı Üye devletler üyelikten çıkabilir. Ayrılma hakkı yoktur. 

Uluslararası 

Kişilik 

Üye devletlerin de var Sadece federal devletin var 

Dış İlişkilerde Üye devletler bağımsızdır. Federe devletler federal devlete 

bağlıdır 

Zorlama Gücü Konfederasyonun üye devletler üzerinde 

zorlama gücü yoktur. 

Var 

Vatandaşlık Sadece üye devletlerin vatandaşlığı var. İki tür vatandaşlık var (Federal 

Vatandaşlık +Federe Vatandaşlık ) 

 

Modern doktrine göre federasyonla konfederasyonu ayıran temel ölçüt, uluslararası yetkilerin 

kullanılış tarzında yatmaktadır. Uluslararası yetkiler doğrudan ve münhasıran üye devletlerin her 

biri tarafından kullanılabiliyorsa konfederasyon, bu tür yetkileri kullanma tekeli merkezi devletin 

elinde bulunuyorsa federasyon söz konusudur5. Devletler konfederasyonunda üstün bir devletten 

söz edilemezken, federatif devlet yapılanmasında üstün bir merkezi otorite vardır. 

 
 2 Şener ŞENOCAKLI, Federalizm ve Kıbrıs Uyuşmazlığı, Tutku Yayınları, Ankara, Ocak 2003, s. 12.  1867’de bir 
anayasa ile kurulan Kuzey Almanya Federasyonu buna örnektir. 
3  http://www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm: Kemal Gözler,  Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi 

Yayınları, 2004, s.67-79'dan alınmıştır  (www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm. 15 Mayıs 2004). 
4  http://www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm: Kemal Gözler,  Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi 

Yayınları, 2004, s.67-79'dan alınmıştır  (www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm. 15 Mayıs 2004). 
5 ŞENOCAKLI, A. g. e. , s.39-40. 

http://www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm
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Üniter ve federal devletler bağlamında genel bir değerlendirme yapıldığında, tarihi, coğrafi ve 

siyasi koşulların etkisiyle devletlerin örgütlenme modelleri oluşmaktadır. Coğrafyanın geniş bir 

sahaya yayılması ülkenin federatif sistemde bir devlet olmasını zorlarken, daha küçük coğrafyada 

kurulan ve sosyo-kültürel olarak daha homojen bir toplumsal yapısı olan devletler üniter sistemde 

ortaya çıkmaktadırlar. Üniter ve federal devletler arasındaki farkları Tablo:2’de yine Gözler’in6 açık 

ve işlevsel tablosunda görmek olanaklıdır.  

 

TABLO 2: Federal Devlet ile Üniter Devlet Arasındaki Farklar 

  ÜNİTER DEVLET FEDERAL DEVLET 

Devlet Sayısı Tek devlet var. İki tür devlet var: (1) Bir federal devlet+(2) 

Birden çok federe devlet var. 

Hukuk 

Düzeni 

Tek bir hukuk düzeni var. İki tür hukuk düzeni var: (1) Bir federal hukuk 

düzeni+(2) Birden çok federe hukuk düzeni var 

Y.Y.Y. 

Organları 

Tek yasama, yürütme ve yargı 

organı var. 

İki tür organlar var: (1) Federal Yasama, 

Yürütme ve Yargı Organları+(2)Federe 

Yasama,Yürütme, Yargı Organları 

Yetki 

Paylaşımı 

Merkezî idare ile adem-i 

merkezî idare arasında kanunla 

yapılır 

Federal devlet ile federe devletler arasındaki 

yetki paylaşımı anayasayla yapılmıştır. 

 

2. SİYASİ REJİM YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Devletlerin yönetim yapıları karşılaştırılırken, “Siyasi Rejim” yönünden sınıflandırılmaları da 

gerekir. Buna göre devletler; Demokratik Devlet, Mutlak Monarşik Devlet ve Diktatörlük şeklinde 

üç kısma ayrılır. Diktatörlükler ise; Totaliter Diktatörlük ve Otoriter Diktatörlük olarak iki farklı 

uygulamaya sahne olmaktadır (Bknz. ŞEMA-2). Devletleri siyasi rejimleri yönünden daha sade bir 

sınıflandırma, Demokratik Devletler ve Otoriter Devletler biçiminde de yapılabilir. 

 

 
 

Demokratik devletler açık iktidar ilkesine dayanır ve iktidarın yetkileri anayasal olarak ve kişi 

hak ve özgürlükleri ile sınırlandırılır. Liberal siyasal rejimler olarak da geçen demokratik devlet 

yapılanmasında esas olan, yönetenlerin otoritesinin yönetilenler lehine sınırlandırılması ve 

denetlenmesidir. “Günümüzde yaygın bir demokratikleşme eğilimi gözlenmektedir. Komünizmden, 

sağ kanat diktatörlüklerden ve üçüncü dünyanın değişik yönetimlerinden demokrasiye geçiş 

yaşanmaktadır.”7 

 
6  http://www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm: Kemal Gözler,  Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa Ekin Kitabevi 

Yayınları, 2004, s.67-79'dan alınmıştır  (www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm. 15 Mayıs 2004). 

 
7 Aytekin YILMAZ, “Demokratik Gelişme ve Türkiye’de Demokrasi”, 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, 
(Editörler: Adnan KÜÇÜK, Selahaddin BAKAN, Ahmet KARADAĞ), 1. Cilt, Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005 s.295. 

http://www.anayasa.gen.tr/uniter-bilesik.htm
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Tersine bir uygulama, yani yönetenlerin otoritesinin yönetilenler aleyhine pekiştirilmesi 

Otoriter Rejimleri ortaya çıkartır. İktisadi ve toplumsal yapıdaki dengelerin bozulması nedeniyle 

oluşan otoriter rejimler, hükümet biçimi olarak siyasal özgürlüklerin kötü kullanılması ve genel 

çıkarlara karşı bireyci bencilliğin ağır basması şeklinde karakterize edilebilir8. 

Latin Amerika, Afrika, Ortadoğu ülkelerinin bir kısmında görülen ve yakın ve uzak geçmişte 

bazı Avrupa devletlerinin de sahip olduğu otoriter rejimler, evrensel demokratik değerlerin gelişip 

yayılması ve açık toplum uygulamalarının yoğunlaşmasıyla süreç içinde azalma eğilimi 

göstermektedir. 

 

3. İDARİ ÖRGÜTLENME YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Karşılaştırmalı devlet ve kamu yönetimi analizimize “İdari Örgütlenme” kriteriyle devam 

edelim (Bknz. ŞEMA-3). Dünya üzerinde kurulu dev-letler, kamu otoritesinin ağırlıklı oluştuğu 

düzeye göre, diğer bir ifadeyle kamusal yetki, kaynak ve personelin merkezi yönetimde ya da 

yerinden yönetimde yoğunlaşmasına göre iki ana kategoriye ayrılır: “Merkeziyetçi Devletler, Adem-

i Merkeziyetçi Devletler”. Ülkelerin hemen hepsinde (Vatikan, Monaco gibi çok küçük devletçikler 

hariç) merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri birlikte uygulanır. 

 

 
 

Merkeziyetçi devlet, kamusal hizmetleri merkezde toplayan ve bu hizmetleri merkez ve 

merkezin hiyerarşisi içinde yer alan kuruluşlarca yürütülmesine ağırlık veren devletlerdir. Kamusal 

görev, yetki ve sorumluluklar, kamu bütçesi ve kamu personelinin büyük kısmının merkezi yönetim 

elinde bulunmasına merkeziyetçilik denilmektedir. Türkiye, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, 

Ortadoğu’daki çoğu ülkeler, Afrika ülkelerinin büyük bölümü, Yunanistan, Bulgaristan ve Fransa 

merkeziyetçi devletler olarak tanınmaktadırlar. Anılan ülkelerin merkeziyetçilik dereceleri, tarihi, 

siyasi, toplumsal ve coğrafi faktörler çerçevesinde doğal olarak farklılık göstermektedir. 

Adem-i merkeziyetçi devletlerde, kamusal yetkiler ve kaynaklar başkentte yani devletin 

merkezi organlarında değil, bilakis, devletin tüzel kişiliğinden ayrı kamu tüzel kişilikleri bulunan, 

geniş anlamda  yerinden yönetim, özel anlamda yerel yönetimlerde  yoğunlaşmaktadır. Federal 

devletlerin, yapıları ve doğaları gereği hemen hepsi adem-i merkezi bir örgütlenme gösterirken, 

üniter devletlerin daha çok merkeziyetçi bir yapı sergiledikleri bilinir. Bununla birlikte, İngiltere ve 

Japonya gibi üniter olup adem-i merkezi tarzda yönetilen ülkeler de bulunmaktadır. Adem-

merkeziyetçi devlet, kamusal hizmetlerin daha çok yerinden yönetim sistemiyle yürütüldüğü ve 

yerel yönetimlerin ülkenin güçlü yapı taşları olarak görüldüğü yönetim modelini ifade eder. 

Günümüzde ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, İskandinav ülkeleri, Benelüx ülkeleri (Belçika, 

Hollanda, Lüksemburg), Hindistan, Kanada, Avustralya, Brezilya, Danimarka yerinden yönetim 

 
8 Esat ÇAM, Siyaset Bilimine Giriş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları No: 457, Gür-yay Matbaacılık, 
İstanbul, 1981, s.445-446. 
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modelinin, diğer bir deyimle adem-i merkeziyetçiliğin ilk akla gelen temsilcileridir. Yine bu 

ülkelerin yönetimlerinin adem-i merkezilik derecesi önemli farklılıklar göstermekte, tek düze bir 

yerinden yönetim yapılanmasından bahsedilememektedir. 

 

4. YÜRÜTMENİN BAŞI YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Yürütmenin Başı yönünden kıyaslama yapıldığında (Bknz. ŞEMA-4), üç ayrı sistemin 

uygulandığı görülür. Bunlar; “Başkanlık Sistemi”, “Yarı Başkanlık Sistemi” ve “Parlamenter 

Sistem”dir. 

 
 

Başkanlık Sistemi, sert kuvvetler ayrılığının bulunduğu ve yasama ile yürütmenin birbirinden 

mutlak bir şekilde ayrıldığı bir yürütme tarzıdır. Bu uygulamaya “başkanlık sistemi” yerine 

“başkanlık rejimi”, “başkanlık demokrasisi” veya “başkanlık hükümeti” de denilebilir. En tanınmış 

örneği ABD’dir9. Sistemin belirleyici özellikleri; yasama ve yürütme organları arasında sert bir 

kuvvetler ayrılığı, yürütme organının tekliği ve etkinliği ile kuvvetlerin birbirini kontrol etmesidir. 

Başkan iki dereceli bir seçimle göreve gelir ve süresi 4 yıldır10. 

Türkiye, günümüzde “başkanlık” sistemiyle yönetilen bir ülkedir. Sistemin adı 

“cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak belirlenmiştir. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı “Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 Nisan 2017 günü halk oylaması ile 

kabul edilmiştir. Ardından Türkiye parlamenter sistemden “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçmiştir. 

Yarı Başkanlık Sistemi: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçildiği parlamenter sistemin 

adıdır. Bu tür bir yürütme yapılanmasına esasında “yarı parlamenter sistem” de denilebilir. Yarı 

başkanlık sisteminde iki başlı yürütme söz konusudur ve başkanlık siteminden farklı olarak 

yürütmenin bir kanadı olan bakanlar kurulu yasama organına karşı sorumludur. Fransa ilk akla 

gelen örnektir. Bunun yanı sıra Avusturya, İrlanda, Portekiz, Finlandiya ve İzlanda, sistemin diğer 

örnekleri olarak verilebilir. Bu ülkeler temelde parlamenter sitemin özelliklerini taşımakla beraber, 

devlet başkanları halk tarafında doğrudan seçilerek göreve gelmektedir 11 . Hem başkanlık 

sisteminde, hem de yarı başkanlık sisteminde başkan veya cumhurbaşkanı halkın oylarıyla seçilir.  

Yürütmenin başı yönünden son bir kategori, parlamenter sistemdir. Yumuşak kuvvetler 

ayrılığı uygulamasının bir sonucu olan bu sistem, yasama ve yürütme işlevleri iki ayrı organa 

verilmişse de, söz konusu organlar birbirinden tam olarak bağımsız değildir. Organlar arasındaki 

ilişkiler işlevsel bir işbirliğine dayanır. “Parlamenter demokrasi ya da parlamenter rejim olarak da 

adlandırılabilen bu sistem, dünya devletleri arasında oldukça yaygındır. Almanya, Hollanda, İtalya, 

 
9 Kemal GÖZLER, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, İkinci Baskı, Bursa, 2002, s:91-92. 
10 Burhan KUZU, “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi”, 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat I. Cilt, (Editörler: 
Adnan KÜÇÜK, Selahattin BAKAN, Ahmet KARADAĞ), Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, s. 168-172. 

11 GÖZLER, A. g. e., s.99. 
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İspanya, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç ve Yunanistan sistemin ilk akla gelen örnekleridir12. 

 

5. YÜRÜTME ORGANININ YAPISI YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Yürütme Organının Yapısı bakımından dünya devletleri, iki ana grupta değerlendirilir. Bu 

değerlendirmeye göre birinci grupta Tekli Yürütme Organına sahip ülkeler, ikinci grupta ise Düalist 

Yürütme Organıyla yapılanan ülkeler yer alır (Bknz. ŞEMA-5). 

 

 
 

Tekli Yürütme Organı ekseninde örgütlenen devletler “başkanlık sistemi”yle yönetilmekte, 

Düalist Yürütme Organına sahip devletler ise parlamenter sistemin temsilcileridir. İlkinde yürütme 

gücü “başkan”ın elinde toplanmakta, diğerinde cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu tarafından 

paylaşılmaktadır. Bir kısım düalist yürütmeye sahip ülkeler, parlamenter sistemde değil yarı 

başkanlık sisteminde yer alır.  

 

6. MÜLKİ YÖNETİM AÇISINDAN DEVLETLER  

 

Mülki Yönetimin Düzenlenmesi açısından karşılaştırma yapılacak olursa, uygulamaların iki 

eksende toplandığı görülür: Bölge Yönetimi ve İl Yöne-timi. Ülkelerin bir kısmında mülki alanın 

yönetiminde bölgesel idareler ağırlıklı bir sistem uygulanırken, bir kısım ülkeler ise il sistemini esas 

almışlardır (Bknz. ŞEMA-6). 

 

 

 
12 GÖZLER, A. g. e., s. 100. 
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Bölge Yönetimi, “sosyo-ekonomik eksenli bölge yönetimi”, “mülki eksenli bölge yönetimi” 

olarak iki değişik şekilde uygulanmaktadır. Fransa’daki bölge idareleri (Région), 1960’lı yıllarda 

ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak ve bölgeler arası dengesizlikleri gidermek amacıyla 

oluşturulmuştur. Ekonomik ve Sosyal Konsey adlı organıyla Fransız bölge idareleri, o tarihten bu 

yana önemli işlevler görmüş ve bu nitelikteki bölgesel yönetim kademesi oluşturulmasına iyi bir 

örnek olmuştur. 

Mülki eksenli bölge yönetimi, ülkenin merkezi yönetimiyle il yönetimi veya benzeri yönetim 

kademesi arasında tam bir yönetim basamağı oluşturan ve taşra yönetiminin temeli olarak ya da en 

üst yerel yönetim kademesi olarak kurulan bölge idarelerine dayanan sistemdir. Bu sistemde bölge 

kavramı değişik adlarla ve işlevlerle tanımlanabilmektedir. Bilhassa coğrafyası büyük ve/veya 

sosyal ve kültürel olarak önemli farklılıkları barındıran ülkelerde bölgesel birimler önemli bir 

yönetim kademesi konumundadırlar. Belçika, Rusya, Çin, İspanya, İsviçre (Kanton), Portekiz, 

Yunanistan bu modele örnek verilebilir. Bu uygulamada bazı ülkelerde bölge idareleri hem bir taşra 

yönetim birimi hem de il yerel yönetimlerinin üstünde bir yerel yönetim kademesi olarak yer alır. 

Bölge kademeleri, ülkeler itibariyle farklı adlarla adlandırılmaktadır. İngiltere örneğinde olduğu 

gibi salt bir yerel yönetim kademesi olarak fonksiyon üstlenen ve bölgesel bir meclisle hizmetlerini 

yürüten bölgesel birimler görülmektedir.  

İl sistemiyle taşra idaresinin düzenlendiği ve bölgesel yönetim kademe-sinin bulunmadığı 

ülkeler diğer bir grubu meydana getirir. Norveç, Danimarka, Mısır, İtalya ve Türkiye taşrada il 

eksenli yönetim modelinin temsilcileridir. Mülki yönetimin il idaresine dayandığı merkezin taşrada 

kurduğu bu tür yapılanma iki model çerçevesinde örneklendirilir. Bunlardan birincisi “fonksiyonel il 

sistemi” , ikincisi “kapsayıcı il sistemi”dir. İlkinde il yönetimi belli kamusal hizmetlerde yoğunlaşan 

ve yüklendiği işlevler esas alınarak örgütlenen bir özellik gösterirken, kapsayıcı il sisteminde 

merkezi yönetimin ülke coğrafyasında sorumlu olduğu tüm hizmetleri il ölçeğinde yerine getiren ve 

ülkenin tümüne aynı yönetim yapısıyla kurulan vilayetler söz konusudur. İtalya ilk sisteme örnek 

verilirken, Türkiye ve Mısır kapsayıcı valilik sistemini tam olarak yansıtmaktadır. Bilindiği gibi 

ülkemizde, Anayasa’ya göre illerin üzerinde bir mülki yönetim kademesi kurulamamaktadır. 

 

7. HÜKÜMET SİSTEMLERİ YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Karşılaştırmalı siyasal ve yönetsel yapılar analizinin önemli bir unsuru da, “Hükümet 

Sistemleri”nin incelenmesidir. ŞEMA-7’de ayrıntılı olarak gösterildiği gibi, bu kıyaslamanın temel 

öznesi yasama, yürütme ve yargı olarak bilinen üç ana organın karşılıklı etkileşimidir. Daha somut 

olarak kuvvetler birliği ya da kuvvetler ayrılığı şeklinde örgütlenme tarzları, hükümet 

sistemlerindeki farklılıkları ortaya çıkarır. Hükümet sistemlerinde yasama ve yürütmenin karşılıklı 

duruşları farklılığın kaynağı durumundadır. 
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Hükümet sistemleri üzerine Eski Çağ’dan bu ayan kafa yoran düşünürlerden Aristo, üç tip 

yönetim biçimini belirlemişti. Bunlar, bir “monark”ın yönetimindeki “tiranlık”, sınırlı bir aristokrat 

grubun yönetimindeki “oligarşi” ve hükümetlerin yönetimindeki “demokrasi”dir33. Bugüne kadar 

ideal yönetim arayışları düşünsel ve uygulama bağlamında devam etmekte ve “Fransız İhtilali ve 

Aydınlanma Düşüncesi”yle yeni bir içerik kazanmaktaydı. Tarihsel perspektiften bakıldığında 

“kuvvetlerin birliği” ya da “kuvvetlerin ayrılığı” hükümet sistemlerini temelde belirleyen en önemli 

olgu olmuştur. 

Kuvvetler Birliği Sistemleri, iki şekilde uygulanabilmektedir. “Yürütme Organında Birleşme” 

ve “Yasama Organında Birleşme”. Mutlak Monarşiler ve Diktatörlükler, ilk terimin yani “yürütme 

organında birleşme” uygulamasının iki farklı yansımasıdır. Meclis hükümeti şeklindeki yapılanma 

ise yasama organında birleşen kuvvetler birliği sistemini temsil eder. 

Mutlak monarşi, yasama ve yürütmenin hükümdarda toplandığı bir hükümet sistemi olurken, 

diktatörlük, yasama, yürütme ve çoğunlukla yargının bile tek kişinin veya grubun elinde toplandığı 

bir rejimdir. Her iki rejim de anti-demokratiktir ve bunlar meşruti monarşiyle karıştırıl-mamalıdır. 

Meşruti monarşi, bir kuvvetler ayrılığı sistemi olarak parlamenter demokrasiye dayanır ve İngiltere, 

Belçika Danimarka, İspanya, İsveç, Hollanda, Japonya gibi çağdaş demokratik devletlerde yaygın 

bir hükümet sistemidir. Mutlak monarşi, Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sının devlet şeklini ifade 

eder. Günümüzde Suudi Arabistan ve bazı geleneksel karakterli sultanlıklar mutlak monarşiye 

örnek verilebilir34. 

Diktatörlükler de yine demokratik olmayan ve kendi arasında çeşitlilikler gösteren bir 

hükümet sistemidir. Totaliter diktatörlük ve Otoriter Diktatörlük şeklinde iki sınıfa ayrılan bu tür 

rejimlerde toplumdaki plüralist yapılar tasfiye edilir ve devlet içinde iktidar gruplarının oluşmasına 

tahammül edilmez. Totaliter diktatörlüğe Stalin dönemi Sovyetler Birliği ile Hitler idaresindeki 

Nazi Almanya’sı iyi birer örnektir. Franko İspanya’sı, Kaddafi Libya’sı, Saddam dönemi Irak’ı ile 

Afrika ve Güney Amerika’da görülen anti-demokratik rejimler otoriter diktatörlüğün geçmişteki ve 

günümüzdeki örnekleridir35. 

Yasama organında birleşme, Meclis Hükümeti modeli olarak bilinir. Yasama ve yürütme 

organları, yasama organında birleşmişlerdir. “Konvansiyonel Sistem” de denilen meclis hükümeti 

şeklindeki yapılanmada, yasama hem yasaları çıkarmakta, hem de çıkardığı yasaları 

uygulamaktadır. Jean-Jacques Rousseau’nun savunduğu ve 1792-1795 yılları arasın-da Fransa’da, 

1920-1923’de Türkiye’de uygulanan bu sistem, günümüzde İsviçre’de benzeri bir biçimde tatbikat 

sahası bulmaktadır. Ancak, İsviçre’deki sistem pek çok yönüyle meclis hükümeti uygulaması olarak 

kabul edilebilse de, yürütme organı olan Federal Konsey’in, yasama organı tarafından görevden 

alınamaması, yani yürütme organının yasama organına bağımlı olmamasından dolayı tam bir meclis 

hükümeti sisteminin olduğunu söylemek güçtür36. 

Kuvvetler ayrılığı sistemleri, John Locke ve Montesquieu’ nün fikri öncülüğünü yaptığı 

hükümet biçimlerini ifade eder. Bu sistemde yasama, yürütme ve yargı organı olarak üç ana 

kuvvetin birbirinden yapı ve işlev olarak ayrılması ve birbirine anayasal bir üstünlüğünün 

bulunmaması esastır. Kuvvetler ayrılığı, demokratik rejimlerin ve anayasal devlet şeklinin 

oluşmasında temel unsurlardan biri olmuştur. Hukuk devletinin şartlarından biri olarak kabul edilen 

bu ilke, uygulamada yasama ve yürütme kuvvetlerinin ayrı ayrı organlara verildiği hükümet 

sistemlerinde somut ifadesini bulur. Kuvvetler ayrılığı sistemleri iki farklı uygulama şeklinde 

kendini gösterir: Sert Kuvvetler Ayrılığı ve Yumuşak Kuvvetler Ayrılığı. 

Sert kuvvetler ayrılığı, “başkanlık sistemi” yle özdeşleşmiştir. Sistemde yasama ve yürütme 

birbirinden kesin bir biçimde ayrılmakta, bu fonksiyonlar iki ayrı organa verilmektedir. Yasama ve 

yürütme birbirinden bağımsızdırlar ve ayrı olarak seçilirler. Söz konusu iki kuvvetin anayasal 

 
 33 Ömer ÇAHA, “Cumhuriyet ve Demokrasi”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat I. Cilt, (Editörler: 

Adnan KÜÇÜK, Selahaddin BAKAN, Ahmet KARADAĞ), Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, s. 352. 

 GÖZLER, A. g. e., s.85-86 
 34 GÖZLER, A .g. ,e. ,s. 86 
 35 GÖZLER, A. g. e., s.87-.91 

 36 GÖZLER, A. g. e., s.87-.91 

 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

7
4

 

statüleri birbirine eşit düzeydedir. ABD, bunun en iyi örneği durumun-dadır. “Yarı-başkanlık 

Sistem”i de sert kuvvetler ayrılığının biraz daha esnetilmiş bir pratiği olarak karşımıza çıkar. 

Fransa, yarı-başkanlık sis-teminin en çok tanınan örneği olmaktadır. Her iki sistem de yukarıda 

anlatıldığı için burada tekrar açıklamaya girilmeyecektir. 

Yumuşak kuvvetler ayrılığı ise “parlamenter rejimleri” ifade etmektedir. Bu tür siyasi 

yapılanmada yasama ve yürütme gücü ayrı organlara verilmekle birlikte, bu organları birbirinden 

yumuşak bir şekilde ayrılması söz konusudur. Yasama ve yürütme birbirinden tam olarak bağımsız 

değildir, bazı işlevleri yönüyle iç içe geçmiş bir ilişki düzeni vardır. Bu sistemin esas mantığı 

“kuvvetlerin işbirliği” ne dayanır. Parlamenter sistem de yine yukarıda gereken ölçüde tanıtıldığı 

için burada tekrar üzerinde durulmayacaktır. 

 

8. YASAMA ORGANININ YAPISI BAKIMINDAN DEVLETLER 

 

Dünya devletlerini karşılaştırılacağı alanlardan biri de hiç kuşkusuz Yasama Organının 

Yapılanması’dır. Yasama organları iki farklı tarza oluşmuşlardır. ŞEMA-8’de gösterildiği üzere, 

bunlardan birincisi, Tek Meclisli Yasama, ikincisi Çift Meclisli Yasama’ dır. İlkinin nispeten daha 

yaygın bir uygulama olduğu söylenebilir. 

 

 
 

Tek Meclisli Yasama (Unicameral Yasama Sistemi), ulusal düzeyde yasama gücünün bir 

meclis tarafından kullanılması ve başka bir yasama organının bulunmaması anlamına gelir. “Seçim 

sürecinin kısa olması, yetki kargaşası yaşanmaması ve hızlı karar alınması en önemli 

üstünlükleridir. Dünyada federal devletler dışındaki ülkelerin çoğunda tek meclisli parlamento 

yaygındır37”. Türkiye 1982 Anayasası ile tek meclisli sistemi kabul etmiştir. TBMM, ülkemizde 

yasama gücünü elinde bulunduran yegane organdır. Oysa 1961 Anayasası döneminde Türkiye, çift 

meclisli yasama sistemine sahipti. Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu, yasama yetkisini birlikte 

kullanıyorlardı. 

Çift Meclisli Yasama (Bi-cameral Yasama Sistemi), bizdeki 1961 Anayasası’nın kurduğu 

sistem benzeri, yasamanın iki kanadının olduğu yapıları tanımlamaktadır. Federal devletler başta 

olmak üzere dünya devletlerinin bir kısmı düalist yasama düzenine sahiptir. ABD’.de Temsilciler 

Meclisi ve Senato, Fransa’da Ulusal Meclis ve Senato, İngiltere’de Avam Kamarası ve Lordlar 

Kamarası, Almanya’da Federal Meclis (Bundestag) ve Eyaletler Meclisi (Bundesrat) ikili yasama 

organına örnek oluşturmaktadırlar. 

 
 37  Hasan BURAN, “Parlamentoların İşlevleri, Parlamenter Sistemlerde Hükümetin Parlamento Tarafından 

Denetimiyle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat, I. Cilt, (Editörler: 
Adnan KÜÇÜK, Selahattin BAKAN, Ahmet KARADAĞ), Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005, s.115. 
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Yasamanın düalist bir düzende yürütüldüğü devletlerde genellikle Ulusal Meclisler ya da 

bunun konumunda bulunan organlar, ülke düzeyinde seçim bölgeleri itibariyle doğrudan seçmenler 

tarafından seçilerek gönderilen temsilcilerden oluşur. Yasamanın ikinci kanadı olan ve daha çok 

senato olarak adlandırılan organlar ise, eyaletlerden ya da bölgesel ve yerel yönetimlerden seçilerek 

gelen kişiler ile ulusal meclis üyelerinin kendi aralarından seçip görevlendirdikleri kişilerden 

meydana gelir. 

Yasama gücünü oluşturan parlamentolar, şu şekilde de bir değer-lendirmeye ve 

sınıflandırmaya tabi tutulabilir38:  

• Yasa Yapma Yetkisi Sınırlı Parlamentolar,  

• Sadece Yasa Yapabilen ve Sembolik İşlevleri Yerine Getirebilen Parlamentolar,  

• Yasa Yapan, Sembolik Yetkiler Kullanan ve Hükümet Denetleyebilen Parlamentolar,  

• Yasa Yapan, Hükümeti Denetleyen ve Cumhurbaşkanı Seçebilen Parlamentolar,  

• Meclis Hükümeti Sistemi Parlamentolar. 

 

9. YARGI DÜZENİ AÇISINDAN DEVLETLER 

 

Yargı Düzeni bakımından devletleri analiz ettiğimizde, yasama organı yapılanmasındaki gibi 

iki farklı tarzı görürüz: Tek Yargı Düzeni, Düalist Yargı Düzeni (ŞEMA: 9). 

 
 

Tek Yargı Düzeni Anglo-Sakson modelidir. Kamu hukuku ile özel hukuk ayırımı 

yapılmamıştır. Ülkede her türden davaya bakan mahkemeler aynı çatı altında toplanmıştır. Adli ve 

idari yargı farklılığı yoktur. ABD ve diğer Anglo-Sakson devlet geleneğine sahip ülkelerde “tekli 

yargı” sistemi mevcuttur. ABD’nde kesin hatlarla çizilmiş bir adli yargı-idari yargı ayırımı 

olmamakla beraber, kamu yönetiminin denetlendiği ve devletin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde 

son sözü söyleyebilecek bir yapılanma da mevcuttur. Yüce Mahkeme (Supreme Court), Temyiz 

Mahkemeleri (Courts of Appeals) ve Bölge Mahkemeleri ( District Courts) Söz konusu 

yapılanmanın birer unsurudur. Ayrıca tekli yargı düzenini uygulayan ülkelerde günümüzde yönetim 

 
 38 BURAN, A.g.e., s.117. 
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hukuku alanına giren konularda ayrı bir yargılama düzeni oluşturarak yönetsel mahkemelerin 

kurulduğu gözlenmektedir. Avrupa Birliği sürecinde İngiltere böyle bir düzenlemeye gitmiştir. 

Düalist Yargı Düzeninde kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı net bir şekilde yapılmıştır. Adli 

ve idari yargı olmak üzere iki farklı yargı düzeni, bağımsız yargılama yetkisini kullanır. Kara 

Avrupa’sı modeli olarak tanınan düalist yargı düzeni, Fransa eksenli bir yargı yapılanmasını ifade 

eder. Bu yargı düzeninde, kişilerle kamu yönetimi arasındaki uyuşmazlıklar idari yargı düzeninde 

çözümlenir. Uygulamada her iki yargı düzeninin de başında en üst temyiz merciini temsil eden 

yüksek mahkeme görev yapar. Ülkemizde adli yargının üst derece mahkemesi Yargıtay, idari 

yargının ise Danıştay’dır. Türkiye’nin yanı sıra dünya ülkelerinin çoğunda bu sistem 

uygulanmaktadır. Fransa, İspanya, Japonya, Alman-ya ve Mısır örnek olarak sunulabilir. 

 

10. SEÇİM SİSTEMLERİ YÖNÜYLE DEVLETLER 

 

Seçim Sistemleri Yönünden yapılacak bir inceleme, diğer bir karşılaştırma perspektifimiz 

olacaktır. ŞEMA-10’da ayrıntısıyla belirtildiği gibi, dünya üzerindeki demokratik ülkelerde 

uygulanan seçim sitemleri temelde iki kısma ayrılır. Bunlar Çoğunluk Sistemi ile Nispi Temsil 

Sistemi’dir. 

Çoğunluk Sistemi, Tek Turlu Çoğunluk Sistemi ve İki Turlu Çoğunluk Sistemi şeklinde yine 

kendi içinde iki gruba ayrılır. Tek Turlu Çoğunluk Sisteminde en çok oyu alan aday veya en çok oyu 

alan partinin bütün adayları seçilmiş olur. Basit çoğunluk sistemi de denilebilen bu modelde, “tek 

isimli” ve “listeli” olmak üzere iki değişik seçim uygulama şekli olabilmektedir. Tek İsimli-Tek 

Turlu seçim sistemi, İngiltere, ABD ve bazı Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanmaktadır. Listeli-Tek 

Turlu sistem, 1946-1960 yılları arasında Türkiye’de uygulanmıştır. İki Turlu Çoğunluk Sisteminde 

seçimler şöyle gerçekleşir: Birinci tur seçimde bir aday veya bir siyasi parti belli bir seçim 

çevresinde geçerli olan oyların yarıdan bir fazlasını diğer bir deyimle mutlak çoğunluğu elde ederse, 

söz konusu aday ya da parti seçilmiş olur. İkinci tur oylamaya gerek kalmaz. Eğer birinci turda 

hiçbir aday veya siyasi parti mutlak çoğunluğu sağlayamazsa, ikinci tur seçime gidilir ve birinci 

turda en çok oy toplamış olan aday veya parti ikinci turda yarışır. Mutlak çoğunluğa ulaşan seçimi 

kazanmış olur. Sözü edilen sistem, “tek isimli-iki turlu”, veya “ listeli-iki turlu” olmak üzere iki ayrı 

şekilde tatbik edilebilmektedir. Tek İsimli-Tek Turlu sistem, Üçüncü ve Beşinci Cumhuriyetler 

döneminde geçerli olmuştur. Listeli-iki turlu seçim sistemi günümüzde Fransa’da nüfusu 3500’den 

küçük belediyelerde, belediye meclis üyelerinin seçiminde geçerlidir39.  

Nispi Temsil Sistemi, orantılı temsile dayanan ve doğası gereği listeli uygulanan bir seçim 

sitemidir. Seçime katılan siyasi partilerin seçmenlerden aldığı oy oranında temsilci çıkarmasını 

öngören bir seçim siste-midir. Ulusal Düzeyde Nispi Temsil ile Seçim Çevresi Düzeyinde Nispi 

Temsil olmak üzere iki ayrı tarzda uygulaması görülen söz konusu sistemin özellikle ikincisi, yani 

seçim çevresi eksenli nispi temsil modeli günümüzde yaygın olarak kullanılmakta, ulusal düzeyde 

nispi temsil istisnai olarak uygulanmaktadır. Ulusal Nispi Temsil Sisteminde tüm ülke bir seçim 

bölgesi olarak kabul edilir ve bütün milletvekilleri ulusal seçim çevresinden seçilir. Partiler ülke 

genelinde aldığı oy oranında milletvekili çıkarır. Daha çok küçük ülkelerde uygulanan söz konusu 

seçim sisteminin günümüzdeki temsilcilerine Hollanda ve İsrail birer örnektir. Seçim Çevresi 

Düzeyinde Nispi Temsilde, seçime katılan siyasi partiler, belirlenen seçim çevresinden çıkardığı 

milletvekili sayısı kadar adayı kapsayan bir listeyi esas alırlar. Her parti elde ettiği oy oranında 

milletvekili çıkarırlar. Sözü edilen modelin üç farklı uygulaması görülmektedir. Bunlar; “en büyük 

artık usulü, en kuvvetli ortalama usulü, ulusal artık usulü, D’hondt usulüdür. En kuvvetli ortalama 

usulü, Hollanda, Danimarka İsviçre gibi ülkelerde görülmekte, ulusal artık usulü Türkiye’de 1965 

genel seçimlerinde uygulanmış, D’hondt usulü ise günümüz Türkiye’sinde, Hollanda, Belçika, 

Avusturya, Finlandiya, Portekiz’de seçim sistemi olarak kabul görmektedir40. 

 
39 GÖZLER, A.g.e., s:134. 

40 GÖZLER, A. e. s: 138-141. 
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Liberal devlet anlayışının dayandığı bireycilik ve parlamentoculuk ile demokratik hukuk 

devletinin esas şartlarından olan katılımcı yönetim kriteri, seçim mekanizmasını modern çağın 

vazgeçilmez demokratik kurumlarından biri durumuna getirmiştir. ”Liberal devletin, halk 

egemenliği anlayışının terk edilerek benimsemiş olduğu milli egemenlik anlayışına göre egemenlik 

somut olan halka değil, soyut olan millete aittir. Egemenlik bölünemez ve başkasına devredilemez. 

Bu anlayışta, milletin iradesi yalnızca temsilcileri aracılığıyla açıklanabilir”41. Ancak, Yirmi Birinci 

Yüzyıla girerken dünyada temsili demokrasi krizi yaşanmış ve seçmenlerin doğrudan görüşlerini ve 

oylarını yansıta bileceği taban demokrasisine geçişin yolları aranmaya başlanmıştır. Temsili 

demokrasi kurumlarının etkinliklerini yitirdiği ve seçmenlerin değil temsilcilerin tercihinin 

sorulduğu ve çıkarının korunduğu savına dayanan bu eğilim, seçim sitemleri ve siyasi parti 

yapılarında yeni yüzyılda yeni gelişmeleri beraberinde getirmesi beklenmektedir. 

 
 

11. YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEVLETLER 

 

Bir başka karşılaştırma değişkenimiz, yerel yönetim sistemleri açısındandır. Ülkelerin yerel 

yönetim sistemleri, her şeyden önce merkeziyetçilik ile adem-i merkeziyetçilik skalasında hangi 

noktada yer aldığına göre şekillenmektedir. Kimi ülkeler, kamusal görev,  yetki, sorumluluk, kamu 

kaynakları ve kamu personeli kriterlerine göre (bunların daha büyük bölümünü merkezi yönetim 

elinde tuttuğu için) merkeziyetçi bir noktada yer alırken, kimi ülkelerde ise bu kriterlerin merkezi 

devletin kamu tüzel kişiliği dışında yer alan yerinden yönetim ve yerel yönetim kurum ve 

kuruluşlarında yoğunlaştığı için adem-i merkezi bir yönetim düzeni geçerlidir. Bu kıyaslama idari 

örgütlenme yönünden devletler değişkeninde anlatılmıştı. Burada karşılaştırma değişkeni olarak, 

yerel yönetim düzenindeki gruplanmalar kullanılmaktadır. Buna göre bazı devletlerde yerel 

yönetimler çoklu kademelenme (multi level), kimi devletlerde ise az kademeli (low level) olarak 

çalışmaktadırlar. Şema 11 de konu görsel olarak ortaya konulmaktadır. Çok kademeli yerel yönetim 

üçten fazla kademeden oluşan yerel yönetim sistemleri anlatılırken, az kademelide ise üç ve daha az 

kademede yerel yönetimler söz konusudur.  

 
41  Adnan KÜÇÜK, “Siyasi Partilerin Yasaklanması Meselesi ve Türkiye’de Siyasi Partilere İlişkin Yasaklamalar 
Rejimi”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Siyasal Hayat I. Cilt, (Editörler: Adnan KÜÇÜK, Selahattin BAKAN, 
Ahmet KARADAĞ), Aktüel Yayınları, İstanbul, 2005 s. 432. 
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ŞEMA 11 

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Şema 11’de görüldüğü gibi bazı ülkelerde bir-iki kademeden oluşan az seviyeli bir yerel 

yönetim düzeni varken, bazılarında bu kademelerin sayısı beş-altıya kadar yükselmektedir. Esasında 

bu değişken ülkelerin kendi içinde bölgesel ve yasal boyutlarda farklılaşabilmektedir. Örnek 

vermek gerekirse Türkiye’de büyükşehir belediyesi olan illerde yerel yönetim düzeni az kademeli 

bir görünüm sergiler. Büyükşehirlerin olduğu illerde yerel yönetimler üç kademelidir. Türkiye’de 

30 ilde sadece “büyükşehir belediyesi”, “büyükşehir ilçe belediyesi” ve “mahalle muhtarlığı” 

vardır. Mahalle muhtarlığını klasik yerel yönetim türü olarak kabul edilmezse kademe sayısı ikiye 

inmektedir. Oysa büyükşehir belediyesinin kurulmadığı, nüfusu 750 binin altında bulunan 51 ilde 

çok kademeli bir yerel yönetim düzeni geçerlidir. “İl belediyesi”, “il özel idaresi”, ilçe belediyesi”, 

“belde belediyesi” , “köy muhtarlığı” ve “mahalle muhtarlığı”. Görüldüğü gibi Türkiye’nin çoğu 

ilinde beş kademeli bir yerel yönetim basamaklanması söz konusudur. Az kademeli yerel yönetim 

sistemine örnek olarak Azerbaycan verilebilir. Bu devlette anayasada yerel yönetim olarak “Yerel 

Öz Yönetim” geçmektedir. Belediyeleri ifade eden bu yönetim birimleri, ülkenin tek kademeli bir 

yerel kamu otoritesi (merkezin taşra uzantıları olan “rayon” yönetimlerini, “özerk cumhuriyeti” ve 

“sahar”ları içermez) 1722 tanedir. Bu sayı, Azerbaycan’ın belediye sayısıdır. Bunlar büyük şehirler, 

küçük şehirler ve daha küçük yerleşim birimlerini kapsamaktadır.   Yine Yeni Zelanda devletinde 

üç kademeli bir yerel yönetim sistemi benimsenmiştir. Sıralanacak olursa; Bölge Yönetimleri, Kent 

Yönetimleri, İlçe Yönetimleri olarak belirlenir. Bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri’nde, 

İngiltere’de, Japonya’da, Hindistan’da çok sayıda yerel yönetim kademesi bulunmaktadır. 

Bunlardan Hindistan örneklendirilecek olursa, ülkede en başta kırsal yerel yönetim birimleri ile 

kentsel yerel yönetim birimleri şeklinde bir ön kademelenme söz konusudur. Kırsal yerel yönetim 

birimleri kendi içinde üç kademelidir; İl Meclisleri, Blok Meclisleri ve Köy Yönetimleri. Kentsel 

yerel yönetim birimleri olarak beş kademeli bir sistemin olduğu görülür. Bunlar; Belediye Kurumu, 

Belediye Yönetimi, “Bölge Kurulları, Özel Alan Komiteleri ve Kasaba Yönetimleridir. Japonya 

yine çok kademeli yerel yönetim sisteminin örneklerindendir. Belediyeler, Özel Alt Birimler, 

Bölgesel Hizmet Birlikleri, Bölgesel Birlikler ve Köyler şeklinde beş kademeden meydana gelen bir 

yapılanma yürürlüktedir.  

 

12. PERSONEL SİSTEMLERİ YÖNÜYLE DEVLETLER 

 

Karşılaştırmalı kamu yönetiminde bir kıyaslama değişkeni de personel sistemi olabilir. 

Dünya ülkelerinde bu anlamda iki ana sistem vardır. Biri Açık Sistemi diğeri kapalı sistemdir. Açık 

siste liberal ekonomik düzeni üst seviyede bulunan, ekonomik yönden en gelişmiş ülkeler 

kategorisinde yer alan, özel sektörün çok güçlü olduğu, hizmetler sektörünün ekonomide ve 

istihdamda geniş bir yer tuttuğu, iş gücünün eğitim düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde geçerli olan 

sistemdir. Bu ülkelerde toplumdaki iki ana sektör olan kamu sektörü ve özel sektör arasında 

YEREL YÖNETİM 
SİSTEMLERİ

Çok Kademeli Sistem (Multi Level) Az Kademeli Sistem (Low Level)
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oldukça rahat, esnek ve hareketli bir personel geçişi söz konusudur. En iyi örneği Amerika Birleşik 

Devletleri’dir. Yine İngiltere, Hong Kong, Singapur, Kanada, Avustralya gibi ülkeler, ABD kadar 

spesifik ve sofistike bir örnek olmasalar da açık personel sistemine sahip olanlar grubunda 

gösterilebilirler. Oysa birçok gelişmekte olan ülke, yasal alt yapısı ve kamusal geleneği idari rejim 

özelliği gösteren bazı gelişmiş ülkeler ve az gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı kapalı personel 

sistemine sahiptirler. Türkiye, Balkan Ülkeleri, Güney Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Güney 

Amerika ülkelerinin ve Asya ülkelerinin önemli bir kısmı kamu personelinin özel sektöre, özel 

sektör personelinin kamu sektörüne geçişinin kolay olmadığı ya da sık yaşanan yoğun bir 

hareketliliğe işaret etmediği akapalı personel sistemi özelliği gösterirler. Bu durum Şema 12’de 

gösterilmektedir. 

 

 
ŞEMA 12 

PERSONEL SİSTEMİ YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

13. EKONOMİK SİSTEM PERSPEKTİFİNDEN DEVLETLER 

 

Devletlerin kamu yönetiminin yapılanmasını ve işleyişini belirleyen en önemli değişkenlerden 

biri de ekonomik sistemleridir. Karşılaştırmalı kamu yönetimi incelemeleri açısından ekonomi 

argümanı apayrı bir öneme sahiptir. Ülkelerin, siyasal rejimleri, idari örgütlenmeleri, maliyeleri, 

merkez-yerel ilişkileri, devlet-vatandaş etkileşimleri, uluslararası ilişkileri ve daha birçok yapısal ve 

işlevsel alanının karakteristiğini belirleyen ve/veya doğrudan ve dolaylı biçimlerde etkileyen 

ekonomik düzen, aynı zamanda bu yapılar tarafından da etkilenir. Burada karşılıklı bir etkileşim 

vardır. Kamu yönetimini de, onun işlevlerini de belirleyici yapılardan olan bu önemli kriteri göz 

önüne almak gerekirse, yani ekonomik sistemler yönünden devletleri aşağıdaki şekilde şematize 

(Şema 13) etmek mümkündür.     

ŞEMA 13 

EKONOMİK SİSTEMLER YÖNÜNDEN DEVLETLER 

 

Bir uygulama ve ilkeler bütünü olarak ekonomik sistem, bir toplumdaki mal ve hizmetlerin 

üretimi, dağıtımı, el değiştirmesini, bütçelenmesini, finansmanı, üretime karar verme 

mekanizmalarını, toplam kaynakların üretime tahsisini içerir. Dünyada günümüzde etkisi ve 

PERSONEL 
SİSTEMLERİ

Açık Personel Sistemi Kapalı Personel Sistemi

EKONOMİK 
SİSTEMLER

Sosyalist 
Sistemler

Komünist 
Sistemler

Kapitalist 
Sistemler

Liberal 
Sistemler

Karma 
Sistemler

Faşist 
Sistemler

Emperyal 
Sistemler
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yaygınlığı görece olarak artan ve azalan ekonomik sistemler mevcuttur. Yukarıdaki şemada yapılan 

sınıflandırmada devletçi bir karakteristik sergileyen sosyalist ekonomik sisteme sahip ülkeler Çin, 

Küba, Kuzey Kore ve Vietnam’dır. Çin son zamanlarda yaptığı ekonomik reformlarla karma 

ekonomi sınıfına dahil edilebilecek konuma gelmektedir. Komünist ekonomik sistem, kuramsal 

olarak var olmakla beraber, Sovyetler Birliği devletinde Stalin’in izlediği ekonomi politikalarını bir 

basamak olarak kullanan ve komünist ekonomik düzene geçtiği ilan etmesine rağmen gerçekte bunu 

hayata geçiremeyen Kruşçev dönemi hariç, bir ütopya olarak kalmıştır. Her bireyin üretime ve 

ticarete dahil olmasını ön gören bireyci bir ekonomik düzen kuran, özel sermayenin önünü açan bir 

öğretiye sahip olan kapitalist ekonomik sistem, hali hazırda çok sayıda ülkede uygulanmaktadır. 

Daha çok müdahaleci karakterli bir kapitalist düzen, en çok rastlanan ekonomik sistemlerden 

biridir.  Simgesel ülkesi İngiltere olan liberalizmin biçimlendirdiği liberal ekonomik sistemlerde 

ekonomik, siyasal ve toplumsal özgürlükler, sistemin nirengi noktalarının meydana getirirler. 

Kapitalizmle iç içe görülen bu ekonomik düzende serbest piyasa ekonomisi esastır. Tahmin 

edileceği üzere, bu ekonomik sistem özellikle kapitalist-liberal ekonomik sistem hüviyetiyle birçok 

dünya ülkesinin ekonomik yapılanmasını ve işleyişini belirlemektedir. Hem kapitalist hem de 

sosyalist ekonomi ilkeleri ve uygulamalarını kapsayan karma ekonomik sistem de yaygın ekonomik 

sistem türlerinden biridir. Özel kesimin ve devlet kesiminin birlikte etkinliğini ön gören bu sistemde 

devletçiliği yansıtan merkezi planlama ile özel kesimin ağırlığını yansıtan serbest piyasa ekonomisi 

bir arada bir arada tatbik edilmektedir. Ekonomik işleyişe ve piyasalara devletin müdahale etmesi 

mümkündür ve daha çok kalkınmacı bir ekonomik gelişim felsefesini yansıtır. Tunus, Venezuela ve 

Çin (bu niteliğe bürünmektedir) karma ekonomik sistemdeki ülkelerdir. Türkiye, bu sistemde bir 

süre yürüdükten sonra terk etmiş ve serbest piyasa ekonomik düzene geçmiştir. Faşizm, günümüzde 

her hangi bir devletin ekonomik yapılanmasını belirleyen bir yaklaşım değildir. Geçmişte Güney 

Avrupa’da (İtalya, İspanya, Yunanistan), Almanya ve Şili’de ulusçuluk, ırkçılık, lidere bağlılıkla 

ortaya çıkan ve baskıcı bir rejimi ifade eden bu sistem, günümüzde tartışmalı olarak kısmen İsrail’in 

örneklendirebildiği bir sistemdir. Emperyal ekonomik sisteme gelince, kolonyalist ve yayılmacı 

politikalar içeren ve kapitalizmin bir aşamasını yansıtan emperyal ekonomik düzen, askeri ve 

ekonomik boyutlarda ayrı ayrı değerlendirilebilir. Askeri olarak ABD ve İngiltere, ekonomik olarak 

ise Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika, Danimarka gibi ülkeler buna örnek olabilirler42.     

 

SONSÖZ 

Dünya çağlar boyunca çok sayıda devlete ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Yüzlerce 

devlet başlıca kıtalarda ve muhtelif coğrafyalarda binlerce topluluğa bir siyasal, yasal ve sosyal 

şemsiye olmuştur. Kadim devletlerden (Sümer, Mısır, Çin vd.), İlkçağ’ın ve Ortaçağ’ın büyük 

imparatorluklarına (Roma, İskender, Moğol, Osmanlı vd.) kadar yeryüzü irili ufaklı yönetim 

formlarını kullanan farklı siyasi ve idari yapılara sahne olmuştur. 

Günümüzde bağımsız olan ve Birleşmiş Milletler’e üye olan 196 devletin her biri öznel 

karakteristikleri ve spesifik yapı ve işleyişleri bakımından kendine has birer örnektir. Ancak bilim 

sınıflandırmayı ve kıyaslamayı gerektirir. Konuları ve nesneleri analiz ve sentez ederek bir sonuca 

ulaşır. Devletler için de bu yöntem geçerli olmalıdır. “Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi” başlığıyla 

özetlenebilecek bilim dalı bu yöntemle çalışan ve bilimsel sentezlere varan bir disiplindir. Fakat 

devletler arasında karşılaştırmalar yapmak, birçok açıdan zorluklar göstermektedir. En başta hangi 

kriterleri kullanarak ve nasıl bir model oluşturarak karşılaştırma yapılacağı sorusunun yanıtlanması 

gerekmektedir.   

Bu bilimsel çalışmada bu soruya yanıt arama çabaları çerçevesinde devletlerin 

karşılaştırılmasında işlevsel olabilecek bir kriterler demeti sunularak özgün bir model 

önerilmektedir. Modelin özgün kriterler kapsamında kendine has bir analiz-sentez çerçevesi ile 

araştırıcılara bu alanda farklı ve güncel bir yöntem sunduğu söylenebilir. Seçilen kriterler, devletleri 

önem arz eden her yönden kıyaslayarak sınıflandırmayı olanaklı kılmakta ve yeryüzündeki iki yüze 

yakın devletin hangi kriter kapsamında hangi sınıfa dahil olacağı sorusuna yanıt verebilmektedir. 

 
42 https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik_sistemler 
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Çalışma boyunca yine özgün bir şekilde çizilen ve her kıyaslama ve sınıflama kriterine uygun 

olarak sunulan şemalar, konuyu anlamayı ve devletleri sınıflamada sentez yapmayı 

kolaylaştırmaktadır. Bunların yanı sıra yeri geldikçe tablolara da başvurulmuştur.  

Neticede bu bilimsel çalışma dünyadaki devletleri on üç kriter çerçevesinde sınıflandırarak 

“karşılaştırma” yapmayı olanaklı kılmaktadır. Bu çalışmanın, alanda başka çalışmalara esin kaynağı 

olması, referans olarak gösterilmesi ve önerilen modelin ilgili disiplinlerdeki bilimsel araştırmalarda 

kullanılması, amacına ulaştığını gösterecektir.    
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ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 
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Абстракт. В данной статье описана необходимость формирование механизма учета 

прав на землю как объекта залогового обеспечения при получении банковского кредита в 

условиях Узбекистана. Статья также содержит информацию о текущем состоянии процесса 

приватизации земель несельскохозяйственного назначения, предпосылках и задачах 

создания полноценно функционирующего рынка земли и разработки справедливого и 

прозрачного механизма оценки земель.  

Ключевые слова: залог, приватизация, земельные участки несельскохозяйственного 

назначения, оценка земель, рынок земли.  

 

FORMATION OF A MECHANISM FOR TAKING RIGHTS TO LAND AS AN OBJECT 

OF COLLATERAL WHEN OBTAINING A BANK LOAN 

 

Abstract. This article describes the need to form a mechanism for taking rights to land as an 

object of collateral when obtaining a bank loan in the conditions of Uzbekistan. The article also 

contains information on the current state of the non-agricultural land privatization process, the 

reasons for creating a fully functioning land market and the development of a fair and transparent 

land assessment mechanism. 

Key words: collateral, privatization, non-agricultural land plots, land assessment, land 

market. 

 

За последние годы в Узбекистане осуществляются масштабные реформы, 

направленные на либерализацию экономики и улучшение уровня жизни населения. В 

результате реформ, за последние пять лет, в стране созданы политико-правовые, социально-

экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового 

Узбекистана. В связи с чем был издан Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 

28.01.2022 г. «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» по семи 

приоритетным направлениям, одним из которых является ускоренное развитие 

национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста. 

Данное направление охватывает 16 целей, среди которых дальнейшее улучшение и 

повышение привлекательности инвестиционного климата в стране и создание условий для 

организации предпринимательской деятельности и формирование постоянных источников 

доходов населения. Для достижения данных целей, считаем целесообразным отметить 

особую роль приватизации земли и принятия ее как объекта залогового обеспечения для 

получения банковского кредита.  

Необходимо также подчеркнуть, что процесс приватизации земель в Узбекистане уже 

начат. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О приватизации земельных 

участков несельскохозяйственного назначения» начат процесс приватизации земельных 

участков несельскохозяйственного назначения. Через автоматизированную 

информационную систему “YERХUSUSIYLASHTIRISH” Агентства по управлению 

государственными активами Республики Узбекистан начат прием заявлений от граждан и 

юридических лиц Республики Узбекистан о приватизации земельных участков, 

существующие ныне на праве постоянного пользования (владения), аренды или 

пожизненного наследуемого владения. 
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По соответствующим заявлениям гражданам будут оформлены и вручены 

государственные ордеры на предоставление права собственности по принадлежащим им на 

праве пожизненного наследуемого владения земельным участкам. На земельный участок, 

приобретенный через прозрачные торги электронной торговой платформы “E-auksion” 

юридическим лицам будут выдан Государственный ордера, подтверждающие право 

собственности на земельный участок. Это, в свою очередь, меняет отношение к земле, 

позволяя превратить земельный участок в актив и использовать его в качестве залога 

материального ресурса. 

Однако, отсутствие полноценно функционирующего рынка земли, механизма учета 

прав на землю как объекта залогового обеспечения и справедливой и прозрачной оценки 

стоимости земель не позволяют субъектам экономических отношений воспринимать землю в 

качестве ликвидного актива. 

В настоящее время в Узбекистане реализуются ряд государственных программ, 

направленных на обеспечение занятости населения в регионах путем создания новых 

рабочих мест и стимулирование сельского населения заняться предпринимательской 

деятельностью. К ним можно отнести программы «Каждая семья предприниматель», 

«Развитие скотоводства», «Развитие птицеводства» и другие. Средства для реализации таких 

программ выделяются через государственные коммерческие банки в качестве кредита по 

льготным ставкам. Однако, средства, выдаваемые по таким программам на одного человека 

ограничены. В данной ситуации наличие механизма учета прав на землю как объекта 

залогового обеспечения при получении банковского кредита позволило бы гражданам 

увеличить сумму кредита путем заложения права собственности на земельный участок, 

который им же принадлежит. 

Для поддержания экономической активности страны банками выделяются кредиты 

юридическим лицам для реализации долгосрочных проектов, в результате которых будут 

созданы дополнительные рабочие места. Вопрос залога при реализации таких проектов 

является «головной болью» как для заемщика, так и для банка. Заемщик для получения 

необходимого кредита должен предоставить залог в размере 125% от суммы кредита. Чем 

больше кредит, тем больше залог. Банк, в свою очередь, принимает предоставленный залог с 

дисконтом согласно своей политике. Для банка проблемой является поддержать 

предоставленный залог на уровне 125% от суммы кредита в течении всего срока кредита с 

учетом инфляции и амортизации залога. Наличие механизма учета прав на землю как 

объекта залогового обеспечения при получении банковского кредита позволило бы 

заёмщику нарастить сумму предоставляемого залога, а банку не беспокоиться об инфляции и 

амортизации залога, так как земля – это единственный актив, ценность которого с течением 

времени может только расти. Но перед банком стоит еще один важный вопрос – как оценить 

собственность заемщика как единый имущественный комплекс вместе с землей, на которой 

они расположены? 

Оценка земель проводится государственными органами, в основном на 

сельскохозяйственных землях. Однако, практически отсутствует информация о стоимости 

несельскохозяйственных видов оценки, особенно о стоимости земельных участков, на 

которых расположена недвижимость 

Поскольку система финансово-банковских отношений и землепользования является 

важнейшей неотъемлемой составной частью единой системы общей экономики, требуется 

научно-теоретические обоснования и эффективное внедрение на практике механизмов, 

соответствующих требованиям этапов и принципам диверсификации залоговой базы при 

выдаче банковских кредитов. В связи с этим, необходимость создания перспективных новых 

механизмов реформирования системы финансово-банковских и земельных отношений 

адекватно интересам и потребностям субъектов предпринимательской деятельности 

обосновывает актуальность темы данной статьи. 

В данной связи, важное практическое значение имеют вопросы разработки механизма 

предоставления земли в залоговое обеспечение для получения банковского кредита в 
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условиях отсутствия рынка земли в Узбекистане и полноценного механизма приватизации 

земельных участков. Следует отметить, что несмотря на внедрение порядка кредитования 

фермеров под залог права аренды земельного участка, к сожалению, до сегодняшнего дня 

этот порядок не нашел своего места на практике. Поэтому не только для фермерских 

хозяйств, но и для приусадебных и дехканских хозяйств, считаем целесообразным, внедрить 

в практику механизм предоставления в залог для банковского кредита права пожизненного 

владения землями, переходящими по наследству. 

Не взирая на все это, земля не является активным участником экономических 

отношений ввиду отсутствия рынка земли и рыночного механизма ее оценки. В соответствии 

с Земельным Кодексом Республики Узбекистан «Земля является общенациональным 

богатством, подлежит рациональному использованию и охраняется государством». 

Узбекистан располагает большими земельными ресурсами, но это национальное богатство 

страны используется неэффективно. 

Для обеспечения более эффективного использования земель осуществляются ряд 

реформ, в числе которых был принят Закон Республики Узбекистан «О внесение изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с 

совершенствованием порядка предоставления земельных участков и их пользования, а также 

системы учета земель и ведения государственного земельного кадастра». Как отметил 

Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. на встрече с предпринимателями страны 

20 августа 2021 года: «Без преувеличения можно сказать, что этот документ стал одной из 

величайших реформ в новейшей истории нашей страны».  

Актуальность проблемы определяется также необходимостью разработки научно-

методических основ формирования рынка земли, оценки и учета земли в качестве залога при 

получении кредита, применения форм и методов приобретения земли, приватизации земли, 

процесса инвестирования, ипотечного кредитования, комплексного стимулирования при 

работе с ценными бумагами, связанными с владением и использованием земли. В этом 

считаем необходимо: 

• изучить опыт развитых стран по формированию рынка земли; 

• совершенствовать методики использования данных земельного кадастра при 

определении рыночной стоимости земли; 

• ввести нововведения в совершенствовании методики определения нормативной 

стоимости земли и рыночной стоимости в региональном разрезе; 

• определить значимость и места новых форм собственности и землепользования в 

период формирования рынка земли; 

• обосновать структуры распределения добавленной стоимости при определении 

рыночной стоимости земли; 

• совершенствовать методики определения нормативной (экономической) стоимости 

земельного участка. 

Дальнейшее развитие вышеизложенных мнений, использование прав на землю в 

качестве залога для получения банковского кредита приведет к следующим преимуществам: 

• дальнейшее усиление взаимной интеграции институтов земельного и финансового 

рынка и установление качественно нового этапа социально-экономического развития за счет 

расширения содержания и масштабов отношений земельной собственности; 

• усиление финансового источника уплаты земельного налога и независимость и 

стабильность местных бюджетов будут обеспечены за счет увеличения их доходной части; 

• будут созданы устойчивые и производительные рабочие места и обеспечена 

занятость; 

• будут созданы новые типы институтов рыночной и производственной 

инфраструктуры; 

• возможность и эффективность производства увеличатся в результате расширения 

объема и видов кредитов, в связи с тем, что земля всегда является наиболее ликвидным 
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капиталом, что усиливает его залоговый характер и увеличивает уверенность банков в 

возврате кредита; 

• в связи с введением субаренды земель для банков будет создан четкий и эффективный 

механизм перераспределения земель в случае невозврата банковских кредитов, выданных 

под залог права на землю. 
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Аннотация. В эпоху постмодерна распространение и обмен информацией в сетевом 

обществе усиливают субъективные представления о пространстве в сторону его 

идентичности. В общественном сознании этот процесс сводится к пространственному 

синтезу взглядов территориальной и культурной принадлежности, сферы интересов, 

желанной модели развития, исторической цели и т.д., накопленных как глазами его граждан, 

так и внешнего мира. Идентичность связана с культивированием чувств, мифов, 

иррациональности, аморфности пространства, которые кристаллизуются в форме 

характерных образов. 

Ключевые слова: геополитика, образ пространства, идентичность, мягкая сила. 

 

Сравнительно точное определение о сущности образной пространственности 

(географического образа) дано Д.Н. Замятиным: «совокупность ярких, характерных знаков, 

символов, ключевых представлений определенного пространства» [1]. Семантика 

географического образа сравнивается с анимированной (одухотворенной) моделью земной 

поверхности, которая персонализирует и ориентирует развитие пространства. Образ 

эволюционирует со временем, насыщается событиями и процессами, размножается, 

впитывая различные смысловые значения. Последние стратифицируют его на различных 

уровнях в образную траекторию, создавая гетерогенное семантическое ощущение 

пространства на основе геоисторических, геосоциальных, геоэкономических, геокультурных, 

геополитических образов [2,3,4]. 

Изучение образа пространства, как правило, основано на использовании 

феноменологического подхода, чьи изначальные методологические основы разработаны в 

философии [4-8]. Характер применения этого подхода ориентирован на описательно-

репрезентативный способ исследования пространства с точки зрения его значения и функций 

в общественном восприятии. Изучая культивируемые в общественном сознании мифы, 

нарративы и различного рода символики, рассматриваемые как знаки ландшафтной 

реальности, феноменология выявляет стереотипные особенности пространства, такие как: 

https://lex.uz/ru/pdfs/5580337
https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/20/land-law/
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отношение, уникальность, преодоление, притягательность, привлекательность. В 

совокупности данные характеристики параметризируют пространство в определенной 

семантике, которая создает ощущения в его восприятии: топофильно или топофобно; 

центрально или периферийно; сильно или слабо, свое или чужое [9-13]. С точки зрения 

антропологического осмысления о историческом значении пространства, которое делает его 

познаваемость относительна для общественного сознания, речь идет также о историческим 

(место) или лишено от идентичности пространство [14].  

Результатом политического понимания пространства является его геополитический 

образ. Он является функцией географического образа под влиянием прежде всего 

(гео)политического дискурса о пространстве. В совокупности когнитивных сегментов, 

составляющих его, геополитический образ характеризуется сложной и одновременно 

иерархической структурой геополитического видения. Данная особенность есть основание 

квалифицировать его как «общественно наиболее значим», «максимально анаморфирован» и 

«наиболее масштабный» географический образ [15]. 

Формирование геополитического образа пространства является результатом 

геополитического взаимодействия последнего с внешним миром. Решающую роль в этом 

отношении играет его историческое развитие, характер организации и поведение по 

отношению к другим геополитическим субъектам. В плане поведение субъекта, 

выражающего пространство (страна, регион, коалиция), включает: политические решения, 

дипломатию, внешнеэкономическую деятельность, культурный диалог и т.д. Отложение этих 

процессов во времени формирует семантику стереотипных политических представлений о 

пространстве, таких как: предназначение, безопасность, буферизация, тенденция к 

интеграции, привлекательность, конфликтность, центральность, периферийность и т.д., 

кристаллизующие в геополитический образ. 

С точки зрения критической геополитики, геополитический образ содержит нормы и 

традиции восприятия в понимании пространства на разных уровнях, что широко 

распространено в так называемых низкой и высокой геополитике [16]. Низкая геополитика 

отождествляется с геополитическим восприятием в массовом общественном сознании, то 

есть на низком уровне. Геополитические образы низкого уровня обычно являются 

результатом воздействия массовой информации, традиций, норм воспитания и образования. 

Высокая геополитика охватывает восприятие пространства в сознании государственной 

элиты и академических кругах [17]. Образы на низком и высоком уровнях переплетены, 

поскольку взаимно подпитывают одних другими, меняя с течением времени 

геополитическое видение на пространство [18].  

Геополитический образ, в соответствии с его социальной природой, позволяет быть 

целенаправленно формирован с целью достижения политических и экономических выгод. В 

этом случае возрастает его роль в качестве инструмента геополитического взаимодействия, 

подчеркивающего конкурентный потенциал выражающих его субъектов (Бусыгина, 2003). 

Со стороны государственной или региональной политики образы и дискурсы 

устанавливаются эффективным средством достижения политических и экономических 

выгод, главным образом посредством «мягкой силы». Опорным сегментом «мягкой силы» 

является привлекательность места, благодаря которой достигается очень важный фактор 

«внешнего признания» [Бусыгина, Окунев, 2014, с. 112]. Необходимость создания 

геополитического образа может быть продиктована как внутренними (в рамках 

определенного политического пространства) призывами к консолидации или оптимизации 

определенных процессов, так и курсом политико-экономического и культурного 

взаимодействия с внешним миром (с другими странами, территориями). В Европейском 

Союзе, например, часто эксплуатируемый эндогенный геополитический образ, нацеленный 

на сопричастность и взаимопонимание по конкретным политическим вопросам, это образ 

европейской семьи или европейского дома, хотя культурная и политическая история 

отдельных стран и регионов от его периферийных частей достаточно разнообразна. 
Экзогенный геополитический образ ЕС, с другой стороны, традиционно подчинен 
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евроатлантической интеграции. Он призван подчеркнуть геополитическую принадлежность 

(а в некоторых случаях даже лидерство) Объединенной Европы к Западному миру. 

Изначальное определение геополитического образа пространства обычно 

основывается на образов-архетипов или ядерных образов [5], которые придают ему 

достаточно устойчивые стереотипные черты. Как таковые следует рассматривать образы, 

когнитивно связанные с социокультурным и историческим развитием пространства в 

ретроспективе. Характерной особенностью образов-архетипов является то, что они дают 

упрощенное (штамповано) геополитическое представление о пространстве, но обрамляют 

его геополитическую идентичность и служат отправной точкой для вторичных образных 

конфигураций. Например, для такой страны, как Болгария, образы-архетипами, выражающие 

ее геополитическую идентичность, являются: Восточная Европа, православная культура, 

славянская этническая и языковая идентичность, балканская идентичность [18,19]. 

Ядерные образы, влияющие на ей нынешний геополитический статус, можно назвать: 

евроатлантическое пространство, экономическая периферия Европы, маленькая страна, 

«дешевая» туристская дестинация [12]. 

Рассмотрен в деталях, геополитический образ является многослойным, что делает его 

гораздо более разнородным и многогранным – результат сложного взаимодействия 

социокультурных, политических и экономических слоев на пространственной основе. 

Политический дискурс различного рода социальных процессов в пространстве способен 

расслаивать геополитический образ в историческом, культурном или экономическом 

оттенке. В его содержании также откладываются знаки национальной истории и географии в 

восприятии местных сообществ и внешнего мира; устойчивые элементы цивилизационного 

характера; типичные особенности социокультурной среды и экономических процессов; 

уровень и степень вовлеченности в мировую экономику и политику и т.д. 
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Абстракт. С каждым днем IoT все быстрее растет и расширяется. В то время как 

устройства Интернета вещей делают нашу жизнь проще и комфортнее, они также 

сталкиваются с рисками кибератак, поэтому все чаще на повестке дня возникает вопрос о 

безопасности и конфиденциальности IoT. 

Ключевые слова: Интернет вещей, угрозы, преимущества, кибербезопасность, 

тенденции, информационные технологии, устройства. 

 

Актуальность темы исследования обусловлена проникновением цифровых технологий 

во все сферы человеческой жизни. За последние несколько лет рынок Интернета вещей (IoT) 

претерпел колоссальный рост. По данным Gartner, к 2021 году к сети будет подключено 25 

миллиардов устройств. Исследование Statista предполагает, что общая установленная база 

интеллектуальных устройств, таких как смарт-телевизоры, смарт-замки, IP-камеры, 

домашние помощники и связанные с ними услуги, в домах по всему миру достигнет 75 

миллиардов единиц к концу 2025 года, что в пять раз больше чем за последние десять 

лет. Так, увеличение числа устройств IoT повышает вероятность потенциальных кибератак и 

создает массивный пробел для безопасности конфиденциальности данных. 

Вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности рынка IoT, были 

освещены в работах многих отечественных и зарубежных ученых, таких как В. Гололобов, С. 

Ивлиев, А. Бобылев, А. Трофимова, Ж. Рожкова, С. Шиков, С. Юферев, Al-Turjman Fadi, A. 

Soro, M. Brereton, P. Roe, C. Alcaraz, Banday Mohammad Tariq, Banafa Ahmed и другие. 

Целью исследования является выявление основных тенденций развития Интернета 

вещей и определение главных проблем его безопасности. 

На сегодняшний день Интернет вещей уже стал неотъемлемой частью как 

промышленного, так и потребительского миров. Умные технологии внедряются во все сферы 

человеческой жизни, любой бизнес-процесс, становясь стратегическим преимуществом 

https://www.allot.com/blog/what-is-the-internet-of-things/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-11-07-gartner-identifies-top-10-strategic-iot-technologies-and-trends
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
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компаний, использующих эти инновации, которые повышают показатели 

производительности на 40-60%, модернизируя рутинные хозяйственные и/или 

управленческие процессы (табл.1). 

 

Таблица 1 ‒ Преимущества Интернета вещей 

Критерий Характеристика 

Связь 

IoT соединяет устройства между собой, что обеспечивает постоянный 

поток данных и информации между ними. С помощью доступных 

данных и информации пользователи Интернета вещей могут 

принимать более обоснованные решения по конкретным задачам. 

Качество жизни 

Улучшение качества жизни является целью IoT. Например, с 

помощью IoT системы здравоохранения могут предоставлять 

быструю и точную информацию о мониторинге пациентов, датчиках 

и многое другое для предоставления информации о лечении 

пациентов. 

Автоматизация 

Взаимосвязанные устройства могут управляться и 

автоматизироваться для выполнения конкретных задач без 

значительных человеческих усилий. Это преимущество особенно 

заметно в интеллектуальных домашних приложениях, где 

взаимосвязанные устройства помогают потребителям 

автоматизировать повседневные задачи, такие как контроль 

температуры в помещении в зависимости от времени суток и др. 

Экономическая 

эффективность 

Решения IoT приносят производительность. Производственные 

системы и приложения сокращают затраты на дополнительные 

ресурсы и человеческие усилия. 

Эффективность 

времени 

IoT также помогает сохранить время и эффективно управлять своим 

потреблением. Например, компании могут собирать и анализировать 

производственную информацию, контроль запасов, доставку и многое 

другое в режиме реального времени с помощью нескольких 

подключенных устройств, которые взаимосвязаны между собой и  

помогают принять верное решений. 

 

По данным исследовательской консалтинговой компании IDC, глобальный объем 

индустрии информационных технологий достигает порядка $5,2 трлн в 2020 году. Масштабы 

этой отрасли зависят от множества современных тенденций. Экономика, работа и личная 

жизнь становятся все более цифровыми и более автоматизированными (рис.1). 
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Рисунок 1. Объем мирового рынка информационных технологий в 2020 г. [4] 

 

В 2019 году эксперты PWC определили, что в целом развитие IoT стало реальным 

благодаря технологическим трендам, драйверами которых выступили как государство, так и 

бизнес: 

− быстрое увеличение количества сенсоров и подключенных устройств; 

− снижение стоимости передачи данных, что позволило перенаправить 

инвестиции в большие процессинговые системы; 

− развитие облачных технологий и Big Data, которые обеспечивают гибкую 

систему хранения и анализа данных в условиях постоянного увеличения их объема; 

− снижение стоимости вычислительных мощностей: процессоров, памяти и 

систем хранения данных. 

В докладе Fortune Business Insights указывается, что мировой рынок Интернета вещей, 

стоимость которого в 2018 году оценивалась в 190 млрд долларов, к 2026 году достигнет 1,11 

трлн долларов, продемонстрировав совокупный темп роста 24,7% в год (рис.2) [3]. 

 

 
Рисунок 2. Прогноз объёма рынка IoT в 2018-2026 гг., млрд дол. США [3] 
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В 2014 году Hewlett Packard проводила опрос, который показал, что семь из десяти 

популярных интеллектуальных устройств были уязвимы для потенциальных 

атак. Большинство выявленных угроз безопасности были связаны с незашифрованными 

данными, сбором персональных данных, уязвимыми пользовательскими интерфейсами и 

небезопасными коммуникациями. 

Проблема, с которой мы все сталкиваемся сегодня, заключается в том, что эти 

устройства имеют слабые или никакие средства контроля безопасности и представляют 

собой самый быстрорастущий ландшафт атак для организаций во всем мире, с атаками 

до 300% только в 2019 году. Киберпреступники используют множество уязвимостей в 

интеллектуальных устройствах и часто используют их для получения доступа ко всем сетям.  

На сегодняшний день к проблемам кибербезопасности систем Интернета вещей 

относят такие, как (табл.2): 

 

Таблица 2 ‒  Основные проблемы кибербезопасности систем Интернета вещей 

Проблема Описание 

Возможность нарушения 

обслуживания 

Риск прерывания обслуживания, вызванный либо 

физическим повреждением, либо потерей сетевого 

подключения или облачной поддержки. Устройство 

может быть украдено, скомпрометировано или даже 

физически повреждено. Кроме того, его подключение 

к сети может быть прервано из-за wi-fi или 

радиопомех или отключения электроэнергии. 

Возможны ошибки в облачном программном 

обеспечении, потеря подключения к интернету или 

просто решение пользователя прекратить 

использование облачного приложения. Так 

неработоспособные или поврежденные продукты 

могут привести к неправильной работе локальной сети, 

повреждению имущества и вторжениям. 

Уязвимости прошивки   

Устройства становятся менее безопасными без 

постоянных обновлений прошивки, поэтому следует 

включить автоматическое обновление ПО по 

умолчанию. 

Ненадежные коммуникации и 

утечка данных 

Захватывая незашифрованные сообщения, хакеры 

могут получить доступ к информации о 

местоположении пользователя, банковских счетах, 

здоровье и многое другое. Также следует отметить, что 

все данные передаются через облако, и облачные 

службы также могут подвергаться внешним 

атакам. Таким образом, утечки данных возможны как с 

самих устройств, так и в облаке. 

Восприимчивость к вредоносным 

программам и другим 

злоупотреблениям 

Устройства интернета вещей уязвимы для 

вредоносных программ, которые могут быть 

использованы злоумышленниками для изменения 

функций, сбора персональных данных и запуска 

других атак. Кроме того, если производители не 

обеспечивают адекватную безопасность поставляемого 

программного обеспечения, устройства могут быть 

заражены вирусами. Поэтому такие уязвимости, как 

слабая проверка подлинности или неиспользуемые и 

незащищенные порты, открытые по умолчанию, также 

могут привести к злоупотреблению устройством. 

http://files.asset.microfocus.com/4aa5-4759/en/4aa5-4759.pdf
https://s3-eu-central-1.amazonaws.com/evermade-fsecure-assets/wp-content/uploads/2019/09/12093807/2019_attack_landscape_report.pdf
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Чтобы минимизировать проблемы безопасности Интернета вещей существует 

несколько известных решений: 

1) Безопасное подключение: сеть, которая соединяет все устройства в пределах 

Интернета вещей, должна быть надежно защищена с помощью антивирусных, 

антивредоносных, систем предотвращения и обнаружения. 

2) Безопасность самих устройств: безопасность устройств Интернета вещей становится 

все более важной, поскольку устройства сильно подвержены взлому и вторжению; снижение 

риска путем внедрения антивирусных систем и методов шифрования для обеспечения 

конфиденциальности данных имеет решающее значение. 

3) Безопасность облака: данные должны быть защищены во время транзита в облако и 

хранения в нем. Для достижения этой цели системы могут реализовать регистрацию 

устройств и авторизацию ключей безопасности. 

4) Методы аутентификации: контроль над тем, кто обращается к устройствам 

Интернета вещей, позволяет безопасный вход для разрешенных пользователей. Существует 

несколько надежных систем аутентификации и управления пользователями, которые могут 

помочь защитить информацию, такие как двухфакторная аутентификация, цифровые 

сертификаты, биометрические данные и многое другое. 

5) Шифрование данных: шифрование данных особенно важно для защиты 

конфиденциальности информации о пользователях и предотвращения утечки данных. С 

помощью стандартных криптографических алгоритмов и зашифрованных ключей системы 

могут обеспечить надлежащую защиту пользовательских данных и их конфиденциальность. 

6) Тестирование оборудования: несмотря на то, что IoT относится к взаимосвязанным 

устройствам по сети, это не исключает риски, присутствующие в оборудовании. Аппаратным 

обеспечением можно манипулировать, поэтому очень важно провести тщательное 

тестирование. 

Для укрепления безопасности подключенных продуктов правительства во всем мире 

постоянно работают над разработкой нового законодательства. 

Промышленность, в целом, чувствует глобальный толчок для надежных стандартов 

безопасности Интернета вещей. В настоящее время Великобритания и Австралия являются 

мировыми лидерами, когда речь заходит о безопасности Интернета вещей, причем обе 

страны уже принимают добровольные стандарты для потребительских устройств IoT. В 

январе 2020 года в США, как Калифорния, так и Орегон ввели новое законодательство, 

требующее «разумные функции безопасности» (рис. 2), которые должны быть добавлены к 

устройствам IoT. 

 

 
Рисунок 2. «Разумные функции безопасности» устройств IoT 

 

Исследователи продолжают находить основные проблемы безопасности в устройствах 

IoT, которые находятся на рынке – от заводских паролей по умолчанию до проблем с 

Каждое устройство Интернета вещей должно быть оборудовано "разумным элементом или 
функциями безопасности", которые:

1) соответствуют природе и 
функциям устройства;

2) соответствуют 
информации, которую 

устройство может собирать, 
содержать или передавать;

3) предназначены для защиты 
как устройства, так и любой 

содержащейся в нем 
информации от 

несанкционированного 
доступа, уничтожения, 

использования, изменения 
или раскрытия.

https://www.cpomagazine.com/data-protection/just-how-far-does-californias-new-iot-security-law-reach/
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конфиденциальностью. Устройства интернета вещей более уязвимы для кибератак, чем 

традиционные технологии, потому что им часто не хватает вычислительной мощности, 

необходимой для запуска даже основного программного обеспечения безопасности. 

Основная проблема с обеспечением безопасности систем Интернета вещей заключается 

в том, что традиционные технологии безопасности не предназначены для устройств с 

ограниченным питанием, сетей с низкой пропускной способностью и платформ с 

ограниченными ресурсами. Кроме того, функции безопасности продуктов IoT также могут 

увеличить их стоимость и время разработки, что, безусловно, не является драйвером для 

бизнеса. 

Разработчики устройств IoT должны думать о безопасности своих продуктов, начиная 

со стадии разработки. Тем не менее, трудно найти опытных специалистов, которые могут 

применять технологии безопасности для нужд устройств IoT. Разработка безопасных        

IoT-продуктов требует навыков инженеров по аппаратной безопасности, инженеров с 

большим опытом разработки безопасного программного обеспечения и специалистов по 

обеспечению качества. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что всякий раз, когда появляется новая 

или относительно неиспользуемая технология, с ней приходят риски и угрозы. Однако 

влияние Интернета вещей на повседневную жизнь обычного человека с каждым годом 

усиливается. А регулирование IoT является сложной задачей для всех участников – органов 

власти, производителей и организаций, целью которых является развитие законодательства, 

которое эффективно защищает потребителей, и может быть реализовано промышленностью 

и поддерживает долгосрочный рост рынка Интернета вещей. 
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Özet  

Kaçınmalar genel anlamda dil kullanıcılarının yaptıkları bir önermenin yükümlülüğünü tam 

olarak üzerine almaktan çekinme isteği ya da önermelerinin geçerliliği konusundaki kararsızlığını 

ve güvensizliğini gösteren dilsel kaynaklar olarak betimlenmektedir. Kaçınma kaynakları sözcükler, 

sözcük öbekleri ya da tümcelerden oluşabilir. Söz konusu dilsel kaynakların kaçınma amacıyla 

kullanılıp kullanılmadığı iletişim bağlamının göz önüne alınmasıyla saptanır. Alanyazındaki ilgili 

çalışmalarda kaçınmaların iletişimde farklı işlevlerle kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada 

öncelikle kaçınma kavramına genel bir bakış ve kaçınma amacıyla kullanılan dilsel kaynaklara 

ilişkin bilgi sunulmaktadır.  İletişim sırasında konuşular kaçınmaları faklı iletişim işlevleriyle 

kullanmaktadır. Söz gelimi, düşüncelerini ifade ederken farklı görüşteki kişilerle çatışmayı en aza 

indirgemek, böylece onların da görüşlerine saygı duyduklarını göstermek, kibarlık, kararsızlık, 

güvensizlik gibi çeşitli amaçlarla kullanmaktadır. Bu işlevler alanyazından örneklerle 

açıklanmaktadır. Bu nedenle, son olarak kaçınmaların işlevlerine değinilmektedir.  

Anahtar sözcükler: kaçınma, kaçınma ifade eden dilsel kaynaklar, kaçınmanın işlevleri  

 

POLITENESS OR INDECISIVENESS?: HEDGES AND THEIR COMMUNICATIVE 

FUNCTIONS 

Abstract  

Hedges are generally described as linguistic resources that indicate the willingness of 

language users to avoid taking the full responsibility of a proposition or their indecision and 

insecurity about the validity of their propositions. Hedging resources can be words, phrases, or 

sentences. Whether these linguistic resources are used for hedging is determined by paying attention 

to the context of interaction. In the related studies in the literature, it has been determined that 

hedging is used with different functions in interaction. In this study, first of all, an overview of the 

concept of hedging and the linguistic resources used for hedging are presented. During 

communication, speakers use hedging with different communicative functions. For example, while 

expressing his thoughts, they use it for various purposes such as minimizing conflict with people 

with different opinions, thus showing that they also respect their opinions, politeness, indecision, 

and insecurity. Therefore, finally, the functions of hedging are mentioned. These functions are 

explained with examples from the related literature. 

Keywords: hedging, hedges, functions of hedging 

 

Giriş  

Kaçınmalar, edimbilimsel anlamda yazılı ya da sözlü iletişimde konuşucunun/yazarın 

düşüncesini ifade ederken farklı görüşteki kişilerle çatışmayı en aza indirgemek, böylece onların da 

görüşlerine saygı göstermek ya da kabul etmek amacıyla kullanılan yapılardır. Kaçınma kullanımı 

aracılığıyla kişiler düşüncelerine itiraz edildiği durumlarda sözcesini değiştirme ya da geri 

çekilebilme olanağı kazanmaktadır. Lakoff (1975), kaçınmaların dil kullanıcısının korunma için 

meşru bir gereksinim duyduğunda ya da söylediğiyle sınırını aştığından endişe duyduğu durumlarda 
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çok işe yaradığını; fakat aşırı kullanılmaları durumunda konuşmacının otorite eksikliğini ya da 

söylediği hakkında bilgi sahibi olmadığı izlenimini verdiğini savunmaktadır. 

 

“Bazı kişiler Ayşe’nin yeni müdürümüz olacağını söylüyor.”  

“Bence yeni müdürümüz Ayşe olacak.” 

 “Yeni müdürümüz Ayşe olacakmış gibi görünüyor.”  

“Ayşe’nin yeni müdürümüz olması mümkün.” 

“Ayşe yeni müdürümüz olabilir.” 

“Yeni müdürümüzün Ayşe olacağını sanıyorum. 

“Galiba yeni müdürümüz Ayşe iyi olacak.” 

 

Örnek tümcelerde italikle gösterilen sözcük ve yapılar konuşucunun/yazarın verdiği bilgiye 

olan tutumunu, tümcesinin geçerliliğinden emin olmadığını işaret etme eğilimindedirler. Bu sözcük 

ve yapılar kararsızlık ve dinleyiciye/okuyucuya karşı açık olunmadığı izlenimi yaratırlar. 

Konuşucu/yazar kaçınmalar yardımıyla yaptığı önermenin içeriğinin sorumluluğunu tamamen 

üstlenmemiş olur; böylece önermesine olası karşı çıkmaları engeller ve dinleyicinin/okurun itiraz 

etmesi durumunda geri adım atma ya da düşüncesinde değişikliler yapma ve kendi saygınlığını da 

koruma olanağına sahip olur. Ayrıca, kaçınmalar konuşmacıya/yazara yaptığı eleştirilerinin 

keskinliğini hafifletme, konunun bir uzmanı gibi davranmayıp karşısındaki kişinin duygu ve 

düşüncelerine karşı duyarlı olma; karşısındakine de kendi düşüncelerini ve isteklerini dile getirme 

olanağı sağlar (Bonvillain, 1997; Coates, 1997; 249-51; Gee, 2000; Lakoff, 1975; Luukka ve 

Markkanen, 1997).   

Kısaca söylemek gerekirse,  kaçınma anlamı taşıyan sözcükler, sözcük öbekleri ve dilsel 

yapılar çok işlevlidir. Dil kullanıcısının kaçınmaları hangi anlamda kullandığı bağlam bağımlıdır. 

Bağlam kısaca, “etkileşimi çevreleyen zaman, uzam, katılımcıların arasındaki statü, yakınlık, 

resmiyet gibi toplumsal ilişki gibi fiziksel, toplumsal ve psikolojik unsurlar.” (Ercan, 2020, s. 298) 

anlamına gelmektedir. Sözcenin anlamlandırılması ya da üretilmesine uygun olan toplumsal 

durumun özelliklerinin zihinsel olarak temsil edilen yapısıdır. İletişimin gerçekleştiği yer, zaman, 

iletişimsel, toplumsal ya da kurumsal rollerdeki katılımcıları ve onların amaç, bilgi, düşünce, tutum 

ve ideolojilerini içeren zihinsel temsillerini içerir (van Dijk, 1998).  

Kaçınmaların işlevlerinin bağlama göre değişkenlik göstermesi bazı sözcük ve yapıların farklı 

bağlamlarda kaçınma işlevinde olabilmesi, olmayabilmesi ya da farklı bir kaçınma stratejisi olarak 

kullanılabilmesi anlamına gelmektedir (Coates, 1997; Markkannen ve Schröder, 1997; Holmes, 

1998). Holmes (2013), Lakoff (1975)’in saptamalarından yararlanarak toplumsal cinsiyet 

bağlamında kadın dili ile ilişkilendirdiği, bağlama göre kaçınma işlevi amacı taşıyan dilsel 

kaynaklara eklenti soruları (…., değil mi?), aşırı kibar biçimleri, örtmeceleri, sorulardaki 

tonlamaları, gibi, yaklaşık (olarak) gibi sözcükleri vermektedir. Bu türden kaynaklar sözcedeki 

konumlarına, gerçekleştirdikleri söz-eyleme ve bunları kimin, kime karşı, hangi bağlamda 

kullandığına göre farklı anlamlar taşıyabilmektedir ve belirsizlik, konuşucunun yaptığı önermenin 

güvenirliliğinden emin olamama anlamı taşıyabildiği gibi bağlama göre kibarlık amaçlı olarak 

kullanılmaktadır.  

Bazı sözcük ve yapıların bağlama bağlı olarak kaçınma amacıyla kullanılmasına bir başka 

örnek olarak “biz” adılı verilebilir. Bazı konuşucular/yazarlar birinci çoğul kişi adılı “biz” 

sözcüğünü, özellikle resmi bağlamlarda kendilerinden söz ederken, kişisel bir biçem olarak tercih 

etmektedirler. Öte yandan bazı yazarlar/konuşucular “biz” adılını bir kaçınma stratejisi olarak, 

sorumluluğu tam olarak üstlenmeme, okuyucuda/dinleyicide “bu sadece benim düşüncem değil” 

izlenimini bırakmak amacıyla kullanmaktadır (Ercan, 2003).  

Kaçınma terimi dilbilim alanında ilk kez George Lakoff (1972) tarafından kullanılmıştır ve bu 

çalışmada Lakoff, kaçınmaların bulanıklaştırma anlamıyla ilgilenmiş ve kaçınmaları bir tümcedeki 

yüklem ya da ad öbeğinin ulam üyeliğinin derecesini ayırt eden ve niteleyen parça, sözcük veya 

öbekler olarak tanımlamıştır (aktaran Lakoff, 1975). Bu tanıma göre üyelik, “Balina bir balık 

gibidir.” örneğinde olduğu gibi, kısmi bir üyeliktir. 
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Bu çalışmanın ardından yapılan çalışmaların çoğu kaçınmaları Söz-Eylem Kuramı 

bağlamında ele almış ve kibarlık stratejisi işlevine odaklanmıştır (Brown ve Levinson, 1987; 

Kussmaul, 1997; Lakoff, 1975; Leech, 1983; Markkannen ve Schröder, 1997).  Söz konusu 

çalışmalardan özellikle Brown ve Levinson’ın çalışması bu bağlamda önem kazanmaktadır.  Brown 

ve Levinson (1987)’ye göre, konuşucu dinleyiciyle ortak noktada olduğunu belirtme amacıyla 

dayanışma kibarlığı olarak da adlandırılan olumlu kibarlık stratejilerini kullanır. Bu bağlamda alt 

stratejilerden biri de “anlaşmazlıktan kaçınma”dır; konuşucu dinleyiciyle farklı düşüncede 

olduğunun anlaşılmaması ve dinleyicinin olumlu yüzünü (saygınlığını) koruma amacıyla kaçınma 

kullanmaktadır. Mesafe kibarlığı da denen olumsuz kibarlık bağlamında da konuşucular 

kaçınmaları öneride bulunma, eleştirme ya da şikâyet etme gibi dinleyicinin olumsuz yüzünü tehdit 

eden davranışları yumuşatmak için kullanmaktadır. Oldukça, …gibi, bir bakıma gibi kaçınmalar 

bağlama bağlı olarak hem olumlu hem de olumsuz kibarlık stratejisi özelliğini taşımaktadır.   

Brown ve Levinson, (1987) olumsuz kibarlık stratejisi olarak kullanılan dolaylı söz-

eylemlerin edim söz bağlamında bir kaçınma işlevi gördüklerini belirtmektedir ve kaçınmalar 

konuşucunun isteklerini karşılamakta öneli bir araçtır. “Dinleyicinin söz konusu işi/eylemi 

yapmakta istekli olduğunu farzetme (s. 146)” sezdirimini taşımaktadır. Konuşucular, dinleyicilerine 

baskı yapmamak, onları zorlamamak için kaçınmaları kullanır ve bu kaçınma edimsellerini 

önermenin içeriğini de örtükleştiren sözcük ya da ilgeçlerde/parçacıklarda (particles) 

düzeneklendirir. Bu kaçınma sözcük ve yapılarının (i) konuşucunun önermeyi deneme 

amacıyla/tereddütle (tentative) yaptığını sezdirmesi (söz gelimi, belki, acaba, eğer (istersen)); (ii) 

konuşucunun sözcesinin  doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenmemesi (söz gelimi, bence, 

zannederim, inanıyorum ki.., söylendiğine göre..., (o).....dedi.); (iii) konuşucunun dinleyiciye bilgi 

verdiğini hissettirmeden dolaylı olarak hatırlatması (söz gelimi, bildiğin(iz) gibi..., bilindiği gibi..., 

hem senin/sizin hem de benim/bizim bildiğimiz gibi...); (iv) konuşucunun kendisinden beklendiği 

kadar çok bilgi vermediğine dinleyicinin dikkatini çekmesi (söz gelimi, kabaca, yaklaşık olarak, 

bunun gibi, kısaca) gibi farklı edimsöz etkileri bulunmaktadır (Brown ve Levinson 1987). 

Yukarıda belirtilenlerin dışında, Brown ve Levinson (1987) kaçınmaların bürünsel 

özelliklerde, anlamlı beden hareketlerinde (jest ve mimiklerde), konuşmacının dinleyicinin 

kendisinin iyi dinleyip dinlemediğini sorgularken kullandıkları ara tümcelerde, sözlüksel 

birimlerde, belirteç tümceciklerinde, içeyerleşik (embedded) ifadelerin tamamlayıcısı olarak 

kullanıldığını saptamışlardır.  

Edimbilimsel olarak kaçınmalar karşılıklı konuşmada işbirliği ilkesinin (Grice, 1975) 

delinmesi kapsamında ele alınmıştır. Nitelik, nicelik, bağıntı ve biçim ilkelerinin delindiği 

durumlarda kaçınmalar aracılığıyla konuşucu dinleyiciye bu durumu sezdirmektedir. “bildiğim 

kadarıyla”, “kısaca söylemek gerekirse”, “neyse”, “netleştirmek adına” (Yule, 2000) sırasıyla 

kaçınma kullanılarak ilkelerin delinmesine örnek olarak verilebilir. 

Ponyton (1989) kaçınmaları kiplik/kipleme bağlamında ele almaktadır. Olasılık belirten kiplik 

yardımcı eylemlerin; ‘belki, kesinlikle, olası’ gibi kiplik belirteçlerinin ve kişilerarası eğretileme 

olarak adlandırdığı (kaçınmaları söz-eylem bağlamında değerlendiren araştırmacılara göre kaçınma 

edimselleri) ‘bence..., zannederim ....(yapabilirim)’ gibi inanç ileten tümceciklerin  kaçınma anlamı 

taşıdıklarını ve kadınların basmakalıplaşmış cinsiyet özelliklerinden biri olan tereddüt özelliğiyle 

ilişkili olarak konuşmalarında erkeklerden daha çok bu kaçınmaları kullandıklarını  ileri 

sürmektedir. 

 Kaçınmaları işlevsel olarak ele alan Markkanen ve Schröder (1997), bu dilsel kaynakları 

etkileşimsel /iletişimsel stratejilerin gerçekleşmesinde kullanılan araçlar değerlendirmiştir ve 

kaçınmaların iletişimdeki önemine odaklanmıştır. Bu bağlamda kaçınmalar yazarın önermenin 

doğruluk değerine olan sorumluluğunu, verilen bilginin önemini ya da yazarın bilgiye karşı 

takındığı tutumunu niteleyeceği gibi yazarın tutumunu gizlemek için de kullanılma olanağına 

sahiptir. Metinle oynanarak önermenin doğruluk değerinden kimin sorumlu olduğu gizlenip 

okuyucu karanlıkta bırakılabilir.  Kiplik eylemleri (modal verbs), ilgeçler/parçacıklar (particles)  ve 

belirteçlerin yanı sıra edilgen ve kılıcısız yapılar (eylemin kim tarafından gerçekleştiğinin belli 

olmadığı tümceler), belirli adılların kullanılıp diğerlerinin kullanılmasından kaçınılması ve kişisiz 
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ifadelerin kullanımı da kaçınma düzeneklerindendir. Belirli retorik ve biçemsel yapılar da kaçınma 

düzeneği kabul edilebilir. İşlevsel yaklaşımda herhangi bir dilsel öğe mutlak kaçınma değildir; bu 

özelliği iletişim bağlamında ya da metin içindeki kullanımla kazanırlar.  Diğer bir deyişle, 

Markkanen ve Schröder kaçınma ifadelerinin kesin bir listesi olmadığı, herhangi bir dilsel birimin 

ya da ifadenin kaçınma olarak nitelendirilebileceği, diğer bir deyişle, Brown ve Levinson’un (1987) 

saptamalarına uygun olarak, kaçınmaların bağlam bağımlı olduğu görüşündedirler.  

 Luukka ve Markkanen (1997) de yaptıkları çalışmada kişisizleştirilmiş ifadelerin, yani belli 

bir insan öznesi bulunmayan yapıların hem yazılı hem de sözlü söylemde bir kaçınma biçimi 

olduğundan söz etmektedirler. Kişisizleştirmenin kiplik yardımcı eylemleri (İngilizcedeki can, may 

[-Abİl]) ya da ve olasılık bildiren sözlüksel birimlerin (belki, olası vb.) kullanıldığı yapılarla benzer 

anlam taşımaları nedeniyle benzer işlevde olduğunu savunmaktadırlar.  Dolayısıyla, “Dünyanın 

yuvarlak olduğu iddia edilmektedir” gibi bir tümcenin “Dünya yuvarlak olabilir” ya da “Belki 

dünya yuvarlaktır”  ifadeleriyle aynı anlamda olduğunu belirtmektedirler. Luukka ve Markkanen 

konuşucunun/yazarın bir olumsuz kibarlık stratejisi olarak kişisizleştirmeyi 

dinleyicinin/okuyucunun saygınlığını koruma amacıyla kaçınma olarak kullandığını söylemektedir. 

“Notlardan anlaşılabileceği gibi...”, “Bilindiği gibi...” ve “...öneriliyor” örneklerinde olduğu gibi 

konuşucunun/yazarın önermeyi yapan üçüncü kişileri işaret etmeden bulanıklaştırma amacıyla yine 

kişisizleştirmeyi tercih ettiğini, böylece kaçınmayı bulanıklaştırma anlamında kullandıklarını 

söylemektedirler. Kişisizleştirmenin bu bağlamda taşıdığı kaçınma anlamı Zuck ve Zuck’un (1985) 

gazete haber metinleri üzerine yaptıkları çalışmada da “haber kaynağını bulanıklaştırma” olarak 

ifade edilmektedir. Zuck ve Zuck (1985), köşe yazarları ve haber metni yazarları yaptıkları 

iddiaların kesinliğini azaltmak için bir takım sözdizimsel ve anlamsal düzenekler kullandıklarını ve 

kaçınmaların da söz konusu düzeneklerden biri olduğunu savunmaktadır. Buna göre, yazarların 

kaçınmaları kullanmalarının altında yatan en yaygın neden, o anki gerçeklere ya da tereddütle ya da 

çekinerek çıkardıkları sonuçlara dayalı olarak aktardığı bilginin daha sonra hatalı çıkması endişesi 

ve bunun yanı sıra, yazarın bilgi kaynağını ortaya çıkarmak istememesi ya da bilginin kaynağını 

bilmemesidir. 

Chafe (1986) kaçınmaları, bilgiye yönelik tutumu içine alan tüm dilsel ifadeler olarak 

tanımladığı ve bilginin güvenilirlik derecesini göstermede kullanılan tanıtlayıcılar (evidentials) 

bağlamında ele almaktadır. Chafe kaçınmaları ulamla bilginin tam örtüşmediği durumlarda özellikle 

sözlü dilde en yaygın bir biçimde kullanılan düzenekler olarak nitelendirirken onları (i) düşük 

düzenekleme belirticileri (low markers of codability) olarak ad, eylem ya da sıfatları niteleyen (bir 

çeşit, gibi, hemen hemen vb.) ve (ii) bilgiye inançla ulaşıldığını gösteren ifadeler (bence, 

....düşünüyorum, .....inanıyorum, ....zannediyorum) biçiminde sınıflandırmaktadır. Chafe ayrıca 

fakat, halbuki, mamafih, en azından, hatta gibi belirteç ve tümleçlerin beklentilerle ilgili olarak 

kaçınma anlamı taşıdığını savunmaktadır. 

Benzer şekilde Coates da kaçınmaları tanıtlayıcılar ulamı içerisinde değerlendirmektedir. 

Coates (1997), tanıtlayıcıları konuşucunun yaptığı önermenin doğruluğuna olan güvenini ya da 

güvensizliğini gösteren dilsel biçimler olarak tanımlamaktadır. Konuşucunun yaptığı önermenin 

doğruluğuna olan güvensizliğini gösteren “belki, bence, bir çeşit” gibi sözlüksel birimlerin 

tanıtlayıcı kiplik anlamı taşıdıklarını fakat aynı zamanda saygınlık koruma (hem konuşucunun hem 

de dinleyicinin) stratejisi olarak kaçınma işlevi taşıdıklarını belirtmektedir. 

Kaçınmaların yaygın olarak kullanıldığı çeşitli çalışmalarla ortaya konmuş olan bir metin 

türü, araştırma yazıları, yani bilimsel metinlerdir (Crompton, 1997; Hyland, 1996; Kussmaul, 1997; 

Salager-Meyer, 2000; Varttala, 1999; Wishnoff, 2000). Bu alanda Hyland (1996) tıp alanındaki 

araştırma yazılarında araştırdığı kaçınmalar bir üstsöylem belirticisi olarak ele almıştır. Üstsöylem, 

söylemi veya yazarın okuruna ya da kendi metnine karşı duruşunu düzenlemeyi sağlayan dilsel 

kaynaklardır (Hyland, 2000 aktaran, Beyazyıldırım 2022). Hyland kaçınmaları bir üstsöylem 

belirticisi olarak yazar yönelimli, içerik yönelimli ve okur yönelimli olmak üzere üç ayrı düzlemde 

incelemiştir (Yağcıoğlu ve Ercan, 2004). Okuru metne katmak amaçlı kullanılan etkileşimsel 

üstsöylem belirleyicileri kapsamında kaçınmalar yazarın sorumluluğunu azaltma ve önermenin 

gücünü azaltma amaçlı kullanılmaktadır (Hyland, 2005). Yazar yönelimli olarak, yazarın ortaya 
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koyulan önermeler bazen okuyucunun inanç ve/ya da bilgi birikimlerine ters düşebileceğinden, 

yazarlar sıklıkla kaçınmaları kullanarak önermelerin kesinliğini yumuşatma yolunu seçer (Hyland, 

2008). 

Clemen (1997) kaçınmalarla ilgili betimlemelerin ve yaklaşımların bir sentezini yaparak 

edimbilimsel anlamda tüm kaçınma strateji düzeylerini ve bunların ifade edilmesinde kullanılan 

niteleyici düzenekleri aşağıda verilen bir bilgi şemasında göstermiştir. Clemen’in kaçınmaları 

tanıtıcı nitelikteki bu çalışması tüm tanım ve yaklaşımların bir özet gösterimi olması dolayısıyla 

önemli bir çalışmadır. Söz konusu çalışmada kaçınmaların kişi adılları, edilgen yapılar, parantezli 

yapılar, istek/koşul tümceleri, ödünleyici bağlaçlar, olumsuzluk yapıları, tanıtlayıcılar, kiplikler, 

kişisiz ya da dolaylı yapılar aracılığıyla kodlandığı ve bu türden niteleyici yapıların kibarlık, 

dolaylılılık, keskinliğin hafifletilmesi, bulanıklık ve kararsızlık işlevleriyle kullanıldığını 

belirtilmektedir.  

 

Sonuç  

Kaçınma edimbilimsel bir ulam olarak iletişim bağlamında konuşucuların/yazarların sıklıkla 

başvurdukları dilsel düzeneklerdendir. İşlevsel olarak incelendiğinde, herhangi bir dilsel kaynağın 

kaçınma olup olmadığı bağlamın göz önüne alınmasıyla saptanır. Genel bir tanım vermek gerekirse,  

konuşucunun/yazarın önermesinin keskinliğini azaltmak amacıyla kullandıkları dilsel kaynaklar 

olarak betimlenebilir. Ayrıca, tonlama, vurgu gibi bürünsel özellikler, jestler, mimikler de kaçınma 

işleviyle kullanılabilir. Kaçınma amaçlı kullanılan dilsel kaynaklar sözcükler, sözcük öbekleri, 

tümceler, belirli dilbilgisel yapılar olabilir.     

İletişim bağlamında konuşucular/yazarlar kaçınmaları bir dizi işlevi yerine getirmek amacıyla 

kullanmaktadır. Bu işlevler arasında kibarlık oldukça sık ortaya çıkan bir işlevdir. Kişiler kendi 

görüşlerini dayatmamak böylece karşısındakinin de görüşlerine saygı göstermek, farklı görüşe sahip 

olmaları durumunda aralarındaki çatışmayı en aza indirgemek, onlarla ortak noktada olduğunu 

göstermek ve böylece aralarında dayanışma kurmak amacıyla kaçınmaları kullanmaktadır. 

Konuşucu/yazar, önermesinin kesinliğinden emin olmadığı, kararsız olduğu durumlarda da 

kaçınmalara başvurmaktadır. Üstsöylem belirticisi olarak kaçınmalar, yazarın metnine karşı 

duruşunu ortaya koymaktadır. Yazarlar böylece önermelerinin keskinliğini yumuşatma, okurlarıyla 

ters düşmeme olanağı kazanır. Tüm bu işlevler kaçınmanın iletişimdeki yerini vurgular niteliktedir.  

 Çalışmamız, kaçınma kavramına, kaçınmayı kodlayan dilsel düzeneklere ve iletişimdeki 

işlevlerine genel bir bakış sağlamayı; böylece bu alanda çalışan ya da çalışmayı hedefleyen 

araştırmacılara bir kaynak sağlamayı hedeflemektedir. Gerek yazılı, gerekse sözlü iletişimin ve 

farklı metin türlerinde incelenmesine ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Özet  

İki ya da daha fazla olay arasında açık nedensellik bağları kurmak, bazı dilsel ulamlarla 

gerçekleşmektedir. En genel anlamıyla nedensellik, iki tümce arasındaki neden ve sonuç ilişkisidir. 

Türkçede nedensellik adlar, eylemler, sözcük öbekleri, söylem belirticilerinin yanı sıra bağlaçlar, 

belirteçler, durum ekleri, ulaçlar, ilgeçler aracılığıyla açık olarak ya da örtük olarak neden ve sonuç 

ifade eden tümcelerin yan yana getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Bu çalışmada Türkçede açık 

nedensellik ilişkisini kodlayan dilsel kaynaklardan bağlaçlar, belirteçler, durum ekleri, ulaçlar, 

ilgeçler irdelenmekte ve kurdukları nedensellik ilişkisi örneklerle açıklanmaktadır.  

Anahtar sözcükler: nedensellik, bağlaçlar, belirteçler, durum ekleri, ulaçlar, ilgeçler 

 

LINGUISTIC CATEGORIES USED IN THE CONSTRUCTION OF CAUSALITY 

 

Abstract  

Establishing clear causal links between two or more events is implemented by some linguistic 

açık categories. In its most general sense, causality is the cause and effect relationship between two 

sentences. Causality in Turkish is formed either explicitly through conjunctions, adverbs, case 

markers, gerunds, and prepositions grammatically or implicitly by bringing together sentences 

expressing cause and effect apart from nouns, verbs, discourse markers. In this study, conjunctions, 

adverbs, case suffixes, gerunds, and prepositions which are among the linguistic sources that encode 

the explicit causality relationship in Turkish, and the causal relationship they establish is explained 

with examples. 

Keywords: causality, conjunctions, adverbs, case markers, gerunds, and prepositions  

 

GİRİŞ 

 

Nedensellik, bir olayın kendisinin sonucu olan bir başka olayla ilişkisi ya da kısaca neden-

sonuç ilişkisi, olarak tanımlanmaktadır. Nedensellik metinlerde farklı biçimlerde sunulabilmektedir. 

Bu sunuş bazı dilbilgisel örüntülerin kullanımıyla olduğu gibi belli sözcüklerin yardımıyla ya da 

metnin retorik olarak düzenlenmesiyle de sağlanabilir.  Bu nedenle, metindeki nedensel bağlantıları 

kurabilmek için çok çeşitli dilsel kaynakların işlevinin bilinmesi gerekmektedir (Rose, 1997; 

Coffin, 2004; Schleppegrel, 2004).  Sözcük düzeyinde incelendiğinde, “neden, etki, sonuç” gibi 

adların, “neden oldu, meydana getirdi” gibi eylemlerin metinlerde nedensellik bağları kurduğu 

saptanmıştır (Coffin, 2004; Martin, 2002). “Dün gece çok geç yattı. Sabah zamanında uyanamadı.” 

Örneğinde de açık açık olarak neden-sonuç ilişkisi bir bağlayıcı aracılığıyla kurulmamaktadır; 

ancak okuyucu sözü edilen kişinin sabah uyanamamasının nedeninin bir gece önce çok geç yatması 

olduğu ilişkisini kurabilmektedir. Bu iki tümce arasında örtük bir bağ bulunmaktadır ve bu ilişki 

örtük nedensellik olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada metin tümceleri arasındaki nedensellik 

ilişkisi sadece dilbilgisel ulamlar çerçevesinde irdelenmektedir.  

Türkçede nedenselliğin olarak nasıl kurgulandığını ortaya koymayı hedefleyen çalışmalarda, 

açık nedenselliğin bağlaçlar, belirteçler, durum ekleri, ulaçlar, ilgeçler (Banguoğlu, 1959; Gencan, 

2001; Göksel ve Kerslake, 2005; Özsoy ve Erguvanlı Taylan, 1998) adlar, eylemler, sözcük 

öbekleri ve söylem belirticileri (Ercan, 2008) aracılığıyla kodlandığı belirlenmiştir. Nedenselliği 

kodlayan dilsel kaynaklardan bağlaçlar, alanyazında anlamsal açıdan aralarında ilişki bulunan 

tümceleri, kavramları ya da eş görevli öğeleri birbirine bağlamaya yarayan (Gencan, 1979); ardışık 
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öğeler arasındaki anlam bütünlüğünü sağlayan (Ruhi, 1992: 247); yantümceleme, zamansal 

sıralama, neden-sonuç ilişkileri, karşıtlaştırma, amaç bildirme, durum bildirme görevinde olan ve 

tümceler ve yantümceler arasında bağıntı sağlayan (Topbaş ve Özcan, 1995) çünkü, bu yüzden, ama 

gibi dilsel kaynaklar olarak tanımlanmaktadır. Bağlaçlar, artarda gelen tümceler arasında bir bağ 

kurarak metinde bağdaşıklık bağlarının kurulmasını sağlar (Halliday ve Hasan, 1976). Belirteçler, 

sıfatlar, eylemler gibi çeşitli sözcük ulamlarının anlamını güçlendiren ya da azaltan, sınırlandıran 

dolayısıyla, yarın, artık gibi dilsel kaynaklardır. Belirteçlerin, zaman, uzam/yön, durum, azlık-

çokluk, soru ve koşul olmak üzere farklı türleri bulunmaktadır (Gencan, 1979; Göksel ve Kerslake, 

2005). Ulaçlar, kurduğu önermeyi bir başka önermeye bağlayan eylem soylu, tümcede belirteç 

görevinde olan sözcüklerdir. Eylemlere –İp, -ErEk, olarak, -dEn, –dIğI ve –ecEğI gibi eklerin 

getirilmesiyle oluşturulur (Gencan, 1979; Özsoy, 1999; Göksel ve Kerslake, 2005). İlgeçler, kendi 

başına anlamı olmayan ancak sözcükler, kavramlar arasında anlam ilgisi kuran ve anlamı böylece 

belirginleşen gibi, kadar, dolayı, ötürü, karşın, ile gibi dilsel kaynaklardır (Gencan, 1979: 473–481; 

Özsoy, 1999: 282–285;  Gölsel ve Kerslake, 2005: 241- 260). Nedensellik ilişkisi kuran son ulam 

olan durum ekleri, adlara eklenerek onlara belirtme, yönelme, çıkma, bulunma, iyelik anlamı katan –

I, -DE, -DEn gibi eklerdir (Banguoğlu, 1959; Gencan, 1979; Gölsel ve Kerslake, 2005).  

Türkçede nedensellik, yukarıda sözü edilen dilsel kaynakların kullanımıyla oluşturulan neden, 

sonuç, amaç, zaman, koşul yapıları aracılığıyla kurgulanmaktadır. Sonraki başlıklara bu ilişkilere 

ilişkin bilgi sunulmaktadır. 

 

Türkçede Nedenselliği Kodlayan Neden Yapıları 

  

Yantümceler ana tümcenin anlamını tamamlar. Neden yantümceleri, kendisinden sonra gelen 

yüklemin yapılışındaki nedeni ifade eder (Banguoğlu, 1959; Gencan, 1979; Özsoy, 1999). Türkçede 

neden yantümceleri daha çok bir neden belirticisi ya da  –DIğI ve –ecEğI ulaçlarıyla kurulmaktadır. 

Bu ulaçların sonuna için, -dEn, -den dolayı gibi neden bildiren ilgeçler, takılar gelir (Banguoğlu, 

1959; Gencan, 1979; Kornfilt, 1997; Erkman-Akerson ve Özil, 1998; Uslu, 2001; Göksel ve 

Kerslake, 2005; Özsoy, 1999). Tablo 1’de Türkçede nedenselliği kurgulayan yapılara ve örneklerine 

yer verilmektedir. 

 

Tablo 1: Türkçede Nedenselliği Kodlayan Neden Yapıları    

Nedensellik 

İlişkisi 

Yapı Örnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Neden  

çünkü Sabah uyanamadı, çünkü geç yatmıştı. 

-DIğI/-mAk/ - 

(y)AcAğI için  

Geç yattığı için sabah uyanamadı. 

Uyanmak için saatin alarmını ayarladı. 

Sabah uyanamayacağı için, saatin alarmını ayarladı. 

-dIğIndAn (dolayı)  Geç yattığından (dolayı)  sabah uyanamadı 

-dIğIndAn (ötürü)  Geç yattığından (ötürü)  sabah uyanamadı 

sebebiyle  Geç yatması sebebiyle sabah uyanamadı 

yüzünden  Geç yatması yüzünden sabah uyanamadı 

sayesinde Erken yatması sayesinde saat çalmadan uyanabildi. 

nedeniyle Geç yatması nedeniyle sabah uyanamadı 

diye  Geç yattı diye sabah uyanamadı. 

ile  Saatin çalması ile uyandı. 

-E göre  Geç yattığına göre yarın erken kalkması gerekmiyor. 

-mek için  Erken kalkmak için saatin alarmını ayarladı. 

-mAktAn Çok uyumaktan gözleri şişmiş. 

-DIğIndA Geç yattığında uyanamıyor. 

-ErEk Saatin alarmını ayarlayarak erken kalkabilir.  
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-Ip Saatin alarmını ayarlayıp erken kalkabilir.  

dA (Önce) saatin alarmını ayarlasın de erken kalkabilsin. 

 

Özsoy ve Taylan (1998), için ve diye yapılarının farklı nedensellik ilişkilerini kodladığını, için 

ilgecinin her türlü nedensellik ilişkisini, diye belirtecinin ise daha öznel bir ilişkiyi ifade ettiğini 

savunmaktadır. Buna göre; “Bilet aldım diye konsere gidiyorum.” tümcesinde konuşucu konsere 

artık gitmek istemediğini, ancak bilet aldığı için kendini gitmek zorunda hissettiğini sezdirmektedir 

(1998: 124). Araştırmacılar, doğal olayları açıklamayı hedefleyen nedensellik tümcelerinde 

genellikle içinin kullanıldığını; diyenin kullanılmasının altında konuşmacının, dinleyicinin söz 

konusu doğa olayını bilmediğini düşüncesinin bulunduğunu savunmaktadır durumlarda 

kullanıldığını savunmaktadır. “O madde yoğunluğu sudan hafif diye suyun üzerinde yüzüyor.” 

örneğinde konuşucunun dinleyicinin söz konusu doğa olayını bilmediğini düşündüğünü ve biraz 

hayret, biraz da küçümsemeyle bunu belirttiğini savunmaktadır (Özsoy ve Taylan, 1998: 124–125). 

Uslu (2001) ise için ilgecinin bazı durumlarda öznel yargıları belirttiğini savunarak ve –dEn 

çıkma durumu ekinin genel geçer yargıları ifade etmek amacıyla kullanıldığını savunmaktadır. “Her 

zaman doğru söylediğin için bazıları seni sevmez.” Örneğinde konuşucunun öznel yargısına, kendi 

yorumuna dayalı bir nedensellik söz konusudur (s. 126). 

Diye ile oluşturulan belirteç yantümcelerinin neden belirtme ve önlem alma işlevi de söz 

konusudur.  “Kalabalık olacağız diye bir ekmek daha almıştım.” (Göksel ve Kerslake, 2005: 

462)örneğinde diye nedenselliği kodlarken aynı zamanda konuşucunun ekmeği alma nedeninin 

altında bitmesine karşı bir önlem olarak bu eylemi yaptığı anlaşılmaktadır.  

Tablo 1’de verilen örneklerinden de anlaşılacağı gibi,  sayesinde gerçekleşmesi istenen, arzu 

edilen sonuçların nedenlerinden söz ederken; yüzünden ise istenmeyen, arzu edilmeyen sonuçların 

nedenlerinin ifadesinde kullanılır. Nedeniyle ise, sonuçların istenilir olup olmamasına ilişkin 

nedenleri yansız bir biçimde ifade etmektedir (Göksel ve Kerslake, 2005).  

 

Türkçede Nedenselliği Kodlayan Sonuç Yapıları 

  

Bir belirteç yantümcesinin kendisinden sonra gelen yüklemin sonucunu gösterdiği durumlarda 

oluşan tümceler sonuç yantümcesi (Banguoğlu, 1959) olarak adlandırılmaktadır. Sonuç tümceleri 

genellikle neden tümcelerinin tersine çevrilmiş biçimidir. Neden tümcelerinde neden tümcesi 

yantümce olurken, sonuç tümcelerinde yantümce sonuç tümcesidir. Tablo 2’te Türkçede nedensellik 

ifade eden sonuç yapıları ve örnekleri verilmektedir. 

 

Tablo 2: Türkçede Nedenselliği Kodlayan Sonuç Yapıları 

Nedensellik 

İlişkisi 

Yapı Örnek  

 

Sonuç  

bunun/onun için Geç yattı, bunun/onun için sabah erken uyanamadı. 

bu nedenle/sebeple Geç yattı, bu nedenle/sebeple sabah erken uyanamadı. 

bundan dolayı/ 

dolayısıyla 

Geç yattı, bundan dolayı/dolayısıyla sabah erken uyanamadı. 

öyleyse Geç yattı, öyleyse sabah erken kalkamaz.   

o kadar/öylesine …ki O kadar/öylesine geç yattı ki sabah erken uyanamadı. 

-mAklA Geç yatmakla hata yaptı.  

olunca İşi çok olunca erken yatamadı. 

ve Geç yattı ve sabah erken uyanamadı. 

 

Tablo 2’de sunulan örneklerden anlaşılacağı gibi, Türkçede sonuç tümceleri bir sonuç 

belirticisi kullanılarak oluşturulmaktadır.   
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3. Türkçede Nedenselliği Kodlayan Amaç Yapıları 

 

Amaç yantümcelerinde, yantümce ana tümcedeki olayın hangi amaçla gerçekleştirildiğini 

açıklar. Ana tümcedeki olayın gerçekleşebilmesi için yantümcede belirtilen olayın amaçlı olarak 

yapıldığını bildirir.   

 

Tablo 3: Türkçede Nedenselliği Kodlayan Amaç Yapıları  

Nedensellik 

İlişkisi 

Yapı Örnek  

 

Amaç  

-mEk için Erken kalkmak için saatin alarmını ayarladı. 

-mEk üzere Erken kalkmak üzere saatin alarmını ayarladı. 

için İş için saatin alarmını ayarladı. 

-yE Erken kalkmaya karar verdi. 

(ye-li)m diye Uyuya kalma-ya-lım diye saatin alarmını ayarladık. 

ki…(diye). Saatin alarmını ayarladı ki uyuya kalmasın (diye).  

uğruna İşi bitirmek uğruna gece geç yattı. 

 

İçin ilgeci –DIk ve –EcEk ekleriyle kullanıldığında neden bildirmektedir (bkz. Tablo 1). Oysa 

-mEk ekiyle kullanıldığında amaç ifade etmektedir (Taylan, 1993).  İçin ilgeciyle kurulan amaç-

sonuç ilişkisinde eylem genellikle amaçlanmış, fakat henüz gerçekleşmemiştir. Tablo 3’te sunulan 

örnekte, konuşucunun amacı erken kalkmaktır; bu saatin alarmını ayarlamıştır; ancak, henüz 

uyanmamıştır.  

Eğer ana tümcenin öznesi ile yantümce öznesi farklı ise “–mAsı için” kullanılır.  Annemin 

kışın üşümemesi için kalorifer yaptırdık. Ana tümce ile yantümcenin özneleri aynı ise –mAk için 

durum belirticisi yerine –mAk belirticisinin yönelme durumu -mAyA biçimi kullanılmaktadır 

(Göksel ve Kerslake, 2005). 

Diye ilgecinin amaç işleviyle kullanılması için yantümce eyleminin dilek kipinde olması 

koşulu bulunmaktadır. Benzer biçimde,  ki bağlacının yer aldığı amaç tümcesinin eylemi daima 

dilek kipindedir. (Göksel ve Kerslake, 2005). 

Göksel ve Kerslake (2005), “Güzellik uğruna bu kadar sıkıntıya katlanmaya değer mi?” 

örneğinde olduğu gibi, uğruna’nın sadece cansız tümleçlerle kullanıldığını savunmaktadır (s. 263). 

 

4. Türkçede Nedenselliği Kodlayan Zaman Yapıları 

 

Zaman yantümcelerinde ana tümcede ifade edilen durumun zamanı başka bir durum, olay ya 

da olgunun zamanıyla ilişkisine gönderimde bulunulur (Göksel ve Kerslake, 2005).  Zaman 

yantümceleri edimbilimsel olarak değerlendirildiklerinde, iki durum, olay ya da olgu arasında 

nedensellik ilişkisi kurma işlevi taşımaktadır.  

 

Tablo 4: Türkçede Nedenselliği Kodlayan Zaman Yapıları  

Nedensellik 

İlişkisi 

      Yapı     Örnek  

 

Zaman  

-DAn sonra Gece geç yattıktan sonra sabah erken uyanamadı. 

Bunun üzerine Geç saate kadar çalıştı. Bunun üzerine, sabah erken 

uyanamadı. 

Önce…sonra/ bunun 

üzerine  

Önce işini bitirdi. Sonra/bunun üzerine yatmaya gitti. 

-(y)E kadar/ 

değin/dek 

İşini bitirinceye kadar yatmadı.  

-(y)IncA İşini bitirince yattı. 
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-DI…-(y)AlI Bu işe başladı başlayalı hep geç yattı. 

-mAsIndAn 

itibaren/sonra 

Bu işe başlamasından itibaren/sonra hep geç yattı. 

-DIğI sürece       İşini bitirmediği sürece erken yatamaz. 

 -(A/I)r …-mAz, İşini bitirir bitirmez eve gitti. 

-mAsI üzerine İşini bitirmesi üzerine eve gitti. 

-dIkçA İşini erken bitirdikçe müdürü ona ek ücret veriyor.  

 

Zaman yantümcelerinin nedenselliği kodlama özellikleri Tablo +’te sunulan örneklerde 

görülmektedir. Söz gelimi, “Gece geç yattıktan sonra sabah erken uyanamadı.” örneğinde, sözü 

edilen kişinin geç yatması, sabah uyanamamasının nedenidir. Benzer biçimde, geç yatması 

sonucunda sabah erken uyanamamıştır.   

 

5. Türkçede Nedenselliği Kodlayan Koşul Yapıları 

 

Koşul tümcelerinde ana tümcedeki yargının gerçekleşmesi yantümcedeki koşula bağlanır. 

Buna göre, yantümcede ifade edilen koşul, ana tümce ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan 

sonuçtur (Göksel ve Kerslake 2005). Koşul yapıları nedenden sonuca doğru uslamlama yaparken 

nedenselliği kodlama olanağına sahiptir.  Tablo 5’te Türkçede nedensellik ifade eden koşul yapıları 

görülmektedir. 

 

Tablo 5: Türkçede Nedenselliği Kodlayan Koşul Yapıları 

Nedensellik 

İlişkisi 

Yapı Örnek  

 

Koşul 

(Eğer)…-(y)sE 

 

(Eğer) sabah erken kalkmak istiyorsa, gece erken yatmalı. 

Şayet…-(y)sE (Şayet) geç yattıysa, sabah erken uyanamaz. 

ise Geç yatmaz ise sabah erken kalkabilir. 

O halde Gece geç yatmış. O halde sabah erken uyanamaz.    

Öyleyse Gece geç yatmış. Öyleyse sabah erken uyanamaz.    

Yoksa/aksi takdirde/ 

aksi halde 

Gece geç yatmıştır. Yoksa/ aksi takdirde/ aksi halde sabah 

erken uyanırdı. 

-DIğI takdirde Gece geç yattığı takdirde sabah erken uyanamaz. 

-mAsI durumunda/ 

halinde 

İşini bitirmemesi durumunda/halinde gece erken yatamaz. 

 

Türkçede koşul yantümcelerinde kullanılan “eğer” ve “şayet” bağlaçları “fazlalık” olarak 

nitelendirilebilir; anlambilimsel olarak gereksiz oldukları söylenebilir. Ancak bu bağlaçlar bazen 

vurgu amacıyla kullanılır. Bu iki bağlaçtan eğer daha sık kullanılır. Şayet daha çekingen, tereddütlü 

bir koşul ifade eder ve daha resmi bağlamlarda yeğlenmektedir (Göksel ve Kerslake 2005). Nitekim 

bu nedenle Tablo 5’te söz konusu sözcükler parantez içerisinde gösterilmiştir. 

 

Yoksa, aksi takdirde/halde bağlaçları “çıkarımsal koşul” ifade etmektedir. Bu bağlaçlar, 

önceki tümcede ifade edilen durumun gerçekleşmemesi durumunda, bulundukları tümcede ifade 

edilen sonucun farklı bir biçimde gerçekleşeceğini belirtmektedir (Göksel ve Kerslake, 2005: 529). 

“Gece geç yatmıştır. Yoksa/ aksi takdirde/ aksi halde sabah erken uyanırdı.” örneğinde konuşucu, 

sözü edilen kişinin sabah erken uyanmamasının nedeni ile ilgili bir çıkarım yapmaktadır. Sözü 

edilen kişinin gece geç yatması sonucunda sabah erken kalkamamıştır. Böylece iki tümce arasında 

neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur. 
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SONUÇ  

En kısa tanımıyla nedensellik, tümceler arasındaki neden ve sonuç ilişkisidir. Bir metinde 

tümceler, önermeler, metin bölümleri arasındaki nedensellik ilişkisi çeşitli biçimlerde kurulabilir. 

Bu amaçla kullanılan dilsel kaynaklar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Adlar, adlar, eylemler, 

sözcük öbekleri, söylem belirticilerinin yanı sıra bağlaçlar, belirteçler, durum ekleri, ulaçlar, 

ilgeçlerle oluşturulmaktadır. Bu çalışmada Türkçede açık nedensellik ilişkisini kodlayan dilsel 

kaynaklardan bağlaçlar, belirteçler, durum ekleri, ulaçlar, ilgeçler ele alınmış ve kurdukları 

nedensellik ilişkisi örneklerle açıklanmıştır.  

Tümceler arasındaki nedensellik bağlantısını anlamak ve ayırt etmek her zaman kolay 

olmamaktadır. Çalışmamızda ilişkinin kapsamlı olarak incelenmesi hem Türkçeyi yabancı dil 

olarak öğrenilmesinde ve öğretilmesinde, hem de Türkçe konuşucularının bu bağlantılar konusunda 

farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle kapsamlı bir kaynak niteliği taşımaktadır. 
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KURUMSAL KİMLİK VE KURUMSAL İMAJIN ALGIYA YANSIMASI 
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Bursa Uludağ Üniversitesi. TBMYO Grafik Tasarım Programı Öğr. Gör. 

 

 

ÖZET 

Algısal olarak şirketleri insanlara benzettiğinizde, insana ait terimleri kullanarak şirketlerin 

bir ruhu, yaşam biçimi, olayları karşılayış ve davranış şekli olduğunu söyleyebiliriz. Bu benzerlik 

bize, şirketleri temsil eden logolarla insanların oluşturduğu toplum kültürü arasında bir bağ olması 

gerektiği düşüncesini verir. Toplumun örf ve adetleri, gelenekleri, dini inançları ve hatta kılık 

kıyafetleri gibi yaşamsal kültürlerini logoların formlarında, renklerinde, altrubilerinde ve allegorik 

anlatımlarında görebiliriz. Bu nedenledir ki logo, kurumsal yapılaşmanın giriş kapısı gibidir.  

Kendi halinde yerel bir firma iken, uluslararası bir başarıyla yükselen firmaların, yerel 

alışkanlıklarıyla yollarına devam edemeyecekleri aşikardır. Kurumsal imaj konusunda bakış 

açılarının oluşması zorunluktur.  Rekabet ortamlarında sadece Pazar payını arttırma gayretleri, yerel 

bir anlayış olarak kabul edilebilir. Firmaların mevcut pozisyonları muhafaza edebilecek yöntem ve 

önlemler alabilmeleri gerekir. Bu makale ile firmaların kurumsal kimlik ve imaj oluşturmaları ve 

kullanma kararlılıklarının nasıl oluşacağı araştırılmıştır.  Amasya Taşova merkezli Özgür Mobilya 

ve alt gurup firmaları üzerinde durularak örneklendirilmiş ve çözümler sunulmuştur.   

Anahtar Sözcükler: Örgütsel imaj, kurumsal kimlik, rekabet, yükseköğrenim, eğitim.  

 

 

CORPORATE IDENTITY  AND REFLECTION OF CORPORATE IMAGE TO 

PERCEPTION 

 

ABSTRACT 

Perceptually, when you compare companies to people, using human terms, we can say that 

companies have a soul, a way of life, a way of responding to events and behaving. This similarity 

gives us the idea that there must be a link between the logos that represent companies and the 

culture of society created by people. We can see the strong cultures of the society, such as customs, 

traditions, religious beliefs, and even costumes, in the forms, colors, altrubies, and allegorical 

expressions of logos. For this reason, the logo is like the entrance gate of corporate structuring. 

It is evident that companies that rise with international success while being a local company 

on their own cannot continue on their way with their local habits. It is imperative to form 

perspectives on corporate image. Only efforts to increase market share in competitive environments 

can be accepted as a local understanding. Firms should be able to take methods and measures to 

maintain their current positions. This article has researched how the companies will create their 

corporate identity and image and how they will be determined to use it. Ozgur Mobilya and its sub-

group companies, based in Amasya Tasova, are exemplified, and solutions are presented. 

Keywords: Organizational image, corporate identity, competition, higher education, 

education. 

 

GİRİŞ 

Genel anlamıyla kurumsal kimlik, (Corparete İdentiy), bir kuruluşun görsel ve fiziksel 

özellikleriyle kurum kültürü, kurum felsefesi gibi soyut nitelikleri oluşturur. Bununla birlikte 

kurumun logosu, amblemi ve diğer tanıtıcı işaretleri, bina tasarımı, iç ve dış düzeni, reklam ve diğer 

iletişim etkinlikleri, tabela ve pano gibi dış cephe işaretleri, flamaları, arabaları, çalışan giysileri, 

kimliği oluşturan öğelerin yalnızca birkaçıdır. Tüm bunlara bakıldığında kurumsal kimlik için, 

“görsel bütünlük” tanımı yapılabilir. Görsel bütünlük, kurumun kendini nasıl göstermek istediğiyle 

bağlantılıdır. İmaj, görsel bütünlük anlatılarının, dışarıdan nasıl algılandığı olgusudur.  Kurumsal 
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kimlik ve örgütsel imaj çalışmaları tam bu noktada önem kazanmaktadır. Ertekin, örgütsel imajı 

tanımlarken toplumsal açık sistem olarak örgütlerin, çevreleriyle olan etkileşim surecinde bazı 

görüntüler bıraktığından bahseder.  Zihinlerde oluşan ve imaj olarak tanımlanan bu görüntülerin, 

örgütlerin amaçlarını gerçekleştirme surecinde önemli katkılar sağladığını belirtir (Ertekin, 1978). 

Anlaşılacağı gibi hedef, tüketicinin kendisi değil, zihinlerdeki olumsuz bilgileri oluşturan 

resimlerdir. Bu resimlerin olumlu yönde değiştirilmesi için, öncelikle resimlerin nasıl oluştuğunu 

irdelemek doğru bir yaklaşım olacaktır. İmaj: 

1. Bilgi, 

2. Görsel bütünlük, 

3. Öz güven, 

4. Dönütler oluşturmak ve yorumlamak, 

5. Kararlılık gibi önemli girdilerle beslenmektedir.  

Doğal olarak “mevcut imajın güçlü ve zayıf yönleri ortaya konmalıdır. Böylece, geçerli 

çalışmayı yapabilme olanağı doğar ve kurum imajı adına hedef kitlenin ilgilendiği sorular gündeme 

gelir ve zayıf yönleri güçlendirecek önlemler alınmış olur” (Özalkuş, 1994 :153).  

Kurumsal kimliğin oluşturulması sürecinde Özgür Mobilya ve Özgür Şirketler Gurubu 

örneklendirilmiş, fiziksel ve sosyal çevre gözündeki etkilerin (imajı), hizmet kalitesine nasıl 

yansıdığı araştırılmıştır. Özgür Mobilya ve alt şirketler gurubunun kurumsal yapısının kendini nasıl 

ifade ettiği araştırılmıştır.  Bu ifade şeklinin sınırları belirlidir ve genellikle değişmez yapıdadır. 

Kurumsal kimlik, kurumsal liderliği hedefleyerek rakiplerine oranla daha kolay ve daha hızlı fark 

edilmekle birlikte hatırlanmayı sağlamaktadır.  

Markaların temelinin kurumsal ya da kişisel standartlaşmaya dayandığı kabul gören bir 

gerçektir. Bu bakımdan Özgür Mobilya ve Özgür Şirketler Gurubu mevcut kurumsal yapısının 

analizi, varsa eksiklikleri görmemiz açısından faydalı olacaktır.   

 

 
Figure 1. Space Times Font ile yazılmış ve tasarıma dair atıfta bulunmayan  logotaype 

 

Logotaype: Semiyotik, sadece sembollerin bilimi olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda 

semiyotik iletişim ve bilişim teorisinin ön şartını oluşturmaktadır.  Çünkü bu teori, sembolleri katı 

bir şey olarak algılamayıp, üçlü şekilde birbirlerini etkileyen oluşum olarak algılamaktadır.  

Bu üçlü oluşum; 

1. Semboller (logo, ses, isimler, vs.) 

2. Objeler 

3. Şahıslardır.  

Buradaki önemli ayrıntı şahıslardır. Çünkü, logo, amblem veya logotaype hangi amaçla 

tasarlanırsa tasarlansın, karşı tarafın anladığı kadar anlaşılırdır. Özgür Mobilya ve Özgür Şirketler 

Gurubu logosunun bu anlamda mobilya, market, kömür veya diğer alt birim üretim ve hizmetlerini 

ifade ettiğini söylemek zordur. Görüldüğü kadarıyla Space Times fontunun hiç değiştirilmeden, 

doğrudan kullanılmasıyla oluşturulan logotaype, şirketin tüm birimlerinde kullanılmaktadır. Bu 

durum özellikle de üretim ve tasarım odaklı şirket profilinin, naif, içine kapanık, girişken yapıdan 

uzak ancak sevecen bir görüntüye bürünmesine neden olabilir. Şirketin logomotif kurumu olan 
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mobilya tasarım ve üretim birimi, bu logotaype ile neredeyse yok gibi algılanmakta, tasarım ve 

üretim olgusu, satıştan ibaretmiş gibi algı oluşturabilmektedir. Başka bir deyişle mevcut logotaype, 

marka değeri oluşturamamaktadır.   

Özgür A.Ş. logotaype, kırmızı band içine yerleştirilmiş muhtemelen Space Time fontu ile 

yazılmış sözcükten ibarettir.  Fontun değiştirilmeden kullanılmış olması, tasarım ve üretim odaklı 

bir şirket için kapsayıcı değildir. Logotaype, fontun kendinden gelen bir sempatik görüntü ile, daha 

çok çocuklara yönelik şirket algısındadır. Bold ve yuvarlatılmış kenarlarıyla fontun oluşturduğu 

logotaype, kreş, anaokulu, oyuncak üreten, şevkat, sevgi, hoşgörü gibi fedakârlık duygularını 

yansıtabilmektedir. Dikkat çeken kırmızı fonu, şirket için girişken ve cesaret duygusunu vermesine 

karşın, şişman ve yuvarlatılmış kenarlarıyla olgunlaşmış beyaz yazı, çocuksu bir yapıya atıf 

yapabiliyor.   Kırmızı band, sert köşeleri ve keskin kenarlarıyla kendinden emin, kararlı, ilkeli bir 

algı yaratırken, fontun karakteristik yapısıyla tasarım ve üretim fikrinden uzaklaşmaktadır. Fontun 

genel kullanımdan ayırabilecek, firmaya ait olduğunu gösterebilecek ve onunla anılmasını 

sağlayacak küçük espriler veya manipülasyonlara ihtiyacı olabilir.  

 

Analitik Çözümleme 

Özgür Mobilya: Yapılan araştırmalar tüketicilerin önce görüp sonra beğendiklerini ve en 

son içerikle ilgilendiklerini ortaya koymuştur. Özgür Mobilyanın üretim odaklı tasarımdan gelen 

kalitesi ortadadır. Böyle bir kalitenin kurumsal algısının da kaliteli olması kaçınılmazdır. Özgür 

Mobilya kaliteli, albenisi yüksek, dikkat çeken mobilyaları ile iyi bir etkiye sahipken, kurumsal 

imajı ile hedef kitlesi çocuk algısı yaratmaktadır. Belki kurumsal olarak bakıldığında renkte 

bütünlük, görsel tasarımlarıyla hedef kitle ayrımı ve seçilirlik gibi ayrıntıların eksikliğinden 

bahsedilebilir. Bu tür ayrıntılar kurumsal bütünlüğe kalıcı zararlar verebilmektedir. 

Görsel bütünlük, kurumun modern, saygın ve kaliteli olması adına önemlidir. İhtişamın 

yanında, gücü, saygınlığı, güvenirliği ve çağdaş yaklaşımı iletmenin en etkili yöntemidir. Çünkü 

kurumu tanıtıcı her görselin, her ortamda aynı renk, form ve kurallarla kullanılması zorunluğu, en 

belirgin güç ve özgüven göstergesidir. Bu, tüketici açısından da önemli bir imajdır. Çağdaş ve 

modern yaşantıda, “imaj” ve “kimlik” kavramları yönetim bilimi alanında yaygın bir çalışma alanı 

olmaya başlamıştır. Christensen, çağdaş sosyal eleştiriler, imaj ile doyurulmuş bir toplumda 

yaşadığımızı vurgularken, toplumda yer alan sektörlerdeki örgütler için dikkat edilmesi gereken 

konuların başında imaj oluşturma geldiğini ifade etmektedirler (Cerit, 2006:344).  

Bireysel izlenimlere esas olan imaj, bireyin inançları, duyguları ve fikirlerinin iç 

etkileşimlerinin bir sonucudur. İmaj hem iç hem dış müşterinin örgüt hakkındaki algılarını 

etkilemektedir. “Güçlü bir kurumsal imaj, örgütlerde vizyon ve hedeflerin paylaşımını, stratejilere 

bağlanmayı, örgüt içi ve dışı iletişimi güçlendirmeyi, müşteri memnuniyetini, örgütsel güveninin 

güçlendirilmesini, güçlü mali kaynaklara sahip olmayı kolaylaştırır” (Marken, 1990: 21; 

Kandampully ve Suhartanto, 2000:347; Andreassen ve Lindestad, 1998:7-23).  

 

Özgür Market: 

Kurumsal imaj, bir işletmenin ekonomik faaliyeti üzerinde önemli bir etkiye sahiptir 

(Polinkevych, Kamiński, 2018:33). Bu durum, müşteri gözündeki firma değerini ortaya koyar. 

Örneğin, bazı araştırmacılar kurumsal imajın duygusal ve rasyonel bileşenini vurgulamaktadır. Her 

iki bileşen de firma yetkililerini doğrudan ilgilendiren etkileşimlerdir. Zira duygusal bileşenler 

şunları içerir: tasarım, reklam kalitesi, sponsorlar, şirket faaliyetleri hakkında bilgilerin 

mevcudiyeti. Rasyonel bileşenler ise: ürün çeşitliliği, kalitesi, hizmet düzeyi, müşteri hizmetleri, 

çalışma koşulları ve organizasyon kültürünü kapmaktadır. Sonuç olarak, davranışsal ekonomi, bir 

kişinin psikolojik yönünü hesaba katar.   

 

Neler Yapılabilir? 

 Kalite sorunu olmayan ancak kalitenin sunumunda bazı aksaklıkların olabileceği ihtimali 

üzerinde durulduğunda; 
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1. Yeni Bir Logoya İhtiyaç Vardır: Yeni logo basit, anlaşılabilir ve her ortamda (zeminde) 

kullanılabilir olmalıdır. Küçültüldüğünde ve siyah beyaz versiyonunda, değer kaybetmemelidir. 

Logo, yapılan işe atıfta bulunabilmeli, yanlış imaj oluşturmamalıdır. 

2. Bir Maskota İhtiyaç Vardır: Maskot, logodan farklı olarak konuyu veya amacı daha 

sevimli ya da eğlenceli olarak anlatan karakterlerdir. Özellikle de mobilya sektöründe maskot 

logoya göre daha etkili ve akılda kalıcı hizmet verebilir. Maskot hem sevimli hem hayali kahraman 

hem de yol gösteren veya tavsiye eden olabilir. Maskot gerektiğinde eşantiyon oyuncaklar olabilir, 

her eve, her okula ve her kreşe rahatlıkla girebilir.  

3. Kampanyalar Yapılabilir: Kampanya, sadece ürünün uygun fiyata arz edilmesi olarak 

görülmemelidir. Kampanyalar bilinen en etkili tanıtım yöntemidir. Çünkü kampanyalar ile mümkün 

olandan çok daha fazla insana erişilebilir. Kampanya aynı zamanda kendi abonelerinizi oluşturma 

fırsatı yaratır. Bu sayede en ucuz tanıtım ve duyuru yapabilme imkânı sağlanabilir. Hedef kitleniz, 

aktif ve istekli bir firma algısı oluşturabilir ve sürekli gündeminde kalma imkânı verebilir.  

4. Ssoyal Medya Düzenli Kullanılabilir: Sosyal medya dinamik ve yaşam dolu bir 

ortamdır. Her an ve her zaman potansiyel alıcılar bulunur. Sosyal medya için “her zaman daha 

fazlası” ibaresi kullanılabilir. Bu hedefinizin üst limitleri anlamına gelir ki şaşırtıcı sonuçlara 

açıktır.  

5. Sosyal Sorumluluk Projeleri Hazırlanabilir: Sosyal sorumluluk projeleri, halkın veya 

hedef kitlenin sorunlarıyla birebir ilgilenildiği anlamı taşır. Hedef kitlede “hep alan firma” algısına 

karşın, “paylaşan firma” algısı oluşturur. İnsani bir yaklaşımla firmanın, robotik görüntüsü 

yıkılabilir. Bu bağlamda halka doğrudan dokunan, sorunları çözen, sponsorluklar veren, kültür, 

sanat ve toplumsal etkinliklere destek veren algısı yaratır. Bu algı, firmanın her zaman dinamik 

reklamının yapılabilmesini sağlar.  

6. Firmaya Özel Ambalajlama Sistemi Kurulabilir: Ambalaj ve ambalajlama, dünyanın 

her noktasına vizesiz seyahat anlamına gelir. Üstelik hiçbir masraf yapılmaz. Özgür mobilyanın, 

kullanımı kolay, istenildiğinde eski haline dönebilen ve hedef kitle algısında “işte bu” dedirte bilen 

ambalaj ve ambalajlama sistemi olmalıdır. Firmaya özel ambalajlar, ambalajlama kağıtları, 

fiyonklar, özel gün renkleri, poşetler gibi müşteriyle birlikte dolaşabilen tasarımlar, firmanın hep 

canlı kalmasını sağlar. 

 

SONUÇ  

Bir firmanın ürün veya hizmetlerinin kaliteli olması, o firmayı tercih edilir yapar.  Ancak 

aynı işi kurumsal yapısıyla sunarsa, güvenilir olur ve aynı zamanda tavsiye edilir. O kurumun 

ürünleri tercih edilirken, fiyatı önemsenmez. Tüketici o kurumun ürünlerini doğal ihtiyaç olarak 

kabul eder. En yakınlarına tavsiye eder ve hatta hediye eder. Bu bakımdan Özgür Mobilya ve Alt 

kurumları, kurumsal kimliğini, kurumsal liderliğe dönüştürdüğünde sorgulanmayan, güvenilen ve 

tercih edilen olabilir. Yenilenen kurumsal kimlik çalışmalarıyla, çalışanları daha mutlu ve daha 

fedakâr olabilir. Tüm çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile sorumluğu içinde, işini sahiplenme 

duygusu gelişebilir.  

Kurumsal kimlik çalışmaları, Özgür Mobilya için sadece taze bir kan olacaktır. Var olan 

kalitesini yaşatacak ve ileriye taşıyacaktır. Bilindiği gibi başarılı bir kurumsal kimlik çalışması, 

kalitesiz ürünlerle bir anlam ifade etmediği gibi çok kaliteli ürünler de kurumsal yapılaşmadan fazla 

bir şey ifade etmez (Erdal, 2022:44). Her ikisinin de birbirini tamamlaması ve devamlılığını 

sürdürmesi gerekir. Bu bakımdan Özgür ve Alt Firmaları, sadece lokal olarak değil, evrensel yapıda 

büyük bir potansiyele ve avantaja sahiptir.  
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Gültekin ERDAL 

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Programı Öğr. Grv., Bursa 

 

ABSTRACT 

The logo comes from the Greek logos. Logo consists of one or more words or words and 

pictures combined. In both narratives, for the logo, it can be said that it is a physical symbol and it 

can substitute for another objenin or concept like every symbol. This is where the difficulty of 

designing or interpreting the logo comes from. Because if something takes the place of something 

else, it is the work of a long period of time that the thing is interpreted and covered. In this context, 

visual signs can form a corporate picture as well as being a bridge to logo, corporate behavior and 

corporate communication as a component.The logo animates a message, a reminder symbol, an 

image in memory or in the heart. It all loads up to mean everything. These meanings are the 

semiotics of the family name. It tries to communicate in the invisible inner reality of objects by 

giving meaning, giving a general approach to the relationship between language, culture, society 

and communication, with the Turkish definition and signification. In other words, logos can cross 

the boundaries of purely formal perception and can also exchange information. The perceived 

meaning in this way is primitive and can be easily grasped. At the forefront of the factors that 

influence this concept is cultural accumulation, undoubtedly, besides the recognized forms and 

colors. In other words, their authority and content determine the behavior, attitude, belief and 

worldview of people.  

Key Words: Semiotic, logo, perception design, language, culture.  
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İNTRODUCTİON 

 

Pictures 1. Tropon's poster 

 

Semiotic, which we can also define as a signal, comes from the ancient Greek word semeion, 

sign. Semiotics deal with the origin and use of symbols. Although the term also appears in pre-

Socratic philosophy, the Sophists, and Plato, Aristotle did indeed systematize it in his rhetorical 

writing. According to Aristotle, semiotics forms a triangle with symbols (words) between the 

depicted (thing) and the thought in mind. Saussures' term symbol consists of integrating form 

(significant) and meaning (signifié). A symbol is a communication that consists of forming a 

specific picture in the mind of an acoustic word. The foundations of this communication were laid 

in Germany. "Beginning in 1898, Van de Velde developed a decorative line in the form of whip 

movements, from posters to packaging and Tropon's promotional flyer. Shortly after, in Berlin, 

Lucian Bernhard creates a complete graphic line for Monoli cigarettes." (Weill, 2007). Decorative 

visuality lies under all these creations. 

In the earliest stages of conscious thought, animal images were drawn and engraved on cave 

walls. Later, Egyptian hieroglyphs, cuneiform, and various stamps create the effect of today's well-

designed logos. "B.C. 4-5. Some symbols can be seen in Egyptian tombs dating back thousands of 

years and artifacts found in excavations around Corinth." (Tasci, 1985). Since people did not have a 

common language and writing at that time, these symbols became a means of the agreement for 

them. These symbols and pictures have changed and turned into today's letters and numbers. 

However, it cannot be said that the semiotic meanings of the letters were the same as in those years. 

For example, the semiotic equivalent of today's letter A is no longer a bison or a bull. 

 

 

Pictures 1. The development of the letter A from hieroglyphic writing and its modern signs. 

 

Perceptually, when you compare companies to people, “using human terms, we can say that 

companies have a soul, a way of life, a way of responding to events and behaving.” (Behaeghel, 

1985). This similarity may give us the idea that there should be a link between the logos that 

represent companies and the culture of society created by people. We can see the strong cultures of 

the society, such as customs, traditions, religious life, and even costumes, in the forms, colors, 

altrubies, and allegorical expressions of the logos. In a study published in the 4th issue of the 
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Pictures 2.  Istanbul 

Metropolitan Logo 

Graphic Art magazine published in 1985 and stated to be the cover of the Milliyet Art Magazine, it 

is possible to read the cultural structure of Beyoğlu in an absolute sense. 

 

 
 

Pictures 3. BUÜ logo, which wants to give the image of being the center of information, has a 

circular structure 

 

Umberto Eco, Head of Semiotics at the University of Bologna, defines semiotics as "the 

discipline that examines everything that makes one tell a lie." It is pointed out that the examples of 

"lie" go beyond the possibilities and content of the language we use to report the "truths" and carry 

an endless amount of productivity. Everything that can be perceived as a sign is the subject of 

semiotics. A sign is anything that stands for something else in meaning. While performing the 

indicating function, the thing indicated need not exist or exist in our time and space. Therefore, in 

principle, semiotics is anything that can be used in lying. For example, universities using the circle 

shape in their logo try to explain that they are the source of information. A company uses the circle 

in the same way because they want to give the idea that they are the center.  

In this study, three different logo analyzes were made. Logos are selected from known 

institutions and cities. Therefore, it was hoped that every person might have seen these logos at least 

once before and that they would be able to draw parallels with the connotations in their minds. 

These three logos, reflecting the Anatolian culture, are the Istanbul Metropolitan Municipality logo, 

the Turkey logo, and the Ministry of Culture. 

 

 

Istanbul Metropolitan Municipality Logo 

In a real sense, the logo is a photograph of Istanbul. It is possible to see 

everything that comes to mind when Istanbul is mentioned in this logo. The 

logo consists of three essential elements: Istanbul's mosques, walls, and seven 

hills. We may not need semiotics to see them. But how do we explain the 

white cut of the "U" shaped walls surrounding the lower part of the logo at the 

bend point? Was this white stripe made for decorative purposes? So, is it just 

a white stripe? Or could it have an inner meaning? In my opinion, it was 

intended to describe the Marmara Sea and the Bosphorus, which, when 

combined with the "U" shaped white stripe surrounding the mosque, gives 

Istanbul its unique beauty. Finally, it is known that the walls of Istanbul 

surrounded Istanbul. In that case, it would not be wrong to say that this white 

stripe that divides the walls in the middle represents the Bosphorus and connects the two continents. 

The letter "Y," which I think was formed by chance, is seen here. "Y" is not the first letter of 

anything necessary for Istanbul and its history. It doesn't even suggest anything. It would be a 

correct approach to say that something that does not reveal or evoke anything semiotically and 

iconographically can be a coincidence. 

Another element that can be explained iconographically is the color of the logo. Why navy 

blue? I don't know if this has a Pantone number, but I agree that it is not a unique navy blue; it is the 

navy blue we all know. "Dark blue, that is, dark blue, expresses pure religious feelings." (Will, (?)). 

On the other hand, according to Greek iconography, dark blue "symbolizes benevolence, mercy, 
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Pictures 3. Türkiye Logo 

Pictures 4. Ministry of 

Culture Logo 

rebirth, and guidance of the soul, and symbolizes the good works of the soul, the benevolence." 

(Akaya, 1996). We can conclude that the dark blue color used in its logo is not a coincidence for 

Istanbul, surrounded by mosques and religious buildings on all four sides. 

Türkiye Logo 

The Turkey logo, which has been prepared to promote Turkey and create a brand and image 

of Turkey, conveys many semiotic messages correctly and gives false messages. The fact that 

Turkey was written with a brush is very positive, in my opinion. We 

can say that the creation of semiotic writing typography with free 

brushstrokes reflects the characteristic feature of the Turkish people 

with a relaxed demeanor, smiling face, and quick mingling. When we 

look at the lithe indentations of the script, the rich folkloric Anatolian 

culture can come to mind immediately. We can claim that the 

inclination of the letter "T" to the ground means our hospitality and 

reverence, and if we go one step further, our belligerent side is meant to be expressed with its 

tapering end. The deformation of the letters that make up the logo and their creation with 

comfortable and original attitudes rather than typographic realism may bring to mind the 

sympathetic, rich, and perhaps challenging life of the Anatolian people. Again, looking at the 

deformation of the letters and the severe indentations and protrusions while evoking the 

mountainous, rocky, geographical nature of Anatolia that made it difficult for me to live, the unique 

beauty of nature may have been emphasized by not neglecting aesthetic concerns.  

Generally, logo designers choose the font colors according to their liking. I think the same 

thing happens with the Turkey logo. The text chosen in black seems to bring the tulip motif to the 

fore and balance the color. However, the accuracy of black's semiotic message is debatable. In 

Greek iconography, black means death. It symbolizes the pre-Christian days. "Black, which also 

describes the Prince of Darkness, is the traditional and representative color of magicians in the 

Middle Ages. In general, sadness and illness come to mind. Also, black is the color of the day Jesus 

was crucified (the Friday before Easter)." (Akkaya, 1996). It is unknown whether these come to 

mind when looking at the Turkey logo, but it would not be wrong to say that black will not create 

good feelings, especially for this logo. Here, black should not be perceived as a color that should 

never be used. However, if the logo represents a country and is desired to create an image with 

sound effects, especially if it is a design for tourism, it should be understood that it should be 

considered very well before choosing black. Apart from the color selection, the tulip motif is a 

negative message. There has been too much discussion of this motif. The extent to which the tulip 

motif, which some liken to a turkey, covers Turkey is also a matter of debate. 

On the other hand, the color choice of tulip gives a very positive message. The tulip flower 

chosen pink is enough to explain that Turkey and its people are loving, helpful, respectful, and 

happy. Therefore, the image of Turkey as a loving country can be easily given. The use of blue and 

green in the leaves of the tulip stems entirely from their desire to emphasize the beauty of nature. 

"While blue brings freedom, cleanliness and the sea, green brings spring and fertility." (Akkaya, 

1996). However, why green is so underrated can be a separate discussion topic. 

Ministry of Culture Logo  

The logo of the Ministry of Culture is a positive work in terms of its 

semiotic messages and iconographic analysis. The first thing that stands out is 

the tree figure. Semiotically, the tree signifies culture, fertility, and ingrained 

structure. The fact that the figure is knitted with traditional Turkish rug and 

carpet motifs, like a straw weave, highlights the cultural phenomenon strikingly. 

With its carpet-rug motifs, the logo reveals the traditional life of the Turks in its 

simplest form. The motif is interwoven, and woven should also be evaluated in 

semiotics. From here, he can interpret the strong family ties, social cohesion, 

ability to be a one-shot when necessary, and the motives of cooperation of the 

Turkish people. 

Again, the regular and symmetrical installations of the square and 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

1
1

4
 

rectangle forming the rug motif should be interpreted in the discipline. In the same way, the 

understanding of rigorous education can also agree with this interpretation. The solid and large 

structure of the tree indicates that it is a plane tree. Considering the undisputed importance of the 

plane tree in Turkish history, it can be understood how the right decision was made. It is also 

noteworthy that the root part of the tree is comprehensive and robust. It may have been intended to 

explain the solid and deep-rooted history of the Turkish nation here. Again, the symmetrical design 

of the baklava slices, which form the root part, can be interpreted as discipline, stability, and 

planned development. In general, it is possible to say that the logo was designed with a very 

conscious and semiotic message in mind. In particular, determining the logo's color, like dark blue, 

has strengthened the expression by bringing to mind aesthetics, seriousness, and solemnity in terms 

of semiotics, religious feelings, cooperation, and compassion iconographically. In the Turkish 

Dictionary of the Turkish Language Association, culture is defined as "all the material and spiritual 

values created in the historical and social development process...". In the Ministry of Culture logo, 

it is possible to see humanistic values such as spirituality and material goods. In other words, the 

logo is very successful in terms of its semiotic messages and aesthetic concerns.  

 

CONCLUSION 

Logo; "The identifier serves to embody an abstract concept and, in particular, define 

societies." (Tasci, 1985). Then we can say that every object, shape, and being has a meaning. In 

other words, each thing evokes a message, a symbol that it reminds, an image in the memory of the 

heart. Almost everything gives meaning to each other. In the invisible, inner reality of these 

meanings, they establish a semiotic communication. Semiotics, with its Turkic definition, tries to 

explore this world and detect complex relationships. Again, semiotics exhibits a general approach to 

the language-culture-society-communication relationship. Written or spoken texts, graphics, 

musical pieces, pictures, and hand signs are a universal language. A logo that we see while walking 

on the road or on the bus and that catches our eye in newspapers and magazines is nothing but the 

change of the details we know that we always see, in the appearance that enters into the general 

color, line and volume structure that makes up the image world. When this appearance turns into a 

specific object, that is, a logo, it must have crossed the boundaries of a purely formal perception and 

entered the first subject or knowledge transfer. The meaning perceived in this way is primitive and 

can be easily grasped. At the forefront of the factors affecting this comprehension, besides the 

recognized forms and colors, there is undoubtedly also cultural accumulation. In other words, 

people's behaviors, attitudes, beliefs, and worldviews determine their rank and content. 
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ÖZET 

TDK dergiyi, “Siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli aralıklarla 

çıkan süreli yayın, mecmua” olarak tanımlamaktadır. Çocuk dergilerine bakıldığında, eğitime 

ilişkin yazılar ve yorumlar, çeşitli hikâye, masal, öykü ve roman tefrikaları, okul müfredatına uygun 

öğretim konuları ve bunlara ilişkin sorular, bilmeceler, çocuk oyunları ve eğlence konuları, kitap ve 

diğer tanıtımlar gibi çok zengin bir içerikle karşılaşılır. Bu zengin içerik çocukların dergilere olan 

ilgisini arttırmaktadır. 

Çocuk, dergiler aracılığıyla edebiyat türleri arasındaki farkları görür, düşünce ve duygunun 

edebiyatın hangi türleri ile nasıl anlatıldığını kavrar. Bunun yanı sıra çocuk, dergiler sayesinde 

eğlenceli zaman geçirir. Dergilerde, çocukların gönderdikleri mektup, öykü, şiir, anı, masal, fıkra, 

bilmece, bulmaca, resim, karikatür ve fotoğraflara yer verilir. Çocuklar için çıkarılan süreli 

yayınlar, öncelikle çocukların güncel olaylardan anlayabilecekleri şekilde haberdar olmalarını 

sağlar. Çocuk, bu eserler aracılığıyla hayatı, yaşadığı toplumu ve başka toplumları tanır, bilgi 

düzeyini arttırır. Çocuk, değişik yazı türlerini bir arada bulduğu bu yayınlar sayesinde bir yandan 

düşünüp yorum yaparken diğer yandan türler arasındaki farkları kavrar. Hepsinden önemlisi, 

eğlenceli zaman geçirirken kültürü gelişir. Çocuk dergileri hazırlanırken çocukların yaşlarının, 

ruhsal ve zihinsel gelişmelerinin göz önünde bulundurulması, güncel bilgilere ve kültürel olaylara 

yer verilmesi önemlidir. 

Böylelikle çocukların yurt sevgisi ve atalarına bağlılık duygu ve değerleri pekiştirilecektir. 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsar. Araştırmada, Doğan Kardeş Çocuk Dergisinin 1970-1978 yılları 

arasında çıkan sayıları ve Doğan Kardeş Çocuk Ansiklopedisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yer 

vermesi açısından incelenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlara ulaşılmış ve 

önerilerde bulunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Çocuk dergileri, Doğan Kardeş Çocuk Dergisi, Cumhuriyet Bayramı 

 

REPUBLIC DAY IN CHILDREN’S MAGAZINES: THE EXAMPLE OF DOĞAN 

BROTHER CHILDREN’S MAGAZINE 

 

ABSTRACT 

TDK magazine, "Politics, literature, technique, economy, etc. It is defined as a periodical 

magazine that examines the subjects and is published regularly. When we look at children's 

magazines, we come across a rich content such as educational articles and comments, various 

stories, fairy tales, short stories and novels, teaching subjects suitable for the school curriculum and 

related questions, riddles, children's games, and entertainment subjects, books and other 

promotions. This rich content increases children's interest in magazines. 

The child sees the differences between the types of literature through magazines and 

comprehends how thoughts and feelings are expressed in which types of literature. In addition, the 

child has a fun time thanks to the magazines. In the magazines, letters, stories, poems, memories, 

fairy tales, jokes, riddles, puzzles, pictures, cartoons, and photographs sent by children are included. 

Periodicals for children primarily ensure that children are informed about current events in a way 

they can understand. Through these works, the child gets to know life, the society he lives in, and 
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other societies and increases his level of knowledge. Thanks to these publications, where the child 

finds different types of writing together, he can think and comment on the one hand and, on the 

other hand, comprehend the differences between the genres. Above all, its culture flourishes while 

having fun. While preparing children's magazines, it is essential to consider children's age, spiritual, 

and mental development and include current information and cultural events. In this way, children's 

feelings and values of patriotism and loyalty to their ancestors will be reinforced. 

In this study, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was 

used. Document analysis includes the analysis of written materials containing information about the 

case or cases aimed to be investigated. In the research, the issues of Doğan Brother Children’s 

Magazine published between 1970-1978 and Doğan Brother Child Encyclopedia were examined in 

terms of including 29 October Republic Day. In line with the findings obtained, conclusions were 

reached, and suggestions were made. 

Keywords: Children’s Magazines, Doğan Brother Children’s Magazine, Republic Day 

 

GİRİŞ 

Çocuk dergilerine bakıldığında, eğitime ilişkin yazılar ve yorumlar, çeşitli hikâye, masal, 

öykü ve roman tefrikaları, okul müfredatına uygun öğretim konuları ve bunlara ilişkin sorular, 

bilmeceler, çocuk oyunları ve eğlence konuları, kitap ve diğer tanıtımlar gibi çok zengin bir içerikle 

karşılaşılır (Şimşek, 2001).  Bu zengin içerik çocukların dergilere olan ilgisini arttırmaktadır. 

Çocuk dergilerinde kullanılan dil onların yaş seviyeleri de göz önünde bulundurularak akıcı, 

yalın, açık ve sürükleyici olmalıdır. Yazım ve anlatım yanlışları bulunmamasına dikkat edilmelidir 

(Demiryürek, 2012). 

Çocuk, dergiler aracılığıyla türler arasındaki farkları görür, düşünce ve duygunun edebiyatın 

hangi türleri ile nasıl anlatıldığını kavrar. Bunun yanı sıra çocuk, dergiler sayesinde eğlenceli zaman 

geçirir. Dergilerde, çocukların gönderdikleri mektup, hikaye, şiir, anı, masal, fıkra, bilmece, 

bulmaca, resim, karikatür ve fotoğraflara yer verilmelidir. Çocuklar için çıkarılan süreli yayınlar, 

öncelikle çocukların güncel olaylardan anlayabilecekleri şekilde haberdar olmalarını sağlar. Çocuk, 

bu eserler aracılığıyla hayatı, yaşadıkları toplumu va başka toplumları tanır, bilgi düzeyini arttırır. 

Çocuk, değişik yazı türlerini bir arada bulduğu bu yayınlar sayesinde bir yandan düşünüp yorum 

yaparken diğer yandan türler arasındaki farkları kavrar. Hepsinden öte, eğlenceli zaman geçirirken 

kültürü gelişir (Sınar Çılgın, 2007: 206).  

Çocuk dergileri hazırlanırken çocukların yaşı, ruhsal ve zihinsel gelişmelerinin göz önünde 

bulundurulması, güncel bilgilere ve kültürel olaylara yer verilmesi önemlidir (Yalçın ve Aytaş, 

2003: 236). 

 

BULGULAR 

Araştırmaya konu olan Doğan Kardeş Çocuk Ansiklopedisi’nde yer alan “Cumhuriyetimiz” 

başlıklı yazı, Atatürk’ün “Cumhuriyet fazilettir” sözü ile başlar. Atatürk, cumhuriyetin en iyi 

yönetim şekli olduğuna inanmıştır. Bu yönetim şeklinde devlet işleri doğrudan doğruya milletin 

elindedir. Millet, bu egemenlik hakkını kendisinin seçtiği temsilciler yolu ile kullanır.  Atatürk, 28 

Ekim 1923 akşamı, yakın arkadaşlarını Çankaya’daki evine yemeğe çağırarak “Yarın Cumhuriyet’i 

ilan ediyoruz!” der (Doğan Kardeş Ansiklopedisi, 1972: 23). O gece, Cumhuriyet’in temellerinin 

belirlendiği bir tasarı hazırlanır. Bu tasarının temel maddeleri şunlardır: 

A-Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir. 

B-Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir. 

C-Türkiye Devleti hükümet işlerini Vekiller Heyeti ile yürütür (Doğan Kardeş Ansiklopedisi, 

1972: 23). 

Ansiklopedinin 26. Sayfasında Faruk Gürtunca’nın yazdığı “Cumhuriyet” başlıklı şiir yer 

almaktadır: 

Yaşadığımız devir 
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Cumhuriyet devridir. 

 

Zengin de bir fakir de, 

Saraylarda, sedirde 

Bağdaş kurup oturan 

Ne padişah ne sultan 

Artık aramızda yok. 

Bu devrin sevinci çok. 

Gönüllerde hürriyet, 

Yaşasın Cumhuriyet! (Doğan Kardeş Ansiklopedisi, 1972: 26). 

Ansiklopedide, ilk Cumhuriyet Bayramı’nda çekilen bir fotoğrafa da yer verilmiştir (Doğan 

Kardeş Ansiklopedisi, 1972: 32). Bayram vesilesiyle her yer ışıl ışıl süslenmiş, bu anlamlı bayram, 

törenlerle kutlanmıştır. 

Doğan Kardeş Dergisinin 25 Ekim 1971 tarihinde çıkan sayısının kapağında “Cumhuriyet 

Bayramı hepimize kutlu olsun” yazısı ve bir tören alanı fotoğrafı yer almaktadır. Derginin 88. 

Sayfasında Vefa Çağan’ın bir yazısı bulunmaktadır. Yazıda, birinci sınıfa başlayan bir çocuğun 

ağzından Cumhuriyet Bayramının önemi anlatılmaktadır.  Öğretmeni tarafından 29 Ekim başlıklı 

şiiri ezberleme ödevi verilen çocuk, şiiri ezberler ve bu bayramın anlam ve önemi üzerine düşünür. 

Çocuğa öğretmeni tarafından ezberlettirilen şiir şöyledir: 

Bugün bayram var yurtta, 

Sanki bir yurt düğünü. 

Kutluyoruz ulusça, 

Bu mutlu, güzel günü. 

 

Bekliyordum nicedir, 

Yirmi Dokuz Ekim’i, 

Bilseniz ne yücedir  

Ona olan sevgimi. 

 

Kurulmuş büyük taklar, 

Defnelerle donanmış, 

Geçiyor toplar, tanklar, 

Türk subayı kuşanmış. 

 

Geçit resmi, söylevler,  

Bayrak asmış hep evler, 

Bize bu mutlu günler 

Cumhuriyetten eser (Doğan Kardeş,1971: 88). 

Çocuk, öğretmenine bu bayramın neden bu kadar önemli olduğunu sorar. Öğretmeni de bu 

konuyu araştırma ödevi olarak verir. Çocuk, öğretmenin verdiği ödevi yapmak için çok gezen ve 

çok yaşayan anneannesinden yardım alır. Anneanne, torununun sorusuna  şiir okuyarak cevap verir: 

Türk o yıllarda zalim 

Padişaha esirdi. 

Vergilerle zulümle 

Her zaman ezilirdi. 

 

Zevk ve safaya dalmış 

Sultanların sarayı, 

Seçemez olmuşlardı 
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Onlar akla karayı. 

 

Okul, hastane ve yol 

Yoktu köyde, şehirde. 

Ülkeler ilerlerken 

Biz kaldık çok geride. 

 

Ne yazı yazdırılır 

Ne kitap bastırılır. 

Yok yere gazeteler, 

Okullar kapatılır. 

 

Ordumuz da o zaman, 

Bakımsız ve güçsüzdü. 

Bu fedakâr ulusun  

Kederi ölçüsüzdü. 

 

Ne bir fabrika vardı 

Ne de bir demiryolu. 

Atlı arabalarla yolculuk da pek zordu! 

 

Hal böyle iken yavrum, 

Düşman girdi vatana. 

Yanıp yıkıldı her yer, 

Şehit verdi çok ana. 

…….. 

 

Atatürk’ün izinde, 

Türk aslan kesilmişti. 

Düşmanı her cephede  

Bir toz gibi silmişti. 

 

Canla başla dövüştü, 

Her Türk evladı o gün. 

Türk’ün kahramanlığı 

Kazandı cihanda ün. 

 

Yirmi dokuz Ekim’de, 

Kutlarız bu düğünü. 

Bayram yaptık ulusça 

Bu en değerli günü… (Doğan Kardeş,1971: 88). 

 

Anneannesinin okuduğu şiirle duygulanan çocuk Cumhuriyet Bayramının anlam ve önemini 

daha iyi kavrar, Atatürk ve Cumhuriyetimizle övünür. 

Derginin “Kardeşlerin Köşesi” bölümünde ise çocuklardan gelen şiirlere yer verilmiştir. Bu 

şiirlerden iki tanesinde Cumhuriyet’e değinilmiştir. Şiirlerden biri, Cemal Gürsel Bıçkıcılar adlı 5. 

Sınıf öğrencisinin yazdığı “Atam” başlıklı şiirdir: 

Yurdumuzu kurtardın, 

Cumhuriyet’i yarattın, 
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Benim sevgili Atam. 

Her an kalbimdesin, 

Unutulmayan bir öndersin. 

Ulu bir kahramansın, 

Benim sevgili Atam (Doğan Kardeş,1971: 27). 

4. sınıf öğrencisi Ayşe Erçetin’in yazdığı “Güzel Cumhuriyet” şiirinde de Cumhuriyet 

değerlerine vurgu yapılmıştır: 

Atatürk’ten armağan, 

Bu güzel yurda, 

Cumhuriyet denince akla gelen: 

Hak, hürriyet, medeniyet. 

Güzel Cumhuriyet… (Doğan Kardeş,1971: 27). 

Derginin  23 Ekim tarihli sayısının 12.  Sayfasında “Cumhuriyet’in 49. Yaşını Kutlarken” 

başlıklı kısa bir yazı bulunmaktadır. Yazıda, sahip olduğumuz değerlerin ve kazanımların çoğunu 

Atatürk ve Cumhuriyet’e borçlu olduğumuza vurgu yapılırken bayramın coşku ile kutlandığı 

belirtilir. Yazının üzerinde yer alan görselde ise cephede savaşan  askerler resmedilmiştir  (Doğan 

Kardeş,1972: 12).  30 Ekim sayısının kapağında kılıç kalkan kıyafetli ve elinde kılıç ve kalkan 

bulunan bir çocuk fotoğrafı bulunmaktadır. Kapakta “Cumhuriyetin 49. Yıldönümü hepinize kutlu 

olsun” yazısı yer almaktadır. 

29 Ekim 1973 sayılı  derginin kapağında “Cumhuriyetimizin 50. Yılı Hepimize Kutlu Olsun” 

yazısı ve askerlerin geçit töreni fotoğrafı yer almaktadır. Derginin 10. Sayfasında, Bekir Sıtkı 

Erdoğan’ın 50. Yıl Marşı, bulunmaktadır. Aynı zamanda bestelenmiş olan bu marş, Cumhuriyet’e 

dair güzellikleri ve kazanımları özetlemektedir: 

Müjdeler var yurdumun toprağına taşına 

Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına 

Bu rüzgarla şahlanmış dalga dalga bayrağım, 

Başka bir tuğ yaraşmaz Türk’ün özgür başına. 

 Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu 

Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu… 

… 

Yaşasın hür ulusum, soylu gencim, benliğim 

Yaşasın şanlı ordum, sarsılmaz güvenliğim 

Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara, 

Örnek olsun cihana devletim, düzenliğim… (Doğan Kardeş,1972: 10). 

Nur İçözü’nün yazdığı “İki Bayram Bir Arada” başlıklı yazıda, Cumhuriyetin 50. Yılının 

Şeker Bayramının ikinci gününe denk gelmesine dikkat çekilmiştir. Yaşanan sevinç ve coşku da 

böylece ikiye katlanmıştır. İçözü, yazısını bir dilekle sonlandırmıştır: “Hepinizin bayramlarını 

kutlarken, dileğimiz daha çok çalışarak Atamıza ve milletimize yararlı bir insan olmanız” (Doğan 

Kardeş,1972: 11).  

Derginin 11.  Sayfasında, Cumhuriyetimizin 150. Yıldönümüne kadar dünya bilim ve 

teknoloji alanında neler olacağı anlatılmıştır. Bu tahminlerden birkaçı şöyledir: 

2007 (84. Yıldönümü): Uzuvlarından birini kaybeden insanın vücudunda o uzuv yeniden 

üretilebilecek. 

2050 (127. Yıldönümü): Erkek ve kadıların ömrü en az elli yıl uzatılacak. 

2060 (137. Yıldönümü): Bir kısım maymunlar fabrikalarda işçi olarak çalışacak şekilde 

eğitilmiş olacak (Doğan Kardeş,1972: 11). 

 Derginin 28 Ekim 1974 tarihli baskısının kapağında “Cumhuriyet Bayramı Hepimize Kutlu 

Olsun” başlığı altında Cumhuriyet Bayramı kutlama alanının fotoğrafı yer almaktadır. Derginin 2. 

Sayfasında “Cumhuriyetimizin 51. Yılını Kutlarken” başlığı altında Atatürk’ün çocukluğundan 
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itibaren yetişmesine, aldığı eğitime ve ülkemize yaptığı hizmetlere değinilmiştir. Ayrıca onun 

çocuklara ne kadar güvendiği vurgulanır: “Türk çocuğuna her zaman güvenen ve yurdumuzu sizlere 

emanet eden Atatürk’e yaraşan bir nesil olalım çocuklar. Ne mutlu Mustafa Kemal’e yaraşan 

çocuklara, ne mutlu onun dilediği şekilde ilerlemeye çalışan bizlere…” (Doğan Kardeş,1974: 3). 

Aynı sayıda Nur İçözü’nün “Bayramların En Yücesi…” başlıklı yazısı yer almaktadır. Yazıda 

çocukların geleceğimiz olduğu vurgulanmış ve Cumhuriyet kazanımlarını koruma görevi de 

çocuklara verilmiştir. İçözü, yazısında çocuklara seslenmiştir: “Unutmayın, bir milletin geleceği 

bugünün küçüklerine bağlıdır. Sizler de ulu bir önderin çocukları olduğunuzu her zaman hatırlayın 

ve her hareketinizde vatanınıza daha faydalı olmaya çalışın” (Doğan Kardeş,1974: 3). 

Dergideki Ayın Şiirleri sayfasında da çocukların yazdığı şiirler yer almaktadır. Bu şiirler 

Cumhuriyet haftası olması dolayısıyla daha çok vatan, asker, bayrak ve Atatürk temalıdır. Şiirlerden 

iki tanesi doğrudan Cumhuriyet’e gönderme yapmaktadır. Bunlar, Elazığ Lisesi öğrencisi Timuçin 

Mutlu’nun yazdığı 29 Ekim ve Figen Özer’in yazdığı 50. Yılın Ardından başlıklı şiirlerdir. Dergide, 

Timuçin Mutlu’nun öğrenci olduğu belirtilmişken Figen Özer’in kim olduğuna dair bilgi 

verilmemiştir.  

29 Ekim 

Hiç durma dalgalan ay yıldızlı bayrağım, 

Milletimin en şerefli günüdür bugün. 

Dalgalan çiçekler açsın, bereketlensin toprağım, 

Dalgalan bayrağım bugün en büyük gün. 

 

Geçiyor yollardan güçlü, cesur askerler 

Halk onları seyrederken göğsü kabarıyor. 

Süslenmiş okullar, sokaklar, evler, 

Dalgalan, vatan kalbi senin için çarpıyor. 

Yok olan yurdu var etmiştik 51 yıl önce, 

Bak artık Cumhuriyet adını söylüyor her ağız. 

Yurdumuz gelişiyor her geçen günde, 

Dalgalan bayrağım, seni ve yurdu koruyacağız.  Timuçin Mutlu (Doğan Kardeş,1974: 11). 

 

50 Yılın Ardından 

50 yılın ardından 

Bakıyorum bugün ben 

Görüyorum Ata’yı, 

Duyuyorum sesini. 

 

Diyor: “Bugünün küçüğü 

Yarının büyüğüdür; 

Bu vatanı sizlere  

Emanet ediyorum ben.” 

 

Işıklı yarınlara 

Güvenle akıyorum. 

Atamın izinden 

Doğru yola koşuyorum. Figen Özer  (Doğan Kardeş,1974: 11). 

Derginin 27 Ekim 1975 tarihli sayısının 16. Sayfasında “52. Yılında Cumhuriyet” başlıklı bir 

yazı bulunmaktadır. Yazıda öncelikle Cumhuriyete kadar olan süreçteki gelişmeler özetlenmiş, 

sonra Cumhuriyet kazanımları anlatılmıştır. Cumhuriyetle birlikte yasama, yürütme ve yargının 

birbirinden ayrılmasıyla özgürlüklerin güvence altına alındığı belirtilmiştir. Dünyada cumhuriyet 
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fikirleri 1789 Fransız Devriminden sonra gelişmeye başlarken Türkiye bir buçuk yüzyıl daha 

beklemek durumunda kalmıştır.    

24 Ekim 1977 tarihli  sayının kapağında Atatürk anıtı fotoğrafı ve “Cumhuriyet Bayramı 

Kutlu Olsun” yazısı yer almaktadır. Derginin 4. ve 5. Sayfaları Cumhuriyet Bayramı’na ayrılmıştır. 

4. Sayfada, Atatürk’ün Büyük Taaruz’dan önce cephede birlikleri teftiş ederken at üzerinde çizilmiş 

resmi, 5. Sayfada Atatürk’ün kürsüde olduğu Meclis fotoğrafı yer almaktadır. 4. Sayfadaki “Atatürk 

ve Cumhuriyet” başlıklı yazıda ise Cumhuriyet ilan edilene kadar yaşananlar ve Cumhuriyetin ilanı 

anlatılmaktadır. Cumhuriyet ilan edildikten sonra meclisteki konuşmasının bir ölümü şöyledir: 

“Milletin teveccühünü daima dayanak kabul ederek, hep beraber ileriye gideceğiz. Türkiye 

Cumhuriyeti mesud, muvaffak ve muzaffer olacaktır”  (Doğan Kardeş,1977: 5). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Derginin incelenen çeşitli sayılarında Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak çocukların yazdığı 

şiirlere yer verilmiştir. Bu şiirlerin sonunda şiiri yazan öğrencinin adı ve eğitim bilgisi yer 

almaktadır. Bir şiirde şiir yazan kişinin adı verilmiş ama eğitim bilgisine yer verilmemiştir. Oysa bu 

hem şiiri yazan hem de okuyan öğrenci açısından önelidir. Öğrencilerin yazdığı bu şiirlerle 

kıyaslandığında dergide tanınmış şairlerin Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirlerinin az sayıda olduğu 

görülmüştür. Öğrencilerin yazdığı şiirler  yanında tanınmış şairlerin yazdığı şiirlere  daha çok yer 

verilebilir. 

Şiir ve deneme dışında anı türü de yaşanmışlık içerdiği için renk ve bayramın anlamına anlam 

katacaktır.  

İncelenen dergilerin bazılarının kapaklarında Cumhuriyet haftasına dair resim ya da fotoğrafa 

yer verilirken bazılarında kapakta konudan bağımsız görseller yer almaktadır. Derginin 29 Ekim 

haftasını içeren sayısının kapağında günün anlam ve önemine uygun bir resim ya da fotoğraf yer 

alması çocukların dikkatini çekmesi açısından uygun olacaktır.  
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ÖZET 

Çocuklukla erişkinlik arasında, gençlik ya da delikanlılık adı verilen uzun bir dönem yer 

alır. On iki yaşından yirmi bir yaşına dek uzanabilen bu dönem, ruhsal anlamda önemli 

değişikliklerin görüldüğü hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağıdır. Gençlik dönemi, bireyin her 

açıdan değiştiği bir dönemdir. İbrahim Alaattin Gövsa, Türk Edebiyatında şair, yazar, çevirmen 

olarak tanınmış; ömrü boyunca da eğitim konusu üzerinde düşünmüş,  bu alanda kitaplar yazmış bir 

öğretmendir. 

Gövsa, İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri, Çocukta Davranış Gelişimi, Çocuk 

Ruhu, Çanakkale İzleri, Sulh ve Harp ve Acılar adlı kitaplarında  gençlerin gelişimi, gençlik dönemi 

gelişim özellikleri ve gençlerin eğitimi konuları üzerinde durmuştur. Bu çalışmada, yazarın adı 

geçen eserleri gençlerin eğitimine yer vermesi bakımından incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: İbrahim Alaattin Gövsa, eğitim, gençlerin eğitimi 

 

EDUCATION OF YOUTH IN THE WORKS OF İBRAHİM ALAATTİN GÖVSA 

 

ABSTRACT 

There is a long period between childhood and adulthood called adolescence or adolescence. 

This period, which can extend from twelve to twenty-one, is a period of rapid growth and 

maturation in which critical spiritual changes occur. The youth period is when the individual 

changes in every aspect. İbrahim Alaattin Gövsa is a poet, writer, and translator of Turkish 

Literature; He is a teacher who has thought about education throughout his life and has written 

books in this field. 

Gövsa focused on the development of youth, the developmental characteristics of youth, and 

the education of young people in his books titled İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri, 

Çocukta Davranış Gelişimi, Çocuk Ruhu, Çanakkale İzleri, Sulh ve Harp ve Acılar. In this study, 

the mentioned works of the author were examined in terms of giving place to the education of 

young people. 

Keywords: İbrahim Alaattin Gövsa, education, education of youth 

 

GİRİŞ 

1889 yılında İstanbul’da doğan İbrahim Alaattin Gövsa, ilk ve ortaokulu İstanbul ve 

Trabzon’da okumuş, 1910 yılında Hukuk Mektebinden mezun olmuştur.  Bu okuldan mezun 

olduktan sonra adliyede zabıt kâtipliği yapan Gövsa, Darülfünun’da açılan bir yarışmayı kazanarak 

Trabzon Lisesi edebiyat öğretmenliğine atanmıştır. 1913 yılında İsviçre’ye giderek psikoloji eğitimi 

almıştır. Cenevre Üniversitesi psikoloji laboratuvarından ve Jan Jacques Rousseau enstitüsünden 

diploma alan Gövsa,  1916 yılında yurda dönerek İstanbul Darülmuallimi’nde psikoloji ve eğitim 

dersleri vermeye başlar. Gövsa, eğitim için gittiği İsviçre’den dönünce, ülkemizde yeni kurulan 

deneysel psikoloji laboratuvarının başına getirilen kişidir. Çocuk ve gençlik psikolojisi hakkında ilk 

telif eserleri hazırlayan  İbrahim Alaattin Gövsa’dır. İbrahim Alaattin, yeni Türk alfabesinin 

kabulünden sonra, yeni harflerle ilk alfabeyi ve ilk Türkçe sözlüğü hazırlayanlardandır. Sosyal 

içerikli yazılarını çeşitli dergilerde yayınlayan Gövsa, şiirler yazsa da daha çok nesirleriyle 

tanınmıştır. O, bu yazıları ile okuyucusunu bilgilendirme ve kültür düzeyini yükseltme amacını 

güderken, memleketin fikir hayatı üzerinde olumlu etkiler bırakmıştır (Gürel, 1992: 51). 
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Şiir yazan bir babanın oğlu olan İbrahim Alaattin Gövsa, Türk Edebiyatında şair, yazar, 

çevirmen olarak tanınmış; ömrü boyunca da eğitim konusu üzerinde düşünmüş,  bu alanda kitaplar 

yazmış bir öğretmendir. Babası, Filibelizade Mustafa Asım Bey Trabzon’a atandığı için Gövsa, 

eğitiminin bir bölümünü orada tamamlamış; Trabzon Lisesinde öğretmen olarak çalışmıştır. 

 

Gençlerin Gelişimi 

Çocuklukla erişkinlik arasında, gençlik ya da delikanlılık adı verilen uzun bir dönem yer 

alır. On iki yaşından yirmi bir yaşına dek uzanabilen bu dönem, ruhsal anlamda önemli 

değişikliklerin görüldüğü hızlı bir büyüme ve olgunlaşma çağıdır. Ortaokul yıllarına denk düşen ilk 

gençlik yaşlarında, cinsel uyanışla birlikte yeni ruhsal özellikler ve davranışlar kendini gösterir. 

Dengeli ve uyumlu ilkokul çocuğu gider, yerine, oldukça tedirgin, güç beğenen ve çabuk tepki 

gösteren bir genç gelir. Gencin duyguları hızlı iniş çıkışlar gösterir. Çabuk sevinip çabuk üzülen 

genç, aynı zamanda çabuk sinirlenir ve olur olmaz her şeyi sorun yapar. Bu dönemde derslere ilgi 

azalır, çalışma düzeni bozulur, istekler artar. Sürekli bir gidiş geliş içinde olan genç, anne ve 

babanın uyarılarını dikkate almaz, kendisine yöneltilen sorulara ters yanıtlar verir. Bu dönem, 

gencin yeni arayışlar içinde olduğu bir çağdır ve genç, her şeyden önce kendini aramakta, “ben 

kimin, ne olacağım, toplumdaki yerim neresi” sorularını kendine yöneltmektedir (Yörükoğlu, 1989: 

375). 

Özgürlük merakı, gençlik  döneminin başlıca özelliğidir. Bu dönemde genç, gelenek ve 

kurallara karşı çıkar, sürekli isyan halindedir. Herkesten başka hareket etmek, farklı olmak ve bu 

şekilde dikkatleri üzerine çekmek ister. Kabalık, haşarılık, kavgacılık, güçsüzlere çatmak ve onlarla 

alay etmek, ihtiyarlarla dalga geçmek ve hayvanlara akla gelmeyecek işkenceler yapmak bu 

dönemde rastlanabilecek olumsuz davranışlardır. Bu olumsuz davranışlara meyilli gençler, 

kendilerine benzeyen arkadaşlar bularak grup da oluşturur ve birlikte hareket ederler (Kanad, 1976: 

146). 

Gövsa, İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı kitabında, ilk gençlik konusunda 

bizde ve dünyada çok fazla araştırma yapılmadığını vurgular. Çocukluk ile ilk gençlik, hayatın 

birbirinden her yönüyle ayrılan iki başka ve müstakil devridir. Rousseau, bu döneme “ikinci doğuş” 

demiştir ve Gövsa, her geçen gün yapılan yeni araştırmaların, bu terimin çok doğru olduğunu ortaya 

koyduğunu belirtir. Yazar, bazı eğitimcilerin gençlik dönemini hiçe sayarak onları da çocukla ilgili 

araştırmaların kapsamında değerlendirmelerini yanlış bulmaktadır. Gövsa, bu eğitimcileri, 

gelişmelerden habersiz insanlar olarak görmektedir. Çocukluk ve gençlik aynı yöntemlerle 

değerlendirilmemelidir. Yazar, İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı kitabında, buluğ 

olarak da adlandırılan ilk gençlik  dönemine üç yaklaşımdan bahseder: 

1. Delikanlıyı zahmet ve eziyete alıştırmak. 

2. Delikanlıda farklı şartlar altında cesareti teşvik  etmek. 

3. Gelenekler ve yaşayış tarzı ile ilgili olarak,  gençleri bilgilendirmek. 

Çocuk, nasıl yalnızca bir küçük insandan ibaret değilse, delikanlı da büyük bir çocuk 

değildir, tamamen başka bir şahsiyettir. Gövsa, İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı 

kitabında, pedagojinin çocuğu incelerken kullandıkları yöntemlerin gençler için geçerli 

olamayacağını belirtir. İkisi ayrı dünyadır. Yazara göre çocukluk ve gençlik, hayatın birbirinden en 

fazla ayrılan iki devridir.  İlk gençliğin başlama ve bitiş yaşları konusunda çok farklı görüşler dile 

getirilmiştir. Bazı sıcak memleketlerde buluğ, on yaşından evvel idrak edilebildiği ve çoğunlukla 

Musevilerin diğer milletlerden önce buluğa eriştikleri, şehirde yaşamanın, bol gıda almanın, çok et 

yemenin buluğ çağını ertelediği gözlemlenmiştir. Yazar, bizim çevremizde buluğun kızlarda 11-12, 

erkeklerde 12-15 yaşları arasında farz edilmesinin doğru olacağını belirtir. Gövsa,  ilk gençliğin en 

açık özelliklerinden birinin, duygularda aşırılık ve ölçü tanımama olduğunu vurgular. Cinsi 

meyillerin ortaya çıkardığı duygular, rüyalar, hülyalar, fanteziler, en çok bu devirde görülmektedir. 

İlk gençlik çağında, kokuya hassasiyet de sık görülür. Çeşitli çiçek kokuları,  kolonyalar, 

tuvalet suları ve lavantalar, gençleri derinden cezbeder. Çocuk ve yetişkinlerin ilgi duymadıkları 

hafif kokular, gençleri hemen tahrik eder. Gencin gözünde gerçekler yaldızlı bir örtü ile 

kapatılmıştır. Başkalarının tecrübelerinden yararlanmak ya da yaşlılardan nasihat dinlemek, gence 
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ağır gelir. Kendini herkesin üstünde görmek, kimse tarafından anlaşılmadığını ileri sürmek, 

kişiliğinde bir başkalık, bir özellik bulunduğuna inanmak, bunun neticesidir. Genç, şahsiyetini 

kazanmaya başladığı için büyük işler düşünür, keskin kararlar verir. Etrafını şaşırtacak sürpriz 

davranışlar sergiler. Kendisini her olağanüstülüğün içinde ve olağanüstülüğü gerçekleştirmeye aday 

olarak görür. Kurduğu hayallerin, aşırı isteklerin gerçekleşmediğini görmek, gençte çöküntüye 

sebep olur: “Hayatta belki başka hiçbir an yoktur ki insan arzu ile kudretsizlik arasında bu kadar 

mücadele etsin ve dünyadaki imkânsızlıkları, insanlığın aczlerini bu derece şiddetle hissetmiş olsun. 

Mürahik sinnindeki  intiharların sebeplerinin bir kısmı da mutlaka ihtiras ve aczin tesadümünden 

hasıl olan “melankoli”dir” (Gövsa, 1927: 58). Genç yetişkin, kendi kimliği ile toplumsal rolleri 

arasında bir uzlaşma sağlayamadığı zaman, yabancılaşma olacaktır. Kim olduğuna ilişkin karmaşık 

duyguları ile toplumun beklenti ve istekleri arasında bireysel bir uygunluğun kurulması, gencin ruh 

sağlığı açısından önemlidir. Bireysellik duygusunun oluşumunda, kişi hem kendi iç dünyasına hem 

de dışarıdaki toplumsal dünyaya yönelebilir. İçe dönmede, bireyin topluma yabancılaşması, dışa 

dönmede ise bireyin kendine yabancılaşması söz konusudur. Genç, bu dengeyi kurabildiğinde mutlu 

olur (Onur, 2011: 110). 

İlk gençlik çağında etraftan farklı giyinme isteği  de yoğundur. Genç, farklı giyindiği sürece 

kendini daha iyi hissedecek, yaşıtları arasında ön plana çıkacaktır. Gövsa’ya göre gençlere hitap 

etme tarzı doğru seçildiğinde, onlar çok büyük işler başarabilirler. Diğer yaş guruplarına göre 

gençler daha mert ve cesurdurlar. Gençler, herhangi bir hareketi faydası için değil, ancak güzelliği 

için tercih ederler ve planlı hareket etmek yerine,  kendi karakterlerinin gerektirdiği şekilde hareket 

ederler. 

Gövsa,   ilk gençlik çağının bedeni özelliklerine dikkat çeker. Buluğ çağı ile birlikte insanın 

iskeletinde büyük değişiklikler görülür. Kemikler buluğdan önce uzar ancak buluğdan sonra 

genişler ve kuvvetlenir. Bu dönemde boy uzar, ses değişir. Buluğ çağında kalbin büyümesi dikkat 

çekicidir. İlk gençlik çağındaki heyecanlar, çarpıntılar, buhranlar hep bu değişimlerin sonucudur.  

Cilt de bu dönemde hassaslaşır. Bu dönemde bünye ve beden de dayanıksızdır. Özellikle genç 

kızlarda baygınlıklar ve halsizlikler çok görülür. Ufak rahatsızlıklar, ilk gençlikte önemli 

sarsıntılara sebep olabilir. Buluğdan ve özellikle mürahilikten önce çocuklar her türlü endişeden 

uzak bir dönem geçirirler. Gövsa, bu döneme “altın devri” der. 

 

Gençlerin Eğitimi 

Gövsa, İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı kitabında, Avustralya’nın bazı 

kabilelerinde gençlik çağına gelmiş bir gencin dişlerinden birkaçının sökülerek,  beden gücünün 

ölçülmeye çalışıldığını belirtir. Polonya Adalarında, bir gencin sakalları çıkmaya başlayınca onu 

“tabu” denilen bir mukaddes yerde hapsederler. Atina’da bu merasim daha insani ve daha 

mükelleftir. Delikanlı, akranı arasına girebilmek için beden görünüşü ve kişisel ahlâkı hakkında bir 

sınav vermeye mecburdur. Bundan sonra, mızrağını ve kalkanını alarak mabudlar huzurunda, 

“site”ye,  dine ve kanunlara ölünceye kadar sadık kalacağına yemin eder. Genç,  Herakles’e şarap 

arz ettikten ve saçlarını Apollon’a feda ettikten sonra iki sene sıkı ve askerî bir terbiye almak üzere 

gençler sınıfına geçebilir.  Gövsa, doğuda, ilk gençlik çağına gelen genç kızların selamlığa, 

erkeklerin hareme geçmelerinden ve birbirlerine görünmemelerinden bahseder. Bu yaşa gelen 

kızlara anneleri, erkelere de babaları, gelenekleri ve onlardan beklenen davranış tarzlarını anlatırlar. 

Gövsa, gençlerin eğitimi konusunda önerilerini okuyucusuna sunar: 

Öncelikle genci, çevreden gelecek kötülüklere karşı donatmak, gence, herhangi bir adamın 

fikir ve emrine bağlı olmamak alışkanlığı verilmelidir. Aileler, çocuk ya da genç olsun, telkine fazla 

tabi olduklarını dikkate alarak yalnızca sözlerinde ve davranışlarında kötü örnek olmaktan 

kaçınmalıdır. Yazara göre bu yüzden “çocuk, ebeveynin terbiyesini ikmal eder” sözü atasözü haline 

gelmiştir: “Filhakika takdirkâr olan aileler çocuklarına istemeyerek bile fena misaller vermiş 

olmamak için daha şuurlu, itiyâdlarından daha düzgün hareket etmeye, yani kendi terbiyelerini de 

ikmal eylemeye mecbur olurlar” (Gövsa, 1927: 78). 

Genç, zeki görünme hevesiyle çırpınır. Her sorunu zekâ ile halledebileceğine inandığı için 

zekâ, onun bakış açısıyla her şeydir ve genç onunla donanmıştır. Gövsa, gençler üzerinde yapılan 
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araştırmaların gençlerin fenni deneyimlere karşı ilgisiz ve bu konuda beceriksiz olduğunu ortaya 

koyduğunu vurgular. Coğrafya, muhakeme merakına cevap vermediği zaman sıkıcı gelir. Gençler, 

tarihi kendi arzu ve hissiyatlarına göre yorumlamak daha fazla mümkün olduğu için tercih ederler. 

Yazarın gençlerin aldıkları eğitimle ilgili yorumu şöyledir: “Gençlerin muhakemecilik ve kelimecilik 

meylini bizim çoğu Fransız taklidi olan liselerimiz fazla teşvik ettiği için mekteplerimizden iş sahibi 

değil, ancak söz sahibi adamlar yetişmektedir” (Gövsa, 1927: 75). 

Yazar ilk gençlikte sık rastlanan durumlardan birinin de mütalaa buhranı olduğunu belirtir. 

Rousseau, bütün uyarılara rağmen okuma hırsı yüzünden, kitap kiralamak için gömlek, kravat, 

elbise, neyi varsa satmıştır. Amerika’da yapılan araştırmalar, mütalaa hırsının on-on iki yaşlarında 

başladığını fakat on beşe doğru son haddine girdiğini göstermektedir. Bu dönemde okunan eserlerin 

içeriğinde ya da sayısında sınır yoktur. Seyahat ve macera türündeki eserler, özellikle on üç on dört 

yaşlarında daha fazla tercih edilmektedir. İlk gençlikteki bu okuma isteğini, sadece muhayyilenin 

ihtiyacını tatmin olarak yorumlamak doğru değildir. His ve hayallerin tatmini arzusu kadar, fazla 

malumat edinmek, kelime hazinesini genişletmek, sohbetlere karışmaya hak kazanmak, hatta sırf,  

“falan eseri okudum” diyebilmek için de gençlerin mütalaaya merak sarmaları mümkündür. Gövsa, 

kendisinin de 12-20 yaşları arasında benzer duygu ve olayları yaşadığını belirtir. Yazar, o dönemde 

babasının, amcasının ya da arkadaşlarının kitaplarını ya da kendisinin satın aldığı kitapları süratle 

okur. Bu kitapların yazar ve çevirmenlerini, hatta sayfa sayılarını bir yere kaydeder. Yazar bu 

dönemde edebiyatımızın önemli eserlerini okur. Gövsa, ilk gençlikte bu kadar çok okumayı zararlı 

görür: “Çünkü insan sathi okumak, okuduğunu hazmetmeden geçivermek itiyadını edinir. Ben hala 

bu fena itiyadın tesiriyle bir eseri tamamen kendime mal etmek için fazla gayret ve zahmet sarfına 

mecbur olurum” (Gövsa, 1927: 67). 

Gövsa, Oksfort’ta edebiyat sınavları için dört yıl boyunca yalnızca on dört cilt eser 

okutulduğunu belirterek, bunun sıradan bir okuma olmadığını, adeta tamamen hatmedilerek okuma 

olduğunu vurgular. Yazara göre bu suretle İngiliz gençleri “seri ve sathi” okuma alışkanlığından 

kurtarılmışlardır. Yazarın burada önemli bir dikkati vardır: “Şu noktanın da düşünülmesi lazımdır ki 

bu yaştaki gençler, okuduklarının telkinine çok tabi oldukları, roman kahramanlarına gayri ihtiyari 

benzedikleri için evlerde, mekteplerde, gençlik kütüphanelerinin intihap ve teşkili çok nazik ve 

şayan-ı dikkat bir terbiye meselesi telakki olunmalıdır. 

Son zamanlarda bizim memleketimizde yankesici, hırsız çocuklardan maada çocuk katiller 

de türemeye başladı. Nitekim geçenlerde Üsküdar’da birçok cinayetler yapan adeta bir çocuk çetesi 

derdest edildi. Bir gazete muharriri bu çocuklarla konuştuğu zaman içlerinde sultaninin altıncı 

sınıfına kadar okumuş, on altı yaşlarında bir katil çocuğa, sinemalara gidip gitmediği, cinai 

romanlar okuyup okumadığını sormuştu. Çocuk, ihtimal her şey gibi pahalı olduğu ve kudreti 

bulunmadığı için sinemaya gidemiyordu. Ancak cinai romanları, polis ve katil sergüzeştlerini büyük 

bir hararetle okuduğunu itiraf ediyordu. Sefalet, bakımsızlık, noksan terbiye, suiistimal, çocukları 

ahlâksızlıklara, hırsızlıklara sevk edebilirdi. Fakat cinayete kadar sürükleyen maneviyat, şüphesiz o 

cinai romanlarda birer kahraman halinde yaşatılmış olan cani tiplerin tam buhran ve tekâmül 

devresinde bulunan, henüz istikrar edemeyen çocuk zihninde hâsıl ettiği meşum izlerin eseriydi. 

Sinemalar gibi bu nevi yazıların bilhassa ilk gençlik çağları için vahim olduğu aşikârdır” (Gövsa, 

1927: 68). 

Gövsa, bizde edebi romanların çoğunun aşk konulu, fazla duygusal ve biraz da marazi 

olduğunu vurgular. Yazar bu tür romanları gençler açısından sakıncalı bulur. Gençlerin kitaplara 

verdiği önem Gövsa’nın dikkatini çeker. Yazar,  matbu eserlerin gençleri çok etkilediğini vurgular. 

Gençlerin çoğu, iddia ettiği bir fikrin bir kitapta yer aldığını gördüğünde asla aksi görüşe ikna 

edilemez. Gövsa, gençlerin kütüphanesinde bulunması gereken kitapları da değerlendirir: “Bundan 

dolayı da gençlik kütüphanesinin ihtiyat ile teşkili ve mekteplerde gençlerin mütalaasına cevaz 

verilecek kitapların müfrit, yanlış fikirlerle veya gayri ahlâkî ifadelerle malul olmamasına çok itina 

edilmesi lazım gelir” (Gövsa, 1927: 73). 

İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı kitabında Gövsa, gençlerdeki yazma 

merakına da değinir. Gençlerde mütalaa hırsıyla birlikte veya ondan biraz sonra yazma merakı da 

ortaya çıkar. Gençler, çok beğendikleri yazarların düşünüşlerini, hatta yazışlarını çok defa bilmeden 
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taklit ederek vücuda getirdiği yazılardan defterler dolusu üretebilirler. Gövsa,  gençlerin ölçü ve 

ahengin sihirli etkisiyle daima şiiri nesre tercih ettiklerini belirtir. Hatta yazara göre en meşhur 

nasirler bile ilk tecrübelerini nazım ile yapmışlardır. 

Gençlerin ilk yazıları arzu ile güçsüzlüğün çarpışmasından doğan bezginlik ile doludur. Bu 

yazılarda, ölümü özleyen ve isteyen satırlara sıklıkla rastlanır. Bunun da sebebi, hayal kurmaya 

eğilimli ruh halidir. Eğer genç yatılı okulda ve arkadaşları arasında yazmaya başlamışsa, ilk kalem 

tecrübeleri alaycı ve latife dolu yazılardan oluşur. Gövsa’ya göre hayat görüşü olarak edebiyat ve 

güzel sanatlara uzak olan insanlar bile hayatlarının bir döneminde şiir yazmışlardır. 

Buluğ çağı ile birlikte gencin muhakemesi de gelişir. Edebiyat tartışmaları, sosyal konular, 

felsefe ve din üzerine konuşmalar on altı on yedi yaşlarındakileri çok yakından ilgilendirir. Bu 

tartışmalarda gencin amacı gerçeği öğrenmek, açıklamak ya da ispat etmek değil,   içinde var olan 

münakaşa etme ihtiyacını tatmin etmektir. Genç, bu dönemde en açık gerçeklere isyan eder. Kendi 

düşüncelerine benzemeyen düşünceler sabit de olsa ona göre kabule değer değildir. İnandığı konuyu 

sonuna kadar hararetle savunan gençleri Gövsa “kelime pehlivanı” olarak niteler. 

İlk gençlik çağında görülen cinsi suiistimallerin önlenmesi konusunda görüşlerini bildiren 

Gövsa, İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı kitabında, gençlere spor yapmayı önerir. 

Spor, yalnız beden ve fikrin değil, ahlâkın da gelişmesine hizmet eder. Gençlerin herhangi bir 

meraka ve mefkureye sevk  ve teşvik edilmeleri önemlidir: “Hayata ikinci doğuş olan ilk gençlik 

devrini hususi, cazip fakat az yorucu mesai ile işgale çalışmalıdır. Tenezzühler, seyahatler, 

fotoğraf, resim, musiki, bisiklet, koleksiyon merakları, şiir ve felsefe incizabları, bir inhimak 

şeklinde olsa bile bu devrin mahzurlarını hafif geçirmeye sebep olabilecekleri için teşvik 

edilmelidir” (Gövsa, 1927: 43). Yazara göre ebeveyn ve mürebbiler, gençleri sıkmadan, uzaktan 

takip ederlerse gençler buhranlarından daha kolay kurtulurlar: 

“Memleketimizde bazı ebeveynin “çocuklarımız açılmasın ve ahlâksız olmasın” diyerek 

gençleri lüzumundan fazla nezaret altında bulundurmalarının ve meyl-i cinsiyi zararsız şekillerde 

tatmin edebilecek vesilelerden ihtiraz eylemelerinin daima aksi tesirleri görülmüştür. Böyle gayri 

tabii yetişmiş gençler, ya cinsi mesâile lüzumundan fazla münhemik oluyorlar yahut cinsiyet 

insiyakları mütemadiyen tebid edilmekten dolayı hayat-ı ruhiyyelerinin diğer cihetlerinde gayri 

tabiilikler ibraz ediyorlar. Terbiyeciler ve ebeveyn bu noktayı daima derpiş etmelidirler” (Gövsa, 

1927: 44). Gençler, belli bir yönde ilerlerken, aldığı terbiyenin sonucundan korkmamalı, kendinden 

emin olmalıdır. Çünkü o, emek verdiği ve uğraştığı için geleceği kazanmıştır. Kendine güven 

sağlanmazsa, gençler zorluklar karşısında cesur olamaz, adeta tir tir titrerler. 

Gençler, çok kısa zamanda alışkanlık edinebilirler ve bu yüzden karakterleri oluşurken kendilerine 

daha çok dikkat etmeleri gerekir. Gövsa,  Çocukta Davranış Gelişimi adlı kitabında iyi veya kötü, 

geleceğin örgüsünün çözülmeyecek şekilde insanın kendi eliyle örüldüğünü; kötülük ve iyiliğe 

yönelik en küçük hareketlerin bile iz bıraktığını söyler. Nasıl ki bir insan içki içerek ya da keyif 

verici bir madde kullanarak bağımlı haline geliyorsa, alışkanlıklar da tekrar edile edile insanın 

kişiliğine yerleşir. Gençler, belli bir düzende giden alışkanlık eğitiminin sonuçlarından 

korkmamalıdırlar. Uğraşılar sonucunda artık alışkanlıklar bir daha kaybolmayacak şekilde 

yerleşecektir. 

Gövsa, Çocuk Ruhu adlı kitabında, gençlerin psikolojisine değinmektedir. 14-18 yaşlarında 

başlayan arkadaşlıklar, bazen ömür boyu sürer. İlk gençlikte edinilen arkadaşlıklar sağlam temellere 

oturur ve biten arkadaşlıklar da gençleri çok üzer. İlk gençlik çağında kuvvetli dayanışma örnekleri 

de görülebilir. Arkadaşlar şiddetle korunur, onlar için her türlü fedakârlık yapılır: “Mekteplerde 

müşterek kararları, bazen haksız bir vaziyete veya sevmedikleri muallime karşı isyan hareketlerini 

vücuda getirenler ekseriyetle mürahiklerdir” (Gövsa, 1929: 100). 

Gençlerin kendi aralarında cemiyetler, kulüpler ve ortak faaliyetler düzenlemeleri; hak, 

vazife, adalet gibi sosyal kavramlara yükselmeleri, hatta bir fikir uğruna canlarını verecek kadar 

istekli olmaları, sosyal duyguların gelişmesine delalet eder. Bu sayılan duygu ve davranışlara 

çocuklarda rastlanmaz. 

Bir eğitimci olarak sürekli gençleri ve çocukları düşünen Gövsa, Çanakkale İzleri kitabını Türk 

gençliğine ve Türk askerlerine armağan eder. Kitap kapağında -Anafartalar’ın Müebbet 
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Kahramanına- hitabı bulunmaktadır. Yazarın ifadesiyle, “milletimizin askerlik ve kahramanlık 

tarihine ait bazı hatıra ve heyecanları samimiyetle çalışmış” bu şiirler, çocuk ve gençlere yol 

gösterecek niteliktedir. Gövsa, yazdığı eserlerle çocuk ve gençleri eğitmeyi hedefleyen bir yazardır. 

Çanakkale İzleri kitabında yer alan “Süleyman Paşa’nın Kabrinde” başlıklı şiirde, geçmişe özlem, 

tarihe damgasının vuran kahramanlıklar ve yapılan savaşlar anlatılmaktadır: 

“Aylardır kanlara boyandı deniz, 

Yıllardır ocaklar kaldı kimsesiz, 

Yattığın toprağı vermeyeceğiz. 

Milletin böylece and içti inan 

Hoşça kal kabrinde, huzuruna kan” (Gövsa, 1989a: 41). 

Burada örnek bir Türk genci, atalarının kanlarıyla aldıkları topraklarda rahat yatmaları için canını 

vermeye ant içmiştir. Gövsa, böylesine yiğit gençleri,  Türk gençliğinin simgesi olarak görür ve tüm 

insanlığa model olarak sunar. “Siperden Mektup” şiiri, bir askerin ağzından yazılmıştır ve yine 

vatanını ve bayrağını korumaya ant içen bir genç örneği vardır: 

“Allaha dua et, düşman tırpanı 

Devlet ağacını yolmasın, anne, 

Altında dökülsün oğlunun kanı 

Bayrağın gül rengi solmasın, anne” (Gövsa, 1989a: 45). 

 

“Asker Ağzından” şiiri, benzer duygularla, bir askerin ağzından yazılmış ve tüm gençlerin 

duygularına tercüman olmuş bir şiirdir. Türk ordusu, askeri ve kumandanıyla kahramandır ve adeta 

düşmanın önüne atılmada yarışır. “Siperler Arasında” şiiri, bu duyguları anlatmaktadır: 

“Kayıtsızca tırmanmağa hazırlandı kumandan. 

O sırada yüzü kumral gölgelerle örtülü, 

Vicdanının yüksekliği gözlerinde parlayan 

Boylu boslu, aslan gibi bir Türk oğlu göründü, 

Kumandana yaklaşarak dedi: “Beğim gel beri, 

Sana mukat olayım ben, kurşun yalar o yeri. 

 

Bu ne asil ne müstesna bir fıtrattı Yarabbi, 

Amirine siper olup huzur ile ölecek. 

 

Layık olan teşekkürle reddolundu talebi. 

Talep gibi cevap oldu hem tabii, hem yüksek. 

 

Zaman geçti aradan, belki şimdi o nefer 

Milletine yapmıştır toprağından bir siper” (Gövsa, 1989a: 50-51). 

 

“Türk Askerleri” şiiri de Türk gençliğine yol göstermek amacıyla yazılmıştır: 

“Bellidir evladı o eski erklerin, 

Şurada gördüğüm kahraman askerin 

Bu cehennem yerde döğüşen neferin 

Her biri soyca bir büyük hakan gibi” (Gövsa, 1989a: 55). 

 

“Yaralının Derdi”, benzer duyguları ifade eden bir kahramanlık şiiridir: 

“Babam, dedem kaldı Moskof  elinde, 

Kardeşlerim vuruldu Rumelinde 

Çanakkale her köylünün dilinde 

Dolaşırken beni ansın, söyleyin” (Gövsa, 1989a: 65). 

 

“İnsanlık Aşkı” şiirinde Gövsa, hamasi duyguları terennüm etmektedir. “Ayrılırken” şiirinde, 

Çanakkale’de savaşan askerlere sesleniş vardır: 
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“Alnınıza doğsun zafer güneşi, 

Bu zaferin olmayacak bir eşi. 

 

İlerleyin açık olsun önünüz, 

Memlekete sonra şanla dönünüz” (Gövsa, 1989a: 74). 

 

Okullarda oynanması için yazılmış bir tiyatro eserinde çocuklara ve gençlere eğitici 

mesajların verilmesi doğaldır. Gövsa da bu amaçla yazdığı Sulh ve Harp adlı eserinde, şu dizelere 

yer verir: 

“İnsanlar tehlike içinde büyür, 

Kımıldanmayan bir cemiyet çürür. 

Kavgadır kinleri, küfranı boğan, 

Dünyada en alçak hisleri koğan…” (Gövsa, 1989b: 85). Bu sözlerin, kitabın genelinde olumsuz 

özellikleriyle çizilen “Harp” tarafından sarf edilmesi anlamlıdır. 

 

Gençlere Öneriler 

Acılar, İbrahim Alaattin Gövsa’nın seçtiği bazı şahısların ölümünden duyduğu üzüntülerin 

anlatıldığı şiir ve düzyazılardan oluşan bir kitaptır. Her ne kadar kitabı oluşturan yazılar İbrahim 

Alaattin Gövsa’nın ölenlerin ardından hissettikleri üzerine olsa da yazar, eğitimci yanını göstermiş, 

yeri geldiğinde okuyucusuna yol gösterici dikkatlerini aktarmıştır. Kitabın son bölümünde ise 

yazarın ölümünden sonra hakkında çeşitli yayın organlarında çıkmış yazılara yer verilmiştir. Kitapta 

yer alan “Hamit” başlıklı yazıda, Abdülhak Hamit Tarhan’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatan 

Gövsa, onun edebiyatımızdaki önemini vurgular ve gençlerin Hamit’in eserlerini okumasını ister. 

Bunun için Hamit’in bütün eserlerinin toplu olarak bastırılmasını önerir. Gençleri ve çocukları 

düşünen ve onlara ayrı bir önem veren Gövsa, Hamit’in eserlerinin basımıyla gençler için hem 

edebî, hem de “medenî ve insanî bir kültür hazinesi”nin meydana geleceğini belirtir. Şairin çocuk 

ve gençlere bu kadar önem vermesinde, eğitimci olmasının katkısı büyüktür. Gövsa, Çocuk Şiirleri 

kitabının müsveddelerini ilk olarak Hamit’e göndermiştir. Hamit,  bu eseri çok beğenir ve Gövsa’yı 

şiir yazmaya teşvik eder. Gövsa, bu beğeninin kendisini çok etkilediğini Acılar kitabında şöyle 

ifade eder: “Hamid’in beni teşvik için yazdığı güzel mektup o zamandan beri kelime kelime 

ezberimdedir” (Gövsa, 1966: 27). 

İbrahim Alaattin Gövsa,  “Mehmet Akif” başlıklı yazıda Mehmet Akif’in yaşayışının 

gençlere rehber olmasının önemi üzerinde durur. Yazara göre, küçük yaşlardan itibaren her türlü 

yoklukla mücadele eden Mehmet Akif’in hayatı gençlere örnek olarak sunulmalıdır. Akif, 

zorluklara göğüs gere gere hem ruhen hem de bünye olarak güç kazanmıştır. Gövsa, Mehmet 

Akif’in pehlivanlık merakı ile ilgili olarak da şöyle bir değerlendirme yapar: “Onda pehlivanlık 

merakı, mutlaka vücudundan ziyade, ruhundaki taşkın kudreti istihlak için meydana gelmiş 

olacaktır. Herhalde irfanı ve ruhu bünyesinden fazla pehlivan olan Mehmet Akif, spor gençliğine 

ibret olacak bir timsaldi” (Gövsa, 1966: 45). Gençleri her açıdan eğitmeyi amaçlayan Gövsa, her 

fırsatta, adeta her ayrıntıyı kullanarak dersler verir. Mehmet Akif’in sporcu yanını ön plana 

çıkararak, spor yapan gençlere örnek gösterecek kadar ayrıntıya inmesi, bunun göstergesidir. 

“Cemil Bilsel’e Dair” başlıklı yazıda, üniversitede Gövsa’nın hocası olan Cemil Bilsel’in 

ölümü ve eğitime hizmetleri anlatılmıştır. Cemil Bilsel, çalışkan ve düzgün konuşan bir hocadır ve 

emekli olduktan sonra da bilimsel araştırmalarına devam etmiştir. Gövsa’ya göre yaşadığı dönemde 

etrafını aydınlatan bir hoca olan Cemil Bilsel, ölümünden sonra da eserleriyle anılacaktır. 

Gençlerin cinsel eğitimi, anne baba ve öğretmenlerin karşılaştığı en zor pedagojik 

sorunlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Soruna tek yönden bakıldığında ya da gereğinden fazla 

önemsendiğinde ve buna bağlı olarak öteki eğitim sorunlarının temel ilkelerinden ayrıldığında, 

cinsel eğitim içinden çıkılmaz bir hal alır. Her anne baba, erkek ya da kız çocuklarını sadece evlilik 

bağında mutlu olacakları, cinsel yaşamın zevklerini de bu kurum içinde aramaları gereğini anlatarak 

eğitmelidir. Sevgi ve evlilik yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde, kişinin genel yetenekleri, 

siyasal ve ahlâksal kişiliği, çalışma yeteneği ve eğitim düzeyi, karar verdirici etkenleri oluşturur. 
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Cinsel konulara ilgi, ergenlik döneminde başlar. Çocukluk döneminde dünyaya gelmekle ilgili 

sorular tamamen cinsel bir meraka dayalı görülmemelidir. Erken yaşta verilen cinsel eğitim, geç 

verilen cinsel eğitim gibi gereksiz kalabilir. Cinsel eğitimin temelini, “sevgi eğitimi” oluşturmalıdır. 

Anne ve baba arasında gerçek bir sevgi, karşılıklı saygı varsa, birbirlerine destek oluyorlarsa, 

sevgilerini açıkça belli ediyorlarsa ve çocuklar da çok küçük yaştan itibaren bunu fark ediyorlarsa, 

bu örnek, güçlü bir cinsel eğitime katkı sağlayacaktır. Diğer bir etken, insanın küçük yaştan itibaren 

çevresindeki insanları sevmesi, bencil olmamasıdır. Bencil insanın karşı cinsten birini sevmesi ve 

saygı göstermesi çok zordur (Makarenko, 1987: 55). 

Cinsellik eğitimi, toplumun cinselliğe bakışıyla yakından ilgilidir. Gençlerde cinsellik 

hakkında bilgi eksiğine sıkça rastlanmaktadır ve yapılan araştırmalar, bu eksiğin gelişmemiş ya da 

gelişmekte olan ülkelere özgü  olmadığını, gelişmiş ülkelerde de bu konuda önemli bilgi eksiği 

olduğunu göstermektedir. Gençlere yönelik bir cinsel eğitim planlandığında, bu eğitimi kimlerin ve 

nasıl vereceği sorunu ortaya çıkar. Cinsellikle ilgili kitaplara “muzır” damgası yapıştırılan bir 

toplumda cinsel eğitime kalkışmak, faydadan çok zarar verecektir. Cinsellik eğitimi bir bütündür. 

Bu eğitime, cinsel konular gerçekte var olduğu gibi konuşulup tartışılacaksa başlanmalıdır (Ekşi, 

1990: 147). En aydın anne babalarda bile çocuğuyla yüzgöz olma korkusu egemendir. Cinsellik gibi 

“ayıp ve gizli” konuların konuşulmasının, anne baba arasındaki saygıyı azaltmasının endişesi 

yaşanır. Gence cinsel bilgiler vermenin, onu cinsel davranışlarda sorumsuzluğa iteceği endişesi 

vardır. Oysa yanlış bilgilere sahip ve sürekli kendini suçlayan bir gencin, cinsellik konusunda 

gerçek bilgiye gereksinimi çok fazladır. Bireyin cinsel konularda eğitilmesi, cinselliğin yaşamdaki 

yerini ve önemini bilmesi, mutlu bir yuva kurması için ilk koşuldur. Yetişkinler içinde bile cinsellik 

konusunda eksik bilgilere sahip bir hayli evli çift vardır. Cinsel yaşamın insancıl değerlerden ayrı, 

onun çok uzağında düşünülmesi doğru değildir. Cinsel yaşam, belli kurallar içinde, sorumluluk 

duygusu ve hele de sevgi ile birleşirse kişinin mutluluğunu bütünler (Yörükoğlu, 1989: 386). 

İlk Gençlik:  Ruhiyat ve Terbiye Tetkikleri adlı kitabında Gövsa, gençlerin ilk gençlik 

dönemlerini atlatmalarına yardımcı olmanın, bu dönemde onların yanında bulunmanın, hem insanî 

hem de millî bir görev olduğunu belirtir. Yazar, başka ülkelerdeki cinsi terbiye yöntemlerini gözden 

geçirir. Öncelikle cinsiyet meselesi, gençler için merak ve tecessüse dayalı, esrarengiz bir olay 

olmaktan çıkarılmalıdır. Almanlar bu konuda ailelere bir mektup göndererek, bu konuda nasıl 

davranılması gerektiğini anlatırlar. Gövsa’ya göre çocuk merak çağına geldiğinde kendisinin nasıl 

dünyaya geldiğini öğrenmelidir. Gövsa, Çocuk Ruhu adlı eserinde terbiye kitaplarında cinsel 

eğitimin üstü kapalı ifadelerle yer almasına karşı çıkar. Yazara göre tedavi edilmek istenen yara, 

kapatılmak yerine açılmalıdır: “Her aile, evladının beden, zekâ ve seciye itibariyle selameti için 

cinsi terbiye işini ayrıca ve ehemmiyetle düşünmeye, her mektep; talebesini bu noktadan nafiz bir 

nezaret altında bulundurmaya mecburdur” (Gövsa, 1929: 372). 

Cinsiyete dair merakların aile ya da okulda üstü kapalı anlatılması sonucu çocuğun bunları 

arkadaş sohbetlerinde, açık sinema ya da tiyatro izleyerek ya da açık kitaplar okuyarak gidermeye 

çalışması vahim sonuçlar doğurabilir. Buluğ çağındaki buhranlar esnasında gençlerin denetime tabi 

tutulmaması, cinsi suiistimal sonucunu doğurabilir. 

Sigmund Freud, çocuğun nereden geldiğini merak etmesini doğal karşılar. Hatta çocukların 

cinsel sorunlarına ilişkin başlangıç noktası olarak bu “nereden geldik” sorununu kabul eder. 

Çocuklar, bir babaları ve anneleri olduğunu bildikleri için kendi varlıklarını araştırma 

gerektirmeyen bir konu olarak da düşünebilirler. Çocuğun dünyaya gelişle ilgili bilgilenme isteği, 

daha çok dünyaya gelecek yeni bir bebekle uyanır. Freud, bu araştırma ya da soruşturma isteğinin, 

yeni bebekle bir şeyleri paylaşma ve çıkarcılık içgüdüsüyle bağlantılı olabileceğine de dikkat çeker. 

Kardeşi olmayan çocuklar da çevresinde yeni doğan bebekler gördüğü zaman benzer sorgulamalar 

içine girebilir (Freud, 1997: 183). Babalar erkek çocuklarına, anneler de kızlarına merak ettikleri 

konuları açıklamalıdırlar. Yazar, bazı okullarda görevli bir doktor bulunduğunu ancak bu 

doktorların sadece tedavi ile uğraştıklarını belirtir. Gövsa, doktorların tedavi dışında, gerekli 

gördükleri zamanlarda ya da yılda en az bir defa öğrencileri toplayıp, mahrem konularda onları 

bilgilendirmesini ister. Gençleri bilgilendirecek kişi doktor ya da öğretmen, çocukların saygı 

duydukları biri olursa, anlattıkları çocuklarda iz bırakır. Gençlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
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konusunda eğitilmeleri de çok önemlidir. Yazar, gençlerin cinsel eğitiminde, aklıselimin ortak 

terbiyeyi gerektirdiğini söyler. Yasaklar, gençlere cazip gelmektedir. Gövsa’ya göre cinsî eğilimleri 

yasaklamak yerine, eğiterek değiştirmek gerekir. Yazara göre erkeklerin ve hanımların çoğu, karşı 

cinsle konuşurken doğallığını kaybeder. Bir erkekle konuşmayı fikren doğal bulan kadınlar bile bu 

serbestliği henüz algılayamadıkları için sesleri titrer, konuşurken eğilip bükülürler. 

“Bir garplı kadın ve mesela bir İngiliz kadını bir erkeğe cepheden bakabilir. Biz asırlardan 

beri devam eden âdetimizle kadını dişilikten kurtaramamışız ve ona cinsiyetin fevkinde bir mahiyet-i 

insaniyye verememişiz. Bunun içindir ki onun gözleri bize karşı mütereddid ve lerzan, bizim 

nazarlarımız onun muvacehesinde ya mütecaviz veya mahcup ve girizândır. 

Her iki cinsi ayrı yaşatarak, temayyülât-ı tabiiyeye set çekmek, kadın davası güden bir 

kavim içinde, silahları toplayarak bu derde çaresâz olmaya benzer. Medenî memleketlerde silahçı 

dükkânları açıktır ama kimse birbirini öldürmüyor. Kezalik o memleketlerde kadın erkek beraber 

çalışır, beraber yaşar. Fakat bizde olduğu kadar ahlâk mahzurları tevellüd etmiyor” (Gövsa, 1929: 

40). 

Gövsa, kadın ve erkeğin aynı ortamları paylaşmasının önemini açıklamak üzere, kendi 

hayatından örnekler de verir. Onun zamanında mahalle mekteplerinde kız erkek karma eğitim 

vardır. Yazar, on bir on iki yaşlarında kızları doğal olarak arkadaş kabul ettiklerini belirtir. 

Ardından ortaokul ve liselerde kız ve erkekler ayrılır. Yazar, bu durumun erkek ve kızların 

birbirlerine karşı olan meraklarını daha da arttırdığını ifade eder. Kız erkek karma eğitim, bazı ufak 

çapkınlıklara sebep olabilir. Yazara göre bu durum, ferdi suiistimallerden ya da aynı cinsten 

çocukların arasındaki doğal olmayan eğilimlerden daha iyidir. Gövsa, İsviçre’de aldığı eğitimden 

örnek verir ve kız erkek karışık eğitim almanın sorun oluşturmadığını belirtir. Yazar, dört beş yıldan 

beri bizim üniversitelerimizde uygulanan ortak eğitimin de başarılı olduğunu vurgular. Kızlarla 

erkeklerin birlikte eğitim almaları, erkekleri daha az laubali ve daha dikkatli yapar. Yazar, erkek 

liselerinde bayan öğretmenlerin çalışmalarını ister. Kız okullarında da erkek öğretmenlerin 

çalışması faydalı olacaktır. Çünkü karşı cinslerin birbirleri üzerindeki etkisi daha fazladır. Gövsa, 

başka ülkelerle kıyaslamalar yapar. Amerika’daki ortaokullarda kız erkek karışık okullar olmakla 

beraber, ayrı okullar da vardır. Amerikalılar, kızların bir süre sonra kadınlık vasıflarından uzaklaşıp 

erkek gibi davranmaya başlamalarını karma eğitimin sakıncası olarak görürler. Yazar, Darülfünun 

ve numune iptidailerinin kız-erkek karma eğitime en uygun dönemler olduğunu belirtir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir eğitimci olarak sürekli gençleri ve çocukları düşünen Gövsa, Çanakkale İzleri kitabını 

Türk gençliğine ve Türk askerlerine armağan eder. Kitap kapağında -Anafartalar’ın Müebbet 

Kahramanına- hitabı bulunan bu kitaptaki şiirler, çocuk ve gençlere yol gösterecek niteliktedir. 

Gövsa, yazdığı eserlerle çocuk ve gençleri eğitmeyi hedefleyen bir yazardır. Gövsa, kız erkek ayrı 

okullarda okumaktansa gençlerin karma eğitim almalarının savunur. Gençlerin cinsel gelişim 

sağlığı açısından önemlidir. Öncelikle cinsiyet meselesi, gençler için merak uyandırıcı ve esrarengiz 

bir olay olmaktan çıkarılmalıdır. Gövsa, gençlere şair ve yazarların hayatlarını örnek almaları 

önerisinde bulunur. Bunun için kitaplarında Atatürk, Abdülhak Hamit Tarhan ve Mehmet Akif’i 

anlatır. 

Dönemine göre eğitim konusunda ileri fikirler sunan İbrahim Alaattin Gövsa, bu fikirleriyle 

geleceğe ışık tutan bir eğitimcidir. Onun eserlerinin derinlemesine incelenmesi ve günümüz 

gençlerine okutulması, gençlerin Gövsa’nın eserlerindeki modern eğitim anlayışına ulaşmasında ve 

eğitim mesajlarının yayılmasında önemlidir. 
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ÖZET 

Sosyalist sisteme, etnik köklerine ve yaşadığı yöreye bağlılık,  vatanseverlik, hümanizm, 

insan ve doğa sevgisi, Balkan ve Rodop dağları özlemi, aşk ve dostluk, baba ve anne sevgisi, Usin 

Kerim’in yarattığı eserleri en iyi özetleyen tanımlamalardır. Sıra dışı ve romantik bir şair olarak 

Kerim, toplumu detaylı ve tarafsız olarak irdeleyebilen, yetenekli bir gözlemcidir, eskimiş gelenek-

göreneklere isyan edecek kadar özgürlüğüne düşkün bir realisttir, sıradan insanların yaşam 

hikâyelerini ustalıkla tasvir eden bir sanatçıdır. Kerim’in oldukça zengin ve renkli şiir dünyasında 

bir yandan kişisel dramlar ve toplumsal sarsıntılar, diğer yandan da unutulmayan dostluklar ve derin 

aşklar ele alınmaktadır. Benzer biçimde onun eserlerinde, bir yandan göç, kaçış, hüzün ve trajedi, 

diğer yandan özlem, kavuşma, empati ve sevgi konu edilir. Şiirlerini bir toplum mühendisi 

duyarlılığı ve usta bir psikolog titizliğiyle kaleme alan Kerim, köylülerin, işçilerin, azınlıkların ve 

sıradan insanların yaşam hikâyelerini büyük bir ustalıkla okuyucularına yansıtabilmektedir. Bu 

çalışmada ünlü Bulgaristan şairi Usin Kerim’in renkli yaşamı, şair ustalığı ve eserleri tartışılmaya 

açılmıştır. Türk okuyucuları Çingene kökenli bu yazarı pek bilmediklerinden dolayı, yaşam 

serüvenini, kişiliğini ve edebiyat başarılarını bir makalede irdelemenin faydalı olacağı 

düşünülmüştür.  Bu araştırmayla Bulgaristan edebiyatı ve özellikle Bulgaristan şiiri alanında 

ülkemizde önemli bir yayın boşluğunun doldurması beklenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Usin Kerim, Bulgaristan Edebiyatı, Göçebe Çingeneler, Şiir 

 

Usin Kerim’in Hayat Serüveni 

Ünlü Bulgaristan şairi Usin Kerim 26 Temmuz 1928 tarihinde Teteven kasabasında 

doğmuştur. Tam adı Hüseyin Kerim Hüseyinov Mahmudov Bosilkov olsa tüm Bulgaristan ve tüm 

şiir sevdalıları onu Usin Kerim1 olarak bilirler. Loveç (Lofça) oblast (İl) sınırları içinde yer alan 

 
1Aslında Usin Kerim yazarın resmi adı ve soyadı olmayıp, Hüseyin Kerim Hüseyinov Mahmudov Bosilkov’ın takma 
adıdır. Daha sonra zorla Bulgarca ad ve soyadı verilmiş ve Asen Kirilov Asenov adını almıştır. Yaşamı boyunca 3 farklı 
adı olan Bulgaristan’ın nadir yazarlarından biridir.  
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Teteven bugün 10 000 nüfuslu küçük bir şehir olup, Kuzey Bulgaristan’ın en önemli ve en popüler 

turizm merkezlerinden biridir.  Usin Kerim dünyaya geldiği tarihte ise Teteven küçük ve az 

gelişmiş bir kasabadır. Balkan dağlarının kuzey eteklerinde ve Vit ırmağı vadisinde yer alan 

Teteven, Bulgaristan’ın en güzel dağ kasabalarından ve turistler tarafından en çok ziyaret edilen 

turizm merkezlerinden biridir. Teteven Tarih Müzesi, Sıeva Dupka Mağarası, Ostriç Zirvesi, Skoka 

Şelalesi, Aziz İliya Teteven Manastırı, Çerven Zirvesi, Morovitsa Mağarası, Petrahilya Zirvesi, 

Hadji İvan Müzesi, Ruşova Mağarası, Bobevska Kışta, Glojen Manastırı, Rbaritsa kasabası, 

Koznitsa Şelalesi, “Boatin” ve “Kozya Stena” doğa koruma alanları XXI. yüzyılda, Teteven 

yöresinin en çok ziyaret edilen turistik mekânlarıdır. 

Annesi Usin Kerim’i dünyaya getirirken, doğum esnasında hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle 

Usin hiçbir zaman annesini görmemiştir. Çocukluğunda annesiz yetişen yazar, gençlik ve olgunluk 

döneminde de yalnız ve mutsuzdur. Belki bu nedenle, sevgi hasreti ve anne özlemi yazarın birçok 

şiirinde hissedilmektedir. Usin Kerim’in kendi sözleriyle bu dönemdeki yaşam hikâyesini Svetozar 

Kazandjiev şöyle aktarmıştır: 

“Doğduğumda, sıcak bir yaz mevsimiymiş. Bizim Çingene aileler, Balkan dağlarındaki bir başka iş 

ve ekmek arayışından Teteven'e umutsuzca dönüyorlarmış. Vit ırmağının kıyısındaki at arabalarının 

tekerlek sesleri duyulurmuş uzaklardan, topal atlar etrafta dolaşırmış ve cılız çocuklar çimenlerde 

koştururmuş... At arabalarının oluşturdukları uzun sıranın en sonunda, samanla kaplı küçük bir 

arabada annem doğum sancılarıyla kıvranıyormuş. Büyükannem alışılmadık dualar fısıldayıp 

annemi kurtarmaya çalışıyormuş. Doğa bana hayat vererek en kıymetli varlığımı benden alıp 

götürmüş - annemi. Babam, sigarasını tüttürüp beni büyükannem Djina'nın kucağında görünmemi 

beklerken, annem ansızın ölmüş. Ölüm kalbimde derin bir yara izi bıraktı ve bu acı hayatım 

boyunca beni hep takip etti. Kendimi bildim bileli ölen annemin mezarını arıyorum, ama bir türlü 

bulamıyorum. Onun dünyaya geldiği toprağı kucaklamak, ondan bir annelik öğüdü duymak, tanrıya 

bir dua göndermek istiyorum. Ama her şey boşuna. Aslında tüm bunlar, ona olan sevgimi ve 

bağlılığımı daha da güçlendiriyor. Hem çocukluk ve gençlik yıllarımda, hem de daha sonraki 

askerlik, işçilik ve yazarlık yıllarımda, güzellik hayallerimde annemin imajından daha güzel bir şey 

olmadığını düşündüm hep. Onu hiçbir zaman görmedim ama o benim kanımda dolaşıyor, 

vücudumda akıyor. Sık sık kendime soruyorum, eğer hayatta olsaydı, onu bu kadar çok sever 

miydim acaba?”2 

Usin Kerim’in kendi anlattığı bu hüzünlü hikâye bir biyografik romandan daha etkileyicidir. 

Zorlu bir çocukluk dönemi, sevgisiz ve annesiz sefil bir hayat, yoksul Çingeneler arasında hayata 

tutunmaya çalışan cılız bir çocuk. Bu sefalet, bu yoksulluk, bu yalnızlık, bu zalim kader onun şiir 

dünyasına ve edebiyat yazılarına da yansımıştır.  

Yoksul bir Çingene ailesinde yetiştiği için Usin Kerim, hayatı boyunca çalışmak ve para 

kazanmak zorunda kalmıştır. Babası Kerim Kojev, kereste üretim merkezinde çalışan fakir bir 

işçidir, ama oğlunun üzerinde titrer. Bu yüzden olsa gerek baba sevgisi ve baba hayranlığı Kerim’in 

birçok şiirinde açıkça hissedilmektedir, ayrıca aile ve etnik köken bağlılığı onun yaratıcılığında 

önemli yer tutmaktadır. Bulgaristan’daki tüm öteki Çingene çocukları gibi, Kerim de zaman zaman 

dışlanmalara ve aşağılanmalara maruz kalmış, hatta birçok kez Bulgar çocuklar tarafından dayak da 

yemiştir. Ünlü Bulgar edebiyat uzmanı Svetozar Kazandjiev Usin’in çocukluk hayatından duygu 

dolu şöyle bir kesit vermiştir: “Romantik çocuk, sıklıkla eve yara bere ve kan içinde gelir. Bazen 

kaşı bazen kafası yarılmış biçimde. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaşlı dedesine Bulgar çocuklarının 

neden ona kötü davrandıklarını ve neden ona saldırdıklarını sorar. Bulgar çocuklarının ona dayak 

atarken alay edercesine neden şu tekerlemeyi söylediklerini merak eder: Usin Çingene’dir. Usin 

Çingene’dir. Tsinga-Minga. Tsinga-Minga.”3 

Bu trajikomik tekerlemeler, bu azınlık ötekileştirmeleri, bu etnik dışlamalar hayatı boyunca 

Usin’de derin psikolojik izler bırakmıştır. Küçük Usin’in çocukluk döneminde, hangi ikilemleri ve 

zorbalıkları yaşadığını, hangi acılarla ve hangi utanç durumlarla yüzleştiğini biz sadece tahmin 

edebiliriz. Ama olgunluk ve yazarlık döneminde, diğer Bulgaristan vatandaşları ile eşit bir birey 

 
2 https://literaturensviat.com/?p=164900 
3 https://literaturensviat.com/?p=164900 
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olduğunu kanıtlamak istediğini ve bu isteğini şiirlerinde adeta haykırdığını gördüğümüze göre, 

“büyük” Usin’in de çocukluk yaşantılarından ve etnik ötekileştirme travmalarından kurtulamadığını 

söyleyebiliriz. “Usin Çingene’dir. Usin Çingene’dir. Tsinga-Minga. Tsinga-Minga.” tekerlemesi 

mezara kadar Usin’in peşinde bir utanç kuyruğu gibi sallanacaktır. Evlenirken de, kitap 

yayımlarken de, aşk peşinde koşarken de ünlü bir yazar olarak hayranlarına imza atarken de aslında 

Usin, ikinci sınıf bir insan olmadığını kanıtlamaya çalışacaktır. Fakir, ezik ve mutsuz Çingene Usin. 

Şarap içmeyi ve eğlenmeyi seven, gezmek ve yeni yerler keşfetmekten hoşlanan, güzel kadınlara 

hayran, alçakgönüllü ve sevecen bir Çingene’dir Usin. Onun bu doğallığı ve şaşırtıcı içtenliği 

şiirlerine de damgasını vurmuştur.  

1946 yılında Teteven Lisesi’nden mezun olan Kerim, 1948 yılında sosyalist çalışma 

kamplarında ilk şiirlerini yazmaya başlamış. 1949 yılında Svoge kasabasında “Genç Yazarlar ve 

Şairler” kursunu başarıyla bitirmiş. 1949 – 1951 yılında Teteven Dağları'nda keresteci ve ormancı 

olarak çalışmış. 1954 – 1956 döneminde genç şair Sliven ve Yanbol yörelerinin taş ocaklarında ve 

maden havzalarında madenci olarak çalışmış.4 Sosyalist dönemdeki tüm yoksul Çingeneler gibi 

Usin Kerim’de hayatını ter dökerek, Komünist parti liderlerine itaat ederek ve sosyalist vatana 

hizmet ederek kazanmak zorunda kalmıştır. 1955 yılından itibaren “Oteçestven Front” (Vatan 

Cephesi) gazetesinde Sliven ve Yanbol vilayet muhabiri (okrıjen korespondent) olarak göreve 

başlaması Kerim’in hayatından dönüm noktası oluşturmaktadır.5  

Çingene kökenli bir yazarın Bulgar elit yazar çevrelerine girmesi ve daha da önemlisi 

alkışlanması, birçok kişide şok etkisi yaratmıştır. 1955 yılında yayımlanan “Çingene Çadırından 

Şarkılar” (Bulgarca: Pesni ot Katuna - Песни от катуна) Bulgar edebiyat çevrelerinde adeta 

“bomba” etkisi yaratmıştır. Ünlü yazar Boris Delçev’in sözleri durumu gayet güzel açıklamaktadır: 

“Göçebe topluluğundan bir şair girdi Bulgaristan yazar çevrelerine hem de Çingene kökenli bir 

yazar”6.  

Usin Kerim’in yeni popüler olmaya başladığı gençlik yıllarını Svetozar Kazandjiev kendine 

has diliyle şöyle yansıtmaktadır: 

“Onun gururlu dik duruşu, perçemli ve gür simsiyah saçları benim hafızamdan asla 

silinmeyecektir. Balkan dağlarının yamaçlarından kopmuş kocaman bir granit parçası gibi 

duruyordu karşımda. Sevinç ve kederin eşit güçle yeşerdiği bereketli topraklar gibiydi adeta. 

Yaşadığı Çepelare kasabasından Smolyan’a geldiğinde şehirdeki atmosfer birden bire farklılaşırdı. 

Gecenin erken saatlerinde, kent meydanları üzerinde yazarların ve sanatçıların ilham perileri 

dolaşmaya başlıyordu. Onun yansıttığı ilham görüntüsü, yalın ayaklı, açık göğüslü, meydan 

okuyucu, şarapla ve şiirle dinleyicileri sarhoş edip, sessizce onları gizemli ilham dansına ortak 

etmekteydi. İşte o zaman biz anlamıştık ki sadece düşünceler değil yürekler ve zihinler de 

çıldırmıştı. Meydanları dolduran sıradan insanlar şair Usin Kerim'in buradan geçtiğini 

hissediyordu.” 

Gazetecilik mesleğine adım atmasıyla birlikte genç yazar Bulgaristan’ın aydın çevreleriyle, 

yazarlarıyla ve sanatçılarıyla kolay iletişim kurarak arkadaşlık çevresini hızla genişletmeye 

başlamıştır. 1956 yılında Sofya kentinde Yanko Dimov, Slav H. Karaslavov ve Atanas Moçurov 

aynı kiralık evi ve aynı arkadaşlık ortamını paylaşmışlar, tüm bunlar Kerim’in hem hayatını hem 

dünya görüşünü hem de yazarlık kariyerini yakından etkilemiştir. Dimov’un daha sonra kaleme 

aldığı anılarına göre, Kerim’in kâğıt oyunlarına, bohem hayatına ve köy şarabına düşkünlüğü tam 

da bu dönemde başlamıştır.7  

Usin Kerim’in oğlu olan Kiril Kirilov “Benim ve babam için her şey Çepelare kasabasında 

başladı” diyerek, babasıyla annesinin aşkını ve evliliğini şöyle kaleme almıştır:8 

 
4 BAN (1982) “Reçnik na Bılgarskata Literatura. 3 Tom”, Sofia: İzdatelstvo na Bılgarska Akademiya na Naukite, s. 706 - 
707 
5 https://etnosi.wordpress.com/roma-people/usin_kerim/  
6 Vestnik Literaturen Front, Broy: 8, Godina: 1956, Sofya  
7 Bakınız: http://old.duma.bg/2008/0808/160808/kultura/cul-1.html  
8 https://literaturensviat.com/?p=164900   
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“1953 yılının başında askerlik görevini sürdüren babam, Madan kasabasından Çepelare 

kasabasına gönderilmiş. Genç asker olarak babam bu küçük ve şirin Rodop kasabasında hayatının 

aşkı olan annem Mariya ile tanışacağını, doğal olarak tahmin dahi edemezdi. Çepelare’deki 

askerlik döneminde babam, sanatçı Georgi Partsalev ve Lyudmil Georgiev, müzisyen Vili 

Kazasyan ve edebiyat uzmanı Stoyan Bakırdjiev gibi ülkenin en popüler sanatçıları ve yazarları ile 

tanışma ve arkadaşlık kurma fırsatına sahip olmuş. Aynı ortamda yer alan ve kilise görevlisi 

olarak çalışan rahip Vasil Dimitrov Sivkov’un üç kızı varmış ama bunlardan sadece Mariya 

bekârmış. Esmer Kerim ile bembeyaz Mariya arasında hemen bir duygu seli oluşmuş ve daha ilk 

randevuda Usin Kerim “sen benim karım olacaksın” demiş uzun boylu ince belli Mariya’ya. 

Kasabanın papazından kız almak, hem de bu kızı çingene ailesine gelin götürmek o zamanlar bir 

deliliğe eşdeğer olmasına rağmen babam pes etmemiş ve ailesine Bulgar kökenli bir kıza âşık 

olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söylemiş. Dedesi Kerim dikkatli olmasını ve kıza boşa 

umutlar vaat etmemesini söylemiş. Ama babam pes etmemiş. Çepelare’ye dönen Usin, Mariya’nın 

babası olan Vasil Sivkov’a kızıyla evlenmek istediğini söylemiş ama evlilik izni bir türlü çıkmamış. 

Babamla annemin o dönemki aşkı bütün Çepelare kasabası halkının dillerine düşmüş. Bütün 

kasabalılar bir genç Çingene askerin güzel Bulgar kızı Mariya’ya âşık olduğunu konuşurmuş ve 

herkes bu konuda papazla alay edermiş. Papaz (yani dedem) kızını zorla odasına kilitlese de, 

askerle görüşmesini yasaklasa da, hiçbir şey alevlenen bu büyük aşkı engelleyememiş. Kendi 

aralarında kaçmayı kararlaştıran gençler bir gece ansızın Çepelare’yi birlikte terk etmişler ve 

gelin ve damat olarak Usin’in Teteven kasabasındaki evine 31 Aralık 1953’te gelmişler. 1953-1954 

yeni yıl kutlamalarına Usin Kerim ve Mariya artık evli bir çift olarak katılmışlar. Çingene 

mahallesinde tüm Çingeneler ve akrabalar esmer Tsinyo9 ile beyaz tenli Bulgar gelinini görmek 

için evin bahçesine toplanmışlar. Genç evliler için hemen toprak sıvalı küçük bir oda hazırlanmış. 

Odanın ortasında da odunlu bir mangal yerleştirmişler.”10  

Duygu dolu bu anlatım, hem babaya ve anneye olan saygıyı ve sevgiyi yansıtır hem de o 

zamanın koşullarında farklı etnik kökenli evliliklerin toplum tarafından ne kadar zor 

kabullenildiğini gösterir. Aslında herkesçe bilinen bir gerçek vardı: Sosyalist Bulgaristan hükümeti 

bir yandan farklı etnik kökene sahip kişilerin evliliklerini teşvik ederken, diğer yandan etnik azınlık 

temsilcileriyle evlenen Bulgarların davranışını hoş karşılamıyor, hatta onları dışlıyordu. Genç şair 

Usin Kerim’in romanlara ve filmlere konu olacak hikâyesi aslında tam da bu durumu 

yansıtmaktadır. Çok çarpıcı, çok renkli, çok hüzünlü ve bir o kadar da ilginç sıra dışı bir evlilik 

hikâyesi. Annesi Bulgar, babası Çingene olan küçük Kiril’in yaşantısı ise ayrı bir hikâye, ayrı bir 

trajedi olsa gerek. Özetle, homojen ulus ve ateist toplum yaratmak için yola çıkan sosyalist 

sistemler de etnik kimliklerin ve inanç kimliklerinin dayanıklılığı karşısında çaresiz kalmışlardır.  

1958 – 1964 döneminde genç şair Usin Kerim Haskovo ve Razgrad vilayetlerindeki yerel 

gazetelerde editör olarak çalışmış. Büyük aşkı Maria ile evlendikten sonra, 1965 yılında şirin bir 

Rodop kasabası olan Çepelare'ye taşınmış ve burada uzun süre yaşamıştır. 11  1960’lı yıllarda 

Haskovo kentinde İvan Nikolov, Yanko Dimov, Alaksandır Milanov, Anton Vergiev, Manol 

Todorov, Zahari Petrov, İvan Jeglov, Todor Kolarov ve Nikola İndjev ile birlikte o zaman yöresel 

gazete statüsündeki “Haskovska Tribuna”  gazetesinde gazeteci olarak çalışmıştır. Beyaz takım 

elbiseli 32 yaşındaki Kerim bu gazetede çalışmaya başladığında o zamanki mesai arkadaşları 

geleceğin büyük bir yazarı ile çalıştıklarının henüz farkında bile değillerdi. Ama esmer tenli beyaz 

takım elbiseli adam gazete sorumlusu Manol Todorov ve iş arkadaşlarını daha ilk hafta 

sıcakkanlılığıyla ve çalışkanlığıyla etkilemişti.12 Sosyalist totaliter rejimin baskısıyla adı zorla Asen 

olarak değiştirilen ünlü şair, bu asimilasyon girişimini çok travmatik yaşamıştır. 

24 Mayıs 1983 tarihinde, Bulgaristan Bakanlar Kurulu kararı ile Usin Kerim’e “Devlet 

Kültür Nişanı” (Bulgarca: "Заслужил деятел на културата") madalyası verilmiş. Sadece iki hafta 

 
9 “Tsinyo” Usin Kerim’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki takma adıdır. 
10 https://literaturensviat.com/?p=164900   
11 BAN (1982) “Reçnik na Bılgarskata Literatura. 3 Tom”, Sofia: İzdatelstvo na Bılgarska Akademiya na Naukite, s. 706 - 
707 
12 https://literaturensviat.com/?p=11078  
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sonra yazarın öleceğini ne devlet başkanı Todor Jivkov ne de yazarlar birliği başkanı o zaman 

bilemezdi. Ünlü şair, 8 Haziran 1983 tarihinde, çok sevdiği Çepelare kasabasında öldüğünde henüz 

55 yaşındaydı.13 Hüseyin Kerim Hüseyinov Mahmudov olarak dünyaya geldi, Usin Kerim olarak 

tüm ülkede şair olarak tanındı, zorla verilen ve hiçbir şey ifade etmeyen Asen Kirilov Asenov adıyla 

çok sevdiği Çepelare kasabasında hayatını kaybetti. Uzun süre hasta ve mutsuz olan yazar, tek 

bacaklı yalnız bir erkek olarak hayata veda ederken geride gözü yaşlı eşini, kızını ve oğlunu bıraktı.   

Svetozar Kazandjiev Kerim’in ölümünden sonraki hüzünlü durumu şu sözlerle yansıtmaktadır: 

“Onu 8 Mayıs 1983'te Çepelare'de gömdüğümüzde Rodop dağlarının şiirsel ruhunu kaybettiğini 

hissettim. O zamanlar kardeşlerini düşünmemiştim çünkü çok azı onun ulusal edebiyatın ve şiir 

dünyasının zirvesinde olduğunu biliyordu. Benzersiz ve yeri doldurulamaz bir dehayı kaybettiğimiz 

için, birden bire fakirleşen Bulgar edebiyatını düşündüm. Ulus olarak tartışmasız büyük bir şairi 

kaybetmiştik. O artık, çiçeklere ve metaforlara gömülmüş, bacakları olmayan, ama kalbi 

kanatlanmış, güzel ve hüzünlü bir metafordu sanki.”14 

Hayatının büyük bir bölümünü Batı Rodop Dağlarında ve Çepelare kasabasında geçiren 

Kerim, kendi isteği üzerine Çepelare mezarlığına gömülmüştür. Şairin ölümünden yaklaşık 15 yıl 

sonra, 1998 yılında, onunla ilgili yazılmış şiirler, makaleler ve hatıralar bir anı kitabında bir araya 

getirilerek, "Usin Kerim Kitabı" başlığı altında Bulgaristan’da yayımlanmıştır. Bulgar Yazarlar 

Birliği üyesi olan Kerim’in şiirleri Rusça, Romence, Çekçe ve daha birçok dilde tercüme edilerek 

yurt dışında yayımlanmıştır. Ölümünden sonra, 2008 yılında Usin Kerim’e kent belediyesi 

tarafından Çepelare Onursal Vatandaşlığı verilmiştir.15 Zikzaklarla dolu kısa yaşamında üç farklı ad 

ve soyadı taşıyan Usin Kerim, Bulgaristan’ın nadir yazarlarından biri olup, bugün ülkesinin 

Çingene asıllı en ünlü şairi olarak bilinmektedir.   

2010 yılından itibaren neredeyse her yıl Çepelare Belediyesi “Usin Kerim Ulusal Edebiyat 

Ödülü Yarışması” düzenlemeye başlamıştır ve Bulgaristan’ın dört bir yanından gelen şairler Usin 

Kerim Ödülü’nü alabilmek için kıyasıya yarışmaktadırlar. Örneğin, 22 Ekim 2021 tarihinde 

Çepelare kentindeki “Rodopska İskra” kültür evinde yarışmada derece kazanan en iyi şiirlere Usin 

Kerim ödülleri bir daha verilecektir.16 Çepelare Belediyesi ünlü yazarın anısına düzenlediği bu 

yarışmayı ileride de sürdürerek büyük şairin adını yaşatmaya devam edecektir. Kerim’in hayran 

olduğu ünlü Bulgar şair Penyu Penev’e adadığı bir şiirinde “Şairdir o, şairler ölmez, ışık nasıl 

ölmezse” diye haykırırken, kendisi de çok genç yaşta dünyadan ayrılacağını ve bir ışık gibi, 

ölümünden sonra da, Bulgaristan’ı aydınlatmaya devam edeceğini önceden hissetmiş miydi acaba?  

Ünlü Bir Şair Olan Usin Kerim 

Bulgaristan’da yetişen ve şiirlerini Bulgarca yazan en yetenekli Roman (Çingene) şairlerinin 

başında kuşkusuz Usin Kerim gelir. İlk şiirlerini 1950’li yıllarda yayımlayan Kerim, kısa bir zaman 

içinde Bulgaristan’ın tüm sanat ve edebiyat çevrelerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Şairin ilk kitabı 

olan  “Pesni ot Katuna”  1955 yılında yayımlanmış ve hem yazarlar hem de edebiyat 

eleştirmenlerinden büyük övgüler almıştır. “Çingene Çadırından Şarkılar” (Bulgarca: Pesni ot 

Katuna - Песни от катуна) Çingene kökenli bir yazar tarafından Bulgaristan’da yayımlanan ilk şiir 

kitabı özelliği taşımaktadır. Kimsenin tanımadığı esmer bir genç, kalaycıları, ayı terbiyecilerini, 

falcıları, Roman çadırlarını ve at hırsızlarını Bulgaristan edebiyat dünyasına sokmayı başarmıştı. 

Realist ve dokunaklı anlatımıyla, duygu dolu lirik şiirleriyle Kerim, etnik folkloru ve Çingene 

gelenek-göreneklerini Bulgaristan şiir dünyasının merkezine yerleştirmişti. Teteven’den gelen 

yoksul Çingene ilginç, renkli, melodik ve etkileyici şiirleriyle, yazar ve sanat çevrelerinin dikkatini 

üzerine çekmeyi başarmıştı.  

Neli Gospodinova Usin Kerim’in ilk kitabı olan “Pesni ot Katuna” ile ilgili şu 

değerlendirmeyi yapmıştır: “Derin bir edebiyat kültürüne sahip olmayan Usin Kerim'in içten, doğal 

ve spontane yeteneği dikkat çekmektedir. Kendine özgü ustalığı ile kaleme aldığı ilk şiir kitabı 

 
13 Atasoy, A. E. (2014) “Antologiya na Bılgarskata Poeziya ot 60-te Godini na XIX. Vek do Dnes”, Universitetsko 
İzdatelstvo Sveti Kliment Ohridski, Sofya 
14 https://literaturensviat.com/?p=164900  
15 https://etnosi.wordpress.com/roma-people/usin_kerim/  
16 http://smolyanpress.net/?p=89081  
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gerçekten orijinaldir. Bu eserde, özel bir ruh özgürlüğü, içten gelen bir doğallık, folklorik bir 

melodi ve lirik bir ses vardır.” Usin Kerim’in en büyük özelliklerinden birisi, kişilik-karakter ile 

yazarlık-şairlik özelliklerinin büyük bir uyum içinde olmalarıdır. Gündelik hayatta Kerim ne kadar 

doğal ve içten ise şiirlerinde de aynı doğallık ve içtenlik yatmaktadır. Teteven ve Çepelare’de nasıl 

meyhanelere, kadınlara ve doğaya düşkün ise aynı düşkünlüğü eserlerinde de hissedebiliriz. 

Yapmacıklardan ve sahte davranışlardan uzak, içi dışı bir olan Kerim, kısa yaşamında bazen sinirli 

ve tedirgin, bazen şakacı ve neşeli, bazen dalgın ve hüzünlü olduğu için aynı psikolojik değişimi 

onun lirik şiirlerinde de görebiliriz. Renkli hayatı ve değişken psikolojik durumu onun şiirlerine de 

renklilik ve değişkenlik olarak yansımıştır. Bu nedenle duygu dolu şiirlerinde bazen korkmakta ve 

ağlamakta, bazen delice âşık olup sevgi dilenmekte, bazen doğayla bütünleşmekte, bazen mutsuz ve 

çaresiz kendinden kaçmak istercesine uzaklara koşmaktadır. 1955 – 1980 döneminde Usin Kerim’in 

kaleminden çıkan Bulgaristan’da 6-7 kitap yayımlanmıştır. Yazarın Bulgaristan’da yayınlanan 

başlıca eserleri şunlardır:17      

• Kerim, Usin (1955) “Pesni ot Katuna”, Sofia: Bılgarski Pisatel (Bulgarca: Керим, Усин. 

1955. Песни от катуна. София: Издателство Български писател) 

• Kerim, Usin (1959) “Oçite Govoryat: Stihove”, Sofia: Bılgarski Pisatel (Bulgarca: 

Керим, Усин. 1959. Очите говорят: Стихове. София: Издателство Български писател) 

• Kerim, Usin (1968) “Pod Siniya Şatır: Stihove”, Varna: Dırjavno İzdatelstvo (Bulgarca: 

Керим, Усин. 1968. Под синия шатър: Стихове. Варна: Държавно издателство) 

• Kerim, Usin (1968) “Stihotvoreniya”, Sofia: Voenno İzdatelstvo (Bulgarca: Керим, 

Усин. 1968. Стихотворения, София: Военно Издателство) 

• Kerim, Usin (1969) “Zayu Bayu i Oraça”, Sofia: Bılgarski Hudojnik (Bulgarca: Керим, 

Усин. 1969. Заю Баю и орача. София: Издателство Български художник) 

• Kerim, Usin (1978) “S Baştiniya Glas”, Sofia: Bılgarski Hudojnik (Bulgarca: Керим, 

Усин. 1978. С бащиния глас. София: Издателство Български писател) 

 

Şair çok erken yaşta hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, şiirleri ve kitapları ölümünden 

sonra da ilgi görmeye devam etmektedir. Yazar hayattayken sadece 6-7 kitabı yayımlanmıştır, oysa 

ölümünden sonra bu sayı 10’a yakındır. 18  Böylece onun yazarlık değerinin ve usta şairliğinin 

ölümünden sonra daha iyi anlaşıldığı ortaya çıkmıştır. Usin Kerim’in 1983 yılındaki ölümünden 

sonra Bulgaristan’da yayımlanan başlıca kitapları şunlardır: 

• Kerim, Usin (1987) “Halişte: Stihotvoreniya”, Plovdiv: Hristo G. Danov (Bulgarca: 

Керим, Усин. 1987. Халище: Стихотворения. Пловдив: Христо Г. Данов) 

• Kerim, Usin (1989) “Kato Praşen Skitnik se Zavrıştam” Sofia: Bılgarski Pisatel 

(Bulgarca: Керим, Усин. 1989. Като прашен скитник се завръщам, София: Издателство 

Български писател) 

• Kerim, Usin (1998) “Kon Jaduvam: İzbrani Stihotvoreniya i Nepublikuvani Tvorbi”,  

Şumen: Slavço Nikolov i sie (Bulgarca: Керим, Усин. 1998. Кон жадувам. Избрани 

стихотворения и непубликувани творби. Шумен: Издателство Славчо Николов и сiе) 

• Kerim, Usin (2003) “Lirika”, Sofia: Narodna Kultura (Bulgarca: Керим, Усин. 2003. 

Лирика. София: Издателство Народна култура)  

• Kerim, Usin (2008) “Bılgariya v Men”, İzdatelstvo Zea Print (Bulgarca: Керим, Усин. 

2008,  Издателство Зеа-Принт) 

• Kerim, Usin (2013) “Zarıka.  Tom 1, Spomeni. Posveşteniya”, Sofia: İzdatelstvo Ral – 

Kolobır (Bulgarca: Керим, Усин. 2013. Заръка. Том 1. Спомени. Посвещения, София:  

Издателство Рал-Колобър)  

 
17 Usin Kerim’in tüm kitaplarını ve eserlerini görmek isteyenler için bakınız:  
https://knizhen-pazar.net/books/authors/    
18 BAN (1982) “Reçnik na Bılgarskata Literatura. 3 Tom”, Sofia: İzdatelstvo na Bılgarska Akademiya na Naukite, s. 706 - 
707 

http://booksinprint.bg/Publisher/Details/b14d7bf4-a584-42f9-8f69-e6058bac8083
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• Kerim, Usin (2013) “Otblizo. Tom 2, Spomeni. Posveşteniya”, Sofia: İzdatelstvo Ral – 

Kolobır (Bulgarca: Керим, Усин. 2013. Отблизо. Том 2. Спомени. Посвещения, София:  

Издателство Рал-Колобър)  

 

Usin Kerim’in şiirlerini Bulgarcadan Türkçeye tercüme eden şair Ahmet Emin Atasoy, onun 

yazarlık yeteneğini ve şiir dünyasını şöyle değerlendirmektedir: “Onun şiiri, her şeyden önce 

doğallığı, sadeliği, renkliliği ve coşkusuyla öne çıkan bir şiirdir. Bu şiir; alçakgönüllü ve dürüst bir 

şairin kendisi gibi azınlıkta olan Romanların örf, âdet ve geleneklerini, yıllarca horlanarak 

dışlanmış bu insanların sosyal ve kültürel sorunlarını, onların vatan sevgisini ve onurlu bir yaşam 

adına verdikleri zorlu mücadeleyi yansıtır. Büyüleyici etki gücünü insan sevgisinden alan bu şiir, 

Bulgar şiiri coğrafyasında başlı başına bir edebiyat akımı oluşturmakta ve ilginç bir sanatsal ada 

görünümündedir.” 19 Şiirlerinin tonlaması ve duygusallığı nedeniyle Peyo Yavorova’a benzetilen 

Kerim, gerçekten de Bulgaristan’ın yetiştirdiği en yetenekli şairlerin başında gelir. 

Vatan topraklarında dolaşmak, farklı yöreleri ve farklı doğal güzellikleri görmek, durmadan 

yürümek, durmadan keşfetmek, yorulmadan gezmek Kerim’in göçebe Çingene hayatını 

yansıtmaktadır, çocukluk ve gençlik yıllarında ailesiyle gerçekleştirdiği çilekeş göçleri 

çağrıştırmaktadır, at sırtındaki macera dolu yolculukları ve unutulmayan çocukluk anılarını 

canlandırmaktadır. Duygu dolu şiirlerinde, gözleri ve topukları yanarken de Usin yürümekte, yol 

olsa da olmasa da Usin yürümekte, bazen ovada bazen ormanda Usin durmadan yürümekte. Bu 

yürüyüşü onun lirik sözcükler akıtan usta kaleminden aktaralım:  

***20 

Yanıyor şu topuklarım, 

gözlerim de yangınlarda. 

Yürümekte kararlayım  

yol olsa da, olmasa da. 

Yad ellerde itler görsem 

hep üzerime saldıran; 

ıslık çalarak eğlensem 

zerrece umursamadan. 

Kâh ovada, kâh ormanda 

uyusam şöyle gönlümce 

sohbet edip yıldızlarla 

uyansam şafaktan önce. 

şu çıplak ayaklarımı 

çiylerle yıkasam her dem; 

zlft karası saçlarımı 

saman takarak süslesem. 

Keşke hep sade ve yalın, 

ne yol ne de yön seçmeden, 

ölene dek vatanımın  

üzerinde yürüsem ben.                

 

Usin Kerim yaşadığı yoksulluğu ve kıtlığı, aşkları ve arkadaşlıkları, hayat tecrübelerini ve 

günlük yaşantıları şiirlerine içtenlikle yansıtmıştır. Unutulmayan eserlerinde, bazen sevdiği 

Mariya’yla yüksek sesle konuşmakta, bazen babasının arkasından hüzünlü dizeler sıralamakta, 

bazen Çingenelerin zorlu hayat kesitlerini aktarmakta, bazen çaresizce mutluluğu ve aşkı 

aramaktadır. Dağlar, ovalar, akarsular, bayırlar, tepeler onun şiirlerini süsleyen olmazsa olmaz olan 

coğrafi unsurlardır; sanatçılar, işçiler, göçebeler, kızlar, dostlar, Romanlar ve aile üyeleri ise 

şiirlerinin merkezinde yer alan görünmez kahramanlardır. Bulgaristan’a âşık olan bu vatansever şair 

 
19 Atasoy, A. E. (2014) “Antologiya na Bılgarskata Poeziya ot 60-te Godini na XIX. Vek do Dnes”, Universitetsko 
İzdatelstvo Sceti Kliment Ohridski, Sofya 
20 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi olan şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. 
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okuyucuyu bazen deniz kıyısındaki Sozopol’a, bazen Teteven tepelerine, bazen tozlu Sofya 

sokaklarına, bazen Vit ırmağı vadisine, bazen Rodop dağlarına, bazen Çingene çadırlarına 

götürmektedir. Duygusal şiirlerinde, Kerim sık sık âşık olduğu Ata ile konuşmakta, kâh fırtınadan 

korkmakta ve rüzgârla savaşmakta, kâh da kaderine isyan etmektedir. Özgür dolaşmayı ve vatan 

topraklarının her bölgesini gezmeyi çok seven şair, ovalar ve dağlar üzerinde uçmakta, at 

sürüleriyle yarışmakta, sabahları yanlayarak çayırda yürümekte, ayva kokusu özlemiyle kendinden 

geçmekte, babaannesi Cina’ya duyduğu yakıcı özlemi dile getirmekte, sarhoş ıhlamur ağaçları ile 

dertleşmektedir.  Para karşılığı babaları tarafından hayvan gibi satılıp zorla evlendirilen Çingene 

kızlarına ağıt yakarken de, kavuşamadığı kıza ateşli aşk dizeleri yakarken de o hep aynı duyarlı 

insandır. 

Usin Kerim için “sevgili” kutsal bir kavramdır, değer verilmesi ve kutsal kitap gibi 

tapınması gereken bir kavramdır. “Sevgili” şiirinde de görüldüğü gibi Kerim’in âşık olduğu kız, Ay 

ve Çiçek’ten daha güzeldir, minicik beyaz elleriyle saçlarını okşayan, ömrüne tat ve anlam veren bir 

kurtarıcıdır. 

 

SEVGİLİ21 

Dünya var olalı beri insanlar 

ay’a benzetmişler hep sevgiliyi. 

Oysa olur şey mi, öyle ay kadar 

sevgili de uzak ve soğuk mu ki? 

Ne aya benzer o, ne de çiçeğe 

ona benzeyemez periler bile 

yakından bakmadan bu güzelliğe 

gözlerinden uzak kalmam nafile. 

Saçımı okşayan bu eller onun, 

sarhoşum onların beyazlığından. 

Onlardır ömrüme tat veren çoğun, 

ne çıkar minicik olmalarından? 

 

Sevgilimden bir an ayrılmış olsam, 

güzün yaprak döken bir ağaç gibi, 

boş yuvaya dönüşecek tüm dünyam 

ve şarkılar terk edecek kalbimi.  

 

Gözleri ve ayakları yansa da, yol olsa da, olmasa da, o hep yürümek istiyor. Böylece gezip 

dolaşma sevdasını ön plana çıkarırken, Çingene kanına ve genetik göçebe kodlarına atıfta 

bulunmaktadır. Gezgin bir yazar, doğasever bir aydın, göçebe bir şairdir Usin Kerim. Bir yerde 

yaşayamayan, bir kişiye bağlı kalamayan, bir yerde kök salamayan, mekân ve zaman değişiminde 

kendi değişimini keşfetmeye çalışan bir gezgin, bir özgürlük savaşçısı. Roman topluluğunun etno-

kültürel özelliklerini eserlerinde ustalıkla yansıtan Kerim, Bulgaristan Komünist Partisi üyesi ve 

sosyalizmin ateşli taraftarlarından biridir. Bu nedenle bazı şiirlerinde Roman topluluğa yönelik 

devlet politikalarını övmüş ve sosyalist hükümetlerinin azınlık politikalarını onaylayan birçok şiire 

imza atmıştır. Bu nedenledir ki, belli bir zamandan sonra, hiç beklenmedik bir şekilde binlerce 

Çingene ile birlikte kendi adının ve soyadının da zorla Bulgar adıyla değiştirildiğinde, çok sevdiği 

komünist parti tarafından ihanete uğramış olmanın düş kırıklığını çok büyük acılar içinde 

yaşamıştır.  

Usin Kerim azınlık hakları ve insan hakları arayışlarında Bulgaristan’ın örnek yazarlarından 

biridir. “Babahak” şiirinde “Baba hakkı”, yani gelinin babasına verilen başlık parası geleneğini 

sorgulamakta ve âşık olan erkeklerin parasız olduklarından sevdikleri kızlarla neden 

evlenemediklerini çarpıcı bir dille anlatmaktadır. Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan ve 

 
21 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi olan şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. 
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yaşatılan bu yüz kızartıcı gelenek kızını satışa çıkaran Demir ile damat adayı Alico gibi çağdışı 

tipleri amansızca eleştiren ve bir toplumsal yaraya ilaç bulmaya çalışan bir aydının çığlığıdır adeta. 

 

BABA HAKKI22 

Baba hakkı – yazılmadık yasa, 

korkunç ve katı, 

ata yasası –                                                                                                                                                            

baba hakkı!                                                                                      

Kara Çingeneler, atları ve arabalarıyla  

bu kez de meydandalar.  

Yaz ortasının bu sıcak gününde, 

baba hakkı gününde, babalar 

burda kendi kızlarını satmaktalar. 

Demir ile Alico el sıkışıyor – 

el sıkışıyor 

ve pazarlaşıyorlar 

fiyat artırarak. 

Yanı başlarında Arife – selvi boylu kız. 

Arife susuyor, ağladı ağlayacak… 

Karşı tarafta Meto, sevdiği Meto – 

kararmış gözlerinde 

sonsuz bir öfke, 

hüzünlü bir kor. 

Cebindeki kamayı gizli gizli sıkarak o, 

titriyor ve bekliyor, 

titriyor ve bekliyor…  

Kızı için yüksek bedel istiyor baba 

ve bağırıyor terleyerek: 

– Ben kız değil, kraliçe çıkardım bu meydana, 

bu güzellik için beş bin kayme de ne demek? 

Helal olsun, diyorum, bu parayı sayana! 

Ve yine tutuşuyorlar Alico’yla el ele, 

Ve yeniden kızışıyor pazarlık 

Ve dur durak yok artık: 

– Haydi, Alico, bil ki bu, ekmek teknendir senin! 

Senin için direnecek, 

senin için dilenecek, 

ve seni besleyecek 

hem de ölene değin!.. 

Meto halâ gizli gizli sıkıyor cebindeki kamayı, 

titriyor ve bekliyor, 

titriyor ve bekliyor! 

Meto’nun cebinde yok beş parası. 

Ama yüreği inanılmaz zengin 

ve sevgisi çok büyük – 

ne ki satıyorlar sevdiği kızı. 

Ve pazarlık neredeyse bitmek üzere 

ve neredeyse parlayacak belki de kama. 

Gönül ister ki bu kama bir şimşek gibi 

 
22 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. Kaynak için bakınız: Atasoy, A. E. (2014) 
“Antologiya na Bılgarskata Poeziya ot 60-te Godini na XIX. Vek do Dnes”, Universitetsko İzdatelstvo Sceti Kliment 
Ohridski, Sofya 
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sana çarpsa, ey baba hakkı,  

ey çürümüş ve gereksiz eğreti. 

Keşke sana çarpsa, ey baba hakkı – 

yazılmadık yasa, 

korkunç ve katı - 

baba hakkı!.. 

 

Gündelik sıkıntılar ve toplumsal dramlar, insani acılar ve çaresizlikler, hatta trajik yaşantılar 

sıkça görülür Kerim’in eserlerinde. “Babahak” şiirinde delikanlı Çingene Meto ile esmer güzeli 

Arifa arasındaki trajik aşk bu toplumsal dramlardan ve Romanların gerçek yaşam sahnelerinden 

sadece biridir. “Babahak” şiirinde yazar, adaletsiz hak, mutsuzluk getiren hak, babaların belirlediği 

hak, aşka fırsat vermeyen ve ayrılık getiren hakkın hak olamayacağına işaret etmektedir. Sonuç 

olarak, Kerim, eserlerinde yönelttiği sosyal eleştiri, toplumsal duyarlılık ve azınlık sorunlarına 

getirmiş olduğu çok boyutlu bakış açısıyla diğer Bulgar şairlerinden hissedilir ölçüde ayrılmaktadır. 

Kazandjiev’in deyimiyle: “Tavukların arasında yürümeye zorlanan bir şahindi o”. 23  Balkan 

dağlarından gelen gururlu, ama kanatları kırık bir şahin.  

Ekolojik ögeler, coğrafi unsurlar, ayrıca bitki ve hayvanlar Kerim’in kaleme aldığı birçok 

şiirde merkezi bir yere sahiptir. Sabah ve akşam, sıcak ve soğuk, deniz ve dağ, ilkbahar ve 

sonbahar, güneş ve ay, yağmur ve kar, deniz ve kara, toprak ve dere, at ve horoz ve daha yüzlerce 

unsur onun duygulu şiirlerinin merkezinde yer alır. Şair kimi zaman at sırtında yeşil ormanlar 

üzerinde uçmakta, kimi Beyaz Vit Vadisi’nde doğayla bütünleşmekte, kimi güneşin batışını deniz 

kıyısından izlemektedir. Şair poyraz rüzgârlarıyla savrulmaktan hoşlandığı gibi, koşan geyikleri ve 

yaklaşan fırtınayı seyretmekten de büyük bir zevk almaktadır. Kerim doğa unsurlarını birçok Bulgar 

yazardan daha estetik ve daha lirik yansıtan ustalardan biridir, çünkü o, uzun yıllar doğanın içinde 

yaşamış, ona tanıdığı ölçüde tapmıştır da. Bu nedenle insan-doğa bütünleşmesi bilerek onun kaleme 

aldı birçok romantik şiirin merkezine oturtulmuştur.  

Onun en lirik eserlerinden biri olan “Toprak” şiirinde, otla çöple konuşan, atlarla koşturan, 

çam üstündeki şahin kuşu seyreden, dağ sahibi, toprak sahibi, doğa aşığı, romantik bir Usin Kerim 

var kaşımızda: 

 

TOPRAK24 

Koşan at ve sonsuz yollar, 

rüzgârın yelesi yeşil!.. 

Gördüğüm bu manzaralar 

hepsi gerçek, hayal değil. 

Her geçitte dost bulurum 

kalkarım şafaktan önce. 

Otla çöple konuşurum 

dostça, dilim döndüğünce. 

Yazın öz evladı gibi 

kucak açar dağlar bana; 

çam üstündeki şahini 

seyrederim kana kana. 

Meyvesi bol gür dalları 

altın başlı güz ırgalar. 

Üzümlerden sarı sarı 

özsu dudağıma damlar. 

Ekmeğiyle deniziyle 

ben bir toprak sahibiyim! 

Yaşayacak o benimle 

 
23 https://literaturensviat.com/?p=164900  
24 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi olan şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. 
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attıkça bu deli kalbim. 

 

Aslında onun şiirindeki çevre duyarlılığı ve doğa sevgisi Çingene ruhunun ve gezgin yaşam 

biçiminin etkileyici bir yansıması olarak algılanmaktadır haklı olarak. Bu bağlamda “Ormanda 

Yağmur” başlıklı şiirin Kerim’in doğa ile bütünleşme olgusunu en iyi yansıtan şiirlerinden biri 

olduğunu söyleyebiliriz.  

 

ORMANDA YAĞMUR25 

Poyraz endişeli savrulup esti–                                                                                                                                    

kıllı bir dev midir salınan böyle?                                                                                                                                           

Dallar inildedi ve nefes kesti,                                                                                                                                           

sağanak başladı hem döne döne.  

Işık aşkı gözlerinin neminde,                                                                                                                                         

fısıldaşıp titreşiyor ağaçlar                                                           

 ve ormanın sonsuz derinliğinde                                                                                                                                              

eşsiz bir sonatın yankıları var. 

Dal ve yaprakların klavyeleri                                                                                                                                          

sarılmışlar yamaçlara birlikte. 

Piyanist yağmurun kıvrak elleri  

ince hünerini sergilemekte. 

Bir yanda kontrbastan gelen inilti 

öte yanda çığlık atan bir keman. 

Secdeye düşesim geliyor şimdi 

o bendeki hiç bitmeyen acıdan. 

 

 

Mutluluk ve özgürlük arayışlarını, vatanseverliği ve hümanizmi, aşk ve doğa özlemini 

şiirlerine tüm içtenliğiyle yansıtan şair, satır aralarında etnik dışlama ve toplumsal ötekileştirme gibi 

sosyalist toplumda tabu olarak bilinen konulara da ince göndermelerde bulunmakta, yeri geldikçe 

açık açık eleştirmektedir de. Okuyucular onu uykusuz ve dalgın, bitkin ve yorgun, düşünceli ve 

kederli, neşeli ve mutlu, hüzünlü ve huzursuz olarak tüm insancıl halleriyle görmekte ve 

sevmektedir. Onun dokunaklı şiirleri volkan gürültüsünü anımsatan bir haykırış, deprem etkisinde 

bir hüzün, yükselen deniz dalgaları gibi bir iç isyan, fırtına etkisinde bir hayat savrulması ve yıldız 

yolu uzunluğunda bir göç hikâyesi gizlemektedir özünde. Hayat felsefesini “Tomruk veya balta 

olmak, asıl mesele budur” diyerek de ezenler ile ezilenlerin, yöneticiler ile yönetilenlerin, zenginler 

ile fakirlerin, yerleşik olanlar ile göçebelerin arasındaki derin ayrışmanın sosyalist ülkelerde de var 

olabileceğine dolaylı bir gönderme yapmaktadır şair. Güçlü ve üstün başat millet ile zayıf ve 

sömürülen azınlık gizlenmektedir “tomruk ve balta” simgesinin ardında. Ve Kerim’in özgürlük 

arayışı da, dışa vurduğu isyanı da, çırpınıp dövünmesi de hep bundandır. Romantik şiirlerinden 

birinde, “Gökyüzü senin için mi ağlamaktadır?” sorusunu yöneltirken, mutsuzluğunu ve kederini de 

gizleyememektedir.  

Doğa sevgisi, vatan sevgisi ve insan sevgisi Kerim’in tüm eserlerinde merkezi konumda yer 

alan unsurlardır. Sevgi ve nefret, neşe ve hüzün, yaşam ve ölüm, umut ve keder hepsinin 

merkezinde doğa, vatan ve insan. Sıradan gündelik yaşam, sıradan insanlar ve tanıdıklar, sırdan 

doğal ögeler ve olaylar, sıradan izlenimler ve beşeri yansımalar görülür onun eserlerinde. Bu 

nedenle, ayrılık ve kavuşma, göç ve yolculuk, yaşam ve ölüm, doğa ve özgürlük, sevgi ve hüzün 

onun şiirlerinden hiç eksik olmaz. Antara ile Abla arasındaki tutkulu aşk, ateşli Çingene genci 

Meto’nun esmer tenli Arifa’ya bir türlü kavuşamaması, sıradan gündelik yaşantılar ve sıradan insani 

ilişkilerin Kerim’n şiirlerindeki duygu dolu ve ustalıkla yansıtıldığının kanıtıdır. Aslında Antara ile 

 
25 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. Kaynak için bakınız: Atasoy, A. E. (2014) 
“Antologiya na Bılgarskata Poeziya ot 60-te Godini na XIX. Vek do Dnes”, Universitetsko İzdatelstvo Sveti Kliment 
Ohridski, Sofya 
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Abla veya Meto ile Arifa arasındaki aşk, Kerim’in kendi hayat kesitlerini ve kendi yaşantılarını 

büyük ölçüde yansıtmaktadır. Kendi kahramanlarını kendi yaşam çevresindeki gözlemler 

sonucunda yaratan Kerim, genelde gerçek olaylardan yola çıkarak şiirlerini yaratmıştır. Bu 

gerçeklik, bu sadelik ve realist bakış açısının kaynaklarını onun yoksul çocukluk ve gençlik 

dönemlerinde, göç yollarındaki gezgin Çingene yaşantılarında, Roman geleneklerinin ilginç ama 

katı kuralarında, sonuç olarak onun hüzün ve keder dolu yaşam hikâyesinde aramak gerekmektedir. 

Bu nedenle Kerim’in eserleri Roman hayatının ve Çingene geleneklerinin ta kendisidir, yoksul bir 

azınlığın sevinç ve trajedilerle dolu gündelik yaşantılarının ta kendisidir, kendi kişisel izlenimlerinin 

lirik boyutudur, sosyalist Bulgaristan’dan canlı ve gerçek bir hayat kesitidir. Sıcak ve samimi lirik 

otobiyografik bakış açısı, duygulu ama gerçekleri yansıtan yaşam hikâyeleri sayesinde Kerim diğer 

Bulgar şairlerinden farklı bir yerde konumlandırılmaktadır.  

Etnik kompleks ve çirkinlik kompleksi, Çingene ezikliği ve göçebe geçmişi, tüm hayatı 

boyunca Usin Kerim’in temel ruhsal sorunları olmuşlardır. Bulgarlar tarafından alkışlanan, ama tüm 

özverili çabalarına rağmen, asla onlarla eşit olamayan biri. Dedesi ayı gezdiren, ama kendisi 

gazeteci ve yazarlar safına girmiş seçkin biri. Göçebe geçmişinden ve etnik gölgesinden 

kurtulamayan ünlü, ama mutsuz bir şair. “Çingene’yim ben” adlı şirinde, yazar hem Çingene 

kimliği ile barışık bir izlenim vermektedir, hem de diğer Çingenelerden farklı olduğunu, aydın 

olduğunu, yazar olduğunu, bıçak taşımadığını ve kimsenin altınlarına göz dikmeyen dürüst biri 

olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Böylece aslında bir türlü kurtulamadığı kangrenleşmiş 

komplekslerine karşı günün aydın kişisinde aranan özellikleri koyarak, derin bir ikilem 

platformunda ilginç ve ilginç olduğu denli de güçlü bir itiraf şiir ortaya koymuştur:   

 

ÇİNGENE’YİM BEN26 

Ben bir Çingene’yim. Çocukluğumda                                                   

geceleri çadırlarda titredim.                                                                                                        

Ama bıçak taşımadım koynumda                                                                                                                                              

ve kimsenin altınına göz dikmedim! 

Ben bir Çingene’yim. Sırtımda heybe,                                                                                                 

bir ayı gezdirdim yaz kış durmadım.                                                                                                                                

Ama dedem gibi gam yok kalbimde –                                                                                                                                   

ev sahibi, kitap yazan adamım.  

Oyunlarım çalınmıştı bir zaman                                                                                                                                       

yırtık pırtık bir berduştum, çaresiz…                                                                                                                                          

Ama bugün çocuklarım oyundan                                                                                                                                    

dönüyorlar prensler gibi tertemiz. 

Gemiyi bilmezdi yüzdüğüm göller,                                                                                                                                   

kanatlı bir attı çağıran beni.                                                                                                                                                       

Ve zamanla canlı gördü bu gözler                                                                                                                                                               

dedemin düşlerde görmediğini. 

İsterse sağanak yağsın, şiddetli                                                                                                                                                                          

fırtınalar kopsun göğün bağrında.                                                                                                                                           

Mert bir ampul ışıtıyor gecemi,                                                                                                                                                                

dünya antenimin avuçlarında! 

 

Sonuç ve Değerlendirme  

Sosyalist sisteme minnet, vatanseverlik ve hümanizm, etnik köklerine ve yaşadığı yöreye 

bağlılık, vatan, insan ve doğa hayranlığı, baba ve anne sevgisi vb. motifler Usin Kerim’in şiirini ve 

onun kısa hayatını en iyi özetleyen kavramlardır. Hem sıradışı hem de romantik bir şair olan Kerim, 

 
26 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. Kaynak için bakınız: Atasoy, A. E. (2014) 
“Antologiya na Bılgarskata Poeziya ot 60-te Godini na XIX. Vek do Dnes”, Universitetsko İzdatelstvo Sveti Kliment 
Ohridski, Sofya 
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bu dünyada kendine yer yapmaya çalışan hayat ve enerji dolu bir Çingenedir, Roman kimliğinin 

tüm özelliklerini barındıran ve bunu söylemekten de çekinmeyen, kendisiyle barışık, gıpta edilecek 

kadar açık sözlüdür üstelik. Realist şiirlerinde Çingenelerin örf, âdet, folklor ve geleneklerini, 

ustalıkla yansıttığı gibi, bu ezilmiş insanların sosyal, iktisadi ve kültürel sorunlarını da gündeme 

taşımaktan geri kalmamıştır. Çingene kimliği ile bazen gurur duymuş, bazen ise azınlık kimliği 

nedeniyle ezilmiş ve dışlanmıştır. Ama ünlü şairi belki de en çok üzen şey, etnik kimliğinin, bir 

aşağılık simgesi olarak, yetenekli şair kimliğinin önünde tutulmasıdır.  

Kerim, inişli çıkışlı hayat serüveniyle tanınan, en zor günlerde bile iyimserliğini 

kaybetmeyen, eğlenmeyi ve şakalaşmayı, gezmeyi-tozmayı ve yeni yerler keşfetmek için can atan, 

her şeyini paylaşmayı ve yardımlaşmayı seven, ama tüm bunlarla birlikte hüzün dolu bohem bir 

Çingene olarak tanımlanabilir. Doğa gezilerine ve meyhane köşelerine aynı derecede bağlılığı onun 

hayatındaki en büyük ve en şaşırtıcı zıtlıklarıdır. Hepsinden daha önemlisi ise Kerim’in, içinde 

yaşadığı sosyal tabloyu detaylı ve tarafsız irdeleyebilme yeteneğine sahip olmasıdır. Kişi 

özgürlükleri kısıtlayan, katı gelenek-göreneklere isyan edecek kadar insan haklarına düşkün bir 

hümanisttir o, sıradan insanların yaşam serüvenlerini ustalıkla tasvir edebilen yürekli bir ressamdır. 

Onun şiirinde imrenilecek zengin bir folklor, nabız atan renkli bir günlük yaşam, unutulmaz halk 

kahramanları ve etkileyici yoğun duygular vardır. Mehtapta kişneyen atlar vardır onun şiirinde, 

çiçekler, dereler, vadiler ve dağlar vardır; dahası özlem, aşk ve tutku vardır, ay ve güneş vardır, 

yaşam ve ölüm vardır onun şiirinde. Bu özellikleriyle sanki biraz da başka bir Çingene şairi, 

İspanya’nın unutulmaz Federico Lorca (1898 – 1936)’sını anımsatmaktadır. İçten bir sohbet tadında 

yazılmış şiirlerinde o kâh Ata’ya aşkını fısıldar, kâh gökyüzündeki yalnız Ay’la dertleşir; bazen 

memleketi Teteven’i resmeder, bazen konuşan bir çift eşsiz gözün peşinden koşar, ya da Ramadan 

ile Ayşuna arasındaki akıllara durgunluk veren aşkı anlatır. 

Yazarın halkla iç içe olması, mütevazı bir yaşam sürmesi, insanlarla kolay ilişki kurabilmesi, 

sürekli hareket halinde olup farklı yerleri gezmesi ve görmesi yaşadığı çevreyi ve toplumu iyi 

gözlemleyebilmesine, çoğunun göremediği güzellikleri ve ayrıntıları görmesine ve sonuçta o 

büyüleyici şiirlerine aktarmasına neden olmuştur. Romantik ve serüvenci bir ruha sahip olmasına 

rağmen o realist, halkçı ve mert bir şairdir. Yine de meyhanelere, kadınlara ve gezip tozmalara olan 

düşkünlüğünden dolayı yaşamı boyunca birçok sorunlarla karşılaşmaktan kendini kurtaramamıştır. 

Nitekim bir defasında Bulgar Yazarlar Birliğinden kovulması da bu alkol bağımlılığı ve kontrolsüz 

hayat biçimi yüzünden olmuştur. Özgür ve gezgin Çingene ruhunu tüm damarlarında fazlasıyla 

taşıyan Kerim, genlerinden uzaklaşamadığı gibi, tam tersine, çoğu zaman onların tutsağı olmuştur.  

Kerim ve babasının orman yollarındaki unutulmayan serüvenini yansıtan “Oğul” şiiri, 

Çingene topluluğun çilekeş hayatını ve “pis hayata” olan bakış açılarını yansıttığı gibi yazarın 

“pasaklı Çingene” olarak tanımladığı babasına olan hayranlığını da yansıtmaktadır:  

 

OĞUL27 

Ellerimizde baltalarla sabahleyin erkenden 

yaşlı ormanın yolunu tutuyoruz babamla 

ve nazlı şafak gülümseyip Ostrets tepesinden 

selamlamaktadır bizi bembeyaz yaşmağıyla. 

Gözlerim babamın esmer ve tıraşsız yüzünde, 

ardından da zorluklardan çökmüş omuzlarında; 

bakıyor ve: “ey, pis hayat” diyorum kendi kendime 

“budaklı kayın ağacından bir farkın yok aslında!”  

babam çok neşeli oysa, bir türkü tutturmuş canlı: 

“Bir Çingene düz ovada at sürüyor yel gibi, 

nereye gidiyor acaba o kadar heyecanlı? 

Akşam oluyor, ama onun ne evi var ne ekmeği. 

Sür delişmen atını, kara oğlan, genç oğlan, 

 
27 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi olan şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. 
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mahmuzla ve dörtnala geç sonsuz mavi engini! 

Yıldırmasın seni ne soğuk, ne açlık, ne de boran – 

geri dönünce oğlan babası bulacaksın kendini!...” 

Söylüyor mu söylüyor pasaklı Çingene babam, 

hem söylüyor hem yürüyor, ben de onun peşinde, 

onun kanını duyuyorum damarlarımda her an 

ve hızla büyüdüğümü inanılmaz bir biçimde. 

Biliyorum yıllar sonra babam ölmüş olacak 

ve yıllar sonra ben de değişeceğim haliyle. 

Ne ki Çingene çadırı benden uzak kalacak 

ama türkü söyleyeceğim ben hep babamın diliyle.  

 

Kerim’in şiirlerinde hem kutsal bildiği vatanı Bulgaristan’a hem de Roman etnik köklerine 

bağlılık, birbirleriyle çatışmadan, büyük bir uyum içinde varlıklarını sürdürmektedir. Bir başka 

deyişle Kerim’in ruhsal derinliklerinde hangi duyguların egemen olduğunu, hangi fırtınaların 

koptuğunu ve hangi ikilemlerin yaşandığı konusunda kehanette bulunmak zor, çünkü onun hangi 

kimliklerini önemsediğini ve hangi kimliklerden utandığını ne bilmemiz mümkün, ne de bir 

tahminde bulunmamız. Ama şiirleri irdelendiğinde, vatandaşlık kimliğiyle etnik kimliğinin 

örtüşmemesine rağmen bunu, en azından, sorun haline getirmediğini anlayabiliriz. Ulusal aidiyet ve 

etnik köken Kerim için sorgulanmaması gereken ve ikilem yaratmayan kutsal kimliklerdir. Özetle, 

Kerim şiirlerinde kendini Teteven ve Çepelare aşığı, sadık Bulgaristan vatandaşı ve etnik kimliğini 

sonuna dek savunan bir Çingene olarak tanıtmaktadır. Vatan sevgisi ve Bulgaristan’a bağlılık en iyi 

biçimde kaleme aldığı aşağıdaki şiirinde hissedilmektedir: 

 

***28 

Bulgaristan, tüm sevgimle bıkmadan, tükenemeden 

şiirlerimde hep seni haykırmadım mı ben? 

Ama tek dizem bile yok ölümsüzleştiren seni, 

senin yüce şanını ve eşsiz güzelliğini. 

Çünkü sen başlı başına bir destansın gözümde, 

bir benzerin bulunamaz, inan ki, yeryüzünde! 

Senin sarp dağ başlarında hayat bulan her dizen  

sınanmıştır geçe geçe savaş ateşlerinden. 

Akşamları güneş batıp karanlık çöktüğünde, 

yıldız yıldız gerdanlıklar parlar senin göğünde! 

Barış içinde yükselmeni, güçlenmeni isterim 

atalarımın toprağı, Bulgar devletim benim! 

 

Nikola İndjov, büyük bir incelikle kaleme aldığı “Beyaz Takım Elbiseli Şair” başlıklı 

yazısında Kerim ile ilgili şu çarpıcı ifadelere yer vermiştir: “Usin Kerim’in Çingene olduğunu 

herkes biliyordu, ama kimse ona Çingene demiyordu, Çingene temalı şiirler yazmaya devam 

etmesini arzuluyordu…”29 Nikola İndjov’un yapmış olduğu tespitler çok ama çok önemlidir. Bulgar 

yazar çevreleri, sanatçılar, özellikle de siyasetçiler ve sosyalist yöneticiler Usin Kerim’in Çingene 

olduğunu bilmelerine rağmen, onun etnik kökenini afişe etmekten ve ona Çingene denilmesinden 

bilinçli olarak kaçınmışlardır. Fakat aynı yönetici çevreler, onun şiirlerinde ve yazılarında Çingene 

konusuna ağırlık vermesini özellikle teşvik etmekteydiler. Onların genel tutumunu şöyle 

çözümleyebiliriz: “Biz senin Çingene olduğunu biliyoruz, ama bilmiyormuşuz gibi yapalım. Sen ve 

ben eşitiz, ama yine de sen bizden olmayan birisin”. Bizden olan öteki. Aslında, eşitçiliği ve 

halkçılığı çağrıştıran sosyalist bir toplumda, azınlıklara yönelik bu ikiyüzlü davranış sadece 

Kerim’e karşı takınılan özel (kişisel) bir tavır da değildi. Bulgar Komünist Partisi yöneticileri tüm 

 
28 Bu şiirin Bulgarcadan Türkçeye çevirisini Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi olan şair Ahmet Emin Atasoy yapmıştır. 
29 https://literaturensviat.com/?p=11078  
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azınlık kökenli sanatçılara, sporculara ve yazarlara karşı benzer tutum sergilemekteydi. Bundan 

dolayı da Tatar, Pomak, Çingene, Alevi ve Türk kökenli Müslüman aydınlar tüm sosyalist dönem 

boyunca “bizden olan ötekiler” çerçevesinin dışına hiçbir zaman çıkamadılar. Etnik kimlikleri ile 

başat millet arasında, kişisel özgürlükleri ile komünist parti istekleri arasında, etnik aidiyet ile ulusal 

aidiyet arasında sıkışıp kaldılar. Nitekim onlardan bazıları (Türk kökenli şair Recep Küpçü gibi) 

buna dayanamayıp intihar ettiler.  

Bazı Bulgar eleştirmenler ve edebiyat uzmanları, Usin Kerim denildiğinde, sadece şairin 

“egzotik etnik köklerini” ve Çingene ruhunu görmektedirler, onun bunalımlı ve trajik hikâyelerle 

dolu çilekeş yaşamının iç yüzünü görmezden gelmektedirler. Daha da önemlisi bazı milliyetçi 

Bulgarlar, şair olarak onun büyük şiir yeteneğini küçümsemeye çalışmakta ve yazdığı şiirlerin 

renkliliğini, derinliğini ve orijinalliğini hissedememektedirler. Oysa Vladimir Yanev’in de belirttiği 

gibi toplumun, Usin Kerim gibi şairlere, onların ölümünden sonra da ihtiyacı vardır ve ara sıra hatta 

sıradan insanların da onun şiirleriyle bütünleşmeleri gerekmektedir. 30 

Aşağıdaki satırlarda, bazı Bulgar yazarların ve edebiyat uzmanlarının Usin Kerim ile ilgili 

anılarına ve kişisel görüşlerine yer verilmiştir: 

• Ünlü Bulgar şair Elisaveta Bagryana Kerim’in şiirlerine hayranlığını gizleyememiş ve şunları 

içtenlikle söylemiştir: “Bu Yavorov’un ta kendisidir! Benim için bu yeni bir Yavorov’tur. Şairler 

diriltilebilirse, Kerim’in yeni bir Yavorov olduğu anlaşılırdı: aynı tonlama, aynı ateş, aynı duygu ve 

melodi.”31 

• Kerim’in kendine özgü olan yazarlık yeteneğini Snejana Peyçeva şöyle özetlemektedir: “Kerim 

gerçekten hayatın sıradan şeylerine sevgi aşılama yeteneğine sahip bir yazardı”.32  

• Usin Kerim’in 80. yaş günü kutlamaları çerçevesinde edebiyat uzmanı Vladimir Yanev şunları 

yazmıştır: “Usin Kerim'in şiiri benim için Bulgar edebiyatında derin izler ve yansımalar 

bırakmıştır. Yazmış olduğu duygu dolu eserler, bugün de hala heyecan verici ve düşündürücüdür. 

Bunun ana nedeni, yazarın unutulmaz insani karakterler yaratması, lirik ve estetik olayları ustalıkla 

aktarması ve katkısız, abartısız dramatik yaşantıları içtenlikle yansıtmasıdır. Kuşkusuz bu Çingene, 

bugün en değerli Bulgar şairlerinden biridir! “33 

• Ünlü Bulgar edebiyat uzmanı ve yazar Svetozar Kazandjiev Kerim’i şöyle tanıtmaktadır: 

“Yetenekli, ama ateşli ve isyankâr Çingene kanı, onunla her görüşmeden sonra şiirseverlerin 

kendisi hakkında efsaneler anlatmalarına neden oluyordu. Ama o bunlardan hiç etkilenmezdi. 

İnsanların ağzına değil kalplerine girmeye çalışırdı. Zengin ve çelişkili iç dünyası, kendine özgü 

karakter özellikleri ve hiç susmayan özgürlük özlemi, sadece şiirini değil, aynı zamanda 

davranışlarını ve hayat tarzını da etkilemekteydi.”34 

• Ünlü Bulgar edebiyat uzmanı ve yazar Pantaley Zarev ise Kerim’in şiir dünyasına övgü dolu sözler 

sarf etmektedir: “Pek çok şiir koleksiyonundan gelen yapmacık yazılar ve cansız-kuru şiirler yerine, 

onun eserlerinde doğayla temastan yaşadığımız tatlı heyecanı hissediyoruz; sıradan insanların 

coşkulu hayatlarını, üzüntülerini ve acılarını anımsatan taze ve çarpıcı bir yazı tarzı görüyoruz. 

Zorlamalı ve yapmacık çabalardan sonra şiirselliğe ulaşan bazı yazarların aksine, Usin Kerim bir 

taşkın ırmak kadar doğal ve güçlüdür, çünkü şiir onun kalbinin ve ruhunun derinliklerinden 

tertemiz ve kendiliğinden doğmaktadır. İşte bu yüzden onun eserlerinden, tonlama, canlılık ve 

renklilik olarak, bize halk şarkılarını hatırlatan canlı bir akarsu fışkırmaktadır ”.35  

• Edebiyat eleştirmeni Stoyo Vartolomeev Usin Kerim’in doğa bağımlılığını ve çevre sevgisini şöyle 

dile getirmektedir: “Dağların gizemini, sırlarını ve cazibesini adeta derinden hissediyordu, onlarla 

yaşayan canlılar gibi iletişim kuruyordu ve konuşuyordu."36  

 
30 Bakınız: https://literaturensviat.com/?p=2092 
31 Vladimir Yanev’in çok sevdiği Usin Kerim’in 80 yaş günü kutlamaları ile ilgili kaleme aldı yazısından alınmıştır. Bakınız: 
https://literaturensviat.com/?p=2092  
32 https://literaturensviat.com/?p=2092  
33 https://literaturensviat.com/?p=2092 
34 https://literaturensviat.com/?p=164900  
35 https://literaturensviat.com/?p=164900  
36 https://literaturensviat.com/?p=152346  
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• Usin Kerim’in yakın arkadaşı olan Nikola İndjov, ünlü yazarla yaşadığı dostluğu şöyle yansıtmıştır: 

“O gerçekten yetenekliydi ve şairlik yeteneği sadece egzotik etnik kimliğiyle açıklanamazdı. Usin 

Kerim'in iç dünyası çok zengin ve çok renkliydi. Onunla bir yıl boyunca gazetemizin yazı işleri 

ofisinde beraber çalıştık ve çok sıcak arkadaşlık anılarımız oldu. Kenan Mahallesi meyhanelerinde, 

Haskovo yöresindeki köy düğünlerinde ve parti toplantılarında neredeyse hep beraberdik. Bir yıllık 

iş arkadaşlığımız boyunca çok sayıda mutlu ve mutsuz günleri birlikte yaşadık.”37 

• Usin Kerim’i çok yakından tanıyan yazar Svetozar Kazandjiev şairin iç dünyasını gayet güzel 

yansıtmıştır: “Kerim ile yaptığım görüşmelerden onun hüzünlü ve kederli bir adam olduğunu 

anladım. Monotonluk ormanında büyüyen yalnız bir meşe ağacı gibiydi. İnişlerle - çıkışlarla dolu 

hayatında sayısız zafer kazanan ve aynı zamanda çocukluk travmalarını atlatamayan yalnız bir 

yazar. Asla kuğuya dönüşmeyecek bir çirkin ördek yavrusu. Hem kaderden hem de hayattan yenik 

düşmüş biri. Mağlup olmuşçasına yaşayan kimsesiz bir yalnız. Nedenini merak ettim, çünkü bir 

türlü anlayamıyordum! Usin Kerim daha ölmeden önce ünlü bir şair olarak tanınırdı, yazılarını ve 

şiirlerini en büyük gazete ve dergilerde yayınlardı, kaliteli kitapları vardı, evi, ailesi ve çocukları 

vardı… Ama acı çekiyordu ve mutsuzdu. Tavukların arasında yürümeye zorlanan bir şahin gibi 

görünüyordu. Onun edebi eserlerine ve şiirlerine daldığımda, olayların büyük bir bölümünü veya 

neredeyse tamamını çözdüm. O değerli eserlerin içinde, ruhunu gördüm. Elimin avucundaymış gibi 

onun iç dünyasını hissettim. Boyun eğmez ve sevgi dolu, gururlu ve sert ruhunu gördüm. Teteven 

Balkanlar'ından Rodopların Çepelare kentine uçup gelen ve sonsuza kadar Rodop dağlarının 

göklerinde dolaşacak olan o gizemli ruhu.”38  

Kerim’in yarattığı karakterlerde ve şiirlerde, bir yandan kişisel dramlar ve toplumsal 

sarsıntılar, diğer yandan da unutulmayan dostluklar ve derin aşklar ele alınmaktadır, bir yandan göç, 

kaçış, hüzün ve trajedi, diğer yandan özlem, kavuşma, empati ve sevgi. Bir toplum mühendisi 

duyarlılığı ve usta bir psikolog titizliğiyle şiirlerini kaleme alan Kerim, köylülerin, işçilerin, 

azınlıkların ve sıradan insanların yaşam hikâyelerini büyük bir ustalıkla okuyucularına 

yansıtabilmektedir. Bu nedenle de ayrılık ve kavuşma, sadakat ve ihanet, yaşam ve ölüm, sevgi ve 

nefret her insanın yüreğinde olduğu gibi her Kerim eserinde de mevcuttur. Hayattayken yeteneği ve 

başarıları yüksek sesle dillendirilmeyen Kerim’in yazarlık değeri ancak ölümünden sonra, çok geç 

anlaşılmış ve ancak XXI. yüzyılda kıymetli bir Bulgaristan şairi olarak anılmaya başlanmıştır.  

Smolyan şehir hastanesinde bir ayağı kesilen Kerim, hayatının son 3-4 yılını içkiye daha çok 

sarılarak, dünyaya küskün ve adeta içine kapanık olarak geçirmiştir. Bu karamsar günlerde Georgi 

Grivnev’e söylediği sözler derin anlam taşımaktadır: “Bir şair için acınacak duruma düşmesinden 

daha onur kırıcı bir durum yoktur.”39 Şöhret basamaklarının hızlı tırmanışı ona ne sağlıklı, ne de 

mutlu bir hayat sağlamıştı. Kısa yaşamının son yıllarında, yazar “hem kaderden hem de hayattan 

yenik düşmüştü”. 

Georgi Grivnev’le yaptığı söyleşide Kerim kendisine atıfta bulunarak adeta bir Çingene 

falcısı gibi kehanetlerde bulunmuştur: “Ölüme yaklaştığını hisseden kartal, yapayalnız göklerde 

inanılmaz yüksekliklere yükselir ve daha sonra kanatlarını gövdesine yapıştırdıktan sonra, adeta ok 

gibi hızla alçalmaya başlar ve onurlu bir şekilde mermi gibi yere çakılarak hayatına son verir”40 

Acınacak duruma düşen yalnız ve mutsuz şair, yaşlı bir kartal gibi kendi sonunu hazırlayarak ölüme 

koşmuş ve bir kartal gibi yere çakılıp hayata veda etmiştir. Ne ki son günlerini sakat halde 

geçirirken, hiç istemediği durum başına gelmiş ve o başkalarına muhtaç olarak acınacak duruma 

düşmüştü. Büyük şair kendi sonunu yıllar öncesi görmüş ve güzel bir betimlemeyle ölümsüz bir 

kartala dönüşmüştür. Yapa yalnız, hüzünlü ve kederli bir “metafor”… 

Yaşama gözlerini kapatıncaya kadar, Usin Kerim ne göçebe geçmişini unutabildi, ne ailesine 

ve etnik kökenine sırt çevirebildi, ne de beklediği gibi birinci sınıf sosyalist vatandaş olabildi. 

Çevresindekiler onu başarılarından veya şiir yeteneğinden dolayı alkışlamıyorlardı, Çingene 

 
37 https://literaturensviat.com/?p=11078  
38 https://literaturensviat.com/?p=164900  
39 https://literaturensviat.com/?p=164900 
40 https://literaturensviat.com/?p=164900  
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olmasına rağmen bunları yapabilme cesaretini alkışlıyorlardı daha çok. Svetozar Kazandjiev bunu 

şöyle aktarmaktadır: 

“Usin Kerim, özel hayatını sorgulayan ve bu konuda meraklı sorular soran, kişisel yaşantısına 

giren davetsiz misafirleri sevmezdi. Yazar, bu tür insanlar için şöyle derdi: "İnsanlara karşı ne 

utançları ne de yürekleri vardır. Bende görmek istedikleri, bir şairin ruhu değildir, onlar benim 

Çingene ruhumu görmek istiyorlar… ” Bu nedenle onun kendine göre bir hayat anlayışı ve yaşam 

felsefesi vardı.”41 

Hayatı boyunca Usin Kerim çevresindeki insanlar tarafından, farklı algılanmış ve farklı 

değerlendirilmiştir çünkü kendisi de hem sıra dışı bir karaktere hem de çok ilginç bir kişiliğe 

sahipti. Ama onun yakın çevresindeki “utanmazlar” için, siyah perçemli yazarın farklı bir etnik 

kökenden gelmesi, alkol bağımlısı görünümü ve bohem-romantik yapısı sanki daha da önemliydi. 

Usin’i en çok üzen de bu medyatik yaklaşımlardı, bu ucuz dedikodulardı, ısıtılıp ısıtılıp vitrine 

konulan bu seviyesiz ve onur kırıcı çekiştirmelerdi. Ama o daima farklı olmayı ve farklı görünmeyi 

başarırdı. Ama olumlu ama olumsuz haberlerle daima vitrinde kalmayı başarırdı. 

Bulgar meslektaşları onu bazen “yetenekli ama isyankâr ateşli Çingene, bazen “Tavukların 

arasında yürümeye zorlanan bir şahin”, bazen “mağlup olmuşçasına yaşayan kimsesiz bir yalnız” 

olarak görmüşlerdir. Çevresindeki yakın dostlarından bazıları onu “taşkın ırmak kadar doğal ve 

güçlü bir şaire”, bazıları “asla kuğuya dönüşmeyecek bir çirkin ördek yavrusuna”, bazıları ise 

“monotonluk ormanında büyüyen yalnız bir meşe ağacına” benzetmişlerdir. Usin’in kişiliği, özel 

yaşamı ve yazarlığı ile ilgili yüzlerce algı, yüzlerce benzetme, yüzlerce metafor ve yüzlerce farklı 

bakış açısı vardır. Bu nedenle de kuşkusuz Bulgaristan edebiyatının en çok tartışılan en farklı ve en 

renkli portrelerinden biridir.  

Yaklaşımlar, tanımlamalar, benzetmeler ve algılamalar farklı olsa da, o her zaman özgür 

ruhlu realist bir şair olarak hatırlanacak. Bulgaristan edebiyatında derin izler bırakmış ve benzersiz 

eserler yaratmış, kırmızı şarapların ve çekici kadınların dostu olan yaramaz Usin olarak 

hatırlanacak, “hayatın sıradan şeylerine sevgi aşılama yeteneğine sahip” yeni bir Yavorov olarak 

kalacak belleklerde. Daha da önemlisi, ülke yöneticileri ona ihanet etse de, o vatanına ihanet 

etmeyen bir vatansever olarak bilinecektir genç kuşaklarca. Göçebe Roman topluluklarının zorlu 

yaşamını ve ilginç geleneklerini okuyucularına ustalıkla yansıtan yalnız bir bohem olarak kalacaktır 

edebiyat sahnesinde. Dışlanan azınlıkların umut ışığı ve “görünmeyen” Çingeneleri “görünür” kılan 

aydın bir gönül dostu olarak sevilecektir her zaman. Rodop ormanlarının, Trakya ovalarının, Balkan 

dağlarının ve Vit Vadisi’nin lirik ressamı olarak hatırlanacak. Çığlık gibi yankılanan esmer 

azınlıkların suskun kalmış sesi olarak hatırlanacak. Yazarlığın en yüksek zirvelerine tırmandıktan 

sonra mutsuz bir kartal gibi ok gibi alçalan ve yere çakılarak yaşamına son veren çılgın bir şair 

olarak hatırlanacak.  
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КОНЦЕПТ-ПРОДУКТ КАЗАХСКОГО СИМВОЛИЗМА 

 

Поваляшко Галина Николаевна, Кызылбаева Карина Бауржановна 

 

Национальный музей Республики Казахстан, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Абстракт. Линия казахского символизма в современном изобразительном искусстве 

начала формироваться в конце ХХ века. Философские и мировоззренческие основания 

казахского символизма аналогичны европейскому, но дополнены форсированным интересом 

к архетипам казахской культуры и декоративно-прикладного искусству, усилены интересом 

к культурному коду степной номадической цивилизации, переосмыслены в контексте 

современного художественного языка. На выставке «Многоликий символизм» (февраль 2020 

г.) в Национальном музее Республики Казахстан представлено творчество пяти современных 

казахских художников. У каждого из них свой путь к символизму, Идея и Образ по-разному 

находят живописное воплощение. Пять стилевых решений в творчестве С. Смагулова, С. 

Баширова, М. Зейнелхана, Е. Оспанова, С. Карибай и О. Есенбаева характеризуют 

содержание и уровень казахского символизма. 

Ключевые слова: символизм, казахский символизм, идея/концепт, манифестация, 

Идея, Образ. 

 

Выставка «Многоликий символизм» стала ярким событием в художественной жизни 

Национального музея Республики Казахстан. Прежде всего, в силу особенностей своего 

художественного языка, как кредо закрепленного за этим стилем еще в момент своего 

появления в девятнадцатом веке. В «Манифесте символизма» французский поэт Жан Мореас 

(1886) следующим образом обозначил исходный стилеобразующий принцип: символизм дает 

Идее осязаемую форму при помощи аналогий; способ выражения Идеи – Образ. 

Манифестации символизма в искусстве предшествовало появление философии 

иррационализма. В первой строке своего знаменитого трактата Артур Шопенгауэр 

постулировал: «Мир есть мое представление: вот истина, которая имеет силу для каждого 

живого и познающего существа, хотя только человек может возводить ее до рефлективно-

абстрактного сознания; и если он действительно это делает, то у него зарождается 

философский взгляд на вещи» [1, с. 7]. Немецкий философ утверждал: постичь истину мира 

в представлении возможно образах-символах искусства – что можно яснее сказать о 

правомерности символизма как методе постижения истины, мира, человека? Об этой 

способности символизма познать непознаваемое через символ в наши дни не спорят: «…в 

символизме форма занимает подчинительное положение по отношению к смыслу, смысл 

довлеет над ней, деформирует ее, отчуждая ее от нее самой, превращая в символ. Поэтому 

логика исследования произведений искусства символизма диктует первичность смыслов, а 

не формы» [2, с. 69]. 

 В изобразительной традиции Казахстана – так уж сложилось исторически – 

изначально доминировал реализм за исключением двух-трех имен мастеров, которые близко 

подходили к символистской стилистике. В 50-60-е гг. прошлого века таковым являлось 

творчество Сергея Калмыкова (1891-1967), ученика М. Добужинского и К. Петрова-Водкина. 

Жизнь этого алматинского сценографа (он многие годы работал художником-декоратором в 

Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая) была непростой, одинокой 

… гениальной…  Закончились его земные дни в больнице с вполне грустным диагнозом.  В 

советское время несомненный, выдающийся талант Сергея Калмыкова воспринимался 

практически маргинальным и существенного влияния его творчество на художественный 

процесс в республике оказать не могло.  



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

1
5

0
 

Условный символизм Сакена Гумарова (1937-1995), первоначально последователя 

школы Павла Филонова, рефлексировался самим художником как аттрактивизм (от лат. 

attractio – влечение, стремление к истине) и также был вне социокультурной традиции того 

времени. А ведь цикл «Тюркское», намного предвосхитивший обращение казахстанских 

художников периода независимости к тюркским архетипам, создавался в 1970 году, 

примерно в это же время создавались «Механика танца», «Сталактитовый пра-пра-пра», 

цикл «Он в интерьере», «Соната в год Дракона», в которых, пожалуй, символизм носил 

осознанный характер. Признание и понимание пришли к Гумарову, увы, в конце жизни, 

творческое наследие рассеяно и до сих пор основательно не проанализировано. 

С полным основанием предтечей собственно современного этапа казахстанского 

символизма стал Абдрашид Сыдыханов (1937-2011). Как и надлежит предтече, еще до 

шторма политических перемен, в 1980-е годы мастер в одночасье меняет творческий почерк 

и совершает мощный прорыв в плоскость иного визуального мышления. Интеллектуальная 

среда, в которой долго и плодотворно работал мастер с мэтрами казахского кино, 

неизбежное при этом обращение к философским истокам казахской культуры, привели 

Сыдыханова к погружению в скрытую от поверхностного взгляда семантику тамба казахских 

родов с их веками отточенной графикой.  

В 90-е годы, как давно и подспудно назревшее, у него в короткий срок появились 

работы, ставшие для молодого поколения художников художественным открытием и 

импульсом к новой визуальной символике. И возможностью fin de siecle для Сембигали 

Смагулова, Сержана Баширова, Мухамеджана Зейнелхана, Ералы Оспанова, Садыра Карибай 

и Оразбека Есенбаева придать номадической идее новую символистскую образность с 

помощью этнокультурных аналогий. 

У всех была своя дорога к символизму. Сембигали Смагулов и Сержан Баширов после 

окончания профессиональных учебных заведений только начинали поиск своего, отличного 

от воспетого их учителями реализма. Мухамеджан Зейнелхан вступил на долгий путь 

возрождения древней казахской традиции вышивки крючком. Эта техника изначально как 

мужская прерогатива сохранилась в культуре казахской диаспоры вдалеке от исторической 

родины, и Мухамеджан, вернувшись в Казахстан, преодолевал трудности адаптационного 

периода буквально с крючком в руках. Ералы Оспанов погружался в изучение казахских 

традиций в то время бурное время всплеска самосознания и рефлексии на предмет 

этнокультурной идентификации. Садыр Карибай имел солидный опыт работы художником-

оформителем в советское время. Затем по-разному и в разных ипостасях пробовал заполнить 

образовавшийся творческий вакуум, в итоге вновь занявшись живописью. Путь Оразбека 

Есенбаева к символизму также был тернистым, авторскую свободу свободного художника он 

обрел далеко не сразу, в упорном и долгом труде.  

Изначальная разность творческих посылов, равно как естественная для глубоко 

думающих художников непохожесть, при общем векторе эволюции (от реализма и далее) 

привела их в символизм. А именно, казахский символизм, с пока недолгой историей, но 

неразрывной связью с материнскими истоками – казахской традиционной культурой и 

мифологией, казахской символикой декоративного искусства и тамбы, архаичностью 

древних петроглифов и наскальной живописью бронзового века. «Как человек, художник 

должен побывать в этой высшей сфере, куда он проникает путем восхождения, чтобы, 

обратившись к земле, ступив на низшие ступени реальности, показать нам их подлинно 

существующими и обусловить их подлинную актуальность» [3, с. 211].  

Таким образом, для современных казахских символистов манифестированное полтора 

века назад кредо символизма активно закрепилось в алгоритме идея/концепт казахской 

культуры – множество вариаций пластической формы – образная система аналогий (у 

каждого художника своя). 

Образ первый. Знаки степей 

Мухамеджан Зейнелхан нашел свою тему и технику в долгом, заслуживающем 

большого уважения, труде. В итоге виртуозное владение старинной казахской техникой 
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вышивкой крючком позволяет мастеру эстетически свободно создавать мир своих всегда 

узнаваемых и потому расшифрованных символов. В них гармонично соединяются тонкая 

колористическая гамма, большое и тонкое чувство любви к родной культуре, духи природы, 

шаманский мистицизм, алтайская прародина, аналогии с тюркскими рунами, наскальными 

«солнцеликими» («Знаки степей», «Тенгри», «Хан-Тенгри, «Композиция», «Алтай», «Маска 

шамана»). Художническая манера Зейнелхана абсолютно оригинальна, символы Всё 

вплетено в узоры нитей, всё связано буквально и метафорически, всё в самодостаточном 

мире степных символов упорядочено, не конфликтно, осмысленно. Ассоциации с казахской 

культурой (и современной политической культурой) бесспорны и узнаваемы зрителем. 

Образ второй. Синтез культурных универсалий 

Его сформировал Сержан Баширов. Художник, много и выигрышно работавший в 

ювелирном искусстве, имевший коммерческий и творческий успех, вдруг находит 

совершенно иную пластическую форму для визуализации своего миропонимания. В древних 

знаках родной культуры «свернулись» смыслы вечных культурных универсалий (Солнце, 

Луна, Земля, Человек, Жизнь, Смерть и т.п.). Пластические аналогии Сержана находят выход 

в разных композитных техниках и материалах: латунь, серебро, бронза, дерево, минералы, 

кожа; гравировка, зернь, скань, чеканка и т.п. («Три знака», «Керулен 2», «Құрақ», «Солнце, 

звезды, Луна», «Лодка»). Очень индивидуальная, «башировская» образная система, 

неповторимый и сложный в своей уникальной простоте авторский стиль является одной из 

лучших метаморфоз казахского символизма. Со всей очевидностью это пример того, 

философская составляющая Идеи мировоззрения самого художника воплотилась в Образ с 

помощью новой пластической формы. 

Образ третий как исповедь Sektai 

Он – «alter ego» Сембигали Смагулова. И потому художник спокойно и достойно 

представил в экспозиции работы, созданные почти за четверть века своего союза с 

символизмом. Первые пробы кисти художника в символизме датируются серединой 90-х гг. 

как плотная масса энергии цвета, наложенная на многослойность линий. Так у тогда 

молодого автора возникала система знаковости в живописных, не заказных работах. А ведь 

многие скульптурные заказы от государства Сембигали признаны успешными и 

соответственно оценены в наградах и премиях. Затем, по мере своего становления «ego» и 

творческого кредо, усложняется и конфликтует мир вокруг и в самом художнике. Наряду с 

архетипичной графикой символов (стороны света, мужчины/женщины, верх/низ, 

лунарные/солярные и т.п.) художник конструирует свою собственную знаковость с понятным 

ему смыслом. Затем активно интегрирует ее в символическое пространство своих картин, 

демиургом которого является сам Sektai, что совпадает с мнением А. Эггума относительно 

Эдварда Мунка: «Художник создал целый набор изобразительных знаков и символов, 

которые он использует для внушения сильных и зачастую, многосложных чувств» [4, с.127]. 

Сембигали, бесспорно, является одним из лучших художников современного Казахстана, 

программно существующих в пространстве символизма.  

Образ четвертый как социальный экфрасис 

Оразбек Есенбаев привнес в символизм не свойственный стилю опыт социальной темы, 

причем конфликтно заостренной («КСК», «Рокировка», «МЧС», «Доступное жилье»). Еще 

один нестандартный ход этого художника – концепт, «обернутый» в анималистическую 

образную систему (насекомые, птицы, звери) для создания визуальных аналогий исходной 

авторской Идеи. Интегрированные в живописное пространство картины многочисленные 

типизированные представители фауны обладают смыслами бинарной оппозиции 

схожести/непохожести. Главное – они становятся символами реальной социальной жизни с 

её бесконечной человеческой ложью в череде похожих дней; как улитки, ползущие по дороге 

в никуда; мышиной возней людей-грызунов; откатах в мире людей и зверей; ходами слонов 

на шахматном поле карьеры и т.п. Символистский мир Оразбека Есенбаева, лишенный 

статичности и оптимизма, воплощается в самых разнообразных трансфигурациях. Это идея 

социального конфликта, увы, не символического, перенесенного в мир зверей, но тем более 
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заостренно ассоциированным с миром людей. Смешно в баснях дедушки Крылов, а vis-à-vis 

творчество – жизнь горько: конфликт в обществе и с обществом вечен под луной … 

Образ пятый, супрематический 

Садыр Карибаев – непростой художник с непростым художественным мышлением и 

сложным внутренним посылом к творчеству. Его вариации на тему символизма звучат в 

супрематической тональности как комбинации цветных плоскостей в разновеликих 

геометризованных фигурах («Амазонка», «Супрематика 18», «Супрематика 16», «Портрет», 

«Кентавр», «Пластиграф 9»). Автор представил девять избранных работ, созданных в период 

1995-2019 гг. В их числе те, которые С. Карибаев через время (порой, немалое), дописывал, 

либо накладывал поверх изобразительного поля новые фрагменты (в твердом материале и 

другом цвете). Произведение становилось процессом, длящимся во времени и пространстве с 

параллельным рождением/перерождением символа. Такая процессуальность усложняет 

глубину погружения в символические миры художника… От зрителя требуется повышенная 

восприимчивость и воображение, дополненные основательным знанием стилевой истории 

ХХ века. И еще способность признавать за художником право на культурную 

самоидентификацию, пусть даже малопонятную. А художник должен делегировать зрителям 

право на самые разные вариации понимания/толкования. 

При всей вариативной разности творчества художников, представленных на выставке 

«Многоликий символизм», можно вычленить общий знаменатель, суть стилистики 

казахского символизма:  

1. Как правило, художники, идущие стезей символизма, одержимы стремлением 

передать не буквальный образ, а тайну архетипа, зов далекого мифа, глубину своего 

постижения сакральных смыслов, силу личного переживания, впечатления и т.п. 

2. Предпочтение (за редким исключением) бессюжетным композициям, как 

следствие – осознанное усиление значимости пространства, организованного особым 

образом, наполненного (а, порой, переполненного) внутренними смыслами. Символистское 

пространство большинства работ художников всегда изолированное, замкнутое в себе, 

сложно разработанное, стремящееся изобразить неизображаемое. 

3. Активная смысловая форсированность, высокий тонус эмоционального 

напряжения, высокий интеллектуальный контроль со стороны художника. 

4. Фигуративное сопровождение в символизме не имеет случайностей, как и 

каждая линия, штрих, пятно, точка, абрис и т.п. Все вместе они образует новое смысловое 

пространство, поскольку каждый элемент, обладая самодостаточным значением, будучи 

частью пространственной конфигурации, обретает новые, более глубокие смыслы. Такая 

возможность продуцирует, в свою очередь, новый срез восприятия, и с необходимостью 

рождает новую систему зашифрованных иносказаний. Семантическая нагруженность, таким 

образом, любой работы художника-символиста возникает / не возникает исключительно в 

интеллектуальном пространстве зрителя.  

5. Символистская образность выстраивается как принцип параллельно 

развивающихся мотивов, рождая ассоциативные связи у зрителей, далеко не всегда 

вложенные художником. В результате и фон, и каждый элемент композиции, и пространство 

в целом, наделяются собственной изобразительной драматургией в полифонической 

структуре концептуально-образного и эмоционального строя символистского произведения. 

6. Художник-символист предпочитает сконцентрироваться только на том 

концепте, который, по его мнению, способен к преображению, условно говоря – к играм 

разума с многими смысловыми и эмоциональными ассоциациями (ведь «мир – мое 

представление»). С этой целью используются различные приемы: резкие ракурсы, 

растяжение/сжатие планов, цветовые диссонансы, подчеркнутая контурность, плоскость 

картины как возможность свернутьтся/развернуться в любую сторону, совмещение в 

границах одной композиции графичности знака, живописности, эпатажного намека и т. д. 

7. Колорит в произведениях символистов не сводится к предметным 

характеристикам, а выстраивается в ритмически организованную систему декоративного 
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свойства при отрицании главенствующей роли света в формировании цветовой системы. 

Более того, художник-символист каждый раз в новой работе не просто выстраивает 

колористическую систему произведения, он ее нарочито трансформирует, абсолютно не 

стремясь закрепить в индивидуальных предпочтениях. 

Все вместе взятое означает, что стилистические дороги символизма бесконечны. 

Мировоззренческие миры художников, усложненные их смысловыми и интеллектуальными 

силовыми полями, визуализированные в художественном материале, конструируют 

поистине бесконечную вселенную. И в казахском варианте символизма имеется ресурс еще 

многих не открытых/не найденных смыслов.  

Метаморфозы символистской концептуальности прочно вплетены в современный 

казахстанский художественный процесс. Вместе с тем, существует соблазн поверхностной, 

упрощенной символики у тех художников, кто не пережил/прожил экзистенциальные пороги 

как катастрофу своего личностного микрокосма и потому не осмыслил ее посредством 

выхода на уровень философского макрокосма. А ведь эта ситуация имеет место в разных 

национальных школах, например, «современный северянин с одной стороны, утрачивает 

свой этнический символизм и, одновременно, не может выйти на контакт, сопрячься с 

универсальными метафизическими символами. Все может утонуть в море прозаичных 

мифологизированных псевдосимволов и знаков. Это актуальная проблема для евразийских 

этносов» [5, с.13].  
Символизм в современном исполнении должен, как во все времена, начиная с античной 

эстетики, осмысливаться диалектически, в процессе поиска тождества Идеи и Образа и 

преодоления дихотомии мира идей и материального мира.    Так и только так в казахском 

символизме отыщется Истина. Ее опознают через время, сейчас мы только немного к ней 

приблизились, возможно, только так думаем. 
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ЖАС ҰРПАҚТЫҢ  ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ДАМЫТУ-ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Сихаева Акгүл Мейірханқызы1, Абсалимова Айгерім Қанатқызы2 

 
1Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті «Көркем графика және дизайн» 

кафедрасының аға оқытушысы 
2Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті «Көркем графика және дизайн» 

кафедрасының оқытушысы 

        

Республиканың егемендігі , ұлттық сана сезімінің өсуі , мәдени және рухани 

дәстүрлердің, тіл мен діннің қайта өркендеуі жағдайында эстетикалық тәрбиедегі ғылыми 

негізделген ұсыныстарды талдап жасауға қажеттілік қана өсіп қоймай, сонымен бірге оларды 

іске асыру мүмкіндіктері де анағұрлым ұлғайды.  

Ұстаз үшін ұрпақ тәрбиесіне жауапкершіліктен асқан міндет жоқ. Әбу  Насыр әл – 

Фараби «Тәрбиесіз қолға білім салма»,-деген екен. Ғұлама ғалым А.Байтұрсынов «Рас, біз 

шынында да әрқашан білімге ұмтыламыз. Негізінде, ең бірінші тәлімге ұмтылуымыз керек. 

Бізге тәлімді рух, тәрбиелі білім қажет. Ал, білімдар тәлімсіздік -  ең үлкен жауыздық. Ол 

бәрін біледі, ол өзінің мақсаты үшін бәрінен аттап өтеді. Тәрбиелі білімдар ... Міне адам ! 

Міне тұлға ! Осыған ұмтылуымыз керек достым»,- деп білімнен бұрын тәрбиеге көңіл бөлу 

керектігін, тәрбиесіз адамға берілген білімнен ешқандай пайда жоқтығын баса көрсеткен. 

Біз әр адамның адамгершілікті тұлғалық мәнін жан - жақты дамытуға ұмтыламыз, 

сондықтан әр баланың сезім нәзіктігін, көркемдікті, әсем нәрсені сүйетіндей етіп 

дамытуымыз керек. Адамның әсемдікті және жексұрындықты, сәулеттілік және 

ұждансыздықты , қуаныш пен қайғыны және т.б. түсінуіне байланысты, оның саналы тәртібі 

мен мінез құлқы анықталады. Осыдан келіп әрбір жас ұрпақтың әсемділікке шынайы 

көзқарасы мен мұраттары болуы керек екендігі қарастырылады. 

Эстетикалық тәрбие адамның жан - жақты даму факторының бірі бола тұра , жас 

ұрпақтың өз өмірлерін « Әдемілік заңы » бойынша құра білуге шақырады. Балалардың 

эстетикалық сезімі мен ұғымын, көркемдік шығармашылық қабілетін үздіксіз дамыту әрбір 

ата-ананың, педагогтың борышы. Эстетикалық тәрбие - тұлғада әсемдік сезімін дамытады. 

Адам әсемдікті сезінуден, өз өмірін сұлулық заңымен құруға ұмтылады. Эстетикалық тәрбие 

адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиесімен тығыз байланысты. Табиғатқа, 

әдебиетке, театрға, музыкаға, поэзияға, көркем сурет және т.б. өнерге деген сүйіспеншілік 

адамның жан - жақты саналы дамуына әсер етеді. Адамгершілік  қалыптасуда эстетикалық 

тәрбиенің маңызы зор. Әсемдік рахаты әр адамды жақсылыққа , ұжымшылдыққа ,адал 

еңбекке жетелейді. 

Әсемдік тәрбиесіне байланысты оқушылар эстетика теориясы білімдерін меңгеруге 

тиіс. «Эстетика» термині гректің «эстезис» - сезімталдық  деген сөзінен шыққан. Бұл сөзді 

алғаш рет неміс өнертану ғалымы Баумгартен ғылыми атау ретінде енгізді 1750 ж. Оның 

«Эстетика» деген еңбегі жарық көрді.Сол кезден бастап эстетика ғылым саласына айналды. 

Ал, эстетика ұғымының өзі ертеректе туған. Оның бастауының өзі ерте заманға 

кетеді.Өркениет өрісінде адам өзін қоршаған ортада сұлулық іздеп , сезінуге үйренеді.Бұл 

қабілет эстетикалық сезім  деп атауын алды. Ол еңбек процесіне орай дамиды және 

кемелденеді.Адам табиғатты жаңалау , өзгерту арқылы өз табиғатын , әлеуметтік қарым - 

қатынасын қалыптастырып отырады. 

Тәрбие процесінде эстетикалық білім дамыту шаралары – бұл конкурс, викторина, 

мектеп мерекелері, үйірмелер, шығармашылық топтар т.б. Оқушылар олардан қысқаша 

мәлімет алып қана қоймай, эстетика ғылымын толықтай түсінуге бастау алады. Эстетика 

сабақтары оқушыларға эстетикалық таным заңдары мен заңдылықтарынан, өнердің жалпы 

принциптерінен ақпараттар береді.  
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Тәрбие ісін ұйымдастырғанда эстетикалық қабылдаудың психикалық заңдылықтарын 

ескеру керек, оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай, эстетикалық форма мен мағына 

жағдайларының қиында күрделі сәттерін пайымдауға бағыттап барған жөн. 

Эстетикалық қабылдаудың маңызды тұсы – шындықты бейнелеумен бірге жүретін 

адамның көңіл шарпулары. Жоғары көркем өнер шығармаларын қабылдай отырып, оқушы 

қуаныш пен тебіреніс,қорқу мен үміт сезінеді. Бұл сезімдер балаларды әсемдік заңымен өмір 

сүруге бағыттайды. 

Эстетикалық  тәрбиенің көптүрлі құралдары көркемдік жұмыстарда көрінеді. 

Тәрбиенің эстетикалық бағыттағы құралдары сан - алуан: табиғат,еңбек, адам қатынасы,өнер 

және т.б. тәрбиелеу көздері – қоршаған орта,оқу - үйрету еңбегі, өнер әлемі, музыка, 

суреткер шығармасы т.б. 
Эстетикалық тәрбиенің құралы болып табылатын өнердің көп салаларының ішінде 

адамның ішкі жан дүниесіне, жүрек сезіміне, эмоциясына күшті әсер ететін музыканың 

алатын орны ерекше. 

Музыка – адамзаттың тілмен айтып жеткізе алмайтын ұшқыр қиялы,нәзік сезімі.Ол 

өзінің көркемдігі  және маңыздылығымен баланың жанын баулап, ақыл-ой сезімін 

кеңейтіп,жақсы мінез-құлықтарының біртіндеп  қалыптасуына әсерін тигізеді.Сондықтан 

мүмкіндігіне қарай баланы музыкаға  жастайынан баулыған жөн.Өйткені, ән мен күй ана 

сүтіндей бала бойына ерте сіңсе, онда ол  балаға ауа мен су секілді күнделікті қажетіне 

айналады. Ал, мұндай қажеттілік баланың сезімталдығын, мәдениеттілігін қалыптастырумен  

қатар бала бойына туа біткен дарынның ерте көктеп, гүлденіп, жеміс беруіне себебін тигізеді 

[1] 

Халық музыкасының асқан шеберлері - әнші, күйші, жыршы, жырау, ақындар көшпелі 

күн көрістегі қазақ арасында зор әлеуметтік қызметте атқарды. Мұндай тума таланттар 

жалпақ жұртшылық арасында өз елінде ағартушы,тәрбиеші де болатын. Олардың көзі 

ашық,көңілі сергек,ой өрісі өзгелерден озық болды.музыкалық дарыны мол қазақ халқы 

басқа тарихи профессионалдық дәстүрі бар елдер сияқты балаларының айрықша қабілетіне 

байланысты семьяда белгілі бір музыкалық аспапта нота арқылы білім беріп,мектепте 

оқытып эстетикалық білім,тәрбие бермегенмен өз жеткіншектерін өз ортасынан шыққан  

тума таланттардан өнерпаздықты үйренуге,олардан үлгі өнеге алуға баулып отырған. Халық   

музыканы да,оны орындаушыны да қастерлеп,қадір тұтқан. Халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан ұлттық музыкалық дәстүрі бүгінгі Егеменді еліміздің профессионалдық музыка 

өнеріміэдің нәрлі бұлағы болып,арнасын кеңейтіп,өрісін биікке көтеріп отыр.  Халық мұрасы 

негізінде мәдени тарихымыздың бұрын-соңды болып көрмеген профессионалдық жанрлар 

симфония,кантата,оратория,опера,балет сияқты биік мәдениетті танытатын жанрлар 

тудырды. Ұлттық музыкалық қазыназымызды насихаттап,ел өміріне айналдыратын  

мемлекеттік ұлт аспаптар оркестрі,симфониялық оркестрі, филармония, хор копелласы, 

вокальды аспапты ансамбльдер сияқты творчестволық [2]. 

Эстетикалық тәрбиенің келесі бір құралы- ол халықтың қол өнері болып табылады. 

Зергерлік өнер ерте заманнан келе жаткан әрі халыққа көп тараған сәндік және қосалқы  

өнердің бір түрі. Алтын ,күміс,асыл тас және сүйекті  пайдаланып сәндік-салтанат үшін 

әшекейлейлі жиһаз қыз келіншектердің сәндік бұйымдары мен қару жарақ,сауыт сайман,ер 

тұрман зерлеу өнері болған. Оған тас,сүйек ,метал,бояу,былғары сияқты материялдар кең 

түрде пайдаланылған. Түркістандағы тай қазан,Семей музейінде Бөгенбай батырдың 

айбалтасы,Алматы обл.,Есік қаласынан табылған мәйіттің алтын киімі т.б. зергерлік өнердің 

қазақ жерінде ертеден өркендегені айғақ. 

Зергерлік өнердің туындылары жауға айбар,жақынға мақтаныш,аруға ажар,жігітке 

жігер беретін болғандықтан,батырдың ерлігіне, ақындардың тапқырлығына,жүйріктердің 

бәйгесіне сыйға тартылатын болған. 

Халық педагогикасында әсемдік тәрбиесін үлкендердің ата аналардың жеке  басының 

үлгі өнегесі,күнделікті өмірде «ұят», «ар», «намыс» сияқты ұғымдарды пайдалана отырып 
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үйрету, жазалау, жаттықтыру, әдеттендіру, сендіру, мадақтау, көтермелеу, мақұлдау, 

қоштасу әдістері арқылы біртіндеп іске асырып отырған [3] 

Міне, осындай сәби көзін ашып, жарық дүниені сезіп, тіршілікке қол созған сәттен 

тәрбие нәрін анасының ақ сүтімен бірге қабылдап тал бойына сіңірген. «Әлди, әлди, ақ 

бөпем» -  деп, басталатын  бесік жырының өзі-ақ ананың әуезді үні арқылы жас нәрестені 

беймазалықтан, шыдамсыздықтан сақтандырып, мейірімділікке, сабырлылыққа баулыған. 

Міне, бұл мінез құлық эстетикасының, әсемдіктің басы болып табылады. 

Балаға өзін қоршаған дүниені өнер арқылы танытудың бірден бір жолы - бейнелеу 

өнері болып табылады. Бейнелеу өнері -деп өмір шындығын ,біздің өзімізді қоршап тұрған 

дүниедегі жанды- жансыз заттарды көре отырып тікелей кескіндеп, не мүсіндеп түсіруді 

айтамыз.Оған көркем өнердің кескіндеме (живопись) ,  мүсіндеме (скульптура ),  графика,сән 

(декаративное ) және қол өнері, тағы басқа түрлері жатады [4] 

Адамдар бейнелеу өнерімен қоғамның алғашқы даму сатыларында- ақ шұғылданған. 

Олар жартастарға, өздері тұрған үйдің қабырғаларына суреттерді ойып салған.Ол суреттер 

адамдардың сол кездегі негізгі кәсібін бейнелеген. Оған Жасыбай және Ұлытау 

жартастарына ойып салынған суреттер қазбасы дәлел болады. Мұның өзі ертеде өткен  ата- 

бабаларымыздың арасында да талай шеберлердің болғандығын айқындай түседі. Қарғалы 

және Жамбыл көнбелерінен табылған құмыра ыдыстарындағы, зергерлік бұйымдардағы  

хайуанаттар суреттері осының айғағы. Өнер иелерінің еңбектері арқылы жастар өз өлкесінің 

сұлу табиғатын , өз республикасының өткені мен бүгінгісін, халқымыздың тұрмысы мен әдет 

ғұрпын тани түсуге мүмкіндік алады. 

Бүгінгі қазақ мектептерінің алдындағы міндет оқушылардың сана-сезімін оятып, 

тәрбиелеп, қалыптастырып тіл, дін, тәрбие, ұлттық салт-дәстүр, үлгі-өнегені үйретіп, бойына 

сіңіріп, күнделікті тіршілікте пайдалана білуге үйрету міндеті тұр. Басқаша айтқанда, 

жеткіншек жас пен үлкендер тәрбиесін қатар қозғап, жүргізу әдісін ойластыру керек [5]. 

Жас ұрпақтың бойына эстетикалық құндылықтарды, адамгершілік қасиеттерін 

дамытып, оларды парасаттылыққа тәрбиелеуге экологиялық тұрғыдан келудің де маңызы 

зор. Балалардың мейірімділік, қайырымдылық, аяушылық, мүсіркеушілік және басқа 

гуманистік ерекшеліктерін дамыту бағытында табиғатпен сырласу жеткіліксіз болса, олар 

парасаттылық тәрбие алуда белгілі бір мөлшерде қысым көру мен шектеушілікке душар 

болады. Табиғат, кеңес жазушысы С.Залыгиннің сөзімен айтқанда, адамның ....ар-ұят 

сақтауына табиғатты үнемі ана ретінде еске алып отыруына көмектеседі. 

Табиғат арқылы экологиялық тәрбие берудің маңызын бағалай келіп А.Е.Тихонова 

«Табиғатты эмоциялық сезіммен қабылдау оған деген эстетикалық қатынастың бастапқы 

негізі болып саналады. Мұғалімнің міндеті эстетикалық сезімді байыту ғана емес, сонымен 

бірге табиғатқа адал қатынастағы адамгершілік – эстетикалық жағын дамытуды, оның 

сұлулығын молайтуға ұмтылдыруда болып табылады»,-деді [6]. 

Қазақ эстетикасы халықтың көркемдік әрекетінің алуан түрлерінен көрініс тапқан. Жас 

ұрпақты «жан-жақты жетілген адам» қылып тәрбиелеуді ұстаздар мұрат тұтып, білім беру 

мен тәрбиеге назар аудару қажет. 
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I-IІІ МЕМЛЕКЕТТІК ДУМА ТҰСЫНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ 

МӘСЕЛЕСІ 

 

Амантаева Назерке Асхатқызы 

 

Магистрант, Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада 1906-1912 жылдар аралығындағы Ресейдің Мемлекеттік 

Думасындағы мұсылмандық білім беру мәселесі қарастырылған. Сонымен қатар, мұсылман 

фракциясының бастауыш және орта білім беруде қабылданған шешімдері талқыланған. 

Түйін сөздер: Мемлекеттік Дума, мұсылман фракциясы, халықтық білім, Бүкілресейлік 

мұсылмандар съезді, ана тілі. 

 

THE ISSUE OF MUSLIM EDUCATION AT THE I-III STATE DUMA 

 

Abstract. This article examines the problem of Muslim education in the State Duma of 

Russia in the period from 1906 to 1912. In addition, the decisions of the Muslim faction adopted in 

primary and secondary education were discussed. 

Keywords: State Duma, Muslim faction, public education, All-Russian Congress of Muslims, 

native language. 

 

Кіріспе. 1905 жылғы 17 қазандағы Манифест және 1906 жылғы 23 сәуірдегі негізгі 

мемлекеттік заңдардың бекітілуі Ресей империясының мемлекеттік жүйесін өзгертті. Енді 

барлық мемлекеттік заңдар Мемлекеттік Дума мен мемлекеттік кеңестің мақұлдауымен ғана 

қабылданды. Мемлекеттік Думаның құрамында тұрақты жұмыс істейтін комиссиялардың 

ішінде білім беру саласындағы маңызды заң жобаларын әзірлеп, Мемлекеттік Думаның 

қарауына ұсынған халықтық білім беру комиссиясы да болды. Айта кету керек, Мемлекеттік 

Дума қабылдаған барлық заң жобалары Мемлекеттік Кеңестің мақұлдауын ала алмады. 

Талқылау. I шақырылған Мемлекеттік Дума бастауыш және орта білім беруді 

жақсарту, сондай-ақ қоғамдық топтардың мектеп ісіне қатысуын кеңейту міндетін қойды. 

Мемлекеттік Думаның депутаттары Ресей империясының барлық тұрғындары үшін тегін 

білім алу қажеттілігін ерекше атап өтті. Алайда, дума комиссиясының қарауына түскен 

жалпыға бірдей бастауыш оқытуды енгізу туралы министрлік заң жобасы жалпы саясат пен 

аграрлық мәселе туралы пікірталастарға және Мемлекеттік Думаның мерзімінен бұрын 

таратылуына байланысты талқылау кезеңінен өтпей қалды. 

II Мемлекеттік Дума шақырылғаннан кейін Конституциялық-демократиялық 

фракцияның ұсынысы бойынша 1907 жылы 15 мамырда 55 депутаттан тұратын халықтық 

білім беру комиссиясы құрылды. Комиссия өз баяндамаларында бастауыш білім беру 

бағдарламаларын жақсарту және осы салада қаржыландыруды жоспарлы түрде арттыру 

қажеттігін бірнеше рет атап өтті [1, 243]. 

Алайда думадағы білім беру мәселелері әртүрлі саяси фракциялар депутаттарының 

қызу пікірталастарын тудырды, бірақ ешкім мектеп ісінің дамуына, мұғалімдер 

семинариялары мен институттарының ашылуына, мұғалімдердің мәртебесі мен 

жалақысының өсуіне қарсы болған жоқ. Келіспеушіліктер мақсатқа жетудің нысандары мен 

әдістеріне қатысты болды. Соның негізгісі мұсылмандық білім берудегі келіспеушіліктер еді. 
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 Мұсылмандық білім беру жүйесі туралы ашық түрде алғаш рет 1906 жылы өткен ІІІ 

Бүкілресейлік мұсылман съездінде сөз қозғалды. Габдеррашид Ибрагим  Ресей 

мұсылмандарының бауырластығы туралы сөз қозғап, Санкт-Петербургтегі конгресте 

қабылданған "Иттифак" бағдарламасын орындау қажеттілігін, бірақ бұл кезеңде Ресейдегі 

ескі жүенің сақталуына байланысты бұл мүмкін еместігін атап өтті. Оның айтуынша, 

бағдарлама төрт бөлімнен тұруы керек еді: миссионерлікке қарсы күрес, мектептерді дамыту, 

имамдар мен улемдердің жағдайы және айтылған салаларды қаржыландыру. Бұл ретте 

негізгі міндет мектептер мен медреселерді реформалау болды. 

Хади Атласи Гаспринскийдің ұстанымымен келісіп: ең алдымен сауатсыз, білімсіз 

халыққа ғылымды таратайық, оны саяси әдебиеттермен таныстырайық, балаларға қазіргі 

заманға қажетті білім берейік. Содан кейін ол саяси мәселелер бойынша дауласады. Тағы да 

қайталаймын, осы съезде тек ағарту және баспа мәселелеріне тоқталайық», - деп үгіт-насихат 

жүргізген еді.  

Съезд отырысы нәтижесінде білім беру комиссиясы құрылып, оны Ғабдулла Апанай 

басқару туралы шешім қабылданды. Оның құрамында Орталық Ресей, Кавказ, Еділ-Орал, 

Қазақстан және Қырым мұсылмандары болды. Комиссия жалпыға бірдей бастауыш білім 

беруді ана тілінде енгізу туралы шешім қабылдады. Автономды мұсылмандық білім беру 

жүйесі мемлекеттік құқықтармен теңестіріліп, оны мемлекет пен земстволар 

қаржыландырды. Ірі қалаларда ерлер мен әйелдерге арналған мұғалімдер институттары 

ашылды. Тек медреселер ғана діни оқу орындарының мәртебесін сақтап, рухани жиналыс 

комиссиясының бақылауына өтті. 

Дала аймағында қазақ-мұсылман халқының басым болуы, әрине, билеуші топтарды 

оның конфессиялық мектеп —  медреселерге деген адалдығын ескеруге шақырды. Сонымен 

бірге империялық әкімшілік далада зайырлы компонент басым болуы «жатжерлік мектеп» 

деген атпен топтастырылған білім беру мекемелерінің балама бағытын құруға әкелді. 

Дала генерал-губернаторларының аймақтың білім беру кеңістігін өзгерту және орыс-

қазақ мектебінің тағдырын анықтаудағы дербестігінің дәлелі «Дала генерал-губернаторының 

1907 жылғы 20 мамырда Дала өлкесіндегі қырғыздардың қажеттіліктері туралы мәселелер 

бойынша шақырған жеке жиналысының еңбектері» болып табылады. Жиналыстың күн 

тәртібіне шығарылған экономикалық сипаттағы мәселелер кешенімен қатар, өңірдегі 

бастауыш білім беру жүйесінің дамуына байланысты проблемалар талқыланды. Ауылдық 

орыс-қазақ мектебінің тағдыры туралы пікірталас көбінесе мұсылман қауымының 1906 

жылы енгізілген «Шығыс және Оңтүстік-Шығыс Ресейде тұратын шетелдіктерге арналған 

«Бастауыш мектептер туралы ережелерге» теріс реакциясымен байланысты болды. 1907 

жылдың соңында қабылданған ережелердің жаңа редакциясының кейбір мақалаларының 

күшін жою дала аймағында мәселені талқылауды өзекті етті. Жеке кеңес отырыстарына 

пікірталасқа белсенді қатысқан қазақ халқының өкілдері де шақырылғанын атап өту қажет. 

Қазақтардан келген делегаттар империялық әкімшіліктің шенеуніктерінің көмегіне жүгінуді 

күткен мәселелерді айтты. Атап айтқанда, А.Е. Алекторовтың төрағалығымен өткен білім 

беру мәселелеріне арналған төрт комиссияның бірінде орыс тілінде сыныптары жоқ 

мұсылман семинарияларын, мектептер мен медреселерді ашу туралы сұрақтар қойылды. 

Жарияланған еңбектердің «мектеп бағдарламасы» деп аталатын бөлімінде ауыл мектептеріне 

қатысты қазақтардың ана тілін оқыту және оқулықтарда Араб транскрипциясын орнату 

туралы қолдаухаты көрсетілген. Мектептер мен медреселерді еркін ашуға рұқсат беру 

туралы өтініштерден басқа, төменгі, орта және жоғары оқу орындарына түсуге ниет 

білдірген қазақтар үшін стипендияларды ұлғайту қажеттілігі айтылды. Сонымен қатар, 

қазақтар, ислам дінін ұстаушылар оқыған министрлік мектептер жанынан қазақтар 

тағайындау туралы өтініш қойды [2, 93]. 

Бұл мәселелер мұсылман фракциясы тарапынан қолдау тапты. ІІ Мемлекеттік Думаның 

депутаты Калимулла Хасанов өз сөзінде Мемлекеттік бастауыш мектептерде балаларды 

оқыту орыс тілінде жүргізілетінін және бұл мұсылман халықтары арасында наразылық 

тудыратынын айтты. Мұсылман депутаттары (31 адам) Думаға 1906 жылы 31 наурызда 
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жарияланған Николай II-нің «жатжерліктерге арналған Бастауыш білім беру туралы» 

жарлығындағы кейбір ережелерді алып тастауды сұрады, бұл мұсылман балаларын ұлттық 

дәстүрлер мен сенім рухында тәрбиелеу мүмкіндігін одан әрі шектеді. Осы сұрау бойынша 

Думада білім беру комиссиясы құрылды, оған үш мұсылман депутаты, оның ішінде 

татарлардан М.Махмутов кірді. 

1907 жылғы 3 шілдеде сайлау заңы негізінде сайланған ІІІ шақырылымдағы 

Мемлекеттік Думада ұлттық шет аймақтардың өкілдігі күрт төмендеді. Түркістан өлкесі мен 

Дала облыстарының байырғы халқы «жауапкершіліктің жеткілікті деңгейіне» 

жетпегендіктен, сайлау құқығынан айырылды. Сондай-ақ, айтарлықтай мұсылман халқы бар 

ішкі Ресей аймақтарына квоталар қысқартылды. Нәтижесінде, Мемлекеттік Думаға тек он 

мұсылман депутаты өтті. Осылайша, аз мұсылман депутаттары Ресей империясының кең 

аумағын мекендеген этникалық топтардың мүдделерін білдіруді өз мойнына алды: Еділ-Орал 

аймағы (башқұрттар, татарлар), Орта Азия және Қазақстан (қазақтар, өзбектер, түрікмендер, 

тәжіктер), Қырым және Кавказ. 

III шақырылымдағы Мемлекеттік Думаның жұмысы Ресейдегі жүйелі қайта құру 

Столыпин бағдарламасымен сәйкес келді. Үкіметтік, парламенттік және қоғамдық 

бастамалардың бірігуі басты назарды Ресейде алдағы 20 жылда құқықтық мемлекет құруға 

мүмкіндік беретін заң жобаларын әзірлеуге аударылуына ықпал етті. Депутаттардың 

қарауына енгізілетін заң жобалары жеке адамның әлеуметтік құқықтары мен 

бостандықтарын жан-жақты қорғауға, атқарушы билік құрылымын реформалауға, 

парламенттің, жергілікті өзін-өзі басқарудың өкілеттіктерін кеңейтуге, бүкіл білім беру 

жүйесін түбегейлі қайта құруға бағытталды. III Мемлекеттік Думаның қызметінде білім беру 

мәселелері өте маңызды орынға ие болды. Сол себепті оның «халық ағарту Думасы»деген 

бейресми атау алғаны кездейсоқ емес [1, 245]. Осы уақыт ішінде білім беру және тәрбие 

саласын реттейтін 300-ден астам түрлі заң жобалары қабылданды. 

III Думада қаралған алғашқы мәселелердің бірі Ресейде жалпыға бірдей бастауыш білім 

беруді енгізу туралы заң болды. Осыған байланысты арнайы білім беру комиссиясы 

құрылды. Бұл комиссия өз жұмысын 1907 жылдың қараша айында бастағанына қарамастан, 

халық ағарту министрлігі өзінің «бастауыш мектептер туралы ережелер» жобасын тек 1909 

жылдың көктемінде ұсынды. Уақытты ысырап етпеу үшін комиссия бастауыш білім беру 

туралы өз жобасын дербес әзірлеуге кірісті. Алайда, көп ұзамай белгілі болғандай, 

Министрлер жобасы мен дума кеңесінің шешімдері көптеген тармақтарға, соның ішінде оқу 

тілі мәселесіне келгенде екіге бөлінді. Үкіметтік редакцияға сәйкес, оқыту тілі барлық жерде 

орыс тілі болып жарияланды. Аралас елді мекендерге орыс тілін білмейтін балалар үшін 

бірінші және қажет болған жағдайда екінші оқу жылында ана тілін қолдануға рұқсат етілді. 

Егер комиссияның оңшыл көпшілігі осы нұсқаға келіссе, онда оның оппозициялық бөлігі, 

оның ішінде Г.Х. Еникеев, сондай-ақ поляк депутаттары заң жобасының осы редакциясына 

қарсы шықты. Бастауыш мектептерде оқыту тілі туралы қызу пікірталастар жатжерлік 

мектеп туралы ережені әзірлеу үшін жаңа арнайы жиналыс құру қажеттілігін тудырды [4, 

63]. Осының нәтижесінде Польша депутаттарымен біріккен мұсылман фракциясы заң 

жобасына қосымша тармақ енгізді, оған сәйкес мемлекеттік мектептерде оқыту діни 

ерекшеліктер мен қажеттіліктерді, сондай-ақ жергілікті халықтың ұлттық дәстүрлерін ескере 

отырып жүргізілуі керек еді.  

Бастауыш мектептердегі жалпы білім туралы бұл заң жобасы III Думада екі рет 

қаралды: 1908 және 1910 жылдары. «Иолдыз» газетіндегі жарияланымдарға сүйенсек, бұл 

мәселені қарау кезінде С.Мақсұди, Г.Еникеев және Ш.Түкаев сөз сөйледі. Олар заң 

жобасына мынадай тармақтарды енгізуді ұсынды: 1) Мұсылмандар үшін арнайы құрылған 

бастауыш мектептерде орыс тілінен басқа барлық пәндер ана тілінде жүргізілуі керек. 2) 

Мұсылмандар аз тұратын жерлердің мектептерінде ана тілін және діни білім негіздерін 

оқыту заңнамалық тәртіппен қамтамасыз етілуі керек. 3) Мұсылман балаларына арналған 

мектептерде мұғалімдер мұсылман болуы керек [3, 137]. 
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Думаның халықтық білім беру жөніндегі комиссиясының төрағасы В.К. фон Анреп 

1910 жылы 5 қарашада дума отырысында сөйлеген сөзінде: «соңғы 10 күн ішінде мен 85 

телеграмм, жеке адамдардан емес, бүкіл қоғамдардан, әртүрлі жиналыстарда 3000-2000-800 

адамнан тұратын топтардан телеграмм алдым; олардың барлығы бұл жеделхаттар биліктің 

рұқсатымен жиналғанын растады. Барлық осы жеделхаттар бірдей: олар барлығы бір ғана 

нәрсені сұрайды - бізге ана тілімізді үйренуге және 4 жыл ішінде ана тілімізде қажетті 

ақпаратты алуға мүмкіндік беріңіз. Бір жеделхаттан басқа барлық жеделхаттар 

мұсылмандардан келеді» [4, 63]. 

Алайда, халық ағарту министрлігі мұсылман фракциясының, сондай-ақ Ресей 

империясының басқа халықтар депутаттаының талаптарын орындағысы келмеді. 1910 жылы 

5 қарашада Мемлекеттік Дума алдында сөйлеген сөзінде министр «бастауыш мектептер 

туралы» министрлік заң жобасы елдің көпұлтты халқының мүдделерін ескеріп отырғанын 

атап өтті. Заң жобасында алғашқы 2 жыл ішінде ана тілінде сабақ беруге рұқсат етілді, ана 

тілі мен Құдай заңын жергілікті тілде оқытуға рұқсат етілді. «Егер біз Ресейде орыс мектебі 

болғанын қаласақ, бұдан әрі қарай жеңілдік жасай алмаймыз», - деді. Осылайша, мемлекеттік 

бастауыш мектепте бүкіл оқу кезеңінде ана тілінде сабақ беру туралы сөз болуы мүмкін 

еместігін нақтылап берді[4, 64]. 

Ұзақ талқылаулардан кейін және түзетулермен «Бастауыш мектептер туралы» заң 

жобасын Мемлекеттік Дума қабылдады, бірақ жоғарғы палатада бекітілмеді. Мемлекеттік 

кеңес мүшелері депутаттар енгізген барлық түзетулерді қабылдамады. Орыс емес халқы бар 

жерлерде оқу ісін реттейтін бөлік толығымен алынып тасталды. Нәтижесінде, бұл заң 

жобасы келісім комиссиясына берілді. Дума мақұлдаған «Ресей империясында жалпыға 

бірдей бастауыш оқытуды енгізу туралы» тағы бір заң жобасын Мемлекеттік кеңес 1912 

жылы 5 маусымда өткен отырыста да қабылдамады[4, 65]. 

Қорытынды. Осылайша, мұсылман қоғамының кең топтарының, ең алдымен, зиялы 

қоғамның өткен ғасырдың басында білім беру саласындағы өзгеріске деген ұмтылысы 

Мемлекеттік Дума депутаттарының жұмысында көрініс тапты. Алғашқы екі Дума үкіметке 

қарсы болып, қоғам мен биліктің ымыраға келуге дайын еместігін көрсетті, бұл тіпті 

сауатсыздыққа қарсы күрес сияқты айқын мәселелер бойынша шешім қабылдауға 

итермеледі. Үшінші Думаның қызметі ең нәтижелі болды, бірақ жеке мәселелер бойынша 

пікірталастардың көптігіне байланысты депутаттар білім беру саласындағы көптеген 

маңызды заң жобалары бойынша жұмысты аяқтай алмады. Тұтастай алғанда, мұсылман 

депутаттарының І-ІІІ Мемлекеттік Думада қозғаған білім беру мәселесі өз мәресіне жетпей 

қалды. 
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ХІХ Ғ. – ХХ Ғ. БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАНҒА КАПИТАЛИСТІК ҚАТЫНАСТАР 

ЕНУІНІҢ ТАРИХНАМАСЫ 

 

Абдрахманова Асель Даулетовна 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан 

 

Абстракт. Мақалада ХІХ ғ. мен ХХ ғ. басындағы далалы жерге экономикалық 

өзгерістердің себебі болған капиталистік қатынастардың ену факторлары қарастырылып, 

оның тарихнамасына талдау жүргізілді. Экономикалық қатынастарының өрістеуіне ықпал 

еткен жәрмеңкелік сауда, банк қатынасы, теміржол мен су жолы қатынасының қалыптасуы 

мен дамуының әсері зерттеледі. Мақалада басым түрде кеңестік және тәуелсіздік кезеңіндегі 

зерттеушілердің еңбектері мен зерттеулері қамтылған. 

Кілтті сөздер: Сауда, инфрақұрылым, несие-қаржы жүйесі, жәрмеңке, нарық. 

 

HISTORIOGRAPHY OF THE DEVELOPMENT OF CAPITALIST RELATIONS IN 

KAZAKHSTAN IN THE 19 th AND AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY 

 

Abstract. The article examines the factors of penetration of capitalist relations, which were 

the cause of economic changes in the steppe in the 19th century. and the twentieth century. and 

analyzed its historiography. The influence of the formation and development of fair, banking, 

railway and water relations, which contributed to the development of economic relations, is studied. 

The article mainly covers the work and research of researchers of the Soviet period and the period 

of independence. 

Keywords. Trade, infrastructure, credit and financial system, fair, market. 

 

Патша үкіметінің отарлау саясаты, Ресейдің орталық өңірлерінен қазақ жеріне 

шаруалардың қоныс аударуы және Қазақстандағы капиталистік қатынастардың енуі 

қазақтардың шаруашылық өміріне, экономикалық жағдайына әсерін тигізіп, өзгерістер 

әкелді.  

ХІХ ғ. – ХХ ғ. басы Қазақстан үшін шаруашылық, экономикалық, әлеуметтік және 

мәдени даму жетістіктеріне толы болды. Осындай ілгерілеудің негізгі себебі қазақ даласына 

тауар-ақша қатынастарының еніп, бекуі. Соның нәтижесінде ішкі нарықтың қалыптасуы, 

сауда капиталының өсуі, нарық инфрақұрылымының қалыптасуы орын алады. Сауда 

инфрақұрылымының негізгі өзегі болған жәрмеңкелік сауда, есеп-несие қатынастары мен 

банк операциялары, сауда жолдары, пошта-телеграф байланысы, кеден бекеттерінің 

қызметінің қалыптасуы болып табылады.  

Қазақ даласының Ресей империясының отарлануы салдарынан аймақтың жан-жақты 

нарыққа тартылуы, отырықшы және жартылай көшпелі шаруашылықтардың сабақтастығы, 

өндіріс күштерінің дамуы, ішкі және халықаралық сауданың дамуы оның әлеуметтік-

экономикалық дамуына әсері көптеген зерттеушілердің қызығушылығын туғызды, 

сондықтан мәселенің зерттелу деңгейі біршама толық. 

Қазақстандағы экономикасының негізгі бағыты мал шаруашылығы болып отырған 

қазақ халқының саудасының басты көзі жәрмеңкелік сауда болғаны анық. Бұл тақырып 

бірқатар зерттеушілердің тақырыбына айналды. 

А.Т.Бексеитованың «Жәрмеңкелердің Қазақстандағы сауда-экономикалық 

қатынастардың орталығы ретіндегі дамуы (Солтүстік-шығыс аудандардың мәліметтері 

бойынша. ХІХ ғасырдың екінші жартысы-ХХ ғасырдың басы)» диссертациялық 

авторефератында Солтүстік-шығыс Қазақстан территориясындағы (Ақмола, Көкшетау, 

Петропавл) ішкі сауданы дамытуда және капиталистік нарықтық қатынастардың енуіне 

маусымдық жәрмеңкелер мен қала жәрмеңкелік сауданың ықпалын талдады. Ғалымның 
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пікірі бойынша, жәрмеңкелік сауданың дамуы қазақ-орыс халықтарының қарым-қатынасына 

әсерін тигізді. Бұл жәрмеңкелер қазақ және орыс халықтарының арасындағы экономикалық 

қатынастардың дамуына ықпалын тигізіп, Қазақстанның Ресей ықпалына түсуіне тікелей 

экономикалық алғышарттар жасады [1, 20 б.]. 

Автор тек қана жәрмеңкелерді ғана емес, сонымен қатар, өлкеде экономикалық 

қатынастардың дамуына сауданың тұрақты формалары дүкендер, көтерме сауда қоймалары, 

айырбас сарайлары да ықпал еткенін атап өтеді [1, 22 б.]. А.Т.Бексеитова өз зерттеу 

тақырыбында орыс пен Азия саудагерлерінің Қазақстан аумағы арқылы өткен керуен 

жолдарына толық талдау жүргізіп, сипаттаған. Мәселен, оның еңбегінде 5 бағыт-бағдар 

көрсетілген. 

Г.Ж.Орынбасарованың «Оңтүстік Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда-

экономикалық байланыстар тарихы (ХІХ ғасырдың соңы – ХХ ғасырдың басы)» 

авторефератында Жетісу мен Сырдария облыстарындағы сауда инфрақұрылымы ретінде 

жәрмеңкелерге де көңіл бөлген [2, 17 б.]. автор жәрмеңкелік сауданың Жетісудағы банк-

несие қатынасының қалыптасуына ықпал еткенін қарастырды: «1895 жылы несие алу 

сұраныстарының өсуіне байланысты өлкеде банк бөлімшелерінің ашылуы туралы мәселе 

қарастырылды. Далалық генерал-губернаторының 1895 жылғы берген есебінде несие алу 

сұранысының өсе түсуі негізінде анықталған жағдай: Жетісу облысында сауда-саттық 

әлдеқайда қарқынды дамып, кеңейе түсті», - деп көрсетіледі [2, 19 б.]. 

Қазақстанның шет мемлекеттермен сауда қатынастары, қазақ даласы арқылы 

жасалған транзиттік сауда қатынастары жөніндегі мәселе Ж.Қ.Қасымбаевтың «Казахстан-

Китай: караванная торговля в ХІХ в. – в начале ХХ в.», «Города Восточного Казахстана в 

1861-1917 гг.», «Торговля России с империей Цин через города Востояного Казахстана», 

«Дореволюцияонные исследователи о развитии Оренбурга как центра торговли с казахским 

и со среднеазиатскими владениями», «Военно-политические меры царизма по усилению 

торгового значения крепостей Восточного Казахстана в начале ХІХ века» атты еңбектерінде 

қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы, шетелдік мемлекеттермен, яғни қазақ-

орыс, қазақ-қытай, қазақ-моңғол сауда байланыстарын, керуен мен шекаралық сауданың 

дамуы сипатталады [3].  

Е.Бекмаханов, П.Г.Галузо және Б.С.Сүлейменов еңбектерінде сауда-саттық пен қаржы 

саясаты, қазақ ауылындағы аграрлық мәселе, тауарлы ақша таралымы және өлкедегі 

алғашқы капиталистік қатынастар, қазақ қоғамының шаруашылығындағы кәсіпкерлік 

бастауларды айқындау мәселелеріне сипаттама беріледі [4]. 

Кәсіпкерліктің даму тарихы Л.Н.Нұрсұлтанованың «История становления и развития 

предпринимательства в нефтяной промышленности Казахстана (конец ХІХ – начало ХХ 

вв.)», К.Ж.Абиловтың «История становления и развития предпринимательства в Казахстане 

(вторая половина ХІХ – начало ХХ вв.)» еңбектерінен көрініс тапты [5].  

Кәсіпкерліктің қалыптасуы мен даму тарихын жекелеген аймақтар мен экономика 

салаларының негізінде зерттеулерді Д.Ж.Жакупбекова, Г.М.Ахметова, Л.Н.Нурсултанова, 

С.Н.Мамытова, М.Ж.Жынысбекова айналысқан болатын.  

Нақты тарихи зерттеулер арасында Ж.К.Қасымбаевтың, Н.Ж.Агубаевтың, 

Г.М.Ахметованың, В.В.Галиевтың еңбектерінде көпестік сауда рөлі қарастырылады. 

Д.Ж.Жакупбекованың «Торгово-промышленное предпринимательство в Казахстане 

во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. (на материалах Уральской и Тургайской областей)» 

атты ғылыми жұмысында Орал мен Торғай облыстарының негізінде қарастырылып жатқан 

хронологиялық аумақ бойынша Қазақстандағы жеке кәсіпкерліктің қалыптасуының табиғи, 

демографиялық, әлеуметтік факторлар; өлкенің экономикалық даму ерекшеліктері; 

мемлекеттің кәсіпкерлікке қатысты саясаты сияқты алғышарттары қарастырылған. Зерттеуші 

жеке-жеке сауда мен өнеркәсіп саласындағы кәсіпкерлік істің үдерісін талдаған [6]. 

З.С.Абдрасилованың «Қазақстанда кәсіпкерліктің қалыптасуы мен даму тарихы (1861-

1917 жж.) (Қазақстанның оңтүстік аймағы материалдары бойынша)» атты зерттеуінде ХІХ ғ. 

60-жылдарындағы Қазақстанның оңтүстік өңіріндегі кәсіпкерліктің саяси, тарихи және 
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экономикалық алғышарттары мен негіздеріне көңіл бөлінген. Сонымен қатар, зерттеуші 

оңтүстік өңірдегі өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен сауда салаларындағы кәсіпкерліктің 

қалыптасуы талдады [7]. 

C.Н.Мамытова өз зерттеулерінде революцияға дейінгі қазақ қоғамының нарықтық 

қатынастардағы трансформациясы, өңірлік талдау негізінде салалық нарықтың даму 

ерекшеліктері, Қазақстандағы нарықтық қатынастардағы шетелдік капиталдың рөлі мен 

орнының тарихнамасына, қаржы-несие жүйесіне назар аударылған [8]. 

Г.Ж.Орынбасарова Оңтүстік Қазақстан өңірінде Ресеймен сауда-экономикалық 

байланыстарды жетілдіру үшін кәсіпкерлік салалары мен өңдеуші өнеркәсіп орындарының 

дамығанына назар аудартады: «Түркістан генерал-губернаторлығы 1894-1895 жылдар 

аралығындағы жазылған есебі құжаттарында Түркістан өлкесіндегі отырықшы 

тұрғындардың ұсақ кәсіпкерлікпен  айналысуы жыл сайын көбейіп отырған». Сонымен 

қатар, Сырдария облысында бір жыл ішінде ұсақ кәсіпкерлік 20%-ға өсіп, аса ірі деген 

өңдеуші завод-фабрикалық өндіріс орындарының өнімділігі де арта бастағанын айқындады 

[2, 15 б.]. 

Экономиканың дамуы мен Ресей капитализмінің шеңберінің кеңеюіне темір жолдың 

салынуы үлкен әсерін тигізді. Қазақстан өңірі орталық Ресейдің шикізатының қайнар көзіне, 

тауар өткізу нарығы мен сауда-өнеркәсіптік және монополистік буржуазияның капиталын 

өткізу аймағына айналды. ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басында іске қосылған Закаспий, Орынбор-

Ташкент, Сібір теміржолдары өлкенің сауда-саттық қатынастарының дамуына ықпал етіп, 

отаршылдық сипатта да болды. 

Қалалық жәрмеңкелердің дамуына темір жолдардың тартылуы үлкен әсерін тигізді. 

1894-1895 жылдары Омбы мен Челябіні жалғастырған темір жол салынды. Бұның өзі Ресей 

губернияларын Ақмола облысының өнеркәсіп орталықтарымен байланыстырып, сауда және 

өнеркәсіп капиталына кең бағыттар ашты [1].   

Темір жол байланысымен қатар су жолы қатынасы да даму жолына түсті. ХІХ 

ғасырдың аяғында Ертіс арқылы кеме қатынастарының жүруі қалада сауда 

байланыстарының бекеті және өлкені шаруашылық жағынан игеруде үлкен маңызға ие 

болды [1]. 

Ж.К.Қасымбаев су жолы қатынастарының Қазақстанның солтүстік-шығыс 

аймақтарындағы шаруашылық өміріне маңызды ықпалы туралы айтылған [3].  

А.Т.Бексеитованың пікірі бойынша Қазақстанның солтүстік-шығыс аудандарда 

экономикалық қатынастырдың дамуына «ХІХ ғасырдың аяғында Ертіс арқылы кеме 

қатынастарының жүруі қалада сауда байланыстарының бекеті және өлкені шаруашылық 

жағынан игеруде үлкен маңызға ие болды» [1, 19 б.]. Бұдан басқа ХІХ ғ. 90 жылдарының 

аяғында сыртқы сауданың дамуына Жоғарғы Ертіс Пароход бағытының жұмысы да ықпалын 

тигізді [1, 24]. Сонымен бірге, автор теміржол байланысына назар аударып, «қалалық 

жәрмеңкелердің дамуына темір жолдардың тартылуы үлкен әсерін тигізді. 1894-1895 

жылдары Омбы мен Челябіні жалғастырған темір жол салынды. Бұның өзі Ресей 

губернияларын Ақмола облысының өнеркәсіп орталықтарымен байланыстырып, сауда және 

өнеркәсіп капиталына кең бағыттар ашты» [1, 19 б.]. 

Г.Ж.Орынбасарова 1899-1905 жылдары Ташкент пен Орынбор аралығындағы темір 

жол құрылысының жүргізілуі және керуен мен пошталық байланыстарды су торабы арқылы 

да іске асырылуына мән береді [2, 16 б.]. 

Нарықтық инфрақұрылымда қаржы-несие жүйесі маңызды орын алады. Себебі, ол 

нарықтық өзгерістерге тың ықпал ететін фактор. Қаржы-несие деңгейіне қарай ауыл 

шаруашылығының, өнеркәсіптің, сауданың және ұлттық нарықтың дамуы байланысты.  

Қазақстанда капиталистік несие жүйесінің пайда болу мен даму тарихы Ц.Л.Фридман 

еңбектерінде арнайы зерттелген.  Оларда бактер мен басқа да несиелік мекемелердің 

қызметтері және олардың негіздері мен ерекшеліктері Ресей империясының шет 

аймақтарында төмен деңгейде көрсетілгендігі айтылған. Ғалым жергілікті коммерциялық 

банктердің қызметін, несие жүйесі мен несие кооперацияларын талдады. Оның мәліметтері 
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бойынша Қазақстандағы банктер арқылы экспортталатын капиталдың басымдығы қызмет 

көрсету саласында шоғырланған [9]. 

Г.Қ.Бөкешованың «ХІХ ғ. соңы мен ХХ ң. басындағы Қазақстандағы қаржы-несие 

тарихының зерттелуі» атты зерттеуінде қарастырылған уақыт шеңберінде Қазақстандағы 

банк және несие жүйесінің тарихнамасы сынды түрде қарастырылған екен. Автор 

революцияға дейінгі және кейінгі ғалымдардың талдауларын жан-жақты қарастырған [10].  
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ӘОЖ 94(574) 

 

BÜYÜK BOZKIR KADINININ İMAJINI INCELEMENIN TEORİK, KAVRAMSAL VE 

METODOLOJİK TEMELLERİ 

 

G.K. Ualieva 

L.N. Gumilyov Yesevi Ulusal Üniversitesi, Nur-Sultan, Kazakistan 

 

Özet. Büyük bozkır kadını imajının incelenmesinin teorik, kavramsal ve metodolojik 

temelleri hakkındaki makalede, araştırma metodolojisi analitik ve tarihsel-karşılaştırmalı 

yöntemlerin kullanımına dayanmaktadır. Çalışmanın ana kaynağı yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda 

sunulan ampirik materyaldir. Kazak Hanlığı'nın tarihi ve içindeki kadın imajı, yerli tarihçilerin 

eserlerinde kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Makale, Kazak Hanlığı'nın tarihini ve yerli 

tarihçilerin eserlerinde kadın imajını incelemektedir. Ayrıca yirminci yüzyıldan 1980'lerin ikinci 

yarısına kadar SSCB'de yaşanan siyasi ve sosyal değişimler ile tarihçiler arasındaki siyasi görüş ve 

hareketleri de incelemektedir. Makalede, XVI-XIX yüzyıllarda kadın imajına ve yerli tarih 

biliminin gelişmesinde yeni yöntemlerin oluşumuna, Kazak devletinin gelişiminde Büyük Bozkır 

kadınının imajına, Kazak toplumunda kadın imajına, toplumsal cinsiyet politikasının düzeyi, 

sonuçları, araştırma ve değerlendirmenin teorik özelliklerine yön verildi. Yazar, SSCB'de ideolojik 

olarak kontrol edilmeyen veya kasıtlı olarak bahsedilmeyen ve kapsamlı araştırma gerektiren Büyük 

Bozkır Kadını imajını ve bu eylemlerin dönemsel özelliklerini ayrıntılı olarak tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Bozkır, kadın imajı, Kazak Hanlığı, ideoloji, metodoloji 

  

THEORETICAL, CONCEPTUAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE 

STUDY OF THE IMAGE OF A WOMAN OF THE GREAT STEPPE 

 

Abstract. In the article devoted to the theoretical, conceptual and methodological 

foundations of the study of the image of a woman of the Great Steppe, the research methodology is 

based on the use of the method of analysis and the historical-comparative method. The main data 

source of the work is empirical materials presented in domestic and foreign studies. The history of 

the Kazakh Khanate and the image of women in it are considered in detail in the works of domestic 

historians. The article analyzes the historiographical stages of the history of the Kazakh Khanate 

and the image of women in the works of domestic historians. Political and social changes in the 

USSR, which began in the second half of the 80s of the XX century, and political views and 

movements among historians are also considered. The article focuses on the theoretical features of 

research, evaluation, the degree of gender policy, the image of a woman in Kazakh society, in the 

context of the development of Kazakh statehood, the problem of the formation of a new 

methodology in the development of national historical science and the image of a woman of the 

Great Steppe in the XVI - XIX centuries. The author presents a problem, comprehensively 

exploring the image of a woman of the Great Steppe, which was not voiced or intentionally voiced 

from an appropriate ideological angle in the USSR era and requires extensive study and 

comprehensively examines her periodic features of these actions. 

Keywords: Great Steppe, female image, Kazakh Khanate, ideology, methodology 

 

Tanıtım 

İlgiliği. Kazakistan'ın bağımsızlığını alması ve dünya topluluğuna katılımının, toplumun 

gelişiminin nesnel bir anlayışının, acil sorunların yeni bir formülasyonunun yolunu açtığı açıktır. 

Bu bağlamda siyasi, sosyo-ekonomik gelişmenin aşamalarını genel olarak değil, ulusal, ülke 

çapında, kentin ve insanlığın yararına değerlendirmek mümkündür. Bu değişiklikler, tarih de dahil 

olmak üzere bilime yeni bir ivme kazandırdı. 
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Ülkenin tarihini incelerken Kazakistan Cumhurbaşkanı K.К. Tokayev, 1 Eylül 2021 tarihli 

mesajında, modern eğilimlerin gereklerine uygun olarak ulusal bilincin modernleşmesinde köklü 

tarihin rolünü vurgulamaktadır. Bu görüş tarih bilimi için de geçerlidir. 

 

Metodoloji ve araştırma yöntemleri 

Araştırma metodolojisi, analitik yöntemlerin ve tarihsel-karşılaştırmalı yöntemlerin 

kullanımına dayanmaktadır. Çalışmanın ana kaynağı yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda sunulan 

ampirik materyallerdir. 

Makalenin teorik ve metodolojik temeli XVIII-XIX yüzyıllardır. büyük bozkır kadınlarının 

Kazak Hanlığı'nın sosyo-ekonomik ve siyasi yaşamındaki rolünü ve yerini olabildiğince nesnel 

olarak gösterme arzusudur. Bu amaçla, tarih biliminin temel ilkeleri - konuyla ilgili çoğulcu 

görüşleri dikkate alarak, geniş bir kaynak yelpazesi kullanarak, belirli tarihsel durumu dikkate 

alarak, bireysel fenomenlerin ve gerçeklerin gelişimini ve etkileşimini içeren tarihsel ilke, tarafsız 

açıklama ve seçilmiş gerçeklerin analizi. Tarihsel süreklilik ilkesi göz önünde bulundurularak, 

kadın konusu, Kazak Hanlığı döneminden Kazakistan tarihinin sonraki aşamaları dikkate alınarak 

geniş bir tarihsel bağlamda ele alınmıştır. Makalede, analiz ve sonuçlarda daha fazla nesnellik elde 

etmek için çok çeşitli farklı kaynakları kullanıldı. 

Çalışma, karşılaştırmalı-tarihsel, geriye dönük, problem-kronolojik, yapısal-işlevsel, tarihsel 

tanımlama, gerçekleştirme vb. dahil olmak üzere özel tarihsel araştırma yöntemlerini içerir.Bu 

yöntemler, tarihsel olguların ve gerçeklerin, ortaya çıktıkları ve geliştikleri tarihsel durumla 

yakından bağlantılı olarak ve farklı gelişim aşamalarındaki niteliksel değişikliklere dayalı olarak 

incelenmesine izin verir. Aynı zamanda, araştırma çalışmasında belirli bir dizi genel araştırma 

yöntemleri - analiz, sentez, çıkarma, tümevarım, benzerlik, sınıflandırma ve vb. kullanıldı. 

Kazak devletinin kökenleri, VI. yüzyılda Türkler tarafından kurulan ve Avrupa'dan Pasifik 

Okyanusu'na kadar uzanan Büyük Türk Kağanlığı'na kadar uzanır. İlk Türk devleti olan Türk 

Kağanlığı, devletin iç ve dış politikasını nasıl dengeleyeceğini, halkların dil ve kabile birliğini en iyi 

şekilde nasıl sağlayacağını göstermiştir. Bu çalkantılı dönemde Türk hanlığı, göçebe bozkır 

geleneklerini ve tarım medeniyetini rasyonel bir şekilde birleştirmeyi başardı. Büyük Bozkır'ın Türk 

kağanları ve daha sonra Kazak hanları, yönetim faaliyetlerinde, aristokrasinin tanınmış 

temsilcilerini, devlet ile halk arasında temasları olan batirleri ve biyleri içeren han konseylerine 

güvendiler. Böylece kamu ve devlet işlerinin rasyonel yönetimi sağlandı. Ayrıca, yılda bir kez, tüm 

kabile ve klanların temsilcilerini, Müslüman din adamlarını, dansçıları, kahramanları, yaşlıları 

içeren Parlamento olarak adlandırılabilecek bozkırda Kurultay toplanırdı. Kurultay, devletin karşı 

karşıya olduğu önemli konuları tartıştı, bunlar hakkında uygun kararlar aldı, kararlar mükemmel bir 

şekilde uygulandı, bununla birlikte Kurultayda sonradan belirlenmiş olan adetler ve yasal normların 

kodlanması hakkında konular tartışıldı. 

Kazak Hanlığı'nın tarihi ve içindeki kadın imajı, yerli tarihçilerin eserlerinde kapsamlı bir 

şekilde ele alınmaktadır. Örneğin, B. Karibayev'e göre Kazak Hanlığı tarihçiliği üç aşamaya 

ayrılabilir. 

İlk tarihçilik dönemi, XIX yüzyılın 60'lı yıllarının ortalarını ve XX yüzyılın 20'li yılların 

sonlarını kapsar. Yazar, 1864 yılında büyük Rus oryantalist V. В. Velyaminov-Zernov «Kasımov 

kralları ve prenseslerinin incelenmesi» adlı eserinde Kazak Hanlığı'nın tarihi ve kaynaklarının 

araştırılmasına başlanmasıyla birlikte bu konunun tarih biliminin gündemine alındığını 

belirtmektedir [1].  

İkinci tarihçilik dönemi, XX yüzyılın 30'lu ve 40'lı yıllarını kapsar. Bu dönemin temel 

özelliği, Marksist-Leninist yönteme göre tüm tarihsel olayların ve araştırmaların sadece sınıf 

bazında ele alınmasıdır. 

Üçüncü tarihçilik dönemi için B. Karibayev, yirminci yüzyılın 50'li ve 80'li yıllarına atıfta 

bulunur.  

Yirminci yüzyılın 50'li yıllarında, Kazak Hanlığı tarihinin araştırılmasında yeni bir aşama 

başladı. Doğu dillerini konuşan ve Kazakistan'ın eski ve ortaçağ tarihinin sorunlarını derinlemesine 
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incelemeye başlayan bir dizi bilim adamlar ortaya çıktı. Bilimsel dolaşıma bir dizi yeni tarihsel veri 

girmiştir. Tarihsel bilgi birikimi ve yeni akademik yayınlara ihtiyaç vardır. 

1957 yılında Ş. Valikhanov'un adını taşıyan Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü'nün önde 

gelen uzmanlarının rehberliğinde, Kazak SSC Bilimler Akademisi, «Kazak SSC Tarihi"nin» ilk 

cildini yayınladı. Bu eserde tarihçi V.F. Shakhmatov (1957) ve o zamanın en yetkili tarihçilerinden 

biri A. Semenov'un konsepti esas alındı. 

Kazak Hanlığı'nın dördüncü tarihçilik dönemi, geçen yüzyılın 90'lı yıllarından günümüze 

kadar olan araştırmaları içermektedir. Bağımsızlık yıllarında bu konuda önde gelen tarihçiler M.K. 

Ebuseyitova, С.J. Zholdasbayev (1995) [2], Z. Kınayatuly (2004) [3] ve diğerleri kalem çizdi. 

Bu dönemin özelliği, tarih bilimine birkaç on yıl boyunca egemen olan ideolojinin ortadan 

kalkması ve tarihi ve tarihsel süreçleri sınıfsal anlamda değil, geniş bir ulusal çıkarlar yelpazesi 

açısından ele alma fırsatının olmasıdır [4].  

XVI-XIX yüzyıllar Büyük bozkır kadınlarının Kazak Hanlığı tarihindeki rolü Rus 

tarihçiliğinde de ayrı bir konu olarak ele alınmaktadır. 

Örneğin, Rus askeri mühendisi ve etnograf I.G. Andreev'in (1998) [5] «Kırgız-Kaysak Orta 

Ordasının Tanımı» adlı çalışması not edilebilir. Ayrıca Rus araştırmacılar E.К. Meendorf (1975) 

[6], S.B. Bronevsky (1830) [7]. Bu araştırmacılar, XVIII-XIX yüzyıllarda Kazak kadınlarının 

yaşamını ve çalışmalarını anlatmaktadır. 

Rus araştırmacılara göre, geleneksel Kazak toplumunda kadınlar evde önemli bir rol oynadı. 

Aynı zamanda, kadınlar bir dereceye kadar kamusal yaşamda yer almaktadır. 

Örneğin, Rus Coğrafya Derneği üyesi A.K. Gaines (2006) Kazak kadınının durumunu şöyle 

anlatmaktadır: «... Kırgız kadını sadece ailenin tam sahibi olarak değil, aynı zamanda toplumun bir 

üyesi olarak da önemli bir rol oynamaktadır. Kırgız (Kazak G.B.) toplantılarında kadınlar, özellikle 

kamusal ihtiyaç konularında erkeklerle eşit düzeyde oy kullanır. Bazen kadınların görüşleri bile 

erkeklerinkinden önce gelir» [8]. 

A.I. Levshin'in (1996) «Kırgız-Kazak veya Kırgız-Kaisak, Ordu ve Bozkır Karakteristikleri», 

Kazak halkının coğrafyası, tarihi ve etnografyasında bilimin ilk temel çalışmasıdır [9]. 

Eser ilk olarak 1832'de St. Petersburg'da 400 tirajla basıldı ve hemen bibliyografik bir değer 

kazandı. Bu eser, 1831 yılında Kazakistan'ın coğrafi haritasını sunmaktadır. 

Ancak, yerli ve yabancı tarihçilik Kazak Hanlığı'nın tarihini ve gelişimini incelemesine 

rağmen, hanlık döneminde büyük bozkır kadını imajının incelenmesi için teorik, kavramsal ve 

metodolojik temel üzerine bireysel çalışmalar bulunmamaktadır. Biz bu yazımız ile araştırmacıların 

dikkatini bu konuya çekmek istedik. 

 

Tartışma 

SSCB'nin çöküşü ve onun ana güçlü silahı olan komünist ideolojinin sona ermesi, siyasi, 

sosyo-ekonomik değişikliklere ve manevi hayatta büyük atılımlara yol açtı. Bununla birlikte, 

SSCB'nin çöküşünden sonraki yıllarda, iç tarihin teorik sorunlarının geliştirilmesinde çok az 

faaliyet vardı. SSCB'de tüm tarihçilere tek doğru toplum ve tarih teorisi olarak tarihsel materyalizm 

verildiği bilinmektedir. Bu nedenle, teorik bir tarihsel doktrin (tarihbilim) geliştirmeye yönelik 

herhangi bir girişim, Sovyet ideolojik liderliği tarafından zulmedildi ve revizyonist olarak kabul 

edildi. Bu durum, tarih alanında teorik araştırma hevesini durdurdu. Materyalist yaklaşım, tarihsel 

rehberlik için bir direksiyon simidi olarak kullanılmak yerine, tarihsel gerçek uyum sağlamak için 

hazır bir şablon haline gelirse, o zaman o kendi çelişkilidir. Bu tür koşullar tarihçileri materyalist bir 

tarih anlayışına karşı şüpheci davranmaya yöneltti ve bazıları tarih üzerine teoriye karşıt görüşler 

geliştirdi.  

XX yüzyılın 80'li yıllarının ikinci yarısında SSCB'de başlayan siyasi ve sosyal değişimlerin 

Sovyet toplumuna hizmet eden tarih bilimini de etkilediği bilinmektedir. Bu bağlamda tarih 

biliminde yaşanan krizi aşmak için tarihçiler arasında siyasi görüşler ve hareketler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. 

Tartışma, tarihsel sürecin makro-yorumlayıcı bir modelinin seçimi etrafında dönüyor, yani 

gündeme biçimlendirici veya medeniyetçi bir yaklaşım izlemeye ihtiyacı oluyor. 1980'lerin ikinci 
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yarısında ve 1990'ların başında, tartışmaya katılanlar arasında baskın formasyoncular vardı. 

Muhalifler bu modelin eksikliklerine açıkça işaret ediyor ve medeni modelin etkinliğini kanıtlıyor. 

Böylece tarih biliminin yeni temelleri aranmaya başlar. Bu yol boyunca, çeşitli tarihsel ve 

metodolojik kavramlara bağlı kalan devrim öncesi Rus ve Batılı bilim adamlarının eserleri yaygın 

olarak yayınlanmaktadır. 1990'ın ikinci yarısında, Sovyet sonrası dönemin tarih teorisi ve 

metodolojisi sorunları üzerine ilk çalışmaları yayınlandı. Bunlar arasında O.M. Medushevskaya 

(2001) [10] ve M.F. Rumyantseva (2002) [11], et al. çalışmalara dikkat çekilebilir. 

Teorik tartışmalar, tek perspektiften çoğulcu bir tarih görüşüne geçişe yol açmıştır. Batı'da ve 

Rusya'da üç sosyal makro teori (oluşum, medeniyet ve modernleşme) kullanıldı. Bütün bunlar, tarih 

bilimi alanının dışında kabul edildi ve tarih araştırmacıları için bir meta-teori olarak kabul edildi. 

Bu modellerin uygulanmasının, belirli bir toplumu sosyal gelişme yasaları (hiyerarşik) veya toplum 

birliğinin sosyo-kültürel özellikleri aracılığıyla dünya tarihine dahil etmesine izin vereceği 

kaydedildi. Bu nedenle, hiçbir metateori'nin «tek doğru öğreti» olamayacağı ileri sürülmüştür.   

Modern bilim dünyasında, tarihe tek bir yaklaşımın, tek bir teorinin eski ilkelerinin ortadan 

kalktığını biliyoruz. İngiliz tarihçi P.Berk'e göre, «...tarih ve sosyal teori» adlı eserinde kendi fikrini 

veriyor. Ona göre hiçbir teori, hatta en gelişmişi bile, insanların ve genel olarak insanlığın birçok 

tarihsel deneyimini kapsayamaz veya açıklayamaz. Bu durumda tarihçi, belirli bir konu veya 

problemde ustalaşmasına yardımcı olabilecek birçok farklı teori ve kavram arasından seçim yapmak 

zorundadır. Burada eklektizm olmadığına inanıyor. «Teorik eklektizmde çeşitli açılardan bir fikir 

arayışı varsa, eklektik olduğumu kabul etmekten mutluluk duyarım dedi. Yeni fikirlere boyun eğme 

ve bunları kendi amaçlarına uygulama, geçerliliklerini doğrulamanın bir yolunu bulma yeteneği, 

bunlar iyi bir tarihçinin, iyi bir teorisyenin ayırt edici özellikleridir» [12].  

Bugün, tarih biliminin statüsünün daha da yükseltilmesi, tarih bilgisinin nesnel, doğru bir 

şekilde, herhangi bir siyasi ve ideolojik etkiden arınmış bir şekilde sunulması sorununun olduğu 

bilinmektedir. Bu bakımdan araştırma faaliyetlerinde sezgiye ve manevi şevke öncelik verilmesi 

gerektiği söylenmektedir. Ondan dolayı mı dünya tarihsel sürecinin içeriğinde yakın zamanda bir 

genişleme ve yenilenme oldu ve burada, o tarihsel sürecin içeriği değil, kökenine ilişkin 

değerlendirmede bir değişiklik var. Buna karşılık, insanlık tarihinin geçmiş dönemlerini, yani devlet 

inşası ve ekonomik faaliyetleri, dünya görüşlerini, dini inançları, ulusal kültürün özelliklerini, 

büyük tarihi olayları, büyük tarihi şahsiyetleri vb. 

XVI - XIX yüzyıllarda kadınların imajı ve yerli tarih biliminin gelişiminde yeni bir 

metodolojinin oluşumu 

Büyük bozkır kadını imajından bahsederken, Kazak devletinin gelişimine, Kazak toplumunda 

kadının imajına, cinsiyet politikasının düzeyine, sonuçlarına, araştırma ve değerlendirmenin teorik 

özelliklerine dikkat etmemek önemlidir. 

SSCB tarihçiliği, Kazak Hanlığı ve büyük bozkır kadını imajını tek taraflı olarak yansıtmadı, 

yani bu alandaki araştırma ve edebiyatın ana amacı sosyalist devlet sisteminin üstünlüğü idi. 

SSCB'nin çöküşünden sonra durum çarpıcı bir şekilde değişti ve Sovyet sisteminin tarihi, sosyalist 

sistemi deviren birçok hata ve çelişkinin özü olarak sert bir şekilde eleştirildi. Bu durumda doğru 

söylense de her zaman tam olmuyor. Sovyet döneminin Kazak dönemi tarihini yansıtan bu yönlerin 

her ikisi de biraz ideolojik olarak kabul edilir, yani her iki yöntem de gerçeklerin bir tarafı hakkında 

susmaya, diğerini de seslenerek söylemeye dayanmaktadır. 

Batılı araştırmacılar arasında, tarihsel gelişimle bağlantılı olarak yazının ideolojik doğası, 

«Amerikan Tarihi Döngüleri» çalışmasının yazarı A.M. Schlesinger (1992) [13] tarihçiliğin üç 

aşamadan geçtiğini öne sürer. «İtici gücün» ilk aşaması, başarılarla karakterize edilir. Ardından, 

tüm kazanımların yeniden değerlendirildiği «revizyonist» aşama gelir. Bir süre sonra siyasi 

hareketlilik ve duygular yatışınca tarihçiler akademik aşamaya geçerler. Sorunun ciddi bir şekilde 

değerlendirilmesini sağlayacak üçüncü bir aşamayla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz. 

XX yüzyılın 90'lı yıllarının büyük tarihsel olayının tarih biliminin gelişimi üzerinde olumlu 

bir etkisi olduğunu söylemeye gerek yok. 

Özellikle, yerel tarih biliminin gelişiminde radikal bir atılım oldu. Geçmişte ele alınmayan 

veya kasıtlı olarak ele alınmayan konular hakkında kapsamlı araştırmalar yapılmış ve kamuoyuna 
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iletilmiştir. Aynı zamanda bu eylemlerin dönemsel farklılıkları olduğu da unutulmamalıdır. Birinci 

dönem, 1917'ye kadar olan dönemi, yani Kazak topraklarındaki M.Ö. tarihi olaylardan çarlık 

hükümetinin düşüşüne kadar geçen dönem; İkinci dönem, Sovyet hükümetinin kurulmasından 

sonraki dönemdir. Birinci aşamada, Kazak halkının uzun tarihi, hanların, batirlerin, biylerin, tek tek 

aşiretlerin isyanı gibi daha önceleri geniş çapta yüceltilmesi yasak olan meseleler tartışıldı. İkinci 

aşamada Sovyet totaliter sisteminin çelişkileri ve bu sistem altında Kazak toplumuna uygulanan 

baskının sonuçları ayrıntılı olarak ele alınmaya başlandı. 

Yerli tarih biliminin gelişiminde yeni yönler oluşturan Akademisyen M.. K. Kozybayev. Bu 

konularda, «tarihsel bilginin ideolojik baskıdan serbest bırakılması, Sovyet döneminde Kazakistan 

tarihinin kapsamlı bir incelemesinin yolunu açtı. Bu yol boyunca, bir dizi nesnel teorik ve 

kavramsal ilke geliştirildi, yeni bilişsel ve metodolojik aygıtlara hakim olundu. Bununla birlikte, 

birçok konu hala kapsamlı bilimsel analizin kapsamı dışındadır »-demişti [14]. 

Tabii ki, yerel tarih biliminin bilimsel olarak sistematik bir metodolojik yönünün olmaması, 

araştırma için zorluklar yarattı. Profesör MK Koigeldiyev'e (2003) [15] göre, şu anda tarih 

biliminde çeşitli alternatif görüşler üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunmadığından eminsek, aynı 

şey araştırma metodolojisi için de söylenebilir. Bize göre, böyle bir durum bilimde normal bir 

fenomen haline gelmelidir. 

Rus araştırmacı A. Livenov (2006) bu konuda şu yorumu yapıyor: «Şu anda doktrinel 

yöntemleri yüksek oranda kullanıyoruz. Kendimize ve başkalarına şunu kanıtlamaya çalışıyoruz: 

Moskovalılar bin yıldan fazla bir süredir Küçük Rusya halkını sömürüyor, Smolensk dedem 

zamanından beri bir Belarus şehriydi ve 1940'a kadar Letonya'da Rus yoktu. . "Birçok ülke 

inanılmaz hikayeler uyduruyor» [16].         

Sovyet dönemindeki Kazak Hanlığı tarihi ve bozkır kadını imajının incelenmesinde dönemin 

özel bir yeri vardır. Kronolojinin teorik ve metodolojik temeli Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör 

Kh. Abzhanov ayrıntılı bir analiz yaptı. Profesör H. Abzhanov (2003), «74 yıllık Bolşevik yönetimi 

boyunca, Kazakistan tarihine hem sevindirici başarılar hem de yürek burkan pişmanlıklar damgasını 

vurdu. Kazak devleti yeniden doğmuş olsa da kendi iradesi yoktu. Anayasanın kabul edilmesine 

rağmen, pratikte yarı pişmiş, hükümet popüler olmasına rağmen iktidardan uzaklaştırıldı, ülkenin 

ekonomik gücü arttı, ancak çalışan insanların refahını iyileştirmekten çok askeri-sanayi 

kompleksine bağımlıydı. ... » [17].         

Verilerin yeni bir metodolojik temelde geliştirilmesine gelince, Tarih Bilimleri Doktoru, 

Profesör T. Omarbekov büyük katkı yaptı. Aynı zamanda Kazak Hanlığı döneminde bozkır 

kadınının imajının incelenmesinde nesnellik, tarihsel, sosyal yaklaşım ilkeleri, sorunun kapsamlı 

olarak incelenmesi ve araştırılması önemlidir. 

Objektiflik ilkesiyle, öznelerin takdirine veya yetkililerin talimatlarına göre formüle edilen 

konular, daha önce dolaşıma girmemiş veriler, o andaki eylemin meşruiyeti ve gerekliliği temelinde 

yeniden ele alındı, eleştirel olarak analiz edildi ve sistemleştirildi. 

Tarihsel ilkeye dayalı olarak, ele alınan konunun ortaya çıkış nedenleri (siyasi, ideolojik), 

başlangıçta nasıl değerlendirildiği, genel durum ve iç içerikteki değişiklikler nedeniyle gelecekte 

nasıl değiştiği, daha sonra hangi değerlendirmenin yapıldığı , bu tür durumlar dikkate alındı. 

Sosyal ilke, eski parti ilkesine tekabül eder. Bu ilke, ulusun temsilcileri olan Kazak siyasi 

seçkinlerinin çalışmaları ve görüşleri aracılığıyla metodolojik bir çerçevenin oluşturulmasında 

kullanıldı.  

XVI - XIX yüzyıllarda kadın imajının tarihsel biliş açısından incelenmesinde retrospektif, 

sunum ve perspektif türleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerle, Büyük Bozkır kadınının gerçek imajı, iç 

ve kamu işlerine katılımının özellikleri formüle edildi. 

Örneğin, tarihsel-karşılaştırmalı yaklaşımın kullanılması, Büyük Bozkır kadınının gerçek 

imajını gerçek örnekler (Prenses Bopay, Fatima hanım vb.), bozkır yetkilileriyle olan ilişkileri ve 

özellikleri aracılığıyla ortaya çıkarmaya olanak tanır. 

Tarihsel-genetik yaklaşım, sorunun derin tarihsel köklerine, XVIII-XIX yüzyılların Rus ve 

Batılı araştırmacılarının bozkır kadını imajı üzerindeki çalışmalarına ve geçmiş yüzyılların bozkır 

iktidarı ve bozkır demokrasisinin sorunlarına dayanmaktadır. 
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Geriye dönük bir yaklaşımla, Büyük Bozkırda kadının toplumdaki yeri ve rolü konusunun 

geçmişine bakmak, sorunun özünü daha derinden araştırmak ve böylece sorunu daha geniş bir 

şekilde ortaya çıkarmak mümkün oldu. 

Bu nedenle, yeni bir teorik metodoloji yönünün ve çeşitli bilimsel araştırma ilke ve 

yöntemlerinin kullanılmasının konuyu ayrıntılı olarak incelememize izin vereceğine inanıyoruz. 

 

Sonuç 

Büyük bozkır kadını imajının incelenmesinin teorik, kavramsal ve metodolojik temellerini 

özetlemek gerekirse, Kazak Hanlığı döneminde bozkır kadını imajının araştırmalarının çekirdeğini 

oluşturması doğaldır.Bozkır kadını imajının tarihsel-bilişsel bakış açısında gösterdiğimiz yeni 

yöntemleri kullanmak önemlidir. Böylece Kazak bozkırlarında kadın imajının araştırılmasının 

önemi ve önemi formüle edilmiştir. Büyük bozkır kadını imajının incelenmesi, modern ev 

biliminin, kadınların Kazak devletinin gelişimindeki rolü konusunda karşılaştığı zor durumdan 

kaynaklanmaktadır. Bunun nedeni, yerli tarihçiliğin tek, eksiksiz ve net bir sınıflandırmasının 

olmamasıdır. Eskiden gazeteciler, edebiyat eleştirmenleri ve halkbilimciler bu konuyu ele alırdı, 

ama şimdi sıra tarihçilere geldi. 

Sorunun doğru çözümü - çalışmanın doğuşunu ve tipolojisini belirlemek - doğrudan ulusal 

odaklı metodoloji seçimi ile ilgilidir. Böyle bir yaklaşım, göçebe kültürün özelliklerini dikkate 

alarak yerleşik halkların kültürüyle karşılaştırma açısından ele alınmaktadır. Böyle bir metodoloji, 

elbette, yerli tarih yazımında ilk kez, eski Türk-Moğol folkloru biçimleriyle Büyük Bozkır kadını 

imajının oluşumunda, maneviyatlarının başlangıcı olan araştırma sonuçlarının yüksek verimliliğine 

katkıda bulundu. hayat - gelenekler, ritüeller, mitolojik hikayeler vb. B. ilişkili sorunun oluşumunu 

gösterir. Büyük bozkır kadınının imajı, belirli bir yaratıcı, taşıyıcı, şiirsel kültürün sosyal süreçleri 

ve sosyal statüsü meselesidir. 

Bu nedenle, büyük bozkır kadını imajının ve Kazak kadınlarının yaşam özelliklerinin 

incelenmesinin teorik, kavramsal ve metodolojik temellerinin incelenmesindeki bazı çelişkilere 

rağmen, geleneksel toplumdaki rollerinin önemli olduğu belirtilmelidir. Bu çalışmalarda kadın 

imajı, şefkatli bir kız ve annenin, haneyi ustalıkla yöneten ve kamusal hayata katılan sadık bir 

kadının kolektif imajı olarak sunulmaktadır. 

Zamanımızın güncel sorunları geçmiş deneyimlere atıfta bulunmaktadır. Aynı zamanda, bize 

göre, onları çözmenin anahtarı yalnızca bütüncül ve nesnel bir tarih anlayışıdır. Kazak halkının 

tarihi, birçok değerli kız ve erkek çocuğu yetiştiren bir Kazak kadınının hikayesidir. 
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TECHNICS (MATH, INFORMATICS, ENGINEERING, ARCHITECTURE, ELECTRONICS)  

 

ANALYSIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THE FUEL AND 

ENERGY SECTOR 

 

Maxsudov Muzaffar Ikromjon o’g’li 

Graduate School of Business and Entrepreneurship, Project Management, Tashkent, Uzbekistan 

 

Annotation: Overuse of fossil fuels as a major energy source for many countries is causing a 

number of negative environmental impacts, such as global warming and air pollution. Efforts are 

being made around the world to prevent the effects of global warming through the establishment of 

international agreements, which will lead to local policies tailored to the development of each 

signatory state. In addition, non-renewable resources may be depleted or not available to future 

generations. Conserving resources, which is the overall goal of a circulating economy strategy and 

sustainable development, is not being implemented today. This study used mathematical and 

statistical analysis to identify and prove trends in Uzbekistan, provide comparative data for the 

decision-making process, and use energy products. For example, in the case of European countries, 

the lack of abundant reserves of fossil fuels does not change, but the results of this analysis may 

improve in the future. It could also be concluded that many European countries are still heavily 

dependent on fossil fuels. However, Uzbekistan is currently considering ways to switch to 

alternative energy sources. Foreign scientists are currently calculating how much energy will be 

available and how it will be used. For example, when the Kruskal-Vallis test was used, no 

significant differences were found in what per capita gross domestic product. By 2050 (given the 

Jazz scenario), it could only be estimated to have about 14% of proven oil reserves, 72% of proven 

coal reserves and 18% of proven gas reserves. 

Keywords:fuel energy, economic strategy,types of energy, oil industry, coal industry, gas 

industry, mineral fuel reserves, green economy,power systems,mathematical and statistical analysis. 

 

Introduction:Fuel and energy resources and industry are crucial for the sustainable 

development of any country. Because a certain amount of energy is used to produce a certain type 

of product, the cost of each product is also directly related to energy consumption (heat and 

electricity). 

A set of industries engaged in the extraction and production of various fuels and energy is 

called a fuel and energy complex. It also includes pipes and high-voltage lines. The fuel and energy 

complex is of great importance for all sectors of the economy (industry, agriculture, transport) and 

the daily life of the population. Although the fuel and energy complex is a branch of industry, it is 

of general economic importance. 

Production and processing of various fuels and energy is called the fuel and energy industry 

and includes the following industries: 

1. Fuel industry: Gas, Oil, Coal Tofr, Shale industry; 

2. Energy industry: IES, GES, AES; 

   The demand of national economies for fuel and energy products depends on the dynamics of 

the economy and the intensity of energy savings. 

While the fuel industry is engaged in the discovery, extraction and processing of various 

fuels, electricity as a basic sector of the economy is a priority for the development of society. The 

world's total reserves of mineral fuels are more than 12.5 trillion tons, of which 60% are coal, about 

12% oil, about 15% natural gas, and the rest is shale, peat and other fuels. `ri is coming. 

          During the first years of independence, under the leadership of the First President, the 

reforms and changes in the economy of the country were aimed at introducing the system of "green 

economy" in industry, accelerating innovative development, rational use of natural fuel and energy 
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resources. One of the most important areas of the fuel energy system is undoubtedly the oil 

industry. The oil industry is the most efficient type of fuel industry today. Not only is oil used as a 

fuel, it is also a valuable raw material for the chemical industry. For this reason, first of all, the 

colonialists of the Russian Empire, and then the Soviet colonizers, did a lot of work in Uzbekistan, 

which was essentially colonial in nature. First of all, The first oil field in Uzbekistan was discovered 

in 1904 in Fergana (Chimgan), and later its production and transportation increased from year to 

year. In particular, 13,000 tons of oil were extracted in Uzbekistan in 1913, and 119,000 tons during 

the First World War. During and after World War II, new oil fields were put into operation in the 

Fergana Valley (Southern Olamushuk, Polvontash Andijan) and Southern Uzbekistan (Haudak, 

Lalmikor) and the Fergana Oil Refinery was built. However, the production capacity of both plants 

was low, and the demand for oil products was met by imports. In 1913, 13,000 tons of oil were 

extracted in Uzbekistan, while during the First World War, 119,000 tons were extracted. During and 

after World War II, new oil fields were put into operation in the Fergana Valley (Southern 

Olamushuk, Polvontash Andijan) and Southern Uzbekistan (Haudak, Lalmikor) and the Fergana Oil 

Refinery was built. However, the production capacity of both plants was low, and the demand for 

oil products was met by imports. In 1913, 13,000 tons of oil were extracted in Uzbekistan, while 

during the First World War, 119,000 tons were extracted. During and after World War II, new oil 

fields were put into operation in the Fergana Valley (Southern Olamushuk, Polvontash Andijan) and 

Southern Uzbekistan (Haudak, Lalmikor) and the Fergana Oil Refinery was built. However, the 

production capacity of both plants was low, and the demand for oil products was met by imports. 

Lalmikor) new oil fields were put into operation and the Fergana oil refinery was built. However, 

the production capacity of both plants was low, and the demand for oil products was met by 

imports. Lalmikor) new oil fields were put into operation and the Fergana oil refinery was built. 

However, the production capacity of both plants was low, and the demand for oil products was met 

by imports. 

  Sustainable provision of all sectors of the economy and the population with energy resources 

by radically increasing the efficiency of fuel and energy resources has been identified as the main 

goal of the country's energy policy. 

The fuel industry of Uzbekistan consists of 3 branches: 

1. Petroleum industry; 

2. Gas industry; 

3. Coal industry. 

 

Uzbekistan is a country rich in fuel and energy resources. In particular, gas and oil reserves 

are huge: there are more than 160 oil and gas fields, and 86 oil fields with industrial reserves have 

been discovered in Uzbekistan. Oil production is carried out in 63 fields, and if oil is extracted at 

the current level, oil reserves will meet the needs of the Republic for more than 30 years. 

Exploration is currently underway at 14 oil fields with total reserves of 185 million tons. In 

Uzbekistan, the goal is to develop key sectors that serve the national economy and ensure technical 

progress, which is a prerequisite for economic security, with the direct support of the state by 

attracting large investments. 

Most of the world's oil reserves are located in the Middle East (Saudi Arabia, Iran, Iraq), as 

well as in Venezuela, Russia, the United States and China. The leading countries in terms of natural 

gas reserves are Russia, Iran, Qatar and Saudi Arabia. Countries such as Japan, Australia, India and 

South Africa do not have oil and gas reserves. Coal reserves are located in almost every country in 

the world, and almost 80% of them are located in only three countries - Russia, the United States 

and China. If we compare the CIS countries with Uzbekistan, we can see the uneven distribution of 

not only fuel and energy resources, but also all mineral resources. Russia, Kazakhstan, Uzbekistan 

and Ukraine are among the countries rich in various minerals. 
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Table 1.1 - CIS oil reserves: 

Country Oil reserves (billion tons) Share of CIS countries in total oil reserves (in%) 

Russia 11.9 70 

Kazakhstan 3.9 12 

Azerbaijan, Uzbekistan, 
Turkmenistan 

1,2 16 

 

 
Figure 1.1 

 

Uzbekistan's projected natural gas reserves amount to 66 trillion cubic meters, accounting for 

1.3% of the world's gas reserves, and Uzbekistan ranks 14th in the world in terms of gas reserves. 

Today, the annual consumption of natural fuels in the world is 12 billion tons of oil equivalent 

(about 2 tons per capita). Extracted oil, natural gas, coal and uranium are currently the mainstays in 

the world 

If they continue to be used at this rate, the world's oil reserves will last for 45-50 years, 

natural gas reserves for 70-75 years, coal reserves for 165-170 years, and lignite reserves for 450-

500 years. years. Therefore, the modernization of the fuel and energy industry is one of the 

important tasks for each country. 

About 30% of the world's gas reserves are located in the CIS, with a volume of 54.3 trillion 

cubic meters. However, not all CIS countries have gas reserves. In the field of fuel and energy, 

which is an integral part of the energy system in Uzbekistan, the dictatorial government has taken 

measures that are essentially colonial in nature. In particular, the fuel industry, which includes the 

extraction of natural gas, oil, coal, oil refining and delivery of finished products to consumers, has 

become one of the most important branches of heavy industry in the country. As one of the most 

important sectors of the fuel and energy industry is the gas industry, a lot of attention has been paid 

to this area. 

 

Table 1.2 - Gas production in some countries (2021): 

Country Developers released 
Gas volume (bln.m3) 

Percentage of total gas production 
(in%) 

Russia 652.6 74.8 

Turkmenistan 69 8 

Uzbekistan 53.8 7.2 

Kazakhstan 40.3 4.6%) 

Azerbaijan 27.9 3.2 

Ukraine 20 2.3 
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Our country has huge coal reserves and a significant percentage of the world's coal reserves. 

The growth of coal production was due to growing demand in domestic and foreign markets. In 

2017, the demand for coal in Uzbekistan amounted to 4.8 million tons, and the demand was fully 

met. Uzbekistan's existing coal reserves are projected to reach 1,425 years. This was stated by 

Deputy General Director for Sales and Delivery of Uzbekcoal JSC Nosirjon Umarov. 

 

 
Figure 1.2. 

 

Distribution of the Republic of Uzbekistan on Coal: 

According to experts, Uzbekistan has huge underground oil and gas reserves. In about 60% of 

the territory of the republic they can be mined in the future. There are 5 main regions where oil and 

gas are available. These are: Ustyurt, Bukhara-Khiva, South-West Gissar, Surkhandarya, Fergana 

regions.  

Oil and gas reserves are estimated at one trillion. It is valued at more than US$. The 

availability of developed infrastructure in the oil and gas-producing regions of the country has 

created conditions for their further development and investment. In addition, in 2007, the National 

Petroleum Corporation of Korea, in cooperation with the Korean Gas Corporation, carried out 

geological exploration projects in the Fergana Valley and the Ustyurt region.  

Perhaps in the future, the use of fossil fuels may decline, which is a positive aspect from an 

environmental and social point of view. The positive factor is that the rates of renewable energy and 

fossil fuel consumption are negatively correlated, with the higher the former, the lower the latter.  

 

Conclusions. One of the conclusions of this study is that the Republic of Uzbekistan is still 

heavily dependent on fossil fuels. The main reason is that the number of industrial enterprises is 

growing every year. For most countries, the values of fossil fuel consumption are above 60%, which 

corresponds to 24 of the 29 European countries analyzed in the study. In addition, 10 countries offer 

values above 80%, including Germany and the United Kingdom, which are leaders in the transition 

to renewable energy. This means that despite the efforts made by European countries and changes 

in energy policy, there is still a long way to go to achieve low-carbon energy systems. Solid fuels 

are available at the highest levels, but it is known that they have a more serious impact on the 

environment. By 2050 (given the Jazz scenario), it could only be estimated that it would have about 

14% of proven oil reserves, 72% of proven coal reserves and 18% of proven gas reserves. If 

European countries had to use limited fossil fuel reserves, they would quickly disappear. If the state 

of Uzbekistan follows the same path as the European state, the amount of non-renewable energy 

resources will decrease rapidly. This process can lead to negative consequences. It is a very 

important process to think of alternative ways to this process and start implementing them. 

If the Republic of Uzbekistan follows the same path as the European state, the amount of non-

renewable energy resources will decrease rapidly. This process can lead to negative consequences. 

It is a very important process to think of alternative ways to this process and start implementing 

them. Calculated indicators and conducted mathematical and statistical analyzes identify current 
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trends. By 2050 (given the Jazz scenario), it could only be estimated to have about 14% of proven 

oil reserves, 72% of proven coal reserves and 18% of proven gas reserves. If European countries 

have to use limited fossil fuel reserves, they will quickly disappear. This study provided relevant 

information to enhance the decision-making process and comprehensive awareness. Reducing the 

use of non-renewable energy fossil fuels and switching to low-carbon energy systems remains a 

major challenge. 
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КОМПОЗИТТЕРДІҢ ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІК ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

Алипбаев Аманбол Наматжанұлы,  Абилкасова Сандуғаш Орынбайқызы, Беркинбаева 

Ақнұр Сабитқызы, Калимолдина Лайла Маутенқызы 

 

Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

 

Абстракт. Берілген жұмыста электрөткізгіштік қасиеттері бойынша қатты 

материалдардың кластарының біріне жататын нитритқұрамды композиттік материалдардың 

электрөткізгіштігі қарастырылған. ӨЖС арқылы алынған өнімнің электро-физикалық 

қасиеттерін өлшеу зерттелген. Кедергіні өлшеу үшін вольтамперметр, ток күшін өлшеуге 

арналған мультимер және тоқты жақсы өткізетін жұқа метал пластиктер, өткізгіш сымдар 

қолданылды.  

Кілт сөздер. Өздігінен таралатын жоғары температуралық синтез (ӨЖС), нитрид 

құрамды композиттер, электрөткізгіштік, мультимер, вольтамперметр. 

 

Кіріспе 

Химиялық технология саласында өздігінен таралатын жоғары температуралық синтез 

(ӨЖС) процесі кең қолдалынады. Процестің мәнін келесі қарапайым мысалмен түсіндіруге 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Research_and_statistics/Branch_publications/Research_and_Policy/Files/Working_Papers/2011
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Publications/Research_and_statistics/Branch_publications/Research_and_Policy/Files/Working_Papers/2011
http://www.ereport.ru/
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болады. Металл, мысалы титан мен бейметалл, мысалы күйенің ұнтақтарының қоспасынан 

цилиндр үлгі престеліп дайындалады. Үлгінің бір шетінен жылу импульсы беріледі. Үлгінің 

беттік қабатында химиялық реакция басталып, синтез толқыны қалыптасады да, ол үлгі 

осінің бойымен тұрақты жылдамдықпен таралады [1,2].  

 

 

 

мұндағы Х – металдар: Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W және т.б., Ү – бейметалдар: B, C, N2, Si, S, 

Se және т.б., Z – синтез өнімдері: боридтер, карбидтер, нитридтер, силицидтер, 

халькогенидтер, қатты ерітінділер, т.  

Х металдар ұнтақ түрінде, ал Ү бейметалдар ұнтақтәрізді, сұйық немесе газтәрізді 

күйде қолданылады. Z өнімдер – қиын балқитын қосылыс және жану температурасында 

қатты күйде болады. Реагенттердің біреуі газтәрізді күйде болса да, элементтердің химиялық 

әрекеттесуі конденсацияланған фазада өтеді [3,4]. 

ӨЖС-әдісімен алынған композиттерді электр өткізгіштікке байланысты 

көзқарастардан, барлық қатты материалдарды электр өткізгіштік қасиетіне қарай 

өткiзгiштер, жартылай өткiзгiштер және диэлектриктер сынды бірқанша топтарға  бөліп 

топтастыруға болатындығы белгілі [5,6].  Қатты материалдардың электрөткізгіштігі 

бойынша негізгі класстарының тиімді  жағдайларда негізгі электрөткізгіштік мәнінің 

бағыттаушылық диапазондары төмендегідей,:өткізгіштерге - 105-108 (Ом/м)-1; 

жартылайөткізгіштерге - 106-10-9(Ом/м)-1; диэлектриктерге – 10-7-10-17(Ом/м)-. 

Тәжірибелік бөлім 

Электрөткізгіштің ұзындығы материалды жоғарыда аталып өтілген класстардың 

біреуіне жатқызу үшін негізгі белгісі болып табылмайды.  

 

 
 

1–Тоқ көзі;  2 – Амперметр;  3– Волтьметр;  4 – Жұқа метал пластинкалар; 

5 –мақсатты өнім; 

Сурет 1 - Үлгінің тоқ күші мен кернеуін өлшеу сызба нұсқасы 

 

Композитті материалдар маңызды электрөткізгіштік қасиетке ие болғандығын   ескеріп, 

зерттеу жұмысындағы жүйелердің негізінде ӨЖС арқылы алынған өнімнің электро-

физикалық қасиеттерін өлшеу ерекше қызығушылық  тудырады. Аталған электрөткізгіштік 

қасиет бойынша қатты материалдардың топтастырылған кластарының біріне нитритқұрамды 

композиттік материалдардың электрөткізгіштігін жатқызуға болады.  

Нәтижелер және оны талқылау   

Бұл әдісті 10-4 ,,5*103 Ом*см диапазонда монокристалдардың жоғары қарсылық әрекет 

жасау 1 ,,5*105 Ом  диапазонындағы эксперименттік жеке қарсы кедергілік әрекеттерін 
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өлшеуде қолданылады. Кедергіні R өлшеу кезінде параметрлердің сандық көрсеткіштерін 

анықтауда,  вольтамперметр, ток күшін өлшеуге арналған мультимер,  5 вольттық қуат көзі, 

және тоқты жаксы өткізетін жұқа метал қабықшалар (пластикалар), сонымен қатар өткізгіш 

сымдар қолданылады.  

Тоқтың синтез өнімдерінің бойынша біртегіс тарап бірқалыпты тегіс өтуін қамтамасыз 

ету үшін,  кері әсерін тигізетін қосымша параметрлерді есептен шығарып тастау мақсатында  

дұрыс геометриялық пішінге тура  келмейтін синтез өнімдерінің  тоқ көзіне жанасатын екі 

табан бетінің тегістігі шығарылып, тазаланып, дұрыс геометриялық пішінге келтіріледі. Бұл 

ӨЖС өнімдері нитритқұрамды композитті материалдарының екі көлденең табан беттерінің 

жұқа металл пластинкамен жанасуын жақсартып толық жанасуды болдырады. Ал жұқа 

металл пластинканың ӨЖС өнімдерімен толық жанасуы болған кезде,  1-суретте 

көрсетілгендей тізбектен тоқ өткен уақытта өнімнің бойында біртегіс тоқ ағыны жүреді де 

мультимер көрсеткен тоқ күші (I)  мен мультиметрден оқылған үлгі өнімінің екі ұшындағы 

кернеудің (U)  сандық шамасы барынша нақты болады да дәлдікке жуықтайды.    

Келтірілген әдіске сай құрылған жүйе бойынша құрал саймандардың көмегімен, 

әртүрлі қысым астында ӨЖС арқылы түзілген соңғы өнімдердің өлшенген параметрлері 

естелікке алынады, осы әрбір өнімнің электр тоғын өткізген кездегі жинақталған тоқтың 

кернеуі (U) мен тоқ күші (I) мәндерінің сандық көрсеткіштері келесі сатыда өңделіп, мына 

формуламен  нитритқұрамды композитті материалдардың  жалпы кедергілері (R) 

анықталады: 

 

                                                              R=U/I                                                                          (1) 

 

мұндағы;  

R – мақсатты өнімнен тоқ өткен кездегі жалпы кедергі , Ω; 

U – мақсатты өнімнен тоқ өткен кездегі екі ұшындағы  кернеуі,V; 

I – мақсатты өнімнен тоқ өткен кездегі өлшенген тоқ күші, А; 

Құрастырылған жүйедегі вольтметрмен, мультимерде тіркелген сандық шамалар 

бойынша R салмақты (жалпы) кедергіні анықтайтын  формуламен есептелінген нәтиже 

өздігінен таралатын жоғары температуралы синтез негізінде түзілген өнімнің жалпы 

кедергісін береді. Бұл шама белгілі болғаннан кейін, осы жалпы кедергісі R анықталған 

өнімнің биіктігі l (м) мен радиусы r (м) өлшенеді және өлшеніп алынған радиусы r (м) 

арқылы осы зерттеліп отырған мақсатты өнімнің табан ауданы А (м2) төмендегі формула 

бойынша есептеледі; 

                                                             A=𝜋r2                                                    (2) 

 

Есептеліп табылған өнімнің табан ауданы A, өлшеніп алынған мақсатты өнім биіктігі 𝑙, 
мәндерінен пайдалана отырып, электірөткізгіштікті сипаттайтын процес сөңында түзілген 

ӨЖС өнімінің табиғатына байланысты болған меншікті кедергісі  ρ (Ω*м) келесі 

формуламен шешіледі; 

 

                                               ρ = 𝑅
𝐴

𝑙
                                          (3) 

 

мұндағы; 

 ρ  – үлгінің меншікті  кедергісі;А мақсатты өнімнің қима бетінің ауданы;l– мақсатты 

өнімнің биіктігі; R – мақсатты өнімнен тоқ өткен кездегі жалпы кедергі.  

Жоғарыдағы сипатталған меншікті кедергіні анықтау әдістері негізінде, 

формулалармен есептелінген шамаларды бір-бірімен салстыра заңдылықтарды қарастыратын 

болсақ, V2O5-Сr-N2 жүйелері бойынша дайындалған үлгілердің жанғаннан кейінгі 

өнімдерінің анықталынған меншікті кедергілерінің жоғары қысымды құрылғыда (реакторда) 
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процес өту кезіндегі қысымға және жүйе бойынша дайындалған үлгі құрамына тәуелділігі 

байқалады. 

Мұнда қысыммен меншікті кедергі арасында график түрінде кескіндегенде біршама 

толық түсінуге болады, жоғары қысымы құрылғыда азот газының қысымы артқан сайын сол 

0,5 - 1 - 1,5 - 2 МПа тең келетін түрліше қысым астында ӨЖС арқылы алынған өнімдердің 

анықталған меншікті кедергісі де кеміп отырған, Ал осы мақсатты өнімдердің меншікті 

кедергілерінің азаюынан электрөткізгіштік керісінше арта түседі. 

 

 
 

Сурет 2-V2O5- Cr- N2  жүйесіндегі ӨЖС өнімдерінің электр өткізгіштік қасиеттің қысымға 

тәуелділігі 

 

Оның себебін процес соңында алынған  нитридқұрамды композитті материалдардың 

құрлымдық ерекшелігімен байланыстыруға болады, азотты ортада төмен қысымда үлгілер 

жанғанда, процес соңынан жану өнімінің көлемінде өсу байқалады, және төмен қысымда 

жанған үлгіден түзілген өнімдерде  морт сыңғыштықта әкеледі, жоғары қысым қатысында 

жүргізілген жұмыс барысындағы үлгілерден түзілген өнімнің құрылымының тығыздық 

қасиетінде төмен қысымда жанған үлгілердің өнімінің тығыздық қасиетімен салыстырғанда 

өзгешіліктердің болатындығы байқалды, яғни өнім көлемі кішілеу болып, сырты тығыз 

біртегіс болып көрінеді, және ол қысым артқан сайын жақсы айқындалады, құрамдағы 

түзілген компоненттер бір - бірімен жақсы байланыса отырып, құрлымдық тығыздық 

барынша артады. 

 

Қорытынды 

Бұл ӨЖС өнімдерінің  электр өткізгіштік қасиетін жақсартуға алып келді. Соның 

нәтижесінде меншікті кедергінің мәні азаяды және қысым мәнінің біртіндеп артуына 

байланысты меншікті кедергі біртіндеп төмен түседі. Осы құбылыстың салдары синтез 

өнімінің меншікті кедергісін арттырып, жартылай өткізгіштігін жоғарылатады. 
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Abstract: The use of energy resources plays an important role in improving the quality of life 

and expanding opportunities in countries around the world. Thus, ensuring an efficient, reliable and 

environmentally safe energy supply is a challenge for all of humanity. 

Taking into account the common interest of countries in ensuring global environmental 

security, the use of eco-technologies will be an urgent solution to problems related to environmental 

pollution. The goal of the article is implementation of eco-technology such as zeolite in energy 

sector companies. The paper looks to analyze the reagent method using zeolites and its impact on 

the efficiency of equipment. In addition, the empirical research has been conducted to demonstrate 

the empirical research base for this study. 

Key words: zeolite, eco-technologies, energy sector, reagent method, ecology, environment, 

emissions. 

 

1 Introduction 

 

Environmental problems are becoming more serious every year. These problems are caused 

by sources that contribute to environmental pollution, namely the energy sector. 

Most of our energy comes from the fossil fuels which are not renewable and pollute the 

environment. The solution of this problem can be application of alternative resources such as solar 

and wind energy. However, they don’t produce sufficient capacity to provide whole city with 

electricity. Hereby, the implementation of new technologies in the production process can not 

eliminate entirely the emission, but may cut them down several times. In this turn, it results in 

reduction of expenditures on resources, taxes related with emissions and improve the work of 

equipment namely durability and strength. 

It is necessary to highlight the integration of resource-saving and environmentally efficient 

technologies among the most optimal ways to solve environmental problems. Today, there is a wide 

variety of methods and technologies aimed at helping enterprises in the energy sector to ensure an 

environmentally safe energy supply. 

In this case, the most effective solution to reduce the impact of the energy sector and 

eliminate the consequences of environmental pollution is the use of eco-technologies such as 

zeolite.  
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2 Materials and methods 

 

2.1 Materials 

 

Zeolites are aluminosilicate minerals whose crystal lattice is represented by a system of 

cavities and channels. These aluminosilicates are divided into artificial and natural minerals, which, 

depending on their origin, belong to sedimentary or volcanic rocks. 

Based on the data from [1] about 40 types of zeolites are known. In total, about 1,000 large 

zeolite deposits are known in more than 40 countries. Clinoptilolite, mordenite, chabazite present 

industrial value; analcime, phillipsit and some other zeolites are also promising. Zeolite is used in 

the USA, Japan, Bulgaria, China, Ukraine, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Georgia, Azerbaijan, Russia 

(Fig. 1). 

 

Mine Production (tonnes) 

2017 

United States 79000 

China 300000 

Cuba 55000 

Jordan 13000 

Korea 200000 

New Zealand 80000 

Turkey 60000 

Other Countries 350000 

World total (rounded) 1100000 

 
Figure 1. World Mine Production for 2017 [2] 

 

General chemical formula of the reagent: 

 

Ме2/nO Al2O3 xSiO2 yH2O ; (1)  

 

where Me - is the alkali metal cation, n – alkali metal valency. 

 

Figure 2 shows the crystal lattice of a zeolite, which mainly consists of SiO4 and AlO4. 

Cations play the role of compensators that compensate for the excess negative charge of the anions 

of the aluminosilicate structure of the mineral. 

 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

1
8

2
 

 
 

Figure 2. Methods of connection of aluminosilicate tetrahedral [3]: 

a) a separate tetrahedron, b) two tetrahedrons with a common vertex, c) a fragment of a simple 

chain, d) a fragment of the "tape", e) a fragment of the "sheet"  

 

Based on the data from [4], the displacement of liquid molecules, which occurs during the 

heating of minerals from 140 ° C to 390 ° C, leads to the appearance of voids of the same size. 

Thus, the created free intracrystalline space indicates the number of molecules that can be absorbed 

by the dehydrated zeolite. In the case of removal of moisture from the sorbent, its pores are re-

saturated with water or various types of substances, which contributes to their use during drying and 

separation of substances. According to this, clinoptilolite can sorb SO2, H2S, C2H6, CH3OH, CO2, 

CH3NH2, CH3CL, H2O, CH3B2, NH3, N2 molecules. It should be noted that larger molecules of 

organic substances having a positive charge can be adsorbed on the external surface of a 

clinoptilolite. This process is largely dependent on temperature, pressure, pH, time of contact of the 

material with other substances. 

The ability of dehydrated aluminosilicates is manifested in the absorption of various kinds of 

substances: water, gases, liquids and solids. The adsorption rate in accordance with [5] depends on 

the inner surface of the mineral and is about 47%, whereas the rate of synthetic zeolites is 3% 

higher and they are several times more expensive than their predecessors. The ability to regenerate 

and use natural zeolites in a multi-cycle mode is its distinguishing feature among the other 

adsorption methods. 

 

2.2 Theory and methods 

 

2.2.1 Exergy analysis 

 

According to [2] coal remains the world’s dominant source of power with a share 38,1 % in 

2017.  

Thus, the calculations and methods described in this paper related to the use of zeolite will be 

applicable for solving environmental problems caused by coal-fired industries, namely thermal 

power plants. 

From the perspective of an analysis based on an exergy approach to evaluating the efficiency 

of steam boilers, it has been proved that the largest exergy losses occur in the composition of the 

existing power plants in the boiler unit. And this is mainly due to the loss of exergy from the 

irreversibility of the processes of fuel combustion and heat transfer in the elements of the boiler. 

Based on this, the analysis of methods for reducing harmful emissions is based on the 

consideration of the total absolute increment of exergy flows that make up the balance of the boiler 

unit, expressed as the relative loss of exergy in the boiler, which uses a method to reduce harmful 

emissions: 
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∆ƞ𝑒𝑥 =
∆E𝑢𝑒
𝐸𝑒𝑒

=
∆E𝑠 + ∆E𝑏𝑝

𝐸𝑓
= 1 −

∑∆E𝑖 ∙ E𝑖
𝐸𝑓

; 
(2)  

 

where ∆E𝑢𝑒- change in useful exergy used, 𝐸𝑒𝑒 - existing exergy, ∆E𝑠 - change in exergy of 

steam, ∆E𝑏𝑝 - a change in the exergy of chemical by-products obtained during operation of the 

boiler unit, 𝐸𝑓 - exergy of fuel, ∑∆E𝑖 ∙ E𝑖 - the sum of absolute exergy losses in the elements of the 

boiler unit. 

In this case, it is necessary to compare the value of the total absolute increment of the exergy 

of the flows that make up the balance of the boiler unit with the change in the exergy efficiency of 

the boiler due to the use of gas cleaning technologies on it. In this case, to determine the specific 

and absolute exergy losses, it is necessary to use the standard method in accordance with [6] for 

calculating the exergy fluxes of the considered boiler:  

 

𝐸𝑓 = ∆E𝑠 + 𝐸𝑓𝑔+𝐸ℎ𝑎 + 𝐸𝑠𝑙 + 𝐸𝑒 + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠
𝑐𝑜𝑚𝑏. + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠

ℎ𝑒 + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠
𝑒𝑛𝑣. + 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑎𝑖 ; (3)  

 

where 𝐸𝑓𝑔  - exergy of flue gases, 𝐸ℎ𝑎  - exergy of hot air, 𝐸𝑠𝑙  - exergy of slag, 𝐸𝑒  - exergy of 

entrainment, 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠
𝑐𝑜𝑚𝑏. - loss of exergy from the irreversibility of the fuel combustion process, 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠

ℎ𝑒  - 

loss of exergy from irreversibility of heat exchange, 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠
𝑒𝑛𝑣. - loss of exergy in the environment, 𝐸𝑙𝑜𝑠𝑠

𝑎𝑖  

- loss of exergy due to air inflow. 

According to [7] to compare the value of exergy flows in a boiler unit, as an example, the use 

of natural zeolites is considered. It allows the thermal power plants to implement a reagent method 

of flue gases cleaning in the boiler for reducing harmful emissions using minerals. The essence of 

this method is that natural zeolite is used as a mineral to absorb harmful substances contained in the 

outgoing gases, namely SO2, SO3 and NOX. The percentage of reduction of these flue gas 

components is: for sulfur – 72 %, for nitrogen - 68 %, respectively. At the same time, the 

concentration of natural zeolites in the fuel is about 15%.  

 

2.2.2 The calculation of economical expenses 

 

The technical and economic assessment of reagent method of flue gases cleaning for thermal power 

plants is used in accordance with [8], based on the criteria of economic minimum:  

 

{
 
 

 
 

𝑏𝑜𝑝𝑡 = lim
𝑁𝑃𝑉→min

𝑓(𝑁𝑃𝑉)

∆NPV = ∑𝑓(И𝑖, 𝛼) + К

И = 𝑓(И1) + 𝑓(И2) + 𝑓(И3) + 𝑓(И4) + С

0 < 𝑏𝑜𝑝𝑡 ≤ 𝑏пред.

. 

(4)  

 

where bopt – optimal conditions of the technical and economic assessment of the relative 

consumption of the adsorbent, ∆NPV  – changes in Net Present Value when implementing the 

method, ∑𝑓(И𝑖, 𝛼) - the sum of changes in NPV associated with the implementation of reagent 

method, K – capital expenditures, И – the total cost of the method (€/year), f(И1) – fuel costs, f(И2) 

– the cost of the adsorbent supplied to the down shaft of the boiler, f(И3) – payment for the emission 

of sulfur oxides, which depends on the consumption of the adsorbent, f(И4) – boiler repair costs 

associated with changes in the intensity of abrasive wear of heating surface pipes (all parts of the 

total costs are functions of the adsorbent consumption), С – operating costs, 𝑏пред. - the limit value 

of the relative reagent consumption, after which there is no noticeable reduction in the mass 

emission of harmful substances, kg/kg equivalent.  
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2.2.3 The reagent method of flue gas cleaning  

 

The essence of the proposed method for cleaning flue gases is to pour natural zeolite into the 

convective shaft of the boiler through the devices of the system for shot-blasting the heating 

surfaces (Fig. 3). The method is suggested in [9] aims to absorb the substances like SO2, SO3 and 

NOX contained in the outgoing gases. Simultaneously with a decrease in the concentration of oxides 

in the combustion products, the dew point temperature of the flue gases decreases, which ultimately 

improves the reliability of air heaters. In addition, lowering the temperature of the flue gases the 

dew point allows the boiler to operate in real conditions with a deeper cooling of the combustion 

products, i.e. with a lower temperature of the exhaust gases, which in turn makes it possible to 

increase the efficiency of the boiler compared to normal operation (without using the proposed 

technology).  

 

 
Figure 3. Fractional Cleaning Device (adapted from [10]): 

1 – fraction catcher; 2 - fraction feeder; 3 - ceiling spreader; 4 - winder; 5 - separator; 6 - mixer; 7 - 

pneumatic transport line; 8-blower machine  

 

3 Results and discussions 

 

3.1 The analysis of the technical and economic optimization of the method 

 

In this part, the results of the feasibility study of a method based on sprinkling natural zeolites 

into the convection shaft of a TPE-216 boiler at the Kharanorskaya TPP at a fuel price of 1,500 

thous.rubles/tonne are presented. Figure 4 shows the dependence of the change in Net Present Value 

on the adsorbent consumption. 
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Figure 4. The dependence of the change in Net Present Value on the adsorbent consumption (C) [7] 

 

As a result, the optimal values of the reagent consumption amounted to 2.1 - 2.3%. 

Analyzing Figure 4, it becomes obvious that when the adsorbent consumption is from 0 to 6%, 

negative NPC values are observed under the considered conditions, which is a positive economic 

effect (profit) from the implementation of this method, which is ensured by fuel economy by 

increasing the boiler gross efficiency together with reduction in emissions of harmful substances. 

With a further increase in the consumption of adsorbent, while reducing the effectiveness of 

this method of purification of flue gases there is an increase in net present value, proportional to the 

consumption of adsorbent. This fact is explained by the excess of the rate of change of the net 

present value of the cost of implementing the method over the change in the magnitude of the 

economic effect of its implementation.  

 

3.2 Research methodology 

 

According to [11] the research methods are the strategies, processes or techniques utilized in 

the collection of data or evidence for analysis in order to uncover new information or create better 

understanding of a topic.  

In this case, the application of quantitative method of survey enables to gather data about 

firms’ activity, attitude to implementation of new technologies, their willingness to usage of new 

methods to reduce negative impact on the environment.  

Questionnaire is a good way to obtain information from a large number of companies in the 

energy sector. The problems that facing by each company may be the same, but the solution to this 

problem may differ among the enterprises of the energy sector. 

 

3.2.1 Results of empirical research analysis 

 

The questionnaire submitted to companies in the energy sector is devoted to the attitude of 

companies towards ecology and technologies for its protection. 

The questionnaire was sent to 170 companies operating in the energy sector, namely, plants 

for the production of heat and electricity, the oil industry, and the distribution of electric energy. 

The total number of organizations that took part in the questionnaire was about 10%. 

As it can be seen from the Figure 5, the most companies which participated in the survey were 

mostly from such countries as Lithuania and Georgia (40 % and 30 %, respectively). When only 20 

% of respondents were companies from Kazakhstan and 10 % - Iceland. 
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Figure 5. Location of researched companies  

 

The figure below depicts that the largest part of respondents was engaged in the production of 

heat and electricity and consisted of 60 %. Meanwhile 40% are organizations related to oil 

production, high voltage Equipment Installation, Power Transmission and Dispatch, Doing 

Electrical Projects. 

 
Figure 6. Researched companies’ activity  

 

The energy factor plays a key role in world politics along with military, political or economic 

factors. Large and medium-sized companies are needed to provide the country with an efficient and 

reliable energy supply (Table 1). 

 

Table 1. Small and Medium-sized Enterprises SMEs (European Commission) [12] 

Company category Staff headcount Turnover or Balance sheet total 

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

The obtained results presented in the Figure 7 demonstrates that half of the respondents 

belong to large companies. Whereas the rest half of the respondents, namely small and medium 

enterprises make up 40% and 10%, respectively. 
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Figure 7. The number of employees in the organization  

 

We should also not forget that environmental protection plays an important role in policy of 

countries. The environmental protection at the companies is characterized by a set of measures that 

are aimed at preventing the negative impact of human activities on the environment, which ensures 

favorable and safe conditions for human life.  

Based on this statement, the Figure 8 shows that 50% of companies believe that 

environmental protection is an integral part of their policies. While, the other half claims that it is 

necessary to pay more attention to this issue. 

 

 
Figure 8. The role of environmental protection in the energy sector  

 

As it was mentioned earlier, the problem encountered by each company may be identical, but 

the approach to solving this problem may vary among companies in the energy sector. The data 

from the graph below confirms that the most of the companies prefer physico-mechanical methods 

to solve environmental problems. With regarding to the other methods, namely chemical, biological 

and adsorption / absorption, they occupy 20% each. 

 

 
Figure 9. The methods for improvement of environment  

 

According to the data presented in the Figure 10, the availability of such driving factors as 

price, efficiency and eco-friendliness play an important role for the successful implementation of 

cleaning technologies in the technological process. 
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Figure 10. Assessment of factors for successful implementation of technology  

 

Based on the abovementioned statement, eco-technologies have all the characteristics 

necessary to ensure efficient and environmentally friendly operation of the enterprise. Thus, the 

integration of new technologies will significantly improve the state of the environment. In turn, 50 

% of companies are going to implement the eco-technologies in the near future to minimize damage 

to the environment and humans. 

 
Figure 11. The intention of companies in implementation of eco-technologies  

 

Among eco-technologies, zeolites can be considered as a method for reducing harmful 

emissions from enterprises in the energy sector. These minerals have proven themselves in the 

treatment of waters characterized by high hardness and high content of heavy metal ions; water and 

soil purification from radionuclides, cesium and strontium; water and soil purification from oil 

spills, petroleum products and dangerous chemicals; air purification from sulfur dioxide, nitrogen 

oxides and carbon oxides. 

The unusual properties of zeolite attract the attention of companies that did not have 

experience with this aluminosilicate. This fact is confirmed by the data presented in the pie chart 

(Fig. 12). The graph shows that 60 % of respondents are interested in using relatively low cost 

minerals to reduce the emissions from company and increase its efficiency. 

 

 
 

Figure 12. Interest in application of zeolites  
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4 Conclusion 

 

Summing up all the information presented above, it is possible to say that innovation will play 

an important role in improving the environment. The introduction of innovative, clean, harmless 

technologies for our planet is the only right way of development, to which each country strives for. 

Based on empirical research, most graphs show that the energy sector is paying particular attention 

to pollution. To solve the problem with polluting emissions, companies of different sizes maintain 

the state of current equipment using various cleaning methods. But over time, the equipment wears 

out and new technologies come to replace them, namely eco-technologies. 

Based on the research, eco-technologies can be as efficient as existing ones. Moreover, they 

are less expensive and have an environmental orientation. One such example is zeolite. Based on 

the opinions of respondents, no one has ever had experience with this mineral. However, many 

companies have expressed their interest in zeolites as a way to reduce harmful emissions and 

increase the company's efficiency with small investments. 

This proves that it is wise to invest money in efficient and environmentally friendly 

technologies, because they can save energy, materials and raw materials. This will reduce 

production costs and take care of the environment.  
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МАТЕМАТИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ТӘСІЛДЕРМЕН ШЫҒАРУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

И.Қ. Жанабек 

 

Павлодар педагогикалық университетінің «Жаратылыстану» факультетінің магистранты, 

Павлодар, Қазақстан 

 

Ғылыми жетекші - Алпысов А.Қ. 

 

Оқушылардан әртүрлі мәселелерді «ақыл-ой тұрғысынан» шешуді талап ететін 

логикалық сипаттағы қиындықтар күшейе түсті. Оқу пәндерін ойдағыдай меңгеру көбінесе 

мектеп оқушыларының математикалық дайындық деңгейіне байланысты болады. 

Қиындықтың жоғарылауы, стандартты емес есептерді шешуде математикаға қызығушылық 

танытатын балаларды оқытудың белгілі бір жүйесі көрініс табуы керек. Біз осы жүйенің 

кейбір тиісті ерекшеліктерін атап көрсетеміз: 

1. Оқушылардың тек стандартты емес міндеттерді шешу үшін ғана емес, ең бастысы, 

математиканы және басқа да жоғары сыныптардағы пәндерді оқу кезінде кейінгі жалпылау 

үшін қажетті нақты-практикалық тәжірибені жинақтауына жан- жақты ықпал ету керек. 

2. Оқушылардың бірқатар фактілерді салыстыру негізінде өздерінің "жорамалдарын", 

ойларын жеткізе білуге үйрету. Басқаша айтқанда, толық емес индукцияға сүйене отырып, өз 

гипотезасын алға қою. 

3. Қарапайым жағдайларда барлық мүмкін жағдайларды толық іздеу арқылы белгілі 

есептің дұрыстығын дәлелдеу мүмкіндігі. Немесе оларды қарсы мысалмен теріске шығару. 

4. Оқушылардың аса маңызды математикалық түсініктерін қалыптастыру бойынша 

тұрақты, мұқият жоспарланған жұмыс. 

Стандартты емес жаттығулар, сондықтан мұндай жаттығулар тұрақты оқулық 

жаттығулар жүйесініне қосымша болып табылады. Ең қиын тапсырмалар математикалық 

олимпиадалар, стандартты емес тригонометриялық теңдеулер, диофант теңдеулері,  

конкурстар және т. б. талаптарының деңгейіне сәйкес келеді. 

Жүйенің маңыздылығын нақты тақырып бойынша келесі тапсырмаларды шешу 

мысалымен түсіндірейін. [1, c. 16] 

 

Олимпиада есептері 

1. Төмендегі теңдіктегі әріптердің орнына қандай цифрлар қойғанда дұрыс болады: 

( ) ?БАХAX
A
=  

https://libguides.newcastle.edu.au/researchmethods
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en
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Шешуі: Теңдіктің сол жағындағы санның негізі ( )АХ - екі таңбалы сан, ал оң жақ бөлігі 

БАХ - үш таңбалы сан, екіншіден, дәреже көрсеткіші болып есептелетін А  саны 1-ге тең 

бола алмайды. Өйткені 1=A  болғанда, теңдік дұрыс болмайды. 3A  десек, екі таңбалы 

санның кубы 1000-нан асып кетеді. Ендеше, 2=A  деуге болады. Сондай-ақ AX  және БАХ  

сандарының соңғы цифрлары бірдей. Бұл ( )366,2556,5 22 ==== XX  болғанда дұрыс. 

Сонымен, есеп шарты орындалу үшін 
225  немесе 

226  болуы керек. Есепті қосымша 

тексеріп, талдай келе 625252 =  саны ғана есеп шартын қанағаттандыратынын байқаймыз. 

2. n  санының кез келген мәнінде мына теңсіздіктің бұрыс болатындығын дәлелдеу 

керек: 
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Шешуі: Шарт бойынша көбейтіндіні 
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түрінде жазамыз. 2

1

+

+

n

n

 өрнегі n -нің кез келген мәнінде 1-ден кем дұрыс бөлшек. Бұдан 

қарастырылған көбейтінді 2-ден кіші болады деген қорытынды шығады. 

3. 1973 санын 1, 2, 3, ..., 999 сандарына көбейткенде шыққан сандардың соңғы үш 

цифры тең болмайтынын дәлелдеңіз. 

Шешуі. Соңғы үш цифрды 1973 санын 1000-ға бөлгендегі қалдық ретінде де алуға 

болады. Көбейткіштер 1, 2, 3, ..., 999 сандарын a  және b  арқылы белгілеп, бөлінгіш, бөлгіш, 

бөлінді, қалдықтарды пайдаланып, 

 

1110001973

10001973

rqb

rqa

=−

=−

 

Тендіктерін жазуға болады (  -, 1qq бөлінділер,  −1,rr  қалдықтар) 
rr ,1

-қалдықтарын 

өзара тең деп алайық, онда  

11000197310001973 qbqa −=−
    немесе  

11000100019731973 qqba −=−
 шығады. Бұл арадан 

( ) 11000:1973 qqba −=−
 деп жазуға болады. 1qq −

- бүтін сандар. Себебі 
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( )ba −1973  саны 1000 санына бүтіндей бөлінуі керек. Ал ,10001  a  .10001  b  

1973 саны жай сан. Бұл арадан r  және 1r  қалдықтарының әр түрлі болатындығы шығады. 

4. Кез келген нақты 
cba ,,

 және d  сандары үшін 

 

adacabdcba +++++ 2222
 

 

теңсіздігінің дұрыс болатындығын дәлелдеңіздер. 

Дәлелдеуі. 

1-әдіс. 

02222 −−−+++ adacabdcba . 

0
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2-әдіс. Берілген теңсіздіктің дұрыстығын дәлелдеу үшін алдын-ала 
abb

a
+ 2

2

3  

теңсіздігінің дұрыс болатындығын көрсетеміз.Бұл теңсіздікті дәлелдеу үшін 
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болатындығын қарастыру жеткілікті: 

 

( ) ( )
0

12

3

12

96

23

2222
2

2


−

=
+−

=
+

−+
babababa

b
a
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өзара қосу жеткілікті. Сонымен, 
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теңсіздіктерін мүшелеп қоссақ, дәлелдейік дегеніміз шығады. 

5. Қосындысы k498   санына, ал бөліндісі бес санына еселік болатын үш таңбалы екі 

санды табу керек. 

Шешуі. Ол сандарды a  және b  деп алайық және ba   болсын. Шарт бойынша  

 

1000100  ba , kab 498=+  және ab 5= , 
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бұдан ka 4986 = , ka 83=     ал  kb 415= .  

Біріншіден, 2k , екіншіден, 2k , ендеше .2=k  

Жауабы: 166 және 830. 

 

6. Жүзден бастап он мыңға дейін үш бірдей цифрдан тұратын қанша бүтін сан бар? 

Нұсқау. Егер ноль үш рет қайталайтын болса, онда тоғыз цифрдың бірі алдына 

жазылады. Егер сандағы 0a цифры қайталанса, онда abb ,  басқа бір сан болғаны. Ол 9, 

4, 9 болады. Сонымен барлығы 333 сан. 

Жауабы: 333. 
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ÖZET 

Asya kıtasının en kalabalık Katolik Hristiyan nüfusuna sahip ülkesi Filipinler 

Cumhuriyetidir. Fakat tamamı adalardan oluşan bu ülkede 6-7 milyon cıvarında Müslüman 

topluluklar da yaşamaktadır. Bu çalışmada Filipinler Cumhuriyetinin güneyinde yer alan Müslüman 

toplulukların siyasi mücadelesi tarihsel perspektifinden tartışılmıştır. Araştırmada hem Mindanao 

Özerk Müslüman Bölgesi’nin hem de Bangsomoro Özerk Bölgesi kuruluşu ve özellikleri 

irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Filipinler Cumhuriyeti, Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi, 

Bangsomoro Özerk Bölgesi, Müslüman Topluluklar 

 

1. Güney Filipinlerde Bir İslam Devletinin Doğuşu: Mindanao Özerk Müslüman 

Bölgesi 

Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nin (“Autonomous Region of Müslim Mindanao”, 

ARMM) temeli Ferdinand Marcos döneminde atılmış, Corazon C. Aquino döneminde ARMM 

resmen kurulmuş, Benigno Aquino III. Döneminde ise ARMM’den vazgeçilerek Bangsamoro 

Özerk Yönetime geçiş sağlanmıştır. Fidel Ramos ve Jozeph Estrada dönemleri ise kesintili barış ve 

kesintili savaş dönemleri olup bu yıllarda ARMM açısından hayati bir değişiklik yaşanmamıştır. Bu 

nedenle Filipin Müslümanlarının siyasi kaderini belirleyen bu siyasi liderlerin Moro mücadelesine 

bakış açılarını ve Müslüman topluluklarla ilgili atmış oldukları siyasi adımları örnekler vererek 

irdelemek, konunun sağlıklı irdelenmesi ve anlaşılması açısından önem taşımaktadır.  

Filipinlerin çok tartışılan diktatörü Ferdinand Marcos’un 1965 ile 1986 yılları arasında süren 

baskıcı, uzun ve kanlı dönemi aşağıdaki siyasi gelişmeler ve toplumsal olaylarla tarih kitaplarında 

yerini almıştır: 

• 1969 yılında FC hükümetine karşı ayaklanan komünist kökenli Yeni Halk Ordusu 

(New Peoples Army) ile başlatılan silahlı mücadeleyi gerekçe gösteren Marcos 1972 yılında ülke 

genelinde sıkı yönetim ilan etmiştir. Muhalif Müslüman liderlerin de tutuklandığı bu dönem baskı 

ve yıldırmaların, şiddet ve devlet terörünün, en önemlisi de bireysel ve toplumsal özgürlüklerin 

baltalandığı bir dönem olmuştur.  

• FC’den ayrılma taraftarı olan Müslümanlar, Dr. Nur Misauri önderliğinde 1969 

yılında Moro Ulusal Kurtuluş Cephesini  (MNLF) kurmuşlardır. 

• Marcos döneminde ilk kez Filipinli Müslümanların sorunları uluslararası arenaya 

taşınmış ve küresel siyasetin dikkatleri FC üzerine çekilmiştir. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), 

Moro halkının sorunlarına büyük ilgi göstermiş ve İKÖ’nün girişimleri sonucunda 1975 yılında 

MNLF ile merkezi hükümet arasında barış antlaşması imzalanmıştır. İzleyen dönemde MNLF 

temsilcisi gözlemci statüsü ile İKÖ toplantılarına katılmaya başlamış, böylece bir yandan Moro 

Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin özgürlük savaşı dünyaya duyururken diğer yandan da Filipin 

Müslümanları İslam ülkelerinin siyasi desteğini kazanmışlardır.  

• 23 Aralık 1976 tarihinde Libya’da imzalanan Trablus Antlaşmasıyla Müslümanların 

yoğunlukta olduğu Güney Filipinler’de yer alan 13 vilayet ve 9 kente otonomi verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Ancak MNLF yetkilileri Trablus Antlaşmasını ihlal ederek oluşturulan 

mailto:eatasoy@uludag.edu.tr
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Müslüman otonom bölgeyi tanımadığını açıklamış. Tüm bu olumsuzluklara ragmen Trablus 

Antlaşmasıyla Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nin temelleri atıldığı söylenebilir.  

• 1968 yılında yaşanan Jabidah katliamı, Moro halkının organize olarak Manila 

hükümetine karşı örgütlü silahlı mücadeleye başlamasını tetikleyen en önemli olaylardan biridir. 

Böylece 1968-1969 dönemi, Moro halkının kendi Müslüman devletini kurabilmek için başlattıkları 

silahlı mücadelenin miladı olmuştur. Ocak 1981’de Markos hükümeti sıkıyönetimi kaldırmış 

olmasına rağmen Hükümet ile Müslüman azınlıklar arasındaki çatışma ve gerilim sürmüştür. 

• Ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesi, iç savaşın sürmesi, Marcos hükümetinin 

askerlerden ve geniş halk kitlelerinden destek görmemesi ve en önemlisi de 1983 yılında muhalif 

lider Benigno Aquino’nun öldürülmesi milyonlarca kişinin sokak gösterilerine çıkmasına neden 

olmuş ve sonuçta  Marcos 25 Şubat 1986'da ülkesinden ayrılarak ABD’ye (Hawaii adalarına) 

kaçmak zorunda kalmıştır. Daha sonra elde edilen kanıtlar, Marcos ve ailesi ile yakın çevrelerinin 

iktidarları döneminde çeşitli yolsuzluklarla Filipinler ekonomisini milyarlarca dolarlık zarara 

uğrattıkları ortaya çıkmıştır. 

• Moro halkının kendi Müslüman devletini kurabilmek için silahlı mücadeleye 

başlaması, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesinin kurulması ve Trablus Antlaşmasıyla Mindanao Özerk 

Müslüman Bölgesi’nin temellerinin atılması Müslüman topluluklar açısından Ferdinand Marcos 

(1965-1986) döneminin en önemli siyasi kazanımları olmuştur. 

 

1986-1992 döneminde FC başkanı olan Corazon C. Aquino’nun yönetimi (Tablo 1) 

Marcos’a göre hem daha kısa sürmüş hem de Moro halk için barış ve yeni umutlar sağlamıştır. 

Aquino kendi döneminde Suudi Arabistan’a kaçan MNLF lideri Nur Misuari ve ailesinin tekrar 

Filipinlere geri dönmesini sağlamış, ayrıca 1987 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki barış 

görüşmelerine destek vermiştir. Corazon C. Aquino döneminde 1 Ağustos 1989 tarihinde Mindanao 

Özerk Müslüman Bölgesi (“Autonomous Region of Müslim Mindanao”, ARMM) Filipinler’deki 

Mindanao adası ve Sulu takımadaları üzerindeki beş eyalet ve bir kenti kapsayacak şekilde 

kurulmuş ve kuruluşu 6 Kasım 1990 yılında Cotabota kentinde resmi olarak ilan edilmiştir. 1996 

yılı Ağustos ayında MNLF ile yapılan anlaşma sonucunda bu özerk bölgeye dört il daha katılarak 

Müslüman toplumların idari sınırları genişlemiştir. Güney Filipinler’de siyasi huzursuzluk ve askeri 

çatışmalar sürerken yapılan plebisitte sonucunda 19 Eylül 2001 tarihinde sadece Basilan vilayeti ve 

Marawi şehri ARMM’ye katılma kararı almıştır.1 1990-2014 döneminde FC sınırları içinde kendi 

hükümeti olan tek özerk bölge Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’dir. 2  Özetle, Corazon C. 

Aquino döneminde MNLF lideri Nur Misuari’nin yurduna dönmesi, ARMM’nin kurulması ve ülke 

genelindeki çatışmaların azalması gibi olumlu siyasi gelişmeler yaşanmış, fakat Moro halkı için 

bazı olumsuzluklar da gelişmiştir. 1976 yılında Libya’da imzalanan Trablus Antlaşmasıyla Güney 

Filipinler’de yer alan 13 vilayet ve 9 kente otonomi verilmesi kararlaştırılmış oysa ARMM’nin 

kurulmasıyla Müslüman otonom bölgedeki vilayet sayısı 4’e düşmüş ve bu siyasi gelişme ne MNLF 

ne de MILF yönetimi tarafından destek görmüştür.3 Ayrıca 1981 yılında FC hükümeti bünyesinde 

Müslüman İşleri Bakanlığı kurulmuştur.  

1986 başkanlık seçimlerinde hem Marcos hem de muhalefetin ortak adayı olan Benigno 

Aquino’nun dul eşi Corazon Aquino seçimi kazandıklarını ileri sürmüşlerdir. Aquino’nun pasif 

direniş çağrısına uyan halkın yaygın protestosu ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğini 

çekmesi karşısında Marcos ülkeden kaçmak zorunda kalmıştır. Böylece 21 yıl süren Marcos rejimi 

25 Şubat 1986’da sona ermiştir (Tablo 1). 1986’da Corazon Aquino’nun devlet başkanlığına 

seçilmesi ve ülkedeki demokratik kurumlara tekrar işlerlik kazandırılmasıyla birlikte, hükümetle 

MNLF arasında kesintiye uğrayan barış müzakereleri yeniden başlamıştır. 11 Şubat 1987 tarihinde 

 
1 Daha detaylı bilgi için bakınız: Benedikter, Thomas, Modern Özerklik Sistemleri. Dünya Özerklik Örnekleri, Nika Yayınları, Ankara, 
2016, s. 277-286 
2 Özerk bölgenin resmi veb sitesine bakınız: https://armm.gov.ph/  
3 Daha detaylı bilgi için bakınız: Tanrıverdi, G. “Filipinler Barış Sürecinin Tarihsel Gelişimi: 1976-2016”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 

Kasım 2017, Sayı 2, Ankara, 2017, s. 60-61 

https://tr.wikipedia.org/wiki/25_%C5%9Eubat
https://tr.wikipedia.org/wiki/1986
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hawaii
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adı “Saligang Batas ng Pilipinas” olan FC’nin bugün de yürürlükte olan en son Anayasa’sı kabul 

edilmiştir.  

11 Mayıs 1992’deki Başkanlık seçimlerinde aday olmayan Aquino’nun desteklediği eski 

Savunma bakanı Fidel Ramos devlet başkanlığına seçildi. 1992-1998 döneminde devlet başkanlığı 

görevini üstlenen FC eski Genelkurmay Başkanı Fidel Ramos (Tablo 1), Corazon C. Aquino 

döneminde başlayan barışçıl politikaları sürdürmüş ve onun döneminde Müslüman toplulukların 

üzüntü ve gözyaşları bir nebze azalmıştır. Ülkede yaşayan Müslüman azınlıklar açısından Ramos 

döneminde üç önemli politik gelişme yaşanmıştır. Birinci gelişme, hapishanelerde tutuklu bulunan 

isyancı Müslüman liderler, isyancı askerler, muhalif politikacılar ve komünist liderlere af getirilerek 

1994 yılında serbest bırakılması, ülkedeki politik iklimin yumuşamasına neden olmuştur. İkinci 

gelişme, bitmeyen terör saldırıları ve uzun savaş döneminden sonra, Manila hükümeti ile Müslüman 

liderler arasında 2 Eylül 1996 tarihinde imzalanan Nihai Barış Antlaşmasının hayata geçirilmesi. 

Ramos döneminin üçüncü önemli gelişmesi ise Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi ile barış süreci ve 

müzakereler sürerken, Müslüman toplumun ikinci büyük aktörü olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi 

ile silahlı mücadelenin sürdürülüyor olmasıdır. Bir başka anlatımla, Müslüman toplumlar açısından 

Ramos dönemi “huzur ve barış ortamında kesintili savaş dönemi” olarak da adlandırılabilir.  

 

Tablo 1: Filipinler Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanları ve Yönetim Süreleri4 

Cumhurbaşkanı Dönem Süresi 

1. Manuel Roxas 1946-1948 

2. Elpidio Quirino 1948-1953 

3. Ramon Magsaysay 1953-1957 

4. Carlos P. Garcia 1957-1961 

5. Diosdado Macapagai 1962-1965 

6. Ferdinand E. Marcos 1966-1986 

7. Corazon C. Aquino 1986-1992 

8. Fidel V. Ramos 1992-1998 

9. Jozeph E. Estrada 1998-2001 

10. Gloria M. Arroyo 2001-2010 

11. Benigno Aquino III. 2010-2016 

12. Rodrigo Roa Duterte 2016 –  

  

1998-2001 döneminde devlet başkanı görevini üstlenen Joseph Estrada5 (Tablo 1), Ramoz 

dönemindeki barış ortamını sürdürememiş ve bir yandan Güney Filipinlerde huzursuzluk ve 

çatışmalar artmış diğer yandan da İslami Cephe ile Manila hükümeti arasındaki diyalog ortamı sona 

ermiştir. Estrada’nın FC devlet başkanı olarak görev sürdüğü 1998-2001 dönemi, Müslüman 

gerillalar ile hükümet güçleri arasında çok sert çatışmaların olduğu, büyük çaplı askeri operasyonlar 

sonucunda binlerce kişinin zorunlu göç ettiği, yüzlerce Müslümanın öldürüldüğü veya yaralandığı 

bir karanlık dönem olarak tarih kitaplarında yer almıştır. Nisan 2000’de Filipin silahlı kuvvetlerinin 

Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin kurduğu Abubakar kampına düzenlediği askeri operasyon 

sonucunda hem ülke genelindeki barış ortamı sonlanmış hem de binlerce kişi çatışma bölgesinden 

göç etmek zorunda kalmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmeler sonucunda 2000 yılında Moro İslami 

Kurtuluş Cephesi cihat ilan ederek hükümete savaş açmıştır. Derinleşen ekonomik kriz, yolsuzluk 

iddiaları, önlenemeyen yoksulluk ve kanlı iç savaş Estrada’nın sadece 3 yıl süren başkanlık görevini 

bırakmasına ve koltuğunu Arroyo’ya devretmesine neden olmuştur. 

 

 

 

 

 
4 Sadece İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemi kapsamaktadır.  
5 Filipinler halkı eski bir aktör olan Joseph Estrada’ya o dönemde “Erap” diyorlardı.  
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Harita 1: Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi Siyasi Haritası 

 
 

Günümüzde FC sınırları içinde 5 milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Ülkedeki 

Müslüman topluluklar Mindanao adasının güney kesimlerinde, Palavan adasında ve Sulu 

takımadalarında yoğunlukta ikamet etmektedirler. Tablo 2’de de görüldüğü gibi Basilan, 

Magindanao, Sulu, Tavi-Tavi ve Lanao-Del-Sur eyaletleri Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nde 

yer alan beş eyalettir (Harita 1). Bu beş eyalet hem Filipinler’deki Müslüman toplulukların en 

yoğun olduğu eyaletlerdir, hem de küresel ölçekte İslam dünyasının küçük bir parçasıdır. 

Magindanao ve Lanao-Del-Sur eyaletleri Mindanao adasının güneyinde yer alırken, Basilan, Sulu 

ve Tavi-Tavi adaları Sulu Takımadalarında yer almaktadırlar. Mindanao Özerk Müslüman 

Bölgesi’nin toplam yüzölçümü 12 695 km2 olup, 2015 yılındaki toplam nüfusu da 3,8 milyondur 

(Harita 1). 1990 yılında Özerk Bölgede 2,1 milyon kişi yaşarken bu sayı 2000 yılında 2,8 milyona, 

2010 yılında 3,2 milyona ve 2015 yılında da 3,8 milyona yükselmiştir.6  Bir başka anlatımla bugün 

nüfusu 105 milyonu aşan Filipinlerde Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nin ulusal nüfus içindeki 

payı %4’ün altındadır. 

FC anayasası ARMM hükümetine aşağıda sıralanan alanlarda yetkiler devretmiştir:7 

            -Kamu idaresinin örgütlenmesi, 

            -Parasal öz kaynakların niteliği, 

            -Geleneksel mülkiyet hakları ve doğal kaynaklar, 

            -Kentsel ve bölgesel gelişim planlanması, 

            -Ekonomik alanda gelişme ve sosyal politika, 

            -Turizm, 

            -Eğitim politikası, 

            -Kültürel mirasın korunması ve teşvik edilmesi.  

     “Özerk bölgenin savunması ve güvenlik meselesi anayasal olarak ulusal hükümete yetki 

tanırken”, yerel polis sorumluluğu hususunda bulunması gereken yetki kesin ve çok açık bir 

biçimde belirlenmemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 
6 Daha fazla bilgi için bakınız: https://armm.gov.ph/ ve     
7 Benedikter, Thomas, Modern Özerklik Sistemleri. Dünya Özerklik Örnekleri, Nika Yayınları, Ankara, 2016, s. 283 
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Tablo 2: Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nin İdari Yapısı ve Özellikleri (2010 Yılı)8 

Eyalet Başkent Eyalet Nüfusu Eyalet 

Yüzölçümü 

(km2) 

Aritmetik Nüfus 

Yoğunluğu 

(kişi/km2) 

1. Basilan İsabela 293 322 1 234 238 

2. Magindanao Shariff Aguak 944 718 4 900 193 

3. Sulu Jolo 718 290 1 600 449 

4. Tavi-Tavi Panglima-Sugala 366 550 1 087 337 

5. Güney Lanao Maravi 933 260 3 873 240 

TOPLAM  3 256 140 12 695 2569 

 

2 Eylül 1996 tarihinde Endonezya’nın ara buluculuğu ile FC hükümeti ve MNLF arasında 

yeni bir sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşme revize edilmiş yeni bir ARMM’nin kurulmasını değil, 

Mindanao’daki 14 vilayeti de içine alan çok daha geniş çerçeveli bir “Güney Filipinler Barış ve 

Kalkınma Konseyi” (SPCPD) kurulmasını öngörmüştür. Ancak Mindanao’daki Hıristiyan azınlık 

bu sözleşmeyi, özellikle de MNLF’ye biçilen liderlik rolünü şiddetle reddetmiş, kendilerinin barış 

ve özerklik müzakerelerinden dışlanmasını da ayrıca protesto etmişlerdir.  ARMM özerk 

yönetiminin 1996 yılında yaptığı demokratik seçimlerde hem Özerk Bölge parlamentosunun 120 

üyesi seçilmiş hem de Nur Misuari vali olarak atanmıştır. Vali Misuari kendi başarısızlığından zayıf 

ve kusurlu özerkliği sorumlu tutmuş ve silahlı mücadeleye geri dönmüştür. Kısa süreli silahlı 

direniş, hükümet güçleri tarafından hızla bastırılmış ve sonuçta 2001 yılında MNLF’nin lideri 

Misuari Malezya’ya sürgüne gönderilmiştir.10 

Gloria Macapagal-Arroyo FC’nin ikinci kadın başkanı olmuş ve ülkeyi 2001-2010 

döneminde yönetmiştir. Dokuz yıl süren başkanlık döneminde merkezi hükümet ile Müslüman 

topluluklar arasında barış süreci inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Bu nedenle Müslüman toplumlar 

açısından Arroyo dönemi “kısmi barış ve kısmi savaş dönemi” olarak da adlandırılabilir. Arroyo 

döneminde Müslüman toplumların özgürlük mücadelesi açısından çok olumlu bir gelişme 

yaşanmıştır. İslami cephe liderlerinin baskısıyla Müslümanlar ve hükümet yetkilileri arasındaki 

barış görüşmelerine ilk kez bağımsız ve tarafsız bir üçüncü taraf katılmaya başlamıştır. Arabulucu 

taraf olarak Malezya’nın barış müzakerelerine katılmasıyla Filipin Müslümanlarının eli 

güçlenmiştir. Daha sonraki dönemde yeni ülkelerin, yeni sivil toplum kuruluşlarının, yeni siyasi 

aktörlerin de barış müzakerelerine katıldıkları görülecektir. 

2006 yılında FC hükümeti ülkedeki idam cezalarını tamamen kaldırmıştır.  Filipinler, insan 

hakları ve demokrasi konusunda sürekli eleştiri yağmuruna tutulan bir ülkedir. Bu nedenle, ölüm 

cezalarının kaldırılması ülkenin demokratikleşmesi açısından olumlu ve isabetli bir adım olmuştur. 

5 Ağustos 2008 tarihinde “Ata Toprağı Üzerine Antlaşma Memorandumu” imzalanarak Müslüman 

toplulukların özlemle bekledikleri Bangsomoro devletinin hukuki çerçevesi oluşturuldu. 11  FC 

Yüksek Mahkemesi bu antlaşmayı anayasaya aykırı bularak iptal etmiş olsa da, bu memorandum ile 

birlikte 2014 yılında imzalanacak olan Bangsamoro Anlaşması’nın temelleri atılmıştır.  

Mindanao barış sürecini yürütmek için 2005 yılında Malezya, Libya, Brunei, Japonya, 

Norveç ve AB’den oluşan Uluslararası Gözlem Takımını (IMT) kurmuşlardır.  2009 yılında ise 

devletler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ilk karma arabuluculuk girişimi olan Uluslararası 

Temas Grubu (ICG) oluşturulmuştur. Temas grubunda Japonya, Büyük Britanya, Suudi Arabistan 

ve Türkiye’nin yanı sıra dört uluslararası sivil toplum kuruluşu da (Muhammadiyah Vakfı-

Endonezya, Asya Vakfı-ABD, İnsani Diyalog Merkezi-İsviçre ve Uzlaşma İmkânları- Büyük 

 
8 http://psa.gov.ph/  

9 Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi sınırları içinde yer alan beş eyaletin ortalama aritmetik nüfus yoğunluğunu göstermektedir.  
10 Daha detaylı bilgi için bakınız: Benedikter, Thomas, Modern Özerklik Sistemleri. Dünya Özerklik Örnekleri, Nika Yayınları, Ankara, 
2016, s. 281 
11 Daha detaylı bilgi için bakınız: Tanrıverdi, G. “Filipinler Barış Sürecinin Tarihsel Gelişimi: 1976-2016”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 

Kasım 2017, Sayı 2, Ankara, 2017, s. 68 
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Britanya) yer almıştır. Farklı dönemlerde yapılan uluslararası arabuluculuk çalışmalarının 

sonucunda, Filipinler Hükümeti ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) arasında 15 Ekim 2012 

tarihinde Bangsamoro Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. 12  Daha sonra bu iki siyasi aktör 

Bangsamoro Çerçeve Anlaşması’nda ilkeleri belirlenen çözüm sürecinin ayrıntılarını ortaya koyan 

kapsamlı barış antlaşmasını 27 Mart 2014 tarihinde Manila’da imzalamışlardır. Uluslararası Temas 

Grubu üyesi olarak barış sürecine destek veren ülkemizi imza töreninde Dışişleri Bakan Yardımcısı 

Büyükelçi Naci Koru temsil etmiştir.13 

 

2. Bangsamoro Çerçeve Antlaşması ve Bangsamoro Bölgesel Yönetimi 

1992-2015 döneminde FC her biri ayrılıkçı Müslümanlar ve Mindanao sorunu konusunda 

kendine has bir politik yaklaşım geliştiren dört farklı devlet başkanı (Fidel V. Ramos, Jozeph E. 

Estrada, Gloria M. Arroyo ve Benigno Aquino III.) tarafından yönetilmiştir. ARMM’nin kendisi de 

bu dönemde beş farklı vali tarafından yönetilmiş, fakat Mindanao’daki çatışmalar, zorunlu göçler, 

terör olayları ve gözyaşları bir türlü son bulmamış. Özlenen barış ve huzur iklimi Mindanao adasına 

bir türlü gelmemiştir ancak beklenmedik bir anda 2014 yılında imzalanan Kapsamlı Bangsamoro14 

Anlaşması Mindanao’daki barış umutlarını yeniden arttırmıştır. 

2010-2016 döneminde devlet başkanı görevini üstlenen “Noynoy” lakaplı Bening Aquino 

III. hükümeti ile Müslümanlar arasındaki barış görüşmelerini sürdürmüş ve onun döneminde Filipin 

adalarında huzur ve barış rüzgârları esmeye başlamıştır. 15 Ekim 2012 tarihinde Birinci 

Bangsamoro Çerçeve Anlaşması ve 27 Mart 2014 tarihinde Kapsamlı Bangsamoro Çerçeve 

Anlaşmasının imzalanması, Bening Aquino III. hükümetinin en büyük siyasi başarılarıdır. Dokuz 

başlıktan oluşan Kapsamlı Bangsamoro Anlaşması; özerk Müslüman bölgenin hükümeti, seçilmiş 

bir yasama meclisi, anayasa, başbakan ve kabine, toprak ve arazi mülkiyeti, ayrıca doğal kaynak ve 

finansal gelirlerinin paylaşımı konularını kapsamaktadır. Anlaşma Filipinler meclisinden 

geçmesinden sonra dört ay içerisinde referandum yapılarak Bangsamoro Geçiş Hükümetinin 

kurulmasını öngörmektedir. Ayrıca 80 kişiden oluşacak meclis bir sonraki seçimlere kadar görevini 

yürütecektir. Bu karmaşık siyasi süreçte alınan politik kararların ve antlaşma maddelerinin 

uygulanışını gözetlemek ve denetlemek amacıyla “Bağımsız Gözlemci Heyeti” oluşturulmuştur. 

Böylece Moro halkının uğruna uzun süre mücadele ettiği “ata toprağına kavuşma” ve “öz doğal 

kaynaklara hâkimiyet” süreci kâğıt üzerinde de olsa başlamıştır.15  Bangsamoro süreci işlerken, 

Güney Filipin adalarının teröristlerden arınması ve gündelik hayatın normalleşmesi, ayrıca gerilla 

güçlerinin silahlarını bırakması ve parlamenter bir yönetiminin iş başına geçmesi planlanmıştır. Bu 

aşamada askerlerinin tamamını tasfiye edilmesi ve sivil hayata dönen MILF’nin de faaliyetlerine bir 

siyasi parti olarak devam etmesi öngörülmüştür.16  

2014 yılında imzalanan Kapsamlı Bangsamoro anlaşmasıyla siyasal otonomi ve Müslüman 

hakları yeniden düzenlenmiştir.  Daha önce uygulamaya konulmak istenen ama halkın desteğini 

almayan, devlet başkanı Benigno Aquino III. tarafından da “başarısız bir deneme”, olarak 

tanımlanan Müslüman Mindanao Otonom Bölgesi düzenlemesi kaldırılmış, onun yerine daha fazla 

otonomi ve daha fazla siyasal özgürlükler getiren Bangsamoro bölgesel yönetim düzenlenmesi 

getirilmiştir. Yeni anlaşmayla bölgeye bakanlıklar sistemine dayalı bir bölgesel otonom hükümetin 

kurulması, siyasi partilerin halk oyuyla meclise seçileceği özerk bir siyasal sistem getirilmiştir. 

Çerçeve anlaşmada merkezi hükümetin kullanacağı yetkiler, merkezi hükümet ile otonom bölge 

hükümeti arasında paylaşılacak olan yetkiler ve otonom bölgeye devredilecek yetkilerden oluşan 81 

 
12 Daha detaylı bilgi için bakınız: http://scolakoglu.blogspot.com.tr/2014/06/mindanao-bars-sureci-bir-basar-hikayesi.html  
13 Daha detaylı bilgi için bakınız:  http://www.mfa.gov.tr/bakan-yardimcisi-koru-filipinler-hukumeti-ile-milf-arasindaki-kapsamli-
baris-anlasmasinin-imza-torenine-katildi.tr.mfa  
14 Bangsa” kelimesi Malay kökenli bir kelime olup “halk” veya “millet” anlamına gelmektedir. Bugün Güney Filipinlerde yaşayan 
Müslüman Moro halkı kendi etnik kimliğini Hristiyan Filipinlilerden ayırmak için bu kelimeyi kullanmakta ve kendilerini 
“Bangsamoro”, yani “Moro halkı” olarak tanımlamaktadırlar. 
15 Daha detaylı bilgi için bakınız: Tanrıverdi, G. “Filipinler Barış Sürecinin Tarihsel Gelişimi: 1976-2016”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 

Kasım 2017, Sayı 2, Ankara, 2017, s. 71 

16 Bakınız: http://insamer.com/tr/filipinlerde-siyasi-donusum-ve-bangsamoro-konusu_1361.html  
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ayrı yetki alanı listelenmiştir. Bu yetkilerden 9 tanesi merkezi hükümette kalacak, 14 tanesi merkezi 

yönetim ile otonom bölge hükümeti arasında paylaşılacak ve geri kalan 58 yetki alanı ise otonom 

hükümete devredilecektir.17  Özetle 2012 yılında imzalanan çerçeve antlaşması ve 2014 yılında 

imzalanan kapsamlı antlaşma sonucunda Bangsamoro Antlaşması olgunluk kazanmıştır. 

Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin lideri Salamat Haşim 18  Müslüman toplulukların 

isteklerini büyük ölçüde karşılayan Bangsamoro Çerçeve Anlaşmasını şu sözlerle değerlendirmiştir: 

“Güney Filipinler’de Bangsamoro Müslümanlarının verdiği silahlı mücadele ne sadece Moro 

Müslümanlarının toplumdaki meşru konumlarının mücerret bir savunmasıdır ne de gasp edilmiş 

topraklarında somut bir arazi sahipliği davası veya meşru bir özerklik meselesidir. Bilakis, 

Bangsamoro Müslümanlarının kendi vatanlarında İslam adına kendi ayakları üzerinde kuracakları 

bir yönetim sisteminin inşası mücadelesidir.”19 

 

 
Foto 1: Bangsamoro Çerçeve Anlaşmasına Katılan Başlıca Siyasal Aktörler 

 

Bangsamoro Çerçeve Anlaşması aşağıdaki hukuki maddeleri kapsamaktadır:20 

• Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi (ARMM) yerine Bangsomoro Özerk Bölgesinin 

(BÖB) kurulması kararlaştırılmıştır. ARMM yönetimi yerine yeni bir Bangsamoro bölgesel 

yönetimi oluşturulacaktır.  

• BÖB kapsadığı ana coğrafi alan olarak Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu 

ve Tawi Tawi eyaletlerini içeren ve daha önceki dönemde ARMM’nin kapsadığı coğrafi saha 

belirlenmiştir. Sınırlar dahilindeki bölgeler, kentler, belediyeler, köyler ve coğrafi alanlar 

 
17 Bakınız: http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2015/06/TURKISH_The-Philippines_Annexe-to-main-paper-
Proof1.pdf  
18 Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin lideri Salamat Haşim’in kısa biyografisi için bakınız:     

• http://www.worldislamlaw.ru/?p=1436 

• http://www.islamweb.net/en/article/43161/ 
19 http://insamer.com/tr/mucadele-ahlaki-kendi-liderinin-kaleminden-bangsamoro-mucadelesi_1113.html 
20 Bangsamoro Çerçeve Anlaşmasıyla ilgili daha detaylı bilgi için bakınız:  

• https://kontrasalvo.wordpress.com/2012/10/18/bangsamoro-cerceve-anlasmasi/ 

• http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2015/06/TURKISH_The-Philippines_Annexe-to-main-paper-

Proof1.pdf 

• http://insamer.com/tr/filipinlerde-siyasi-donusum-ve-bangsamoro-konusu_1361.html 

• http://www.haksozhaber.net/moro-muslumanlari-baris-sonrasiyla-yuzlesiyor-47216h.htm  

• http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2012/12/PhilippinesPaper-Turkish.pdf  

• http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2015/06/TURKISH_The-Philippines_Annexe-to-main-paper-

Proof1.pdf 
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Bangsamoro’nun seçim birimlerini oluşturacaktır. Bu yeni otonom idareye ek olarak Cotabato ve 

İsabele şehirleri ile Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato bölgeleri de dâhil edilecektir.   

• Bunun yanı sıra, yerel yönetiminin aldığı kararla ya da seçmenlerin %10’nun imzasıyla 

yeni otonom idareye katılmak isteyen bölgelerde Bangsamoro bölgesel yönetimine dahil 

edilebileceklerdir.  

• 2016 yılında tamamlanması öngörülen geçiş sürecinde, silahsızlanma sağlanacak ve 

Filipinler ordusu BÖB’inden çekilecek, geçiş süreci, bağımsız komisyonlar aracılığıyla 

denetlenecektir.  

• BÖB bir Temel Yasa’yla yönetilecek, Bangsamoro Temel Yasası’nın hükümleri 

tarafların tüm anlaşmalarıyla uyumlu olacaktır. Temel Yasa, Bangsamoro yaşam biçimini 

yansıtacak ve uluslararası yönetim standartlarına uygun olacaktır. Temel Yasa, Bangsamoro halkı 

tarafından hazırlanacak ve bölgesindeki seçmenler tarafından onaylanacaktır. 

• Çerçeve anlaşma, bir geçiş komisyonu kurulmasını ve bu komisyon üyelerinden sekiz 

tanesinin (komisyon başkanı da dahil olmak üzere) MILF tarafından, 7 tanesinin ise Filipinler 

hükümeti tarafından seçilmesini öngörmektedir. Kurulacak komisyon ise Bangsamoro Temel 

Kanunu için taslak hazırlayacak, bu taslak daha sonra onaylanmak için Filipinler Parlamentosu’na 

sunulacak daha sonrada Bangsamoro halkının kabulüne sunulacaktır. Bu anlaşmanın dikkate değer 

yönü ise kurulacak bölgesel yapının partileri güçlendirmeye dayalı bir parlamenter sisteme dayanan, 

siyaseti geliştirmeyi hedefleyen, partileri teşvik eden, geleneksel siyasetçiler ve yerel 

hanedanlıklarının ortaya çıkabileceği “kazanan her şeyi alır” anlayışından ziyade farklı gruplar 

arasında işbirliğini geliştiren “bakanlıklararası” bir yapı olması şartını koşuyor olmasıdır.  

• 2016'da ise Müslümanların ağırlıkta olduğu bazı bölgelerde özerk yönetime katılım 

referandumu yapılacaktır. Referandumla birlikte yapılacak seçimlerde bölgede kurulacak olan 

partiler de yönetim için yarışacak, seçimle meclis oluşturulacak ve buradan seçilecek bir başbakanın 

kuracağı hükümet bölgeyi yönetecektir. 

• Çerçeve anlaşmanın diğer maddeleri İslami kanunların güçlendirilmesini, yerel halkın 

haklarına saygı duyulmasını, MILF üyesi silahlı güçlerinin silahtan arındırılmasını, Filipin 

ordusunun yerel güvenlikle ilgili yetkilerinin hem Filipinler hem de Bangsamoro hükümetlerine 

karşı sorumlu olacak bir polis kuvvetlerine devredilmesini vaat etmektedir. 

• BÖB’inin iç güvenliği Moro yönetimine ait polis sağlarken, dış güvenlik Filipinler 

hükümetinin sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca, Bangsamoro hükümeti, bölgedeki yeraltı kaynakları 

gelirinin %75'ini alacak ve BÖB ekonomisi de özerk olacaktır. 

• Bangsamoro’da İslam hukukuna göre bir anayasa hazırlanacak ve aynı şekilde İslam 

hukukuna uygun mahkemeler kurulacaktır. Bölgedeki eğitim, hukuk, seçimler gibi hususlar Moro 

yönetimi tarafından düzenlenecektir.  

• Bangsamoro Antlaşmasını imzalayan taraflar, şeriat mahkemelerinin güçlendirilmesi ve 

davalara karar verme yetkisinin genişletilmesi gereğini kabul etmektedir. BÖB, şeriat adalet sistemi 

üzerinde yetkili olacaktır. Şeriat egemenliği ve uygulaması sadece Müslümanlar için geçerli 

olacaktır.  

Mindanao barış sürecine Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin de önemli katkıları olmuştur. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenen III. İstanbul 

Arabuluculuk Konferansı’nda Mindanao barış süreci, geniş katılımlı ve uluslararası ölçekli bir 

panelde tartışılmıştır. Başarılı bir arabuluculuk faaliyeti olarak sunulan Mindanao barış süreci, 

bizzat bu süreci yürüten siyasi aktörler olan Filipinler Hükümeti Barış Heyeti Başkanı Prof. Miriam 

Coronel-Ferrer, Moro İslami Özgürlük Cephesi Müzakere Heyeti Başkanı Mohaqher Iqbal, 

Mindanao Barış Süreci için Malezya Hükümeti Baş Kolaylaştırıcısı Tengku Dato Ab Ghaffar Bin 

Tengku Mohamed ve Güney Filipinler’deki Barış için İİT Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Sayed 

Qasim El-Masry tarafından tartışılmıştır.21   

 

 
21 Bakınız: http://scolakoglu.blogspot.com.tr/2014/06/mindanao-bars-sureci-bir-basar-hikayesi.html  
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3. Mindanao’daki Barış Sürecini Gölgeleyen Trajik Gelişmeler: Marawi 

Kalkışması, Mamasapano Saldırıları ve Zamboanga Krizi 

Filipinlerin tüm kesimlerinden büyük destek gören Bangsamoro Çerçeve Anlaşması 

olgunlaştı ve tam uygulanacaktı ki 2015 yılında yeni bir terör dalgası Filipinleri ateşe verdi ve barış 

girişimlerini durdurdu. 25 Ocak 2015 tarihinde MILF’den kopanların oluşturduğu yeni bir örgüt 

olan Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BIFF) Mindanao’nun Mamasapano bölgesinde 

gerçekleştirdikleri saldırılar sonucunda 44 Filipinli polis görevlisi ile 18 Müslüman savaşçısı 

hayatını kaybetti. Bu trajedi hem Müslüman toplulukları, hem hükümet yetkililerini hem de 

ülkedeki Hristiyanları çok üzmüştür. Sonuçta, Filipin hükümeti ile Müslümanlar arasındaki 

ötekileştirme ve güvensizlik artmıştır. Bu yaşanan üzücü olaylar üzerine beklendiği gibi 

Bangsamoro Çerçeve Anlaşması’nın FC meclisine gelmesi ertelenmiştir.22 Bunun sonucunda ülke 

genelinde yoğun bir siyasi protesto dalgası oluşmuş ve milyonlarca Hristiyan Filipinli Müslüman 

azınlıklara daha fazla özerkliğin verilmesine karşı çıkmışlardır. Bu kriz döneminde Devlet 

Başkanının ve Filipin hükümetinin bu sancılı süreci iyi yönetemedikleri görülmüştür.  

2012 yılında imzalanan Bangsamoro Çerçeve Antlaşması MNLF üyeleri tarafından büyük 

bir tepki ve kızgınlıkla karşılanmıştır.  Bu tepki ve kızgınlık kendi cumhuriyetlerine kurmaya kadar 

gitmiştir. Hem MILF yöneticilerine hem de hükümet yetkililerine karşı isyan bayrağı açan MNLF 

Lideri Nur Misuari 12 Ağustos 2013 tarihinde Bağımsız Bangsamoro Cumhuriyetini ilan etmiştir. 

Bu bağımsızlık ilanı hem uluslararası arenada hem de Filipinler hükümeti nezdinde herhangi bir 

karşılık bulamamasına rağmen dünya siyasi gündeminde şaşkınlıklara neden olmuştur. MNLF 

güçleri 9 Eylül 2013 tarihinde Mindanao adasının güney batısında bulunan Zamboanga şehrine 

girmiş, insanları esir almış ve Bangsamoro Cumhuriyetine ait bayrağı belediye binasına asmaya 

kalkışmışlardır. Bu olay, FC hükümetinin beklemediği bir anda gerçekleştirilen bir bağımsızlık 

haykırışı bir özgürlük mücadelesiydi ama aynı zamanda da bir yerel darbe kalkışması, ülke 

bütünlüğüne yönelik silahlı bölünme girişimiydi. Zamboanga krizi olarak bilinen bu olay 20 gün 

kadar sürmüş ve bu dönem içinde MNLF ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar 

yaşanmıştır. Bir ay dahi ayakta kalamayan Bangsamoro Cumhuriyeti temeli atılamadan yıkılmış, 

Filipinlerin bölünmez bütünlüğü korunmuş fakat bunun faturasını hem sivil halk hem de Filipinler 

devleti çok ağır ödemiştir. Yüzlerce köy boşaltılmış veya bombalanmış, binlerce aile evsiz kalmış, 

yaklaşık 100 000 insan yerlerinden, yurtlarından zorla göç ettirilmiş ve en acısı da 12 sivil insan 

hayatını kaybetmiştir. 23 Zamboanga krizinin izleri kurumadan bu kez Marawi şehrinde yeni bir kriz 

ortaya çıkmış ve Filipinli Müslümanların barış umutları yine ertelenmiştir.  

Abdurajak Janjalani tarafından 1991 yılında kurulan Abu Sayyaf Grubu Mindanao, Basilan 

ve Sulu adalarında faaliyet gösteren İslami terör örgütü olup, 2002 yılında 1000’den fazla askeri 

üyesi olduğu bilinmektedir.24 Güney Filipinlerde bağımsız bir İslam devleti kurmak için mücadele 

eden örgüt, birçok terör olaylarına karıştıktan sonra zaman içinde kan kaybetmiştir ve 2006 

yılındaki üye sayısının 200 ile 400 arasındaki rakamlara gerilediği tahmin edilmektedir.25 Malezya 

ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Abu Sayyaf Grubu, rehin alma, 

bombalama, terör olayları, insan kaçakçılığı ve şiddet eylemleriyle ünlenmiş olduğundan dolayı 

Filipin hükümeti yetkililerine göre kanlı bir terör örgütüdür. Mayıs 2017’de Abu Sayyaf Grubu 

kardeş örgüt Maute aracılıyla Güney Lanao eyaletindeki Marawi kentini işgal etmiş ve hükümet 

güçleri ile girilen çatışmalar sonucunda çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştır.  

Ebu Seyyaf örgütü lideri Isnilon Hapilon, 2014 yılında yayınladığı bir video ile kendisini 

DAEŞ’in Güneydoğu Asya lideri olarak ilan etmiştir. Ebu Seyyaf örgütü Güney Filipinlerde farklı 

 
22 Bakınız: http://insamer.com/tr/filipinlerde-siyasi-donusum-ve-bangsamoro-konusu_1361.html  
23 Bakınız: http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2015/06/TURKISH_The-Philippines_Annexe-to-main-paper-
Proof1.pdf  
24 Abdurajak Janjalani tarafından kurulan Abu Sayyaf terör örgütü ile ilgili bakınız: Sevinç, B., Çiftçi İ., “Uzakdoğu'dan Güney Asya'ya 

Şiddet ve  Terörizm”, Karınca Yayınları, İstanbul, 2015 

25 Daha fazla bilgi için bakınız: https://www.ihh.org.tr/arsiv/fotograf/yayinlar/dokumanlar/215-moro-ozerklik-arifesinde-
dokuman.pdf 

https://www.kitapburada.com/uzakdogudan-guney-asyaya-siddet-ve-terorizm-p691332.html
https://www.kitapburada.com/uzakdogudan-guney-asyaya-siddet-ve-terorizm-p691332.html
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tarihlerde yabancı turistleri ve Filipinler vatandaşlarını kaçırma, fidye isteme ve öldürme gibi terör 

olaylarına karışmıştır. Amerika’nın en çok aranan ve başına ödül konulan teröristler listesinde yer 

alan Hapilon’un yakalanması için yapılan operasyon ve örgüt üyelerinin Mayıs 2017’de Marawi 

şehrini ele geçirmeye çalışmasıyla başlayan çatışmalar, barış sürecinin sekteye uğramasına neden 

olmuştur. DAEŞ’in Filipinler’deki varlığına karşı radikal önlemler almaya çalışan hükümet, Marawi 

kalkışmasını önlemek için kenti bombalamış, bunun sonucunda Müslüman nüfusun yoğunlukta 

yaşadığı şehirden yaklaşık 300 000 kişi göç etmek zorunda kalmıştır. 26  MILF, barış sürecinin 

korunması için operasyonlar sırasında hükümete destek vermiş ve kuşatılan Marawi şehrinde bir 

tahliye koridoru açılması ve sivillerin şehirden çıkarılması için yoğun çalışmalar yapmıştır. Omar 

Maute ve Isnilon Hapilon’un öldürülmesiyle hükümet güçleri kenti tamamen kontrol altın almayı 

başarmıştır. Ancak ele geçirdikleri Marawi, bir enkaz yığınına dönüşmüş ölü bir şehirdir.27 Oysa 

tarihî camileri ve diğer yapılarıyla Marawi kenti, bölgede İslam’ın uzun geçmişinin izlerini taşıyan, 

bu özellikleri dolayısıyla da Mindanao Müslümanları tarafından “Filipinler’in Mekkesi” olarak 

bilinmektedir. Marawi şehri ve Mamasapano bölgesinde meydan gelen trajik olaylar barış sürecine 

büyük darbe vurmuş, sonuçta Müslüman gerillalar ile Manila hükümeti arasında süren 17 yıllık 

müzakereler sonuçsuz kalmıştır. Bu karamsar siyasal ortamda göreve gelen Duterte’nin başkan 

seçilmesiyle Müslüman azınlıkların özlemle bekledikleri barış rüzgârları tekrar esmeye başlamıştır.   

4. Rodrigo Duterte Dönemi ve Bangsamoro Temel Yasa Tasarısı 

2010-2016 döneminde Cumhurbaşkanı görevini üstlenen Benigno Aquino III. 2016 yılında 

cumhurbaşkanlığı koltuğunu Rodrigo Roa Duterte’ye bırakmıştır. Rodrigo Duterte'nin Mindanao 

adasında doğup büyümüş olması, seçimlerde açıkça “Uyuşturucuya hayır, federalizme evet” 

propagandasını yürütmüş olması, Müslümanların gelenek-göreneklerini çok yakından tanıması ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %40'a yakın oy alması barış sürecine dair olumlu beklentileri 

güçlendirmiştir.  9 Mayıs 2016 tarihinde yapılan başkanlık seçimleri sonucunda 30 Haziran 2016 

tarihinde FC başkanı koltuğuna Rodrigo Roa Duterte’nin oturmasıyla birlikte ülke üzerindeki 

kötülük bulutları dağılmaya başlamıştır. Davao şehrinin eski belediye başkanı olan Duterte’nin 

Müslümanların yoğunlukta yaşadığı Mindanao adasından gelen Katolik bir Hristiyan olması, ayrıca 

çok renkli bir karaktere sahip olması kendisine kuşkuyla ve önyargı ile bakılmasına neden olmuştur. 

Fakat Müslümanları yakından tanıyor olması, hatta özgürlük Mücadelesini yürüten Müslüman 

liderlerle yakın dostluğu olması barış görüşmeleri açısından her iki taraf için de büyük bir avantaj 

sağlamıştır. FC tarihinde ilk kez Mindanao adası kökenli bir siyasetçi, devlet başkanı seçilmiş ve ilk 

kez Müslüman sorunlarını yakından bilen ve Müslümanlarla duygudaşlık kurabilen bir lider 

hükümet yönetiminin başına getirilmiştir.  

Bangsamoro Geçiş Komisyonu tarafından 2017 yılının kasım ayında Mindanao Adası’ndaki 

Sultan Kudarat şehrinde geniş katılımlı “Bangsamoro Toplantısı” düzenlenmiştir. Bölgedeki farklı 

paydaşlardan 1,5 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantıyla Mindanao’da yaşayan 

Müslümanlar, barıştan yana olduklarını bir daha göstermişlerdir. Güvenliğin MILF üyeleri 

tarafından sağladığı toplantıya Devlet Başkanı Duterte de onur konuğu olarak katılmış ve barış 

sürecini destekleyen uzun bir konuşma yapmıştır. FC’nin Federal yapıya geçilmesini ve 

Bangsamoro Çerçeve Anlaşması’nın meclisten onay almasını savunan Duterte, Müslüman Moro 

halkına verilen özerklik sözünün yerine getirilmesini de savunmuştur. 28  Temmuz 2017’de 

“Filipinler'de Bangsamoro Temel Yasası Tasarısı hükümete sunulmuştur”29 başlığıyla Türk medya 

kuruluşları okuyucularına çok güzel bir haber duyurmuşlardır. Müslüman topluluklara özerk 

yönetimi tasdik eden bu anayasanın onaylanmasıyla Güney Filipinlerde 40 yıldan fazla süren 

savaşın sona erdiği ve Bangsamoro Müslümanlarının kendi topraklarında özgür yaşayabilecekleri 

 
26 Daha fazla bilgi için bakınız: http://insamer.com/tr/bangsamorodaki-son-gelismeler-ve-sikiyonetim-ilani_717.html 
27 Bazı yayın organlarına göre Marawi çatışmalarında 500’den fazla insan ölmüştür. Marawi kalkışması için bakınız: 
https://www.timeturk.com/bangsamoro-bir-adim-sonrasi-zafer/haber-698362 
28 Bakınız: http://insamer.com/tr/filipinlerde-siyasi-donusum-ve-bangsamoro-konusu_1361.html  
29 Bakınız: https://aa.com.tr/tr/dunya/filipinlerde-bangsamoro-temel-yasasi-tasarisi-hukumete-sunuldu/863569  
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tüm dünyaya duyurulmuş oldu.30 Aşağıdaki satırlarda bu haber hiç değiştirilmeden okuyuculara 

sunulmuştur:  

“Filipinler'de Müslüman direnişçiler, hükümet ile vardıkları barış anlaşması kapsamında 

hazırladıkları yeni Bangsamoro Temel Yasası Tasarısını Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye 

sundu. Filipinler'de yayın yapan Philipine Star gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, 

Moro İslami Kurtuluş Cephesi, barış anlaşması kapsamında ülkenin güneyinde Müslüman nüfusun 

yoğun olarak yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanıması 

öngörülen Bangsamoro Temel Yasası tasarısını hükümete iletti.”31 

Konuyu özetlersek Bangsamoro Anayasasının FC meclisinde onaylanması ile aşağıdaki 

temel sonuçlar ortaya çıkmıştır: 

A) Filipinler tarihinde ilk kez Müslüman topluluklara özerk bir devlet kurma yetkisi 

verilmiş olacak ve yakın gelecekte dünya siyasi haritasına yeni bir Müslüman devlet yerini 

alacaktır. Böylece Mindanao adası İslam coğrafyasının yeni bir üyesi olarak uluslararası siyasi 

arenada onay almış olacaktır. 

B) Bangsamoro Anayasası ile kurulan Bangsamoro özerk yönetim bölgesi (BÖYB) 

Müslüman Mindanao Özerk Bölgesinin yerine geçecek ve Morolu Müslümanlarının kendi meclisi, 

kendi bakanları, kendi hükümeti olacaktır. Bir başka anlatımla Filipinler tarihinde ilk kez 

Müslüman topluluklar kendi siyasal kaderini yönetebilecekler, finansal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik kararlarını kendileri verebileceklerdir.  

C) Merkezi hükümet ile Müslüman gerillalar arasındaki çatışmalar ve siyasi ihtilaflar 

sona ermiş, Güney Filipinleri kan gölüne çeviren yarım asırlık iç savaş bitmiş, silahlı mücadele sona 

ermiş ve böylece çok beklenen barış dönemi başlamış olacaktır. Örneğin, silahlı mücadeleyi bırakan 

Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin siyasi partiye dönüşme kararı Mindanao’da barış ve sivilleşme 

adına atılan çok önemli bir adımdır.  

D) BÖYB’inde İslami kanunlarının güçlendirilmesi ve Müslüman vatandaşlar için Şeriat 

adalet sisteminin getirilmesi, Güney Filipinlerde çok özlenen İslami devletinin en önemli temel 

taşlarını oluşturmaktadır.  

E) BÖYB’inde yaşayan Müslüman ve Müslüman olmayan tüm topluluklar FC 

kanunlara uymakta ve bu devletin bir üyesi olduklarını kabul etmektedirler. Bir başka deyişle 

Müslüman topluluklar tam bağımsızlık savaşından vazgeçip, FC sınırları içinde yaşayıp Filipinli 

aidiyetini gönüllü kabullenmektedirler. Manila’daki merkezi hükümet ile özerk yönetim bölgesi 

arasındaki yetki paylaşımını gönüllü kabulenmektedirler. Yani, BÖYB’ine rağmen tek devlet, tek 

bayrak, tek cumhuriyet söylemini yansıtan “ortak vatan” kavramını Katolik Hristiyanlar ile 

Müslüman topluluklar birlikte kabullenmektedir.  

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Filipinlerde Manila hükümeti ile Moro Müslümanları arasındaki silahlı mücadele ve kanlı 

çatışmalar 1960’lı yıllarda başlamış ve aralıklarla hala devam ermektedir. Bir başka anlatımla bu 

adalar ülkesindeki Moro halkının bağımsızlık savaşı ve İslami devlet kurma girişimleri yaklaşık 

yarım asırdır sürmektedir. Sadece 1970-2000 döneminde bu çatışmalarda ülke genelinde 120 

000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, 200 000 ev tahrip edilmiş, 500’den fazla cami ve 200’den 

fazla okul yıkılmış, 35 yerleşim birimi yerle bir edilmiş ve 2 milyondan fazla insan evlerini terk 

etmek zorunda kalmıştır.32 Ölüm ve yaralanmalar, yıkılan evler ve terk edilen köyler, zorunlu göçler 

ve mülteci krizleri, gözyaşları ve aile trajedileri bu yarım asırlık çatışma döneminde Müslüman 

toplumların gündelik hayatının adeta bir parçası olmuştur. 1972-1996 dönemi Güney Filipinlerde 

Müslüman azınlıklar ile hükümet güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu dönemdir.  

Son yarım yüzyılda FC hükümetleri bölücü terörden İslami teröre kadar, sol terör 

 

30 Bugünkü tarihe kadar Bangsamoro Temel Yasası hala Filipinler meclisinde onaylanmamıştır.  

31 Bakınız: http://www.dunyabulteni.net/haber/330421/filipinlerde-bangsamoro-anayasasi-onaylandi   
32 Daha fazla bilgi için bakınız: https://www.ihh.org.tr/arsiv/fotograf/yayinlar/dokumanlar/215-moro-ozerklik-arifesinde-
dokuman.pdf 
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örgütlerinden ayrılıkçı terör örgütlerine kadar farklı kökenli terör gruplarıyla mücadele etmişler ve 

şimdilik ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumayı başarmışlardır. Müslüman Bağımsızlık Hareketi, 

Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları, Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi, Moro İslami Kurtuluş 

Cephesi, Yeni Halk Ordusu ve Ebu Seyyaf grubu bu örgütlerin başında gelir. 1960’lı yıllarda 

başlayan silahlı mücadele ve gerilla savaşları bazı uzmanlar tarafından İslami terör ve bölücülük 

olarak görülmekte, bazı uzmanlar tarafından ise İslami devlet kurma girişimi, bağımsızlık ve 

özgürlük mücadelesi olarak tanımlanmaktadır. Özetle Filipin Müslümanlarının yürüttükleri 

mücadelenin haklı veya haksız bir dava olarak görülmesi zaman ve coğrafi mekâna, kişilerin siyasi 

görüş ve bakış açılarına, küresel jeopolitik dengeler ve devletlerin çıkarlarına göre değişmektedir.  

Önümüzdeki dönemde BÖYB’nin çözüm bekleyen başlıca problematik konuları ve bölgesel 

sorunları şunlardır: 

• BÖYB sınırları içinde North Cotabato ve Lanao del Norte eyaletleri ile Cotabato ve 

İsabela kentleri gibi Hristiyanların çoğunlukta olduğu coğrafi mekanlar yer almaktadır. Müslüman 

bir özerk bölgede yer alan bu Hristiyan anklav sahaları, iki dinsel topluluk arasında gerginliklere, 

istenmeyen şiddet ve çatışmalara yol açtığı gibi, siyasi ve ekonomik rekabetlere de yol açmaktadır. 

Örneğin 2008’de FC Yüksek Mahkeme’nin anlaşmanın iptali üzerine verdiği karar sonrasında 

yaşanan şiddet olayları bu bölgelerde yaşanmıştır. Bir başka anlatımla, Bangsamoro Anayasası 

Müslümanların hak ve özgürlüklerini koruduğu gibi Hristiyanların da hak ve özgürkülerini 

koruması gerekir. BÖYB hükümeti bütün dinsel ve etnik topluluklara eşit mesafede olup her 

vatandaşın güvenliğini, huzurunu ve yaşamını koruma altına almalıdır. BÖYB tüm azınlıkların ve 

toplulukların ortak vatanı olmalıdır. Başarılması güç ve zor olan da zaten budur.  

• BÖYB’de yaşayan Müslümanlar farklı etnik gruplardan oluşmakta ve farklı dil ve 

lehçeler konuşmaktadırlar. Bir başka anlatımla bölgede etnos ve kültür bakımından homojen bir 

Müslüman nüfus olmadığı için Müslüman gruplar arasında zaman zaman çatışmalar ve 

anlaşmazlıklar gözlenmektedir. Örneğin, Merkez Mindanao eyaletinin Lanao del Sur ve 

Maguindanao bölgelerindeki Müslümanlar Maranao dili konuşmaktadır. Bu dil bölgenin Sulu 

takımadaları bölgelerinde konuşulan Taosug, Samal ve Yakan dillerinden belirgin olarak farklıdır. 

Ayrıca Güney Filipin adalarında Müslüman toplulukların idari, ekonomik, entelektüel birikim ve 

dini sebeplerle merkez 

• olarak kullanabileceği, bir araya gelebileceği, eğitim görebileceği veya 

sosyalleşebileceği, Moro kimliği ya da İslam kültürünü derinden paylaşabileceği ortak tek bir şehrin 

olmadığı bilinmektedir.  

• FC bugün Müslümanların dini bayramlarını resmi tatil olarak kabul etmiş ve medeni 

hukukta, Müslümanlar arası ihtilafların çözülmesi için şeriat mahkemelerinin kurulması gibi 

Müslümanlara yönelik çeşitli düzenlemeler yapmıştır. Şeriat kanunu Müslümanar için ulusal 

kanunun bir parçası olarak kabul edilmekle birlikte söz konusu düzenlemeler ceza hukukunu 

kapsamamaktadır. 

• Filipinler’de, yarısından fazlası BÖYB’de olmak üzere yaklaşık 2000 civarında medrese 

olduğu bilinmektedir. Mindanao bölgesinde öğrenim gören Müslüman öğrencilerin %14’ü dini 

müfredata tabi bu okullarda eğitim görmektedirler. Bugünkü Filipin Müslümanları için vatandaşlık 

aidiyet, ulusal aidiyet ve etnik aidiyetten çok dinsel aidiyet önemlidir, İslam kimliği önemlidir, 

büyük İslam aleminin bir parçası olma gurur ve övünç kaynağıdır.  

• Mindanao adası, FC’nin en zengin maden, orman, su ve enerji kaynaklarına sahip 

adalardan birisi olmasına rağmen ülkenin en yoksul insanlarını barındırır. Doğal zenginlikler ile 

geniş halk kitlelerinin yoksulluğu adanın en büyük sosyal tezatıdır. Öneğin 2000 yılında ulusal 

nüfus içinde yoksulların oranı %34 iken BÖYB’de bu oran yaklaşık %63’tür. Özetle, yaygın 

yoksulluk ve işsizlik, toplumsal ve ekonomik gelişme çabaları alanında yaşanan eksiklikler, 

BÖYB’nin çizdiği kalkınma politikalarının önündeki en büyük engellerin başında gelmektedir.  

• BÖYB’de hava, kara ve deniz yolu taşımacılığının yetersiz olması nedeniyle ulaşımda ve 

bölgesel ticarette ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca bölgede insan kaçırma, fidye isteme, şantaj 

ve tehdit, yargısız infaz, gözaltı ve işkence, kadın ticareti, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi 

temel insan haklarına aykırı olumsuz toplumsal davranışlar hala görülmektedir.  
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• Göç politikaları ve mülteciler sorunu, binlerce çocuğun okula gitmeyip eğitimden yoksun 

bırakılması, sağlık kurumlarının ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği, bölgenin önemli sosyal 

sorunlarının başında gelmektedir. Bölgede kadın ve çocuk tacirciliği devam etmektedir. Küçük 

yaştaki erkek çocuklar ağır koşullar altında zorla çalıştırılırken, küçük kız çocukların bir bölümü de 

fuhuşa zorlanmaktadır. Ayrıca bölgedeki kız çocuklarının bir bölümü ev işlerinde çalışmak veya 

fuhuş yapmak için zengin Ortadoğu ülkelerine kaçak yollarla gönderilmektedir. Yoksul ve çaresiz 

Filipinlilerin ise çalışmaya gittikleri bu ülkelerde fiziksel şiddet, cinsel sömürü ve psikolojik 

baskıya uğradıkları bilinmektedir.  

• BÖYB’de yaşayan Müslümanlar arasında sanayici, tüccar, bürokrat, yüksek memur ve 

siyasetçilerden oluşan ayrılıkçı bir tabaka vardır ki “Müslüman Patronlar” olarak adlandırılan bu 

tabaka, uzun dönem yönetici, parti temsilcisi, sanayici veya bürokrat olarak görev yaptığı için bu 

zenginleşme sürecinin ne pahasına olursa olsun devamını istemektedir. Fakir Müslümanları 

sömüren bu “Müslüman Patronlar”, Müslüman azınlıkların hak ve özgürlüklerinden çok kendi 

kişisel menfaatlerini düşünürler, bireysel kariyer ve şahsi çıkarlarını ne pahasına olursa olsun 

korumaya çalışırlar. Bir başka anlatımla Bangsamoro özerk hükümeti bu zengin zümrenin 

çıkarlarına ters hareket ederse barış sürecine ilk karşı gelecek olanlar da bu Müslüman Patronlardır. 

Sonuç olarak, bir yandan yaygın rüşvetçilik ve yolsuzluk, diğer yandan Moro Müslümanları 

arasında var olan akraba, eş-dost kayırma ve klan sistemli siyaset anlayışı, bir yandan Bangsamoro 

özerk yönetim bölgesindeki Müslüman yöneticilere olan güveni sarsmakta diğer yandan da bölgesel 

barışı ve ekonomik kalkınmayı olumsuz etklemektedir.  

• BÖYB parlamentosunun politik zayıflığı ve yerel siyasi dinamiklerin istikrarsızlığı,  

bağımsız basın yayın sisteminin olmayışı, güçlü eğitim ve bilim kurumlarının olmayışı, üniversite 

mezunu uzman ve bilim adamlarının yetersizliği, özellikle aydın ve eğitimli Müslüman liderlerin 

eksikliği özerk bölgenin diğer önemli sorunlarıdır.  

• BÖYB’yi kapsayan ekonomik gelişme ve kalkınma programları hala Manila’daki merkez 

hükümet tarafından oluşturulmaktadır. Bu programların başarısızlığında ise merkezi hükümet ile 

yerel hükümet karşılıklı suçlamalarda bulunup sorumluluktan kaçmaktadır. Yetki ve sorumluluk 

belirsizliği BÖYB’nin en önemli idari ve yönetim sorunlarından biridir. Özetle, BÖYB ve 

Manila’da bulunan merkezi hükümet arasındaki siyasi, iktisadi, kültürel ve idari sorumluluklar hala 

netlik kazanmamıştır. Bunun geliştirilmesi ve aralarında sorumluluk alanlarına göre görev 

dağılımlarının daha net bir şekilde yapılması gerekmektedir.   

• BÖYB’de ikamet eden Müslüman toplulukların sosyo-kültür ve eğitim düzeyi 

Hırıstiyanlara göre daha düşüktür. Bu da Hırıstiyan ve Müslüman topluluklar arasındaki istihdam, 

yönetim ve iktisadi rekabete yol açmaktadır. Tüm bunlar Güney Filipinlerde BÖYB temelli güçlü 

ve köklü bir İslam devletinin filizlenip gelişmesini engelleyen başlıca sorunlardır.  
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ÖZET 

Bucak ilçesi, Antalya-Burdur karayolu üzerinde konuşlanmıştır. Ayrıca 1995 yılında hizmete 

açılan Antalya-Isparta (Dereboğazı) karayolu da Bucak ilçe merkezinin 35 km yakınından 

geçmektedir. İlçenin yüzölçümü 1.436 km²’dir. Bucak ilçesinin kuzeybatısında Burdur merkez 

ilçesi, batısında Kemer, kuzeyinde Çeltikçi ve Ağlasun ilçeleri, kuzeydoğusunda Isparta merkez 

ilçesi, doğusunda Isparta’nın Sütçüler ilçesi, güneyinde ise Antalya’nın Korkuteli ilçesi 

bulunmaktadır. Bucak, Burdur’a 44 km, Isparta’ya 70 km ve Antalya’ya 80 km uzaklıktadır. Bucak, 

demiryoluna (Burdur) 40 dakika, havayoluna (Antalya, Burdur-Isparta) ve deniz yoluna (Antalya) 

bir saat mesafededir. 

Çiçekli bitkilerin en geniş familyalarından biri Orkidelerin de içinde bulunduğu Orchidaceae 

familyasıdır. Dünya üzerinde 18.000-20.000 türü bulunan Orkideler ülkemizde doğal olarak 

yetişmektedir. Bu Salep orkideleri, yiyecek-içecek, bitkisel ilaç (drog) ve afrodizyak etkisi gibi çok 

farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Nitekim ülkemizde de Anacamptis, Himantaglossum, Ophrys, 

Orchis, Serapias gibi Orkidelerin yumruları salep ve dondurma yapımında kullanılmaktadır. 

Bucak da Salep en çok Toros Dağlarının 700 metreden yüksek bölümünde toplanır ve irili 

ufaklı 25 kadar işletmenin bunun ticaretini yapmaktadır. Dondurma üretiminde kullanılan Salep 

Bucak’tan Türkiye geneline pazarlanmakta, ülke ihtiyacının yaklaşık %70-80’i Bucaklı esnaflar 

tarafından karşılanmaktadır. Burdur’un Bucak ilçesi Türkiye’nin Salep borsasını elinde tutmaktadır. 

Bu çalışmada Bucak ilçesinde Salep üretim faaliyetleri hakkında genel bir araştırma yapmak 

amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Salep, Salep Orkidesi, Bucak, Burdur. 

 

SALEP PRODUCTION ACTIVITIES IN BUCAK (BURDUR) DISTRICT 

 

ABSTRACT 

Bucak Province is located on the Antalya-Burdur highway. The AntalyaIsparta (Dereboğazı) 

highway built in 1995, also, is only 35 kms away from the province. The area of the province is 

1.436s kms. Sütçüler province of Isparta is in the ast and Antalya is in the south of the province. 

Çeltikçi and Ağlasun Provinces and Burdur County surround the village from the west and the 

north. Bucak Province is only 44 kms away from Burdur, 70kms away from Isparta, and 80kms 

away from Antalya. The province is only 40 minutes far from the train station (Burdur) and it takes 

only an hour to get the nearest airport (Antalya-Burdur-Isparta) and sea route (Antalya) from the 

province. 

Family one of the largest flowering plant in the Orchidaceae family of orchids. Orchids grow 

naturally in our country in the world with 18,000 to 20,000 species. Salep orchids have been used 

for very different purposes such as food, beverages, herbal medicines and aphrodisiac. Indeed, in 

our country Anacamptis, Himantoglossum, Ophrys, Orchis, Serapias used to make salep and ice 

cream, such as orchids and orchid tubers. 

Salep is most often collected in the higher part of the Taurus Mountains at a height of more 

than 700 meters and as many as 25 businesses large and small trade in it. Salep, which is used in the 

production of ice cream, is marketed from Bucak to Turkey, about 70-80% of the country's needs 

are met by Bucak artisans. The Bucak district of Burdur holds the Salep stock exchange of Turkey. 

In this study, it is aimed to conduct a general research on the Salep production activities in the 

district of Bucak. 
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GİRİŞ 

Salep bitkilerinin dâhil olduğu Orchidacea familyasına ait 24 cins ve 90 kadar tür 

saptanmıştır. Salep orkidelerinin yaygın bulunduğu bölgeler Kuzey Anadolu (Kastamonu), Güney 

Anadolu (Muğla, Antalya, Silifke), Güneydoğu Anadolu (Kahramanmaraş, Adıyaman Malatya), 

Doğu Anadolu (Van, Muş, Bitlis) ve Doğu Akdeniz Bölgesi’dir (Sezik, 1967: 76; Baytop & Sezik, 

1968; Sezik, 1984). Ülkemizin birçok bölgesinde doğal olarak yetişmekte olan Salep orkideleri 

yumrularından gıda ve ilaç hammaddesi olarak kullanılan salep elde edilmektedir. Anadolu’da 

asırlardan beri elde edilen droglardan biri olan salep; sıtma, kireçlenme, dizanteri, öksürük, baş 

ağrısı ve yaralara karşı tedavi edici olarak kullanılmıştır. Dondurma ve salep yapımında yararlanılan 

salep maddesi salep bitkilerinin yumrularından elde edilir.  

Salep, yumrulu orkidelerden elde edilmesine karşın tüm yumrulu cinsler bu amaç için uygun 

değildir. Daha çok Orchis, Anacamptis, Ophrys, Himantaglossum, Serapias, Barlia gibi ovoid 

yumrulu olanlarla Dactylorhiza gibi parçalı yumrulu orkidelerin değişik türleri salep elde 

edilmesinde kullanılmaktadır. Son yıllarda Platanthera türlerinden salep elde edildiğine dair bilgiler 

vardır (Sezik, 1984). Türkiye’de bulunan 9 cinse ait 25 orkide türünden salep elde edilmektedir 

(Kasparek & Grimm, 1999; Sezik & Özer, 1983; Sezik & Baykal,1991). 

Dünya üzerinde 880 cins ve 21.000-26.000 kadar orkide türü bulunan Orchidaceae familyası 

üzerinde günümüze kadar özellikle taksonomik, filogenik ve korolojik çalışmalar yapılmıştır 

(Stevens, 2008). Türkiye orta kuşak orkideleri bakımından zengin ülkelerden biridir. Son yapılan 

araştırmalara göre orkideler Türkiye’de 191 takson ile temsil edilmektedir (Petrou vd, 2016). Bu 

orkidelerden 120 kadarı salep elde ediliĢinde kullanılmaktadır. Anadolu’da Ophrys, Orchis, 

Himantoglossum, Serapias, Anacamptis, Comperia, Barlia, Aceras ve Neotinea cinslerine ait 117 

türün salep elde edilişinde kullanıldığı tespit edilmiştir (Sezik, 2002 a,b). 

Ülkemiz toprakları, farklı ekolojik koşullar sayesinde birçok salep türüne sahiptir. Bu 

zenginlik nedeni ile Türkiye yüzyıllardır en önemli ve kaliteli saleplerin üretildiği bir yer olarak 

bilinmektedir (Çalışkan & Kurt, 2019). Zengin tür çeşitliliği ile birlikte ülkemizde orkideler istisnai 

bir yer oluşturmuş ve 30’u endemik olmakla birlikte 170 takson ile temsil edilmektedir (Kreutz & 

Çolak, 2009). 

Türkiye’de, Ege Bölgesi (%50), Akdeniz Bölgesi (%15), Karadeniz Bölgesi (%15), İç 

Anadolu Bölgesi (%10), Doğu Anadolu Bölgesi (%5), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%5) üretimi 

ağırlıklı olarak yapıldığı bölgelerdir ve hemen hemen bütün alanlarda varlığını sürdürdüğü ve 

toplandığı çıkarımı yapılabilir. Ülkemizde piyasaya arz edilen salepler, farklı bölgelerdeki farklı 

kalite özelliklerinden dolayı farklı fiyatlarla alıcısını bulmaktadır. Ülkemizde, yaklaşık 300.000 kg 

yaş yumrudan 50.000 kg kuru salep üretimi gerçekleşmektedir (Gülşen & Atilabey, 2017). 

Türkiye’de yetişen salep orkidesi yumrularından elde edilen salep asırlardır hem yurt içinde 

kullanılmış hem de ihraç edilmiştir. Türkiye’den yurt dışına salep yumrularının satışı, asırlarca 

devam etmiş fakat doğadan yumru sökümünün “tahribat” boyutlarına ulaşması sonucunda 1974 

yılında Tarım Bakanlığı, uyarıları dikkate alarak ihracatı yasaklamıştır (Sezik, 1984). İçecek olarak 

ve dondurmanın içine katılması yoluyla kullanılan salebe talebin her zaman olması, tüccarları yeni 

yöntemlere yönlendirmiş; bu defa salep yumru değil ama toz halinde ihraç edilir olmuştur. 1995 

yılına kadar süren toz salep (salep unu) ihracatı da aynı yıl yasaklanmıştır. 

Ülkemizde var olan bitkiler çeşitli sorunlarla karşı karşıya gelmekte, birçok tür neslini devam 

ettirmekte zorlanmakta ve yok olma aşamasına gelmektedir. Bu bitkilerden birisi de ekonomik 

açıdan önemli bitki türlerinden birisi olan salep bitkisidir (orkide) (Javani vd., 2015). Kanun ve 

yönetmeliklerle toplanması sınırlandırılan ve kontrollü olan salep bitkisinin korunması ve 

devamlılığına zarar verilmeden yararlanılması açısından hala önemli eksiklikler bulunmaktadır 

(Tığlı, 2015). 

Ilıman kuşak veya karasal orkidelerin toprakaltı organları; yumru, kök ve rizom olarak 

farklılık göstermektedir. Yumrular genellikle iki tane olup bunlar birbirine yapışık durumdadır. 

Birisi yetiştiği yıla ait olan genç yumru, diğeri ise bir önceki yıla ait yumru olup bu bitkiler çiçekli 
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haldeyken kazılıp topraktan çıkarılmakta, toplanıp salep elde etmek amacıyla kullanılmaktadır 

(Sezik, 1984). Yumrular her yıl tek bir yavru yumru meydana getirmektedir. Bu nedenle, pek çok 

bitki türünde olduğu gibi üretim hızının düşük olması ve bilinçsiz yapılan sökümler sonucu salebin 

nesli giderek tükenmektedir. Çoğalması güç ve yavaş olan bu bitkinin tüketimine yönelik bilinçsiz 

sökümlere rağmen günümüzde az da olsa bulunabilmesi, doğada çok az miktarda tohumun çimlenip 

yumru oluşturmasına bağlıdır (Gönülsen vd.,1983). 

Ülkemizde salep orkidelerinin yumruları, tarımı yapılmadan yasadışı yollarla tabiattan 

toplanılarak piyasaya sunulan kaynaklarımızdandır. Kayıt dışı ürün olmasına bağlı olarak toplama 

istatistiklerine ulaşmak imkânsızdır. Toplama yasaklarından dolayı resmi kayıt yoktur bu nedenle 

çeşitli kaynaklarda tahmini rakamlar verilmektedir. 

Ülkemizde doğal olarak yetişen ve çoğu endemik olan bitkilerin birçoğu yok olma tehlikesi 

içindedir. Bunlar gerek dış satım için gerekse iç tüketim için yetiştikleri alanlardan bilinçsizce 

sökülmekte ve satışa sunulmaktadır. Orkideler insanlar, iklim koşulları ve hayvanlar nedeniyle 

sürekli tehdit altındadır. Tarım, ormancılık, kentleşme, endüstrileşme ve su kaynaklarının 

kullanımına yönelik çeşitli projeler doğal habitatlar üzerinde büyük bir tehlike oluşturmaktadır. 

Ayrıca aşırı otlatma, orman yangınları ve toplayıcıların ekonomik durumları nedeniyle yumruların 

toplanması bu değerli bitkilerin giderek yok olmasına neden olmaktadır. 

 

1. ARAŞTIRMA SAHASININ COĞRAFİ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ 

Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer alan Bucak, Burdur iline bağlı çevresinin 

gelişmiş bir ilçesidir 30–31 doğu meridyenleri ile 37–38 kuzey paralelleri arasında yer almakta; 

Yüzölçümü ise 1436 km²’dir. Burdur – Antalya karayolu üzerinde yer alan ilçe merkezinin 

Burdur’a uzaklığı 44 km, Antalya’ya olan uzaklığı ise 80 km’dir.  

İlçenin topraklarını kuzeybatıdan Burdur merkez ilçesi, batıdan Kemer, kuzeyinden Çeltikçi 

ve Ağlasun ilçeleri, kuzeydoğusundan Isparta merkez ilçesi, doğusundan Isparta İlinin Sütçüler 

İlçesi, Güneyden Antalya İli, Batıdan Burdur Merkez İlçesi ve Kemer İlçesi, güneyinden ise 

Antalya’nın Korkuteli ilçesi çevrelemektedir (Harita 1). 

1995 yılında hizmete geçen Antalya-Isparta karayolu ise Bucak ilçesinin 35 km yakınından 

geçmektedir. İlçenin yüzölçümü 1.436 km2’dir. Kuzeyinde Ağlasun ve Çeltikçi, kuzeydoğusunda 

Isparta ili, doğusunda Sütçüler, güneyinde Korkuteli ilçeleri, kuzeybatısında Burdur ili yer 

almaktadır. Bucak, Burdur'a 44 km, Isparta’ya 70 km, Antalya'ya ise 80 km mesafededir. 

 

Harita 1: Bucak (Burdur) İlçesinin Lokasyon Haritası 
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Bucak ilçesi ovaya doğru uzanan bir vadinin taban ve iki yakasına kurulmuştur. Burdur-

Antalya karayolunun batı bölümünü ovalık arazi olarak ele aldığımızda, akarsuların getirdiği 

alüvyonlar sayesinde oluşan zengin ve verimli toprakların tarım için elverişli arazilere 

dönüştürdüğü görülür (Arıbaş & Öcal, 2007: 312). Tarımsal faaliyetler de sıcaklıkların artış 

gösterdiği yaz aylarında gerçekleşmektedir. Geçmişte mayıs ayının başında başlanılan ekim ve tarla 

işleriyle birlikte aileler, tüm yazı bağ evinde geçirerek Eylül ayının sonuna kadar burada kalmayı 

sürdürmüşler, kışlık hazırlıklarını tamamladıktan sonra bağ evlerinden ayrılmışlardır. 

İlçe merkezinde rakım 850 m ve dağların ortalama yüksekliği 1200 m’dir. En yüksek noktası 

2336 m ile Katrancık Dağı’nın tepesidir. İlçe arazisini dağlık ve ovalık olarak ikiye ayırmak 

mümkündür. Yerleşimin kuzey ve doğusunu kaplamakta olan dar ve geniş vadilerden oluşan dağlık 

araziler Isparta'nın Aksu nehrine kadar devam etmektedir. Doğudaki kısım Bey Dağları’nın devamı 

niteliğinde dağ sırası ile batı ve kuzeyi de Kestel ve Katrancık Dağları ile çevrelenmiştir 

(Eliçalışkan, 2007). Dağlık arazilerde yerleşim dağınıktır ve genel olarak ormanlarla kaplıdır. 

İlçenin yüzölçümünün büyük çoğunluğunu ormanlar oluştururken, tarım alanları toplam yüz 

ölçümünün %9,7 sini kaplamaktadır. Kırsal yerleşmelerde ekonomik gelir ormanlardan sağlanırken, 

genel gelir kaynağı tarımsal faaliyetlere dayanmaktadır. İlçenin ormanlarla kaplı coğrafyası ve 

engebeli arazilerine rağmen sınırlı olan tarım alanlarının büyük çoğunluğu hububata ayrılmıştır 

(Topay, 2011: 51). 

Bucak ilçesinde nüfusun dağılımında topografik faktörler ve yoğun orman örtüsünün etkisi 

yüksektir. Topografik koşulların nüfusun dağılımındaki olumsuz özellikleri, ilçenin kabaca 

doğusunda bulunan dağlık ve tepelik sahalarda daha belirgindir. Bu sahalarda 1000–1500 m‟lik 

yükseltiye sahip dağlık araziler bulunur. Dağlık sahalarda aynı zamanda yoğun kızılçam orman 

örtüsü yer alır. Bu durum yerleşmelerin kurulmasını zorlaştırır. Yerleşmeler, Aksu ve Isparta 

çaylarının aşındırması ile oluşan vadi içlerinde, aşınım satıhları ve karstik depresyonlarda 

kurulmuştur. Örneğin, Kocaalier kasabası, Demirli ve Kızıllı Polye içerisindedir. Dutalan köyü bir 

aşınım sathında yer alırken, Kargı, Elsazı gibi köylerde akarsu vadileri içindedir. Bu yerleşmelerin 

nüfus özeliklerinde benzerlikler görülür. Örneğin, mevsimlik ve yurt içi göç olayları fazladır ve 

nüfus artış hızı düşük oranda gerçekleşir. Ayrıca dağlık sahalardaki yerleşmelerde aritmetik ve 

tarımsal yoğunluk düşükken, fizyolojik nüfus yoğunluğu ise yüksek değerler oluşturmaktadır.  

Bucak ilçesinde topografik özellikleri nedeni ile yerleşmeye olanak tanıyan sahalar Kestel 

polye sistemindedir. Kestel ovasında, geniş tarım sahaları, ulaşımın kolaylığı ve hidrografik 

faktörler, yerleşimin uygun olmasına ve nüfusun gelişimine olanak sağlamıştır. Kestel gölü DSİ 

tarafından kurutulmuştur. Ancak zaman zaman aşırı yağışlar sonucunda düdenin tıkanması ya da 

boşaltabileceğinden fazla su gelmesi nedeni ile kurutulan Kestel gölünde (ovasında) tekrar su 

toplanarak, tarımsal yaşantı ve ulaşımın olumsuz etkilenmesi, dönemsel göç olayını artırmaktadır. 

Bucak meteoroloji istasyonunun verilerine göre; yıllık ortalama sıcaklık 13,9 C’dir. Ocak 

ayında en düşük sıcaklık ortalaması olan 3,5 C olarak gerçekleşirken temmuz ayında bu değerler 

25,4 C’ye çıkar. Yıllık ortalama yağış oranı ise 679,8 mm’dir. Yağışlar en fazla 113,5 mm ile ocak 

ayında gerçekleşir. Kış mevsiminde 321,9 mm ile yıllık toplam yağışın %47,3 meydana gelir ve bu 

özelliği Akdeniz iklim tipi yağış biçimine uymaktadır. En düşük yağış oranına ağustos ayında 9,6 

mm’ye ulaşılır. Bununla birlikte yaz mevsiminde 60,9 mm’lik yağış miktarı ile en düşük değerin 

gerçekleştiğini görmekteyiz. Erinç formülüne göre Bucak’ın indis değeri 33,6 olarak bulunmuştur. 

Bu indis değerine göre Bucak yarı nemli iklim grubuna girmektedir. Ayrıca Avcı’nın 

Thronthwaite’in su bilânçosu için yaptığı hesaplama da ise C2B¹2s2b¹3, yani yarı nemli, ikinci 

dereceden mezotermal, su noksanı yaz mevsiminde ve çok kuvvetli olan, deniz etkisine kısmen açık 

iklim tipi olduğu anlaşılmaktadır (Avcı, 1990: 42). 

Bucak ilçesinin en önemli hidrografik özeliklerinde birisi Aksu çayıdır. Aksu çayı, Akdeniz 

akarsu rejimine uygun akış sergilemektedir. Aksu çayı ve bu çaya karışan kolları hem su potansiyeli 

hem de flüvyal aşındırma-biriktirme sonucu oluşan alüvyonal birikintilere ve vadi içlerine 

yerleşmeler kurulmuştur. Yöre de Aksu çayı üzerine Karacaören I ve II barajları inşa edilmiştir. 

Kestel gölü ise tarım sahası açmak için kurutulmuştur. Fakat 1968 ve 2004 yıllarında eski göl 

sahasına su toplanarak tarım, ulaşım ve yerleşim olumsuz yönde etkilenmiştir. Yöre de yerleşimi 
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sınırlayan faktörlerden birisi de içme suyu sorudur. Çünkü Karstik kayaçların sızdırma özelliği 

nedeni ile yüzey suları yer altındaki mağara ve galeri sitemlerine akmaktadır. Kocaaliler kasabası 

çevresinde bu nedenle sarnıçlar yapılmıştır (Arıbaş & Öcal, 2007: 313). 

Genel olarak Akdeniz ikliminin göstergesi olan, kızılçam hâkimiyetindeki kuru ormanlar ile 

maki elemanlarının geniş yayılış alanı vardır. Kuru ormanların yeknesaklığı dağlık alanların 1200 

m’nin üzerindeki seviyelerinde ortaya çıkan yarı nemli ormanlarla bozulur. Bu ağaç türleri Lübnan 

sediri (cedrus libani) ve göknar dır (Abies cilicica) (Avcı, 1990: 183–195). Bu ağaçlar Burdur Çevre 

ve Orman müdürlüğü tarafından işletilir. İşletmelerde yöredeki emek gücü kullanılır. Bu durum 

sahadaki nüfusun geçim tarzına da etki yaparak, araştırma sahasının doğu ve güneydoğusunda 

ekonomisi ormancılığa dayanan “orman köyleri” meydana gelmiştir (Arıbaş & Öcal, 2007: 313). 

 

2. SALEP 

Salep Türkçe bir kelime olup, Yunancada “salepi”, Arapçada “sahlab” olarak 

isimlendirilmektedir. Yumru oluşturan çok sayıda cins ve ona bağlı tüm orkide türlerinin hepsine 

salep adı verilmiştir. Aynı zamanda üründen hazırlanan sıcak içecekte yine salep olarak 

isimlendirilmektedir (Ghorbani vd., 2014). 

Orhideceae familyasına ait olan salep türleri ülkemizde tamamen doğadan toplanarak 

pazarlanmakta ve tüketilmektedir. Kültüre alınma çalışmalarında kayda değer bir salep yumru 

üretimi gerçekleştirilememiştir. Son yıllarda basında çıkan haberlere göre kaçak toplamalar artmış, 

yasal mevzuata rağmen salep, çiçeklenme aşamasında veya daha öncesinde bir sonraki nesil 

düşünülmeden yumrularıyla birlikte toplanarak sökülmekte, ana yumru/bitki tekrar dikilmeden 

satılmaktadır. Sezik vd. (2007)’ ye göre ülkemiz coğrafyasında bulunan 25 endemik türün 12 

tanesinin zarar görebilir, 10 tanesinin az tehlike altında, 3 tanesinin kaybolma riski ile yüz yüze 

olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla bu sayının artmaması ve yıllar sonra yapılacak olan sunularda bu 

verilerden bahsedilebilmesi için kültüre alma ve aktif üretim çalışmalarına önem verilmesi 

gerekmektedir. Birim fiyatının çok yüksek olması nedeniyle salebe karıştırılan, salep olmadıkları 

halde salep olarak isimlendirilen bitki yumruları Arpaçık salebi (Ranunculus ficaria ssp. 

ficariformis) yumruları, Deli salep (Colchicum cilicicum) soğanları ve soya unu salep olarak 

tüketilmekte, tüketici tağşiş yapılarak kandırılmaktadır (Sezik vd., 2007). 

Ülkemizde 24 cins orkide türünün 17 tanesi yumrulu, 7 tanesi de yumrusuz olarak iki 

ayrılmakta olup, salep elde etmede 11 cins yumrulu orkide kullanılmaktadır. Yumrusuz olan cinsler 

(Cephalanthera, Goodyera, Epipactis, Corollarhiza, Limodorum, Epipogium Neottia). Yumrulu olan 

cinsler (Ophrys, Orchis, Dactylorhiza, Anacamptis, Himantoglossum, Barlia, Serapias, Comperia, 

Aceras, Neotinea, Platanthera, Coeologlossum, Gymnadenia, Listera, Spiranthes, Steveniella, 

Traunsteinera). Salep elde edilişinde kullanılan cinsler ise (Ophrys), Orchis, Dactylorhiza, 

Anacamptis, Himantoglossum, Barlia, Serapias, Comperia, Aceras, Neotinea, Platanthera) (Sezik, 

2012; Tubives, 2019). 

Türkiye’de salep 5 bölgeden toplanmaktadır; Kuzey Anadolu bölgesi (Tokat, Yozgat, Ordu, 

Giresun, Kastamonu, Samsun, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu), Güneydoğu Anadolu bölgesi (Maraş, 

Adıyaman ve Malatya), Doğu Anadolu bölgesi (Van, Muş, Bitlis, Sivas), Batı Anadolu bölgesi 

(Balıkesir, Bilecik-Kütahya, Eskişehir), Ege ve Güney Anadolu bölgesi (Muğla’ dan başlayıp 

Silifke-Gülnar civarı (Muğla, Antalya, Silifke salebi) ve İzmir) (Özhatay, vd. 1997; Sezik, vd., 

2007). Bölgelerimizde ortak olarak toplanan türler ise Orchis anatolica, Orchis tridentata, Orchis 

pinetorum, Anacamptis pyramidalis ve Dactyorhiza romana’dır (Sezik, 1967; 1984; 2002a; 2002b; 

Baytop, 1999). Ülkemizde, endemik ve endemik olmayan olmak üzere toplam 25 orkide türü 

bulunmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: Türkiye’ de Tehlike Altında Olan Endemik ve Endemik Olmayan Orkide Türleri 

Endemik Orkideler 

Türler Kategori 

Cephalanthera kotschhyana Renz&Taub LR (lc) 

Dactylorhiza chuhensis Renz&Taub.  LR (cd) 
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Dactylorhiza nieschalkiorum H. Bauman & Künkele  LR (lc) 

Dactylorhiza osmanica (KL.) Soo var anatolica (Nelson) Renz&Taub.  

Dactylorhiza osmanica (KL.) Soo var osmanica (Nelson) Renz&Taub.  

LR (lc)  

LR (nt) 

Epipactis pontuca Taub.  LR (lc) 

Ophrys bornmuelleri M. Schulze ex Bornm. Subsp. carduchorum Renz&Taub.  LR (nt) 

Ophrys cilicica Schlechter  LR (lc) 

Ophrys holoserica (Burnm. fil) Greuter subsp. heterochila Renz&Taub.  VU 

Ophrys isaura Renz&Taub. . EN   

Ophrys phrygla Fleischm&Bornm EN 

Ophrys lycia Renz&taub.  LR(lc) 

Orchis reinholdii Supruner ex Flischm. Subsp. leucotaenia Renz&Taub.  VU 

Ophrys transhyrcana Czernjak Subsp. amanensis Nel. ex Renz&Taub. LR (cd) 

Endemik Olmayan Nadir Orkideler 

Barlia robertiana (Loise) Greuter  VU 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo  VU 

Listera cordata (L.) R. Br.  VU 

Oprys attica (Boiss & Orph.) Soo  VU 

Oprys holoserica (Burn. Fil.) Greuter subsp. candica (Nelson ex Soo) Renz & Taub. VU 

Oprys oestrifera Bieb. Subsp. heldireichii (Schlechter) Soo VU 

Ophrys omegaifera Fleischm VU 

Orchis lactea Poiret VU 

Orchis quadripunctata Cyr. Ex Ten VU 

Orchis stevenii Rchb. Fil VU 

Serapias parviflora Parl EN 

EN: Tehlikede VU: Zarar Görebilir LR: Az Tehdit Altında cd: Koruma Önlemi Gerektiren  

nt: Tehdit Altına Girebilir lc: En Az Endişe  

Kaynak: Sezik, 2007’den elde edilen verilerle oluşturulmuştur. 

 

Salep yumrularının içeriği türlere göre değişmekle birlikte, %7-61 oranında glukoman, %8-19 

oranında nişasta, 0.5-1.5 azotlu maddeler, 0.2-6 kül, 1-4 şeker, %6-12 oranında nem içerir (Sezik & 

Özer, 1983). Salebin en önemli etken maddesi glukomandır. 

Glukomannan molekül ağırlığı 200-2000 dalton olan, hidrokoloid özellikte bir polisakkarittir 

(Şen, 2016: 146). 1 g glukomannan 200 ml suyu absorbe edebilir özelliktedir. Salep, dondurmada 

stabiliziteyi (aynı yapıda) ve viskoziteyi (akmazlık) arttırmak amacıyla, dondurma üretiminde 

glikomannan oranına bağlı olarak toz halinde %0,5-1,0 oranında kullanılır (Şen, 2016: 146). Ayrıca 

bebek ve çocuklarda yaz ishallerini, yetişkinlerde ise kronik ishali kesici etkisi vardır. Bağırsak 

nezlesinde, soğuk algınlıklarında, boğaz rahatsızlıklarında, öksürüğe karşı ve balgam söktürücü 

olarak kullanılır. Afrodizyak ve cinsel kuvvet verici, iştah açıcı, felç giderici, zihin açıcı (Sezik, 

1967) ve ferahlatıcı, yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsak, anal kanal, anüs, 

karaciğer, safra yolları ve pankreasın tahrişi gibi rahatsızlıklarda kullanılmaktadır (Tamer, vd. 2006; 

Tekinşen & Güner, 2009). 

Orhideceae familyasına ait olan salep türleri ülkemizde tamamen doğadan toplanarak 

pazarlanmakta ve tüketilmektedir. Kültüre alınma çalışmalarında kayda değer bir salep yumru 

üretimi gerçekleştirilememiştir. Son yıllarda basında çıkan haberlere göre kaçak toplamalar artmış, 

yasal mevzuata rağmen salep, çiçeklenme aşamasında veya daha öncesinde bir sonraki nesil 

düşünülmeden yumrularıyla birlikte toplanarak sökülmekte, ana yumru/bitki tekrar dikilmeden 

satılmaktadır. 
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3. BUCAKTA SALEP ÜRETİM FAALİYETLERİ 

Kentte iklim şartlarının elverişli olması nedeniyle iki kez ürün ekimi yapılabilmektedir. 

Bucak’ta 26315 dekar tarım arazisinin yarıdan fazlasında 14136,6 dekar sahada makarnalık buğday 

üretimi yapılmaktadır. Bu ürünün 4679 dekar ile arpa takip etmektedir. Kentte son yıllarda modern 

hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine paralel olarak, hayvan yemi olarak kullanılan fiğ (2.350 

dekar), silajlık mısır (634,2 dekar), tritikale (432,4 dekar), yulaf (220,6 dekar) yonca (162,4 dekar) 

ve hayvan pancarı (23 dekar) ekim sahalarında genişleme olmuştur. Hiç kuşkusuz bu ürünlerin ekim 

alanlarının artmasında Devletin Destekleme Politikasının rolü büyüktür. Bucak kentinin tarım 

ürünleri içinde toplumsal kültürünü bir parçası olan, bağcılık dikkat çekicidir. Kentte 15,3 dekar 

çekirdekli ve 3,2 dekarda çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır (Arıbaş, 2009: 112). 

Bucak İlçesi Burdur ilinin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. İlçenin 

toplam yüzölçümü 1436 km2 ve nüfusu da 2010 yılında 61193 kişidir. Nüfusun %58,5 Bucak 

kentinde yaşarken %41,5'i kırsal yerleşmelerde bulunur, İlçe idari yönetiminde 5 kasaba, 33 tanede 

köy yerleşmesi bulunmaktadır. İlçe, Kestel polye sistemi içinde yer almakta ve Akdeniz ikliminin 

etkisi altındadır. 

Bucak kenti ve yakın çevresi Neolitik Çağdan beri yerleşime açıktır. İlçe Psidia krallığının 

önemli ulaşım merkezi durumundadır. Bu dönemden, Selçuk ve Osmanlı devleti yönetimleri altında 

dahi kent Antalya limanını iç bölgelere bağlayan önemli bir ulaşım merkezidir. Günümüzde kentin 

ulaşım fonksiyonu artarak devam etmekte, kentin ekonomik ve sosyal yaşantısına olumlu katkı 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 1: Bucak (Burdur) Yöresinde Tespit Edilen Orkide Taksonları 

 
Bucak (Burdur) Yöresi’nde Cephalanthera kurdica (Şekil 1-1), Cephalanthera longifolia 

(Şekil 1-2), Dactylorhiza romana subsp. Romana (Şekil 1-3), Himantoglossum comperianum (Şekil 

1-4), Ophrys mammosa (Şekil 1-5), Ophrys Phrygia (Şekil 1-6), Ophrys reinholdii subsp. 

Reinholdii (Şekil 1-7), Ophrys reinholdii subsp. Leucotaenia (Şekil 1-8), Ophrys amanensis subsp. 

Antalyensis (Şekil 1-9), Orchis simia (Şekil 1-10), Orchis purpurea (Şekil 1-11), Orchis palustris 

1: Cephalanthera kurdica 

(Url 1) 

2: Cephalanthera longifolia (Url 

2) 

3: Dactylorhiza romana subsp. 

Romana (Url 3) 

4: Himantoglossum 

comperianum (Url 4) 

    

5: Ophrys mammosa (Url 5) 6: Ophrys Phrygia (Url 6) 7: Ophrys reinholdii subsp. 

Reinholdii (Url 7) 

8: Ophrys reinholdii subsp. 

Leucotaenia (Url 8) 

    

9: Ophrys amanensis subsp. 

Antalyensi (Url 9) 

10: Orchis simia (Url 10) 11: Orchis purpurea (Url 11) 12: Orchis palustris (Url 12) 

    

13: Orchis anatolica (Url 13)  

URL 1: https://www.treknature.com/gallery/photo303072.htm 

URL 2: http://www.orchidsofbritainandeurope.co.uk/Cephalanthera%20longifolia.html 

URL 3: https://turkiyeyabanhayati.org/species/detail/dactylorhiza-romana-subsp-romana 

URL 4: http://www.orchidspecies.com/compcomperiana.htm 

URL 5: http://yabanicicekler.com/flower/ophrys-mammosa-700 

URL 6: http://www.janvanlent.com/blog/?p=1012) 

URL 7: http://www.janvanlent.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/y1-29-apr-11-025-BEW4-

20x30cm-copy-72dpi-O.-reinholdii-t.o.-Sana.jpg 

URL 8: http://www.bayramgocmen.com/album/picture.php?/1339/category/424 

URL 9: http://www.orkidelerimiz.com/oph_ant_eng.html 

URL 10: http://www.orkidelerimiz.com/orc_sim_eng.html 

URL 11: http://www.orkidelerimiz.com/orc_pur_eng.html 

URL 12: http://yabanicicekler.com/flower/orchis-palustris-sin-anacamptis-palustris-474 

URL 13: http://www.orkidelerimiz.com/orc_ana_eng.html 
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(Şekil 1-12) ve Orchis anatolica (Şekil 1-13) doğal orkide taksonları tespit edilmiştir (Tığlı & Fakir, 

2017: 291). 

Bitkiler boy uzunlukları değerlendirildiğinde en uzun boya sahip olan tür Orc. palustris en az 

boya sahip olan tür ise Orc. anatolica, bitkiler yumru eni genişlikleri değerlendirildiğinde en fazla 

yumru enine sahip olan tür H. comperianum en az yumru enine sahip olan tür ise Orc. anatolica, 

yumru boyu uzunlukları değerlendirildiğinde en fazla yumru uzunluğuna sahip olan tür H. 

comperianum en az yumru uzunluğuna sahip olan tür ise Orc. anatolica, çiçek sapı boyu uzunlukları 

değerlendirildiğinde, en fazla çiçek sapı boyu uzunluğuna sahip olan tür Orc. palustris en az çiçek 

sapı uzunluğuna sahip olan tür ise Orc. anatolica, yumru ağırlıkları bakımından 

değerlendirildiğinde, en fazla ağırlığa sahip olan tür H. comperianum en az ağırlığa sahip olan tür 

ise Oph. mammosa, çiçek adeti bakımından değerlendirildiğinde, en çok çiçek adetine sahip olan tür 

Orc. palustris, en az çiçek adetine sahip olan tür Oph. mammosa ve Oph. amanensis subsp. 

antalyensis, bitki boyu uzunluğu bakımından değerlendirildiğinde, en çok bitki boyu uzunluğuna 

sahip olan tür Oph. reinholdii subsp. reinholdii, en az ise Orc. anatolica olarak tespit edilmiştir 

(Tığlı & Fakir, 2017: 291). 

Kentin ticari yapısında Salep ve Kitre1 ticaretinin yeri oldukça farklıdır. Her iki ürünün yurt 

içine pazarlanmasında tekel Bucak kentidir. Bilindiği gibi salep dondurmanın ham maddesidir. Bu 

bitki, yumrulu orkidelerden elde edilir. Daha çok, Orchis, Anacamptis, Ophyris, Serepas, 

Himantoglossum, Barlia gibi ovoid yumrulu olanlarla, Datcylorhiza gibi parçalı yumruya sahip 

orkidelerin değişik türleri salep elde edilmesinde kullanılmaktadır. Salep bitkisinin yumruları her yıl 

tek bir yavru yumru meydana getirmekte ve yeni yumru geliştikçe eski yumru yok olmaktadır. 

Yumrulardan salep elde eden üretici firma düzenli salep toplamanın, tohumun gelecek sene yeniden 

büyümesi açısından katkı sağlayacağını ifade etmektedir (Arıbaş, 2007: 105). 

Melli yöresinin göç hareketliliği içinde en dikkati çeken özelliği, Kitre 2  toplayıcılığıdır. 

Kocaaliler kasabası ile Kızılseki köyü, bir yüzyıldan daha fazla olarak bu ticari faaliyeti 

yapmaktadır. Kitre toplayıcılığı, 1920’lerde Melli ile Fethiye arasındaki sahalarda yapılırken, 

1960’larda sonra bütün iç Anadolu bölgesindeki illere yayılan ritmik bir göç şekli başlamıştır. Bu 

durum yıllardan bu yana, Kocaaliler’den sürekli göç olayını azaltmıştır (Arıbaş & Demirkaya, 2006: 

154). 

Elde edilen kitre Bucak Kitre Borsası’nda İzmir’den ve İstanbul illerinden gelen tüccarlara 

satılmaktadır. Kitrenin satış bedeli her yıl 1 gr altın ne kadarsa kitrenin kilosu da aynı rakamdan 

satılmaktadır. Bu nedenle uzun yıllar boyunca yöre halkının ekonomik yaşantısına önemli bir katkı 

sağlamıştır. Fakat zamanla toplayıcılar kitre kalitesine dikkat etmemişler ve yurt içi ve yurt dışı 

piyasada İranlılara pazarlarını kaptırmaları sonucu da kitre kazançlı özelliğini kaybetmiştir. 

Bununla birlikte bir başka mevsimlik göç şekli de salep (Orchidaceae) toplamak üzere yapılan 

göçlerdir. Salep toplamaya Çamlık, Kocaaliler, Kızılseki, Karaseki ve Demirli köylerinden katılım 

olur. Bu ritmik faaliyet 1935 yılından beri yapılmaktadır. Salep toplamak için Çanakkale, Yozgat, 

Sivas, Ankara, Kayseri, Çorum ve Niğde gibi illere çayır ve kır salebi toplanmaya gidilir. Bu göç 

şekline erkek nüfus katılır ve nisan mayıs ayları içerisinde gerçekleşir. Toplanan salep, Melli’deki 

köylerde yoğurtlu suyla yıkanıp kurutulur. Kurutulmuş salep Bucak ilçesinde pazarlanır. Bucak’taki 

saleple uğraşan esnafta, Melli yöresindendir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir durum da diğer 

illerdeki vatandaşların topladıkları salepler de Bucak kentinde getirilir ve buradan Türkiye’nin diğer 

illerine sevki yapılır. Yani dondurmacılıkta kullanılan iki önemli hammadde, salep ve kitrenin 

Türkiye içine dağıtımı Bucak kentinden gerçekleşir (Arıbaş & Demirkaya, 2006: 154). 

Salep yörede bir yüzyıldır toplanmaktadır. Bucak’ın doğusunda bulunan, Kızılseki ve 

Kocaaliler kasabası hem yörede hem de Türkiye'nin birçok iline giderek bu toplama faaliyetini 

 
1 KİTRE: Anadolu’da yetişen, geven türü dikenli bitkilerden elde edilen, yapışma özelliği az olan bir zamk çeşididir. 

Suyla birlikte karıştırılarak uygun kıvam elde edilir. İpek kitresi ise, toz halinde hazır olarak satılmaktadır. Piyasada 

aktarlarda bulunabilen kitrenin plaka halinde, beyaz ve topraksız olanları tercih edilmelidir (Arıbaş & Demirkaya, 2006: 

154). 
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sürdürmektedir. Salep hem yumru hem de öğütülmüş olarak Bucak'ta pazarlanmaktadır. Türkiye'nin 

neresinde toplanırsa toplansın salep Bucak salep borsasına girmek zorunda ve buradan Türkiye 

içine dağıtımı gerçekleşmektedir. 

 

SONUÇ 

Salep bitkisi yumruları doğadan toplanarak ticari kullanıma sunulmaktadır. Salep verimi 

genelde bir yumruya karşılık bir yeni yumru elde edilmesi şeklindedir. Bu nedenle nesli tükenme 

tehlikesi altındadır. Bu nedenle tarla koşullarında yetiştiriciliğinin yapılması son derece önem arz 

etmektedir. 

Türkiye’de, Ege Bölgesi (%50), Akdeniz Bölgesi (%15), Karadeniz Bölgesi (%15), İç 

Anadolu Bölgesi (%10), Doğu Anadolu Bölgesi (%5), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%5) üretimi 

ağırlıklı olarak yapıldığı bölgelerdir ve hemen hemen bütün alanlarda varlığını sürdürdüğü ve 

toplandığı çıkarımı yapılabilir. Ülkemizde piyasaya arz edilen salepler, farklı bölgelerdeki farklı 

kalite özelliklerinden dolayı farklı fiyatlarla alıcısını bulmaktadır. Ülkemizde, yaklaşık 300.000 kg 

yaş yumrudan 50.000 kg kuru salep üretimi gerçekleşmektedir (Gülşen & Atilabey, 2017). 

Yörede salep bitkisi toplamak ve doğrudan satışını yapmak, hane üyeleri için kendilerine iş 

imkânı oluşturmuş ve haneye ek gelir kaynağı haline gelmiştir.  

Salepgiller, Dünya’da en fazla yaygınlık gösteren bitki aileleri arasındadır. Ülkemizde, süs 

bitkisi olarak kullanılan salep türlerinin yanında, Orchis, Ophyris, Serapias, Platanthera, 

Dactylorhiza cinslerinden salep elde edilmektedir. Ülkemiz dünya ticareti için önemli bir tedarikçi 

konumundadır. Ülkemiz ormanlarından kontrolsüz olarak yapılan tüketim, bitkinin neslini tehlikeye 

atmaktadır (Gülşen & Atilabey, 2017). Bitkinin kültüre alınması çalışmaları gelir seviyesinin düşük 

olduğu bölgelerde planlanarak yöre halkı için önemli bir ekonomik girdi oluşturacaktır (Dutkuner 

vd., 2001; Alkan vd., 2006). 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 18 Aralık 2020 tarihli ve 31338 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan ‘Doğal Çiçek Soğanlarının 2021 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 

2020/41)’e göre doğadan toplanarak ihracatı serbest ve yasak olan çiçek soğanlarının familyaları, 

cinsleri, türleri ve bu familyalara ait ihracat miktarları belirlenmiştir. Tebliğe göre; salep türlerinin 

hepsinin doğadan toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasaklanmıştır. Yine tebliğde belirtilen 7. 

Maddeye göre; doğadan izinsiz ve kaçak toplayan kişi veya kuruluşlara 9/8/1983 tarihli ve 2872 

sayılı Çevre Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir (Resmî Gazete, 2020). 

Son derece hassas türlere sahip salep için yapılan işletme, pazarlama, üretim, hasat, kimya, 

botanik vb. gibi farklı akademik disiplinlere ait çalışmaların ortak bir veri tabanında birleştirilmesi 

de türün sürdürülebilir kullanımı için önem taşımaktadır (Akyol, 2020). 

Ülkemizde orkidelerin tahribinin en önemli sebebi yüksek oranda yumruları ile üreyen 

(çoğalan) orkidelerin, salep elde edilmek üzere yumrularının kazılarak alınmasıdır. Bitkiler ya çiçek 

açmadan veya çiçekli iken toplanmakta, yumrusu alındıktan sonra bir kenara atılmaktadır. Yani 

gelişme devam etmemekte, tohum meydana gelmemekte ve ferdin hayatı son bulmaktadır. 

Orkideler, yumruları ile de ürerler. Ama yumrular alındığı için, bu imkân da ortadan kalkmış 

olmaktadır. 

Yüzyıllardır Anadolu topraklarında salep yumrularının toplanması genetik kaynaklarımıza 

zarar vermektedir. Salep tıbbi bitki ve endüstri bitkisi olarak sınıflandırılmaktadır. Ülke 

ekonomisine alternatif bir ürün sunabilmek ve doğal floranın tahribini önlemek adına salep 

orkidelerinde tarımsal çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Özellikle yumru iriliği fazla olan 

türlerde in vitro çalışmalar ile fide üretimi ve fidelerden yumru üretim olanakları araştırılmalı, 

birden fazla yumru verme yeteneğinde olan türlerin vejetatif üretim olanakları ortaya konulmalı, 

bölgede toplayıcılık yaparak orkidelerin tahrip olmasına sebep olan bilinçsiz toplayıcılara eğitim 

verilmelidir. 
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ÖZET 

Bucak ilçesi, Türkiye’nin Batı Akdeniz bölgesinde yer alan Burdur ilinin nüfus ve ekonomi 

açısından en büyük ilçesidir. Bucak ilçesi, Antalya-Burdur karayolu üzerinde konuşlanmıştır. 

Ayrıca 1995 yılında hizmete açılan Antalya-Isparta (Dereboğazı) karayolu da Bucak ilçe 

merkezinin 35 km yakınından geçmektedir. İlçenin yüzölçümü 1.436 km²’dir. Bucak ilçesinin 

kuzeybatısında Burdur merkez ilçesi, batısında Kemer, kuzeyinde Çeltikçi ve Ağlasun ilçeleri, 

kuzeydoğusunda Isparta merkez ilçesi, doğusunda Isparta’nın Sütçüler ilçesi, güneyinde ise 

Antalya’nın Korkuteli ilçesi bulunmaktadır. Bucak, Burdur’a 44 km, Isparta’ya 70 km ve 

Antalya’ya 80 km uzaklıktadır. Bucak, demiryoluna (Burdur) 40 dakika, havayoluna (Antalya, 

Burdur-Isparta) ve deniz yoluna (Antalya) bir saat mesafededir. Bucak’ın içinde bulunduğu yöre 

tarihi süreç içerisinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır. Günümüzde, Bucak ve 

çevresinde bu medeniyetlerin kültür izlerine rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Bucak (Burdur) 

İlçesinin Cumhuriyet’ten günümüze yerleşme gelişimi dönemler halinde ele alınmış ve yerleşme 

gelişim ve değişimi tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bucak, Burdur, Yerleşme, Yerleşme Gelişimi. 

 

THE DEVELOPMENT OF THE SETTLEMENT OF THE BUCAK (BURDUR) DISTRICT 

FROM THE REPUBLIC TO THE PRESENT DAY 

 

ABSTRACT 

Bucak province of Turkey, Burdur is located in the western Mediterranean region is the 

largest district of the province in terms of population and economic. Bucak Province is located on 

the Antalya-Burdur highway. The AntalyaIsparta (Dereboğazı) highway built in 1995, also, is only 

35 kms away from the province. The area of the province is 1.436s kms. Sütçüler province of 

Isparta is in the east and Antalya is in the south of the province. Çeltikçi and Ağlasun Provinces and 

Burdur County surround the village from the west and the north. Bucak Province is only 44 kms 

away from Burdur, 70kms away from Isparta, and 80kms away from Antalya. The province is only 

40 minutes far from the train station (Burdur) and it takes only an hour to get the nearest airport 

(Antalya-Burdur-Isparta) and sea route (Antalya) from the province. The area has been occupied 

and ruled throughout the history by the Byzantines, Seljuqs and Ottoman. Today, the cultural 

remains of these civilizations could be seen in the province. In this study, the settlement 

development of the Bucak (Burdur) District from the Republic to the present day has been 

considered in periods and settlement development and change has been tried to be determined. 

Keywords: Bucak, Burdur, Settlement, Settlement Development. 

 

GİRİŞ 

Burdur ilinin nüfus ve yüzölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Bucak’ın yüzölçümü 

1414 km2 ve 2000 yılı nüfusu da 57950’dir. İlçenin kuzey batısında Burdur merkez ilçesi, batısında 

Kemer, Kuzeyinde Çeltikçi ve Ağlasun ilçeleri, kuzeydoğusunda Isparta merkez ilçesi, doğusunda 

Isparta’nın Sütçüler ilçesi yer alırken güneyinde ise Antalya’nın Korkuteli ilçesi bulunmaktadır 

(Arıbaş & Öcal, 2007: 311). 

İlçenin topraklarını kuzeybatıdan Burdur merkez ilçesi, batıdan Kemer, kuzeyinden Çeltikçi 

ve Ağlasun ilçeleri, kuzeydoğusundan Isparta merkez ilçesi, doğusundan Isparta İlinin Sütçüler 
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İlçesi, Güneyden Antalya İli, Batıdan Burdur Merkez İlçesi ve Kemer İlçesi, güneyinden ise 

Antalya’nın Korkuteli ilçesi çevrelemektedir (Harita 1) 

 

Harita 1: Bucak Lokasyon Haritası 

 
 

Türkiye’de yerleşmenin karakteri ve ortaya konulmuş olan genel ilkeleri, Neolitik dönemde 

ve ilk konutların yapılmaya başlandığı tarihlerde gerçekleşmiştir (Tunçdilek, 1986: 14). Barınak, ya 

da belirli bir faaliyeti sürdürmek amacıyla bir saha üzerine inşa edilmiş bir veya birden fazla sayıda 

meskenden (konuttan) oluşan kümeye yerleşme denir. Sürekli veya dönemlik (sezonluk) olarak 

insanın içerisinde barındığı veya değişik şekillerde faaliyette bulunduğu bit konut bile yerleşme 

sayılmaktadır. Bir yerleşim kümesi, yerleşim alanı (yerleşilen saha) ile bu saha üzerinde insanlar 

tarafından değişik amaçlara yönelik olarak inşa edilmiş meskenlerden oluşmaktadır (Özçağlar, 

1997: 1-2). 

Bucak ilçe merkezi, Kestel polye sisteminin kuzeydoğusunda ovalık bir sahada kurulmuştur, 

ilçenin yerleşimi yaklaşık 800 m'lik yükseltide yer alır. İlçenin kuruluş yerinin yapısı kabaca üçgene 

benzetilebilir. Doğuda, Sivri ve Boyalıca tepe eteklerinden kuzey ve güney de karstik erime sonucu 

genişlik kazanan ova, Burdur Antalya karayolunu geçtikten sonra batıda, İncirhan güneyine kadar 

ulaşır. İlçenin güneybatısında yer alan Aladağ (1169 m) humu, bir duvar gibi kentin bu yöne doğru 

genişlemesini de engelleyerek durur. Kent güneye doğru Aladağ humu ile doğuda Tepebaşı Tepe 

(1230 m) arasında daralarak adeta bir boğaz görüntüsü alır ve Susuz köyü yakınlarında kent 

merkezi sınırı biter. Kuzeye doğru, Kocataş Tepe (1135 m) ve Högez Dağı (1258 m) eteklerinde 

topografya eğimli bir hal alır. Buradan Kocataş Tepe güneyinde Seydiköy’e kadar uzanır (Topay, 

2011: 7). 

Bucak, turizmin merkezi durumunda olan Antalya’ya yakınlığı ve Antalya’yı diğer şehirlere 

bağlayan karayolunun üzerinde bulunmasından ticaret ve turizm yönünden oldukça hareketlidir. 

İlçe nüfusunun kalabalık olması, Çeltikçi, Ağlasun ilçelerinin ilçemize yakın olması ilçedeki ticari 

faaliyetleri canlı kılmaktadır. Bucak bulunduğu yer itibariyle toprak ve orman açısından zengindir. 

İlçe tarım ve hayvancılık potansiyeli açısından bölgesinde önemlidir. İlçe özel konumu ve sahip 

olduğu coğrafi güzellikler açısından önemli turizm potansiyeli arz etmektedir. İlçenin geniş 

ormanlık sahaları da doğa turizmine potansiyel oluşturabilecek zenginliktedir. 

Bucak’ın kültürel özellikleri yanı sıra tarihi turizme yönelik kaynakları açısından çok önemli 

eserlere sahiptir. Tarihsel kaynaklar, geçmiş medeniyetlerin ve geçmiş çağların yaşayan fiziksel 
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kalıntılardır. Bunlar arasında mimari, coğrafi görünüm ve arkeolojik özelikler kadar özellikler 

kadar, geçmişten bu yana gelen, dini ya da mitolojik olaylar da bunların meydana geldikleri yerler 

de tamamen değişmiş ya da geçmişten hiçbir delil kalmamış olsa da tarihsel kaynak olarak kabul 

edilir (Özgüç, 1998: 80). Günümüzde, Bucak ve çevresinde bu medeniyetlerin kültür izlerine 

rastlamak mümkündür. İlçede, Selçuklular Dönemine ait, II. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından 1237–

1246 yılları arasında yaptırılan Susuz Hanı bulunmaktadır. Ayrıca İncirhan, Kremna, Milyos, 

Comena, Contrula gibi tarihi eser ve kalıntılar da bulunmaktadır. 

Bucak ilçesi ekonomik yapı anlamında incelenirse gelişmenin ağırlıklı olarak tarımdan 

sanayiye doğru kaydığını görmek mümkündür. Bu bağlamda Kestel Gölünün kurutulup kontrol 

altına alınmasından sonra verimli bir tarım alanına sahip olan ilçede tarımla beraber sanayi de 

gelişmeye başlamıştır. 2000 li yılların başında Virjinya tipi tütün Türkiye’de yalnızca bu yörede 

yetişmekteydi ancak günümüzde tütün üretimine getirilen kotalarla tütüncülük faaliyeti oldukça 

azalmış durumdadır. Diğer taraftan ilçe ekonomisinde nakliyecilik de önemli yer tutmaktadır. 

 

1. BUCAK İLÇESİNİN YERLEŞME TARİHÇESİ 

Bucak kenti çevresi geçmişten beri yerleşme için önemli bir cazibe merkezi olmuştur. İklim, 

verimli toprak örtüsü, su potansiyeli ve Antalya’yı iç kesimlere bağlayan karayolunun buradan 

geçmesi, bu sahaların neredeyse tarihsel boşluk olmadan sürekli yerleşim için tercih edildiğini 

göstermektedir. 

Bucak kenti çevresi Türkiye’de ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu yerler arasındadır. Örneğin 

Antalya körfezi kuzey ve kuzeybatısında en az 10 bin yıl kadar öncesine ait olan paleolitik 

yerleşmeler olan, Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküizini ve Çarkini mağaraları bulunmaktadır (Atalay & 

Mortan, 2003: 325). 

Bucak kenti çevresinde prehistorik dönemlerde yerleşmeler devam etmiştir. Belören 

köyünde Keraitai yerleşmesi M.Ö. I. yüzyıla tarihlendirilir. Bucak’ın yakın çevresindeki en önemli 

yerleşme kuş‐ kusuz Kremna’dır. Kremna (Girme=bugün Çamlık Köyü), Burdur ili Bucak ilçesine 

bağlı Çamlık Köyü yakınlarına lokalize edilmiştir (Arıbaş, 2009: 33). 

Selçuklu Devleti’nin 1071’de Malazgirt savaşını kazanmasından sonra Anadolu’nun 

Türkleşme süreci başlamıştır. XIII. yüzyıldan itibaren birçok Türkmen toplulukları ve özellikle Üç‐

Oklar’a men‐ sup Oğuz boyları, Teke‐eli diye tabir edilen bölgeye gelerek yerleşmişlerdir. Bu 

dönem Antalya ve Konya arasında Hamitoğullarından bahsedilmektedir. Bu dönemde XIII. yüzyılın 

ilk yarısında Üç‐ Okların bir bölümü bu bölgeye gelip yerleşmişler iken zaman içerisinde özellikle 

XIV. ‐XV. yüzyıllarda da Üç‐Oklara tabii diğer zümrelerde Teke bölgesini iskân yeri olarak 

seçmişlerdir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra, yörede Beylikler dönemi 

başlar. İlçe Hamitoğulları yönetiminde bir süre kalır (Arıbaş, 2009: 34-35). 

Yörenin Osmanlı Devleti’nin yönetimine geçmesinden sonra, Osmanlı iskân politikasının 

izlerini Bucak’ta görmek mümkündür. Buna göre konar‐göçer halk Osmanlı toplumsal yapısını 

meydana getiren en önemli unsurlardan birisiydi. Bu yerleşme politikası Bucak’ta İncirhan’ın yol 

güvenliğini sağlamak için XV. yüzyılın başında gerçekleşerek, çevrede konar‐göçer aşiretler içinde 

özellikle Sarıkeçli Yörüklerinin Bucak kenti ve çevre‐ sindeki uygun sahalara (Kocaaliler, 

Karaaliler gibi) iskânı sağlanmıştır. Bu suretle Bucak’ın yerleşme ve nüfus yapısı şekillenmiştir. 

Yaklaşık 500 yıl bu yerleşim şekli ve çerçevesi korunmuştur (Arıbaş, 2009: 35-36). 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya savaşı sonunda yenilmesi ve Mondros Mütarekesi 

sonrasında Burdur ve Bucak çevresi İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Buna göre, 28 Mart 

1919’da Antalya İtalyanlar tarafından resmen işgal edilmiş, bunu 25 Haziran 1919’da Bucak ve 28 

Haziran’da ise Burdur’un işgali takip etmiştir. Temmuz ayında Burdur Mutasarrıfınım Konya 

Valisine gönderdiği raporda Bucak’ta 1 bölük İtalyan işgalcinin olduğundan bahsedilmektedir 

(Özçelik, 1999: 25‐103). 

 

2. CUMHURİYET DÖNEMİ ÖNCESİ BUCAK’TA YERLEŞME 

Bucak’ın eski adı Oğuzhan’dır. Anadolu’daki az sayıdaki Oğuz adıyla anılan yerlerden biri 

de Bucak ilçesidir. Oğuzhan adı Cumhuriyetin ilanından sonra (30.05.1926) değişerek Bucak’a 
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dönüşmüştür. Bucak’ın Türkçe karşılığı; Köşe, kenar, kuytu, taraf gibi anlamları vardır. Bununla 

birlikte İdari bakımdan ilçeden küçük ve bir müdür tarafından idare edilen köyden büyük yerleşme 

merkezi, nahiyeye (Doğan, 1992: 140) de Bucak denilmekte idi. Keza Bucak’ın köşe ve kesit 

(Nişanyan, 2004: 59), kenar, köşe, yer41 şeklinde anlamları da bulunmaktadır. Bucak’ın ilçe 

merkezi üç dağ arasında kurulması, ilmelik ve bataklıklara kaplı olması nedeniyle, ilme bitkisine 

ithafen İlmeli Bucak denilmiştir (Konu, 2000: 9). Bununla birlikte “büc” kelimesi keçi43 anlamına 

gelmektedir. Bucak ilçesini kuranların Yörük olduğu ve Sarıkeçili aşiretine bağlı olduğu 

düşünüldüğünde, Bucak adının “bücak”tan yani keçini olduğu yer anlamından zamanla Bucak’a 

dönüşme ihtimalide bulunmaktadır. Ancak bunlar içinde en çok kabul edileni “köşe” anlamındaki 

Bucak’tır (Arıbaş, 2009: 72). 

Bucak kenti çevresi Türkiye’de ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu yerler arasındadır. Örneğin 

Antalya körfezi kuzey ve kuzeybatısında en az 10 bin yıl kadar öncesine ait olan paleolitik 

yerleşmeler olan, Karain, Beldibi, Belbaşı, Öküizini ve Çarkini mağaraları bu‐ lunmaktadır (Atalay 

& Mortan, 2003: 325). Yeşilova ilçesinin Başkuyu köyünde bulunan kaya resimlerinden 

anlaşıldığına göre Paleolitik Çağda bu Burdur çevre‐ sinde insanların yaşadığı ispatlanmıştır. 

Yörenin nüfus hareketliliği sadece bu mağara yerleşmeleri ile sınırlı değildir. Neolitik döneme ait 

ve Burdur kentinin 24 km batısında Hacılar Höyük yer alır (Doğanay, 1997: 238). Bu yerleşme 

sadece ülkemizin değil bütün dünyada avcı‐toplayıcılık yaşantısından ilk sürekli yerleşime 

geçilmesinin de önemli örneklerinden birisidir. Keza Hacılar Höyüğün 8‐9 km. daha doğusunda 

bulunan Kuruçay Höyük’te yaşam Hacıların bir dönem gerisinden, Erken Neolitik devir ile 

başlayarak, insanlık medeniyetine yeni değerler sunmuştur. Bir başka yerleşme de Toros Dağlarının 

Antalya Ovasına geçit verdiği Çubuk Beli’nin 2‐3 km kuzeyinde yer alan Bademağacı höyüğüdür 

(Duru, 1997: 49). Bu yerleşmeler ile birlikte Bucak kent merkezinde yer alan Höyücek Höyükte, 

Türkiye’nin önemli kültürel ve sosyal mirasının örnekleri bulunmaktadır. 

Bucak kenti çevresinde prehistorik dönemlerde yerleşmeler devam etmiştir. Belören 

köyünde Keraitai yerleşmesi M.Ö. I. yüzyıla tarihlendirilir. Bucak’ın yakın çevresindeki en önemli 

yerleşme kuşkusuz Kremna’dır. Kremna (Girme=bugün Çamlık Köyü), Burdur ili Bucak ilçesine 

bağlı Çamlık Köyü yakınlarına lokalize edilmiştir. Kentin ilk kurulduğu yeri saptamak zor olmakla 

beraber, Kestros (Aksu) Vadisi’nin doğusundan vadinin içlerine kadar uzandığı düşünülmektedir 

(Arıbaş, 2009: 33). 

Ürkütlü köyü ve Garipçe arasında Şerefönü mevkisinde bulunan Komama antik yerleşmesi, 

M.Ö. I. Yüzyıl ile tarihlendirilmektedir. Kestel köyündeki Kodrula (Kaynarkale) yerleşmesinde 

Helenistik dönemden Bizans dönemine kadar kesintisiz yerleşim söz konu‐ sudur. Yine bir başka 

Helenistik dönem yerleşmelerinden Karaot köyü yakınlarında Sia (Taştandam) Bucak tarihinin 

önemli basamakları arasında yer alır. Yüreğil köyü yakınlarında antik Kretopolis kenti bir Pisidia 

yerleşmesidir. Pazaravdan (Kızılkaya)Roma yolları içinde yer alır. Pisidia ve Pamfilya (Antalya) 

arasındaki göçler bura‐ dan gerçekleşmiştir. Roma çağı yerleşmelerinden olan Panemoteikhos 

(Boğazköy) yine Bucak kenti yakınlarındaki antik yerleşmeleridir (Özçelik, 1999: 35‐ 42). 

Bucak kenti çevresi geçmişten beri yerleşme için önemli bir cazibe merkezi olmuştur. İklim, 

verimli toprak örtüsü, su potansiyeli ve Antalya’yı iç kesimlere bağlayan karayolunun buradan 

geçmesi, bu sahaların neredeyse tarihsel boşluk olmadan sürekli yerleşim için tercih edildiğini 

göstermektedir. Selçuklu Devleti’nin 1071’de Malazgirt savaşını kazanmasından sonra 

Anadolu’nun Türkleşme süreci başlamıştır. Bu dönemde XIII. yüzyılın ilk yarısında Üç‐ Okların bir 

bölümü bu bölgeye gelip yerleşmişler iken zaman içerisinde özellikle XIV. ‐ XV. yüzyıllarda da 

Üç‐Oklara tabii diğer zümrelerde Teke bölgesini iskân yeri olarak seçmişlerdir (Arıbaş, 2009: 34-

35). 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra, yörede Beylikler dönemi başlar. İlçe 

Hamitoğulları yönetiminde bir süre kalır. Yörenin Osmanlı Devleti’nin yönetimine geçmesinden 

sonra, Osmanlı iskân politikasının izlerini Bucak’ta görmek mümkündür. Bu yerleşme politikası 

Bucak’ta İncirhan’ın yol güvenliğini sağlamak için XV. yüzyılın başında gerçekleşerek, çevrede 

konar‐göçer aşiretler içinde özellikle Sarıkeçili Yörüklerinin Bucak kenti ve çevresindeki uygun 
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sahalara (Kocaaliler, Karaaliler gibi) iskânı sağlanmıştır. Bu suretle Bucak’ın yerleşme ve nüfus 

yapısı şekillenmiştir. Yaklaşık 500 yıl bu yerleşim şekli ve çerçevesi korunmuştur. 

Osmanlı devleti yönetiminde, Konya Sancağına bağlı olan ilçe, 1820 yılında Girmiye adı 

altında Teke sancağına, 1900 yılanda da Oğuz Han adı ile Antalya’ya bağlanmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin Birinci Dünya savaşı sonunda yenilmesi ve Mondros Mütarekesi sonrasında Burdur ve 

Bucak çevresi İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. Buna göre, 28 Mart 1919’da Antalya İtalyanlar 

tarafından resmen işgal edilmiş, bunu 25 Haziran 1919’da Bucak ve 28 Haziran’da ise Burdur’un 

işgali takip etmiştir. Temmuz ayında Burdur Mutasarrıfının Konya Valisine gönderdiği raporda 

Bucak’ta 1 bölük İtalyan işgalcinin olduğundan bahsedilmektedir (Özçelik, 1999 :25‐103). 

 

3. CUMHURİYET DÖNEMİNDE BUCAK’TA YERLEŞME 

İlk nüfus sayımı Türkiye’ de 1927 yılında yapılmıştır. Bucak ilçesinde toplam nüfusun 1927 

yılında 16471 yaşadığı bilinmektedir (Tablo 1). Yaşayan bu nüfusun 8799’u kadın 7672’ si ise 

erkeklerden oluşmaktadır (Tablo 3). Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sebebiyle erkeklerin 

vefat etmesiyle kadın nüfusu daha fazla olmuştur.1927-2000 yılları arasındaki dönemde Bucak 

Nüfusu 16471’den 57950’ye yükselerek yaklaşık 3.5 kat artış göstermiştir. Bucakta en fazla nüfus 

artışı 1965-1970 yılları arasında en az artış ise 1990-1997 yılları arasında yaşanmıştır (Tablo 1).  

1927’de 2423 doğum gerçekleşmiş ve bunun 1201’i erkek çocuk, 1202’side kız çocuktur. 

Buna rağmen vefat olayı yüksektir. Aynı tarihte 672 erkek ve 972 bayan vefat etmiştir. İlçede 2196 

nikâh gerçekleşirken sadece 69 boşanma olayı meydana gelmiştir (Özçelik, 1999: 103). 

 

Tablo 1: Bucak İlçesinde Nüfusun Gelişimi (1927-2000) 

Sayım Yılı Toplam Nüfus Nüfus Miktarı Gelişimi Yıllık Artışı 

1927 16471 - - 

1935 17858 1387 1.2 

1940 19286 1428 1.- 

1945 21510 2224 2.6 

1950 24268 2758 1.0 

1955 28779 4511 1.5 

1960 31991 3212 2.5 

1965 34068 2077 1.5 

1970 40001 5933 3.8 

1975 42781 2780 1.6 

1980 45693 2912 1.5 

1985 48472 2779 1.4 

1990 54427 5955 2.7 

1995 54487 60 0.1 

2000 57950 3463 2.9 

2010 61173  3223  0,5 

Kaynakça: TÜİK 

 

Kentte nüfusun gelişim süreci 1997 yılı haricinde sürekli artış eğiliminde olmuştur. Bucak 

ilçesinin kır ve kent nüfusun da 1935’den itibaren dalgalı bir nüfus gelişim biçimi yaşanmıştır. 

Nüfus artış hızları dengeli olmamış sürekli artış ve azalışlar birbirini takip etmiştir. Nüfusun kır ve 

kentte göre dağılım oranlarında hep Bucak kentti lehine nüfus gelişmiştir. 

İlçenin 1927-1940 yılları arasında kentsel ve kırsal nüfusuna bakacak olursak eğer kırsal 

nüfusun en fazla artığı dönem 1950-1955 yılları arasındaki dönemdir. Aynı şekilde kentsel 

nüfusunda en fazla arttığı dönem yine 1950-1955 yılları olarak karşımıza çıkmaktadır (Tablo 2). 

Bucak ilçesinin kentsel ve kırsal nüfusun gelişimi incelendiğinde;1935‐2006 yılları arasında 

kentsel nüfusun artışı kırsal nüfustan fazla olduğu dikkati çeker. Bu dönemler arasında; kırsal 
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nüfus%0,5 (%0.49) oranında artarken, kentsel nüfus ise %3 (%2,96) oranında yükselmiştir (Arıbaş, 

2009: 38). 

 

Tablo 2: Bucak İlçesinde Kentsel ve Kırsal Nüfusun Gelişimi 

Yıllar Kırsal 

Nüfus 

%’si Yıllık 

Artış (%) 

Kentsel 

Nüfus 

%’si Yıllık 

Artış (%) 

Toplam 

1927 - -111- - - - - 16471 

1935 13884 77.8 - 3974 22.2 - 17858 

1940 14900 77.3 1.7 4386 22.7 2.3 19286 

1945 16724 77.7 2.7 4786 22.3 2.1 21510 

1950 18759 77.3 2.7 5509 22.7 3.3 24268 

1955 21942 76.2 3.7 6837 23.8 5.1 28779 

1960 23237 72.6 1.3 8754 27.4 5.8 31991 

1965 27104 70.4 3.6 10094 29.6 3.3 34068 

1970 27708 69.3 0.2 12293 30.7 4.6 40001 

1975 27691 65.7 -0.011 15090 35.3 4.8 42781 

1980 32429 59.8 3.7 18852 41.2 5.2 45693 

1985 27965 58.7 -3.5 20507 42.3 2.0 48472 

1990 27020 49.6 -0.8 27407 50.4 6.5 54427 

1997 28216 49.7 1.1 25671 50.3 -1.1 54487 

2000 29117 50.2 0.4 28833 49.8 4.6 57950 

Kaynakça: Arıbaş & Öcal, 2007: 318’den faydalanılarak hazırlanmıştır. 

 

1985’den sonra kırsal nüfusta genellikle nüfusun azalması sürmüş, kent nüfusunda ise 

dalgalı bir artış devam etmiştir. Buna göre 1985‐1990 nüfus sayım döneminde kentin nüfusu, 

Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı meydana gelerek, %6,8’lik bir rakama ulaşılmıştır. Kentin 

küçük sanayi sitesinin Türkiye çapında gelişmesi, Mermerciliğin ekonomik niteliğinin 

belirginleşmesi, kentteki nüfus artış hızının etkilemiştir. Bunun yanı sıra, bir başka neden de 

1989’da tamamlanan Karacören barajının yapım çalışmalarının bitirilip su toplanması sonucu, 

Karacaören, Kızıllı, Elsazı köylerinden Bucak’a yaşanan göçlerin etkisi de nüfus artış hızının 

oransal artışında belirleyici olmuştur. 1985‐1990 arasında nüfus hareketliliğinde yaşanan bir başka 

özellik te; Bucak’a bağlı diğer kırsal yerleşmelerin, Bucak kentini ilk kademe göç yeri olarak tercih 

etmeleridir. Bununla birlik‐ te Burdur’un Çeltikçi ve Ağlasun ilçelerinden de Bucak’a göç bu 

dönemde artmıştır (Arıbaş & Öcal, 2007: 315‐318). 

 

4. YERLEŞMENİN GELİŞİMİ 

Bucak’ın eski adı Oğuzhan’dır. Türk tarihinde Oğuz adının, Oğuz boylarının ve Oğuz 

kültürünün yeri ve önemi büyüktür. XI. Orta Asya’dan Anadolu’ya doru başlayan Türk göçleri 

XVI. Yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu göçler neticesinde Anadolu’ya gelen Oğuz boyları ve 

Türkmenler yerleşmiş oldukları bölgelere kendi boy adlarını, kabile reisinin adını, Orta Asya’da her 

hangi bir coğrafi mevkie verdiği ismin aynısını yerleşmiş oldukları köy, kasaba ve kentlere vermek 

suretiyle Anadolu’yu her yönüyle bir Türk yurdu yapmışlardır. Günümüzde Anadolu’daki yer 

isimleri incelendiğinde birçoğunun değişmesine rağmen yine de yüzlerce Oğuz boyu ismine 

rastlamak mümkündür. Buna karşılık doğrudan Oğuz adıyla anılan yerleşim alanları nadirdir 

(Arıbaş, 2009: 71). 

Anadolu’ da Oğuz adıyla alınan nadir yerleşmelerden biri de Bucak ilçesidir. Cumhuriyet’in 

ilanından sonra Oğuzhan ismi Bucak’a dönmüştür. Eskiden Bucağa ilmeli Bucak da denildiği 

bilinmektedir. Bunun sebebi ise Bucak ilçe merkezinin üç dağ arasına kurulması, bataklıklarla kaplı 

olması ve ilme bitkisinin sebep görülmüştür. 

4.1. Yerleşmenin Yatay Gelişimi 

Bucak’ın ilk kurulduğu mahallesi ve yerleşme çekirdeği Alâeddin Mahallesidir (Foto 1). Bu 

mahalle kesin tarihi bilinmemekle beraber, 1408 (hicri 811) yılından önce kurulduğu 
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düşünülmektedir. Mahallenin kurulmasının temel nedeni ticari güzergâhın güvenliğini sağlamakla 

ilgilidir. Anadolu Selçuklu Devleti döneminden kalma olan İncirhan’ın ve kurulduğu andan itibaren 

hem Antalya’yı iç bölgelere bağlayan güzergâhın önemli bir konaklama merkezi hem de yörenin en 

önemli ticari faaliyetlerinin yapıldığı yerdir (Arıbaş, 2009: 72). 

 

Foto 1: Bucak Alaeddin Mahallesinden Bir Kare 

 
Kaynakça: https://mapio.net/pic/p-8845520/, 2022. 

 

Alâeddin Paşa şu an ki Bucak’ın kuzeydoğusuna yerleşir. Burayı iskâna açarak Orta 

Asya’da yapılan “kafes tipi” kuyular açtırır. Karargâhının kurulduğu yerde şimdi Alâeddin 

Mahallesi bulunmaktadır. Karargâhının güneyine güvenliği de dikkate alarak bir “cami” yaptırır. 

Böylece bugünkü Cami Mahallesi de kurulmuş olur. Bir askeri birliğin Bucak kentinin doğusuna 

yerleşmesi sonucu, güvenli bir ortamın kurulmasından sonra çevredeki Yörükler buraya yerleşmek 

için gelirler ve Alâeddin Paşanın karargâhının batısına Yörükler yerleşerek, Yörükler Mahallesi 

kurulur. Yine Karaayvat isimli bir Yörük aşireti Cami Mahallesinin batısına yerleşerek, Karaayvat 

Mahallesi kurulmuş olur. Bazı Yörüklerde şu anki Çukur Mahallesinin olduğu yere yerleşerek, 

oradaki vadiye istinaden Çukur Mahallesi’nin çekirdeği ortaya çıkar. Bu mahalleler aynı yüzyılda 

kurulmuş‐ tur. Yerleşmenin hızla gelişmesinde, ilkönce güvenliği sağlayan bir askeri birliğin var 

olması, su kaynakları, bakir tarım arazileri ve yerleşmelerin çok yakının da İncirhan (Foto 2) ve 

Susuz Han (Foto 3) gibi iki önemli ticari merkezin varlığının etkisi büyüktü (Arıbaş, 2009, 72-73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapio.net/pic/p-8845520/
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Foto 2: İncir Han 

 
Kaynakça: https://mapio.net/pic/p-86657333/, 2022. 

 

Foto 3: Susuz Han’dan 

 
Kaynakça: https://bigunyineyoldayiz.com/tag/susuz-han/, 2022. 

 

Bucak’ta güvenliği sağlamak için daha sonra askeri birliğin başına bir çavuş gönderilmiş, 

Çavuş Bucak’ın kuzeyine, Yörükler Mahallesinin batısında, Höğez dağı yamaçlarına ovayı ve 

çevrenin rahat görülebildiği bir mevkie konut yaptırarak oraya yerleşmiştir. Şu anki Çavuşlar 

Mahallesi ismini bu çavuştan almıştır. XIX yüzyılın sonuna doğru kentte ticari bir Pazar kurulmaya 

başlanmıştır. Bu pazar o zamana kadar kurulan altı mahallenin tam ortasına kurularak, 

günümüzdeki Pazar Mahallesi de böylece teşekkül etmiştir. Bucak’ın 1926’da ilçe olması sonucu 

https://mapio.net/pic/p-86657333/
https://bigunyineyoldayiz.com/tag/susuz-han/
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ismi Oğuzhan’dan Bucak olarak değişmiştir. Bu ismi yaşaması için bu tarihte Pazar Mahallesinin 

batısına, Karayvatlar ve Çavuşlar Mahallesinin arasına Oğuzhan Mahallesi kurulmuştur. Kentte 

Cumhuriyetin ilanından sonra mo‐ dern cumhuriyete hizmet eden konutlar yapılmaya başlamış ve 

1947‐1948 yılları arasında Kaymakamlık Konağı (makamı) inşa edilmiştir. Çavuşlar Mahallesinin 

batısına kurulan “hükümet konağı” nedeniyle buraya Konak Mahallesi adı verilmiştir (Arıbaş, 2009: 

73). 

1983 yılına kadar ilçe 7 mahalle yer almıştır. Ancak 1960 yılından sonra kentin nüfusunda 

ani artışlar sonucu yeni bir mahalle kurulmaya ihtiyaç duyulmuş ve 1983’de Yeni Mahalle, Konak 

Mahallesinin güneyine Oğuzhan ve Karayvatlar Mahallesinin batısına kurulmuş oldu. 1990’dan 

sonra bu gecekondulaşmayı engellemek ve imarlı, planlı mahallerin oluşturularak modern bir 

Bucak’ın tesis edilebilmesi için Fatih, Barbaros, Mimar Sinan, Sanayi ve Yunus Emre Mahalleri 

kurulmuştur (Arıbaş, 2009: 74). 

2000 yılından itibaren ekonomide görülmeye başlanan iyileşme süreciyle birlikte Bucak 

kent merkezinde açılmaya başlanan sanayi tesisleri dolayısıyla bucak ilçesi kırsalından kent 

merkezine göç başlamıştır. Kent merkezinde yüksekokulların açılması, öğrenci kontenjanlarının 

artması, öğrencilerin bir kısmının mezun olduktan sonra kentte iş bulup yerleşmeleri sonucunda 

kent merkezinin nüfusu artmaya başlamıştır. Bunun yanında daha iyi imkânlara kavuşmak amacıyla 

günümüzde hala Antalya’ya doğru göç olgusu yaşanmaktadır. Bucak’ta nüfusun artmasından ötürü 

çok katlı binalar vardır. Bucak ilçesinde yerleşmenin dikey yönde gelişim göstermesine neden olan 

faktörlerden en büyük paya sahip olanı, bucak ilçesinin doğusunun dağlık araziler ve orman örtüsü 

bulunmasıdır.  

Kentin ticaret, sanayi ve diğer ekonomik aktiviteler ile hızla gelişmesi, özellikle üç ya da 

dört katlı binaların sayısını kentte arttırmıştır Günümüzde çok katlı binaların yoğun olarak 

bulunduğu Mahalleler; Fatih, Sanayi, Yeni, Konak, Oğuzhan, Mehmet Akif ve Barbaros Mehmet 

Akif’tir. 

 

SONUÇ 

Bucak İlçesi Burdur ilinin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan en gelişmiş ilçesidir. İlçenin 

toplam yüzölçümü 1436 km2 ve nüfusu da 2010 yılında 61193 kişidir. Nüfusun %58,5 Bucak 

kentinde yaşarken %41,5'i kırsal yerleşmelerde bulunur, İlçe idari yönetiminde 5 kasaba, 33 tanede 

köy yerleşmesi bulunmaktadır. İlçe, Kestel polye sistemi içinde yer almakta ve Akdeniz ikliminin 

etkisi altındadır. 

Bucak ilçe merkezi üç tane dağ arasında kurulduğu için ve bu alanın bir kısmı ilme bitkisi 

ile kaplı olduğu için ilçe nüfusu Bucak için, İlmeli Bucak adını kullanmaktadır. Bölgeye ilk 

yerleşenler oğuz boyundan insanlar olduğu için “Oğuzhan Köyü” oluşmuştur. İstiklal Savaşı 

sırasında “Oğuzhan” adında nahiye teşkilatı kurulup Cumhuriyet döneminde ise günümüzdeki 

Bucak ismini almıştır. Bucak ve çevresinin Türk Devletinden önce başka devletlerin hâkimiyetinin 

altına girdiği bilinmektedir. Bu devletler; Pisidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Selefoslar, 

Romalılar ve Bizanslılardır. Bucak ve çevresinin Türklerin ellerine geçtiği zaman tahminlere göre 

Selçuklu Devleti hükümdarı III.  Kılıçarslan zamanıdır. Selçuklular zamanında Bucak ve çevresine 

oldukça fazla yerleşmeler olmuştur. Bucak ve çevresi Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı 

devletine katıldığı bilinmektedir. İlçenin nüfusu üzerinde bölgenin fiziki coğrafya şartlarının etkisi 

oldukça fazladır. Fiziki şartlar bölgede yerleşmenin gelişimini kısıtladığı noktalar olmuştur. 

Bölgede Kestel polyesinde nüfus fazla iken dağlık ve engebeli bir arazi yapısı olan Melli yöresinde 

nüfus azalmaktadır. 

Bölge de geçmişten günümüze bakılacak olursa ticaretin gelişmesi, tarım hayvancılığın 

ilerlemesi burdur ve çevresinde mermer işletmelerinin faaliyet göstermesi ve ekonomik yapının 

güçlenerek devam etmesi iç ve dış göçü etkilemiştir. Gelişmelerin bu kadar iyi olmadığı ve 

güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu zamanlarda göçlerin çok olduğu görülürken ilçe ve 

çevresinin gelişmesiyle iç ve dış göç azalıp eskisi kadar hızlı olmamaya başlamıştır. Ayrıca bölge 

de salep toplamak için mevsimlik göçlerde dönemlerce yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. 
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1927-2000 yılları arasında yapılan sayımlarda 1927 yılında bucak nüfusunun toplam sayısı 

bilinirken kadın erkek nüfusunun ayrı ayrı değerleri bilinmemektedir. Erkeklerin savaşlara 

katılmaları ve yaşanan ölümler sebebiyle genelde nüfus sayımlarının yapıldığı yıllardaki değerler 

ışığında kadın nüfusu daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. İlçedeki nüfus artışının en fazla olduğu 

dönem 1965-1970 yılları olurken nüfus artışının en az olduğu dönem1990-1997 yılları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İlçenin kentsel ve kırsal nüfusuna baktığımızda kırsal nüfusun da kentsel 

nüfusun da en fazla olduğu dönem 1950-1955 yıllarıdır. 

Bucak ilçesi 1927-2000 yılları arasında iki dönemde sadece erkek nüfusu kadın nüfusundan 

fazla olmuştur bu dönemlerde 1965 yılı ve 1975 yıllarıdır. Yerleşmede nüfus hareketlerine sebep 

olan nedenler doğum, ölüm ve göçler olarak karşımıza çıkar. Nüfusun alansal dağılışı daha çok 

hizmet veren kurum ve kuruluşlara yakın olan noktalarda yoğunlaşmıştır. İlçede sanayi, tarım, 

eğitim, ticaret dışında sağlık sektörü alanında da gelişmelere geçmişten günümüze önem 

verilmektedir. İlçede ilk sağlık hizmetleri Cumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır.  

Bucağın ilk kurulduğu mahalle Alâeddin Mahallesi olarak bilinmektedir ve bu mahallin 

kurulma nedeni ise ticari güzergâhın güvenliğini sağlamaktır. Bucaktaki yerleşmelerin gelişmesinde 

güvenlik için bulunan askeri bir birlik olması, su kaynaklarının yerleşmelere yakın olması ve 

yerleşmelerin yakınlarında İncir Han ve Susuz Hanın olmasının rolü oldukça büyüktür. Bucak 

ilçesinde dikey yönde gelişim olmasının en büyük nedeni bucak ilçesinin doğusunun dağlık araziler 

ve orman örtüsü bulunmasıdır. İlçe de olan topoğrafik engeller dikey gelişimi zorlayan sebepler 

arasındadır. 

Sosyal ve ekonomik yaşantının canlılığı, kentte uzun süre nüfus akışının devam edeceğini 

göstermektedir. Bu noktada kenti yöneten kurum ve kuruluşların büyümenin planlı ve sürdürülebilir 

olmasını sağlamak için çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Hâlihazırda böyle bir çaba ve 

uygulama yoktur. Kentin yaklaşık 33 yıl sonra nüfusunun iki katına çıkacağı düşünüldüğünde 

şimdiden, kent mühendisleri ve diğer kent tasarımcıları ile irtibat kurularak, yaşayan ve yaşanabilir 

bir kent çalışmasının başlatılması lazımdır. Aslında 2011- 2015 yılları arası bu planlama ve 

düzenleme çalışmaları için ideal bir zaman dilimini, göstermektedir. Eğer Türkiye'de birçok kentte 

örneği görüldüğü gibi planlama çalışmalarında geç kalınırsa, kentsel gelişim ve değişim süreçleri 

için oldukça engelleyici birçok sorunla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. 
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ÖZET 

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke olup, enerji ihtiyacının yarıdan fazlasını dışarıdan 

ithal etmekte ve buda ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca ülkenin sahip 

olduğu fosil kaynakları enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmayıp, mevcut linyit 

kömürlerimizde hem düşük kalorili ve hem de kükürt ve kül içerisi yüksek değerlerdedir. 

Dolayısıyla Türkiye’nin geleceği için temiz, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

oldukça önemlidir. 

Enerji kaynakları ve enerji üretimi konusu, dünya için şu an olduğu kadar gelecek için de 

önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar günümüzde fosil yakıtlar gerekli enerji miktarını sağlıyor 

gözükse de sınırlı arza sahip olması uzun vadede farklı enerji kaynaklarının ve üretim tekniklerinin 

geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Enerji için artan güneş enerjisi üretimi, fosil yakıtların önemli 

ölçüde kullanımını dengeleme potansiyeline sahip olmasının yanı sıra çevre sorunlarına yol açan 

zararlı atıklar gibi etken maddelerin bertaraf edilmesine de katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle güneş 

enerjisi sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği kapsamında 

değerlendirilmeye uygun potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Eldeki bu çalışmada Karamanlı (Burdur) 

Güneş Enerji Santrali araştırma kapsamında incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Karamanlı,Burdur. 

 

A RESEARCH IN THE FIELD OF ENERGY GEOGRAPHY: KARAMANLI (BURDUR) 

SOLAR POWER PLANT 

 

ABSTRACT 

Turkey which is an importing country imports more half of energy need and this situation 

has negative impact on the country economy. So utilization from clean, domestic and renewable 

energy is commonly accepted as the key for future life for Turkey. Because of this and the fact that 

it has limited fossil fuel resources, a gradual shift from fossil fuels to renewable energy sources 

seems to be serious and the sole alternative for Turkey. 

https://mapio.net/pic/p-86657333/
https://bigunyineyoldayiz.com/tag/susuz-han/
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Energy resources and energy production issue has an important place for the future as it is 

for the world now. Although today fossil fuels seem to provide the necessary amount of energy, 

their limited supply necessitates the development of different energy sources and production 

techniques in the long run. Increasing solar power production for energy not only has the potential 

to balance the use of fossil fuels to a significant extent, but also contributes to the disposal of active 

substances such as harmful wastes that cause environmental problems. In this respect, solar power 

energy stands out with its potential to be evaluated within the scope of sustainable development, 

environmental awareness and energy efficiency. In this study, the Karamanlı (Burdur) Solar Power 

Plant has been examined within the scope of the research. 

Key Words: Renawable Energy, Solar Energy, Karamanlı, Burdur. 

 

1. GİRİŞ 

Güneş, yeryüzündeki canlı yaşamının temel kaynağıdır. Ayrıca bütün enerji türleri doğrudan 

veya dolaylı olarak güneş enerjisine bağlı olarak meydana gelmiştir. Güneş enerjisi bilinen en eski 

birincil enerji kaynağı olduğu gibi temiz ve yenilenebilir özellikte olup, yerkürenin birçok 

bölgesinde de ekonomik kullanım için uygun durumdadır (Akova, 2008, 33). Güneş enerjisi bol, 

sürekli, yenilenebilir ve bedava bir enerji kaynağıdır. Geleneksel enerji kaynaklarının 

kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi üretiminde bulunmaması, bu 

enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak öne çıkarmaktadır (Kapluhan, 2014). 

Yeryüzüne her sene düsen güneş ısınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar belirlenmiş olan fosil 

yakıt haznelerinin yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca Güneş enerjisi, yeryüzündeki fosil, nükleer ve 

hidroelektrik tesislerin bir yılda üreteceğinden 15.000 kat kadar daha fazla enerjiyi yeryüzüne 

göndermektedir. Bu bakımdan güneş enerjisi sınırsız bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak bu enerji kaynağının insan faaliyetlerine uygun, kullanılabilir bir enerji türüne 

dönüştürülebilmesinde güçlükler yaşanmaktadır (Ültanır, 1996; Şen, 1996). 

Güneş Enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli çözüm kaynağını oluşturan 

doğada her zaman bulunan ve kendini yenileyen gelecekte enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir 

enerji kaynağı olarak görülmektedir. Günümüzde enerjiye olan talebin hızla artmaya devam etmesi 

güneşten elde edilen enerjinin kıymetini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Enerji üretiminde çevre 

için en verimli ve en zararsız üretim kaynaklarından birisi olarak elektrik enerjisi üretiminde tercih 

edilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde, küresel ısınma ve kirlilik, enerji elde etmek için fosil madde esaslı yakıtların 

ağırlıklı olarak kullanılmasının da etkisiyle, dünyadaki yaşamsal faaliyetleri tehdit edecek bir 

boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle, bugün günlük hayatta ve sanayide kullanılması zorunlu elektrik 

enerjisinin, çevreye en az zarar verecek biçimde üretimi, iletimi ve tüketiminin gerçekleştirilmesi 

konusu çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Fosil yakıt atıklarının neden 

olduğu çevre sorunları arasında ilk akla gelenleri küresel ısınma, asit yağmurları ve nükleer 

radyasyon gibi insan hayatını birinci derecede olumsuz etkileyen faktörlerdir (Akova, 2003: 49; 

Akova, 2008). Gerek fosil yakıt kaynaklarının yakın gelecekte ihtiyacı karşılamayacak kadar sınırlı 

oluşu, gerekse hava kirliliği ve asit yağmurları sonucu sera etkisi şeklinde ortaya çıkan çevresel 

sorunlar nedeniyle, yenilenebilir enerji kaynakları tüm dünyada giderek artan bir ilgi ile 

karşılanmakta ve enerji gereksiniminin karşılanmasında önemli bir kaynak olarak görülmektedir. 

1973-1974 yılları arasında dünyada meydana gelen enerji krizinin ardından, dünyada güneş 

enerjisinin dolaylı veya direkt olarak kullanılması daha yaygın hale gelmiştir. Güneş enerjisi 

hâlihazırda dünyanın ihtiyacı olan enerji ihtiyacının onbeşbin katı olan potansiyeli ve çevreye dost 

olan bir enerji sekli ile alternatif enerji kaynakları arasında önemli bir kaynaktır. 

Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından da fosil yakıtlara 

alternatif olmaktadır. Yeryüzüne her sene düsen güneş ısınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar 

belirlenmiş olan fosil yakıt haznelerinin yaklaşık 160 katı kadardır. Ayrıca yeryüzünde fosil, 

nükleer ve hidroelektrik tesislerinin bir yılda üreteceğinden 15.000 kat kadar daha fazladır. Bu 

bakımdan güneş enerjisinin bulunması sorun değildir. Asıl sorun bunun insan faaliyetlerine uygun 

kullanılabilir bir enerji türüne dönüştürülebilmesindedir (Ültanır, 1996; Şen, 1996). 
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Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma çabası sürecinde güvenirlik, süreklilik, çevreye 

zarar vermemesi ve yapılarının tek kaynağa bağımlı kalmasından kaçınılması genel olarak 

benimsenen politikalar olmuştur. Güneş; rüzgâr, jeotermal, biyokütle ve dalga gibi yenilenebilir 

enerji kaynakları arasında en yaygın olan ve teknolojisi en hızlı gelişen enerji kaynağıdır. 

Güneş enerjisi kullanılarak elektrik üreten sistemler üzerine yapılan çalışmalar diğerlerine 

göre kolay, uygulanabilir ve düşük maliyetli olması sebebiyle ticari ürüne dönüşmüş durumdadırlar. 

Buna paralel olarak güneş enerjisinin elektrik enerjisine çevrilmesi amacıyla kullanılan güneş 

pillerinin kullanımı önem kazanmıştır (Ralph & Linder, 1996). 

Güneş enerjisi, kaynağını Güneş’teki füzyon olayından alan temiz bir enerjidir. Güneş 

kütlesinin saniyede 5 milyon tonluk bir kısmı ısı ve ışığa dönüşmektedir. Bu enerjinin 1010 MW’lık 

kısmı dünyaya ışık olarak ulaşır. Bu çok yüksek bir değer olsa bile, güneş enerji teknolojileri 

yardımıyla bu ışınımın ancak bir kısmı enerjiye dönüştürülebilir (Akova, 2008: 33). 

Kontrol kolaylığı ve yatırım maliyetinin düşüklüğü sebepleriyle önceleri güneş enerjisinden 

elektrik üretimi üzerine çalışmalar yapılmasına rağmen, üretilen enerji gün ışığının olmadığı 

zamanlarda ihtiyaca cevap veremediğinden, depolama ihtiyacının ekonomik olmayacak boyutlarda 

büyümesine yol açmakta ve şebekeden beslenemeyen alıcılar için sık sık çalışması gereken dizel 

jeneratör ihtiyacı doğmaktadır. Bağımsız çalışan sistemlerde hem dizel desteğini hem de enerji 

depolama maliyetini azaltmak, şebekeyle paralel çalışabilen sistemlerde ise, enerji depolama 

maliyetini ve kullanıcının ödeyeceği fatura bedelini azaltmak amacıyla çalışmalar yoğunlaşmıştır 

(Chadjivassiliadis vd, 1986). 

Güneş enerjisi bol, sürekli, yenilenebilir ve bedava bir enerji kaynağıdır. Bunların yanı sıra 

geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi 

üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır. Fosil yakıt 

kullanımının dayandığı yanma teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan karbondioksit (CO2) yayılımı 

(emisyonu) sonucunda, atmosferdeki CO2 miktarı, son yüzyıl içinde yaklaşık 1,3 kat artmıştır. 

Önümüzdeki 50 yıl içinde, bu miktarın, bugüne oranla 1,4 kat daha artma olasılığı vardır. 

Atmosferdeki CO2 neden olduğu sera etkisi, son yüzyıl içinde dünya ortalama sıcaklığını 0,7 °C 

yükseltmiştir. Bu sıcaklığın 1 °C yükselmesi, dünya iklim kuşaklarında görünür değişimlere, 3 °C 

düzeyine varacak artışlar ise, kutuplardaki buzulların erimesine, denizlerin yükselmesine, göllerde 

kurumalara ve tarımsal kuraklığa neden olabilecektir (Ültanır, 1996; Varınca & Varank, 2005). Bu 

nedenle güneş gibi doğal ve alternatif olabilecek kaynaklara öncelik verilmesi hayati önem 

taşımaktadır. 

1966–1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak 

EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye ortalama güneşlenme süresinin günlük toplam 7,2 

saat, ışınım şiddetinin günlük toplam 3,6 kWh/m² olduğu tespit edilmiştir. Ancak, bu değerlerin, 

Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. 

1992 yılından bu yana EİE ve DMİ, güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi 

amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi ölçümleri almaktadırlar. Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli ve 

bu potansiyelin bölgelere göre dağılımı yönünden, her türlü güneş enerjisi uygulamalarına müsait 

bir ülke sayılabilir. Topografyanın, yerleşim yerlerinin ve tarım vb. alanların dağılımı ve ulaşım gibi 

kısıtlayıcı faktörlerin, bu alanın ancak % 1’inin kullanılmasına imkân sağlayacağı kabul 

edildiğinde, Türkiye için, güneş enerjisi gerçek kullanma alanı yaklaşık 7,8 milyon m2 olmaktadır 

(DEK-TMK, 209: 121-122). 

Türkiye, güneş konusunda coğrafi konumu itibariyle elverişli bir potansiyele sahip ancak bu 

potansiyeli yeterli düzeyde kullanamamaktadır. Bulunduğu coğrafi konuma bağlı olarak güneş 

enerjisi açısından çok yüksek bir potansiyele sahip olan Türkiye’de yıllık güneşlenme süresi 

yaklaşık 2.640 saat, yıllık güneş enerjisi ışınım şiddeti kWh/m² olarak belirlenmiştir (Taşkın & 

Korucu, 2014: 13; Öztürk & Küçükerdem, 2016). Günlük ortalama 7,5 saat güneşlenme süresine 

sahip olan Türkiye, güneş enerjisi kişi başı kullanımında dünyada açık ara lider durumda olan 

Almanya’ya göre yüzde 60 daha fazla güneş ışığından yararlanmaktadır (Topkaya, 2012; Taktak & 

Ilı, 2018). Ancak bu potansiyelini oldukça geç fark eden Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik 

üretimi oldukça yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Türkiye'de güneş pilleriyle ilgili çalışmalar 
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(fotovoltaik sistemler) 1980'lerde başlamış ve Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Laboratuvarı'nda 

güneş pilleriyle çalışan ilk ısıtma pompası kurulmuştur (Yelmen & Çakır, 2016). Son yıllarda güneş 

enerjisi kurulum birim fiyatlamasının düşüşüne ve enerji fiyatlarının artmasına bağlı olarak, 

Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin kullanımından oldukça uzak olmasına rağmen ciddi oranda 

gelişme yaşanmıştır. Birincil enerji kaynaklarında dışa olan bağımlılık, çeşitlendirmenin sınırlı 

kalması, çevresel etkiler göz önüne alınarak oluşturulacak enerji portföyünde yerli kaynak 

kullanımının verimli bir şekilde arttırılması gerekmektedir. Enerji çeşitliliği sağlayarak ve enerjide 

dışa bağımlılığı azaltmak için alternatif enerji kaynakları son derece önem arz etmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye'nin enerji politikalarında çeşitlendirmeye gitmesi gerektiği 

söylenebilir. Türkiye’de bol miktarda bulunan hidrolik, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir 

enerjilerin payının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, nükleer enerjiyi de ekleyerek bir 

enerji karışımının oluşturulması önem arz etmektedir (Mete & Heffron, 2015: 301-303). 

 

2. TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİNİN GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUMU 

Türkiye 36° ve 42° kuzey enlemi ve 26° ve 45° doğu boylamları arasındaki güneş bandında 

yer almaktadır. Yıllık ortalama güneş ısınımı 1303 kWh/m2 yıl ve toplam yıllık güneşlenme suresi 

2623 saat olup, güneş enerjisi ısıtma uygulamaları için gerekli enerjiyi sağlamaya yeterlidir. 9.8 

milyon ton eşdeğer petrol (mtep) ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 36,2 mtep enerji potansiyeli 

mevcuttur (EÜAŞ-EÜSR, 2011: 12). Yılın on ayı boyunca teknik olarak ve ekonomik olarak toplam 

ülke yüzölçümünün % 63’ünde ve tüm yıl boyunca da % 17’sinde yararlanılabilir. Bu önemli 

potansiyele ve uygun şartlara rağmen, toplam enerji üretimi içinde güneş enerjisinin yeri çok düşük 

seviyededir. 

Türkiye, coğrafi konumu ile yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip olup, güneş 

enerjisinden en çok yararlanan iki bölgesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi 

olduğu görülmektedir. Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saattir -günlük 

toplam 7,2 saat. Güneş enerjisi üretiminin çok az olduğu Karadeniz bölgesi hariç tutulduğunda 

Türkiye 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve yıllık birim metre kareden 

1100 kWh’lik enerji üretilmesi imkânı bulunmaktadır. Güneşten çıkarak saniyede dünyaya yaklaşık 

170 milyon MW enerji ulaşmaktadır. Türkiye yılda 100 milyon MW enerji üretmekte, kıyaslama 

yapıldığında bir saniyede dünyaya gelen güneş enerjisi, Türkiye'nin enerji üretiminin 1,7 katıdır. 

Ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1.311 kWh/m²-yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m²)’a ulaşmaktadır 

(Topçu & Yünsel 2012: 32; Koç & Şenel, 2013: 39; Öztürk & Küçükerdem, 2016; Taşkın & 

Korucu, 2014: 13). Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası ve CSP teknolojisi ile 380 milyar 

kWh/yıl enerji üretilebileceği hesaplanmaktadır (Topçu & Yünsel 2012: 32). 

Aşağıdaki Şekil 1’de ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli gösterilmektedir. Türkiye’nin en 

çok ve en az güneşlenme süreleri sırası ile Temmuz ve Aralık aylarıdır. Bölgeler arasında ise 

öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Bu bölgeleri İç Anadolu ve Doğu 

Anadolu bölgeleri takip etmektedir. 
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Şekil 1: Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli Atlası (GEPA) 

 
Kaynak: https://www.powerenerji.com/turkiye-gunes-enerjisi-potansiyel-haritasi-bolge-il-

guneslenme-sureleri.html, 2021. 

 

Ülkemizde 1960’ların başlarında güneş enerjisi ilk defa alternatif enerji kaynağı olarak 

anlaşılmış ve bazı yatırımcılar ve üniversitelerde verilen tezler ile bu konuda çalışmalar başlamıştır 

(Bilgen, 1966). 1970’lerin ortalarında, dünyadaki güneş enerjisi teknolojisindeki gelişmelere paralel 

olarak, ülkemizde de bilhassa güneş enerjisinin ısıl uygulamaları konusu üniversiteler, devlet ve 

endüstri açısından önem kazanmış ve güneş enerjisi çalışmaları bu tarihten itibaren artan bir hızla 

gelişmiştir (Selçuk, 1975). 

Güneş enerjisi konusundaki ilk ulusal kongre 1975 yılında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. 

Yine ilk pasif güneş enerjisi uygulaması Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde 1975 

yılında tesis edilmiştir (Eryıldız & Demirbilek, 2000). Güneş enerjisi konusundaki çalışmalar 

ağırlıklı olarak ODTU, İTÜ, Yıldız ve Ege Üniversiteleri tarafından yaygın olarak yürütülmekle 

beraber, Türkiye’deki tek Güneş Enerjisi Enstitüsü Ege Üniversitesi bünyesinde 1978 yılında 

kurulmuş ve o günden itibaren faaliyet göstermektedir. 1980’lerin sonunda bu konudaki çalışmaları 

devlet destekli TUBİTAK bünyesindeki Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü 

(MBEAE) yürütmektedir. MBEAE güneş enerjisi düşük sıcaklık uygulamaları ve Türk 

endüstrisinin ısıl enerji ihtiyacının modellenmesi konusundaki projeleri 1977-1985 yılları arasında 

ağırlıklı olarak desteklemiştir. Yine TUBİTAK bünyesinde 1986 yılında kurulan Ankara Elektronik 

Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü güneş pillerinin tasarımı ve üretimi konusundaki çalışmaları 

desteklemektedir. 

Uluslararası Güneş Enerjisi Derneği Türkiye Şubesi (International Solar Energy Society 

Turkey Branch UGET-TB) 1992 yılından itibaren Türk devletinin izniyle aktif olarak çalışmalarını 

sürdürmektedir (Hepbaşlı, 2004). Devlet Meteoroloji Enstitüsü (DME) gecen yüzyılın basından 

itibaren gittikçe artan sayıdaki istasyonlarda iklimsel verilerin kayıt edilmesi, değerlendirilmesi ve 

bilginin dağıtılması konusunda aktif olarak çalışmaktadır. Diğer taraftan Elektrik İşleri Etüt İdaresi 

https://www.powerenerji.com/turkiye-gunes-enerjisi-potansiyel-haritasi-bolge-il-guneslenme-sureleri.html
https://www.powerenerji.com/turkiye-gunes-enerjisi-potansiyel-haritasi-bolge-il-guneslenme-sureleri.html
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(EİEİ) de güneş enerjisi ile su ısıtma, aktif ve pasif mahal ısıtması, yoğuşturan toplayıcılar ve güneş 

pilleri konusundaki çalışmalara imkân sağlamaktadır. Bu kuruluş 1982 yılından itibaren 

yenilenebilir enerji kaynaklarının ve özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinin geliştirilmesinden 

sorumludur. Bu kuruluşun geçmişte bu konudaki çalışmaları daha ziyade araştırma ve geliştirme ve 

projelerin tanıtılması konusunda olmakla beraber son yıllarda kaynakların tespiti ve potansiyel 

tayini ağırlık kazanmıştır. Makine Kimya Enstitüsü (MKE) kurumu ise düzlemsel ve silindirik 

parabolik toplayıcıların üretimi, testleri ve pazarlanmasına yönelik çalışmaları kısa surelerle 

gerçekleştirmiştir. 

Güneş enerjisinden yararlanma olanakları arasında yer alan ve sıcak su elde edilen güneş 

kolektörleri üretiminde Türkiye, dünya çapında önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Çin ve 

Almanya’dan sonra 3. sırada yer alan Türkiye’de yıllık güneş kolektörü üretimi 14.519,361m2’dir. 

Bu miktarın önemli bir kısmı yurtdışına ihraç edilmektedir (Mauthner & Weiss, 2013: 27). 

Türkiye’de güneş enerjisi uygulamaları açısından Türk Standartları Enstitüsü tarafından 

geliştirilmiş iki standart bulunmaktadır: Güneş Enerjisi Düz Toplayıcıları ve Güneş Enerjili Isıtma 

Sistemleri Tesis ve İşletmesi (Eskin, 2006: 78). 

Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretilmesi için ileri teknoloji olmaması ve yüksek 

maliyet nedeniyle bu konuda istenilen düzeyde yatırımlar yapılamamıştır. Büyük üretim 

kapasitelerinin oluştuğu Avrupa Birliği’nden yansıyan teknolojik gelişmişlik ve oluşan talebi 

karşılama amaçlı olarak bazı firmalar, araştırma kuruluşları ve üniversiteler yeni yatırım ve 

araştırmalar yapmaktadır. 

PV sistemlerinin yerli üreten kuruluşlar, laminasyon olarak adlandırılan, güneş pilinin pil 

(göze) kısmını hazır alarak, alt plaka, cam, çerçeve, yapıştırıcı vs. kısımlarını ve montaj işlemlerini 

yerli olarak yapmaktadırlar. Türkiye’de, İstanbul, İzmir ve Gaziantep’te, toplam 60 MW civarında 

üretim kapasitesine sahip üç tesis çalışır durumdadır. Bu tesislerin sayısı yakın bir gelecekte 12-

13’e çıkacaktır. Bu tesislerin ürettiği güneş pilleri silikon ve ince film şeklindedir (Altuntop & 

Erdemir, 2013: 75) . 

2005 yılında çıkarılan 5346 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 

Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” bu noktada yenilenebilir enerji sektörü için önemli bir 

adım olmuştur. 6094 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapan Kanun 29 Aralık 2010’da kabul edilmiş; Resmi 

Gazete’nin 8 Ocak 2011 sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda geçen 

düzenlemelerle yenilenebilir enerji kapsamında desteklenecek tutarlar belirlenmiştir. Bu kanuna ekli 

I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar 31 Aralık 2015’ten önce devreye girmiş olan tesisler için on yıl 

süre ile uygulanır. Bu tarihten sonra devreye alınacak tesisler için destekleme tutarları 1 Sayılı 

cetvelde belirlenen tutarları geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir. Yine aynı 

kanunla yapılan yeni düzenlemelerle lisans sahibi tüzel kişilerin bu Kanun kapsamındaki 

yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve 31.12.2015 tarihinden önce işletmeye giren üretim 

tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması 

halinde; bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için, I sayılı 

Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle; bu 

kanuna ekli fiyatlar ilave edilir. 

Güneş enerji potansiyeli yüksek olan ülkemizde, 1970’li yılları takiben hem sektörde hem de 

üniversitelerde araştırma konusu yapılan Güneş Enerji Santrallerinin kurulabilmesi için adımlar 

atılması gerekmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, mevzuatını çağdaş seviyelere uygun 

hale getiren ve sistemli bir yenilenebilir enerji kaynakları politikası uygulayan ülkeler bu sektörün 

öncüsü olmuşlardır. İleriki yıllarda ülke gelişmesi ve sanayileşmesine paralel olarak artacak olan 

talebin güvenilir olarak karşılanması çerçevesinde, gerek birincil, gerekse ikincil enerji kaynakları 

üretim ve arzlarında, önemli artışların olması beklenmektedir (Atılgan, 2000: 46). 

Türkiye’de 14.519,361 m2’lik güneş kolektörü kurulu olup, bu kolektörlerin % 88’i ev tipi 

%11’i ise sanayi tipi ve turizm amaçlı işletmelerde kullanılan kolektörler oluşturmaktadır. % 1’ini 

ise diğer güneş enerji sistemleri oluşturmaktadır. Bu kolektörlerin % 98 i Antalya ve civarında yer 

almaktadır (Mauthner & Weıss 2013: 40,48). Kişi başına 0,15 m² güneş kolektörü kullanıldığını 
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ifade eden bu değerler ile Güneş enerjisinden yıllık 420.000 TEP ısı enerjisi üretilmektedir. Büyük 

bir kısmı kamu kuruluşlarında olmak üzere, araştırma ve küçük güçlerin karşılanması amaçlı 

kullanılan güneş pili kurulu gücü 1 MW' a ulaşmıştır. Tüm bu değerler Türkiye’nin dünyada kayda 

değer bir güneş kolektörü üreticisi ve kullanıcısı durumunda olduğuna işaret etmektedir (ETKB-

YEGM, 2014). 

Türkiye’nin Güneş enerjisi ile ilgili hedefi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik 

Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Belgesi’nde, “Hedef güneş enerjisinin elektrik üretimi için de 

kullanılması uygulamasının yaygınlaştırmak, ülke potansiyelinin azami ölçüde değerlendirilmesini 

sağlamaktır. Güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanılması konusunda teknolojik gelişmeler 

yakından takip edilecek ve uygulanacaktır. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde edilmesini 

özendirmek üzere 5346 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılacaktır” şeklinde ifade 

edilmektedir (Topçu & Yünsel 2012: 32). 

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (MAM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İnosol 

Enerji işbirliği ile İkitelli’de kurulan güneş enerjisi santrali, Türkiye’nin ilk güneş enerjisi santrali 

olup yerli ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşi ekonomiye kazandırması anlamında büyük 

öneme sahiptir. Tamamı yerli üretimle Türk mühendisler tarafından tasarlanan proje ile Türkiye 

güneş enerji üreten ülkeler arasında yerini almaktadır. Söz konusu santralin kapasitesi 500 KW/h 

olmakla birlikte, proje kapsamında 2 MW’lik yeni bir santral kurulması ve projenin havaalanları, 

büyük alışveriş merkezleri gibi yoğun elektrik tüketimi olan mekânlarda yaygınlaştırılması 

hedeflenmektedir. 

Türkiye’de enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve enerjide arz güvenliğinin sağlanması 

hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini en yüksek seviyede 

değerlendirme hedefi bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi 

potansiyeli açısından Türkiye oldukça avantajlı bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye’nin avantajlı 

konumuna rağmen bugüne kadar yatırımların beklenen düzeyde gerçekleşmemesinin en önemli 

sebebi GES maliyetlerinin geleneksel santrallerle rekabet edebilecek düzeyde olmamasıdır. Son 

dönemde PV teknolojisindeki olumlu gelişmelerle birlikte sistem maliyetleri hızla düşmüş, üretim 

verimlilikleri yükselmiştir. Maliyetlerdeki azalışa paralel olarak YEK Kanununda yapılan 

değişiklikle PV üretimine uygulanan FIT oranlarının yükseltilmesi GES yatırımlarına olan ilgiyi 

artırmıştır. 

Son yıllarda güneş enerjisine ciddi anlamda yapılan yatırımların seviyesinde artışlar olduğu 

görülmektedir. 2010 yılında sadece 6 MW olan güneş enerjisi kurulu güç kapasitesi özellikle 2015 

yılından itibaren hızlıca artmaya başlamış ve son dört yıl içinde gelişme kaydederek 2018 yılına 

gelindiğinde 5.064 MW seviyesine yükseltmiştir. 2017 yılında en büyük kapasite artışı yaşanmış ve 

bir önceki yıla göre kurulu güç kapasitesini 2.588 MW birden artırdığı anlaşılmaktadır. 2018 yılında 

sahip olduğu kurulu güç ile Türkiye toplam kurulu gücünün % 5,72’sini, üretiminin ise % 2,56’sını 

oluşturmaktadır. Türkiye’de 2019 yılı sonu 40 lisanslı, 550 lisanssız olmak üzere kayıtlı santral 

sayısı 590’ dır. Türkiye'de bulunan Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 6.688 MW'dır. 

2019 yılında Güneş Enerji Santralleri ile 9.620.335.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır. 

Güneş Enerji Santrallerinin Kurulu gücü toplam kurulu gücün % 6.98’ini oluşturmaktadır 

(https://www.enerjiatlasi.com/gunes/, 2021).  Bu değer enerji politikalarının doğru adımlarla 

ilerlediğini, yatırımcılarının bilinçlenerek gerek devlet destek programlarının da yardımı ile fosil 

yakıt kullanımlarının azaltılmasına yönelik gelişmelerin göstergesidir. 

Türkiye’de en fazla güneş enerji santrali ve kurulu gücü bulunan bölgeler sırasıyla İç 

Anadolu, Ege ve Akdeniz’dir. Bu bölgelerin yıllık güneşlenme süresi ve arazi şartları diğer 

bölgelere göre nispeten daha avantajlı durumda olduğu için daha fazla tercih edilmişlerdir. Ancak 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi elverişli alanlara sahip olmasına rağmen kendi potansiyelinin oldukça 

gerisinde kalmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yatırımcılar tarafından diğer bölgelere göre 

daha az tercih edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde engebeli arazi 

şartları, Karadeniz Bölgesi’nde de yıllık güneşlenme süresinin daha az olması ve topografyanın 

arızalı olması bu bölgelerde güneş enerji santrallerinin daha az kurulmasına sebep olmuştur (Şekil 

2). Marmara Bölgesi ise aslında iklim ve topografya açısından elverişli sayılabilecek bölgelerden 

https://www.enerjiatlasi.com/gunes/
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biri olmasına rağmen, bölgenin farklı ekonomik sektörlerce yoğun şekilde kullanımı büyük ölçekli 

güneş enerji santrallerinin kurulumunu azaltmıştır. Bunun yanında Marmara’da özellikle kentsel 

alanlarda işletme ve sanayi tesislerinin çatılarında küçük çaplı çatı tipi güneş enerji santrali 

kurulumlarının daha fazla olduğu görülmektedir (Pınar & Buldur & Tuncer, 2020: 426). 

 

Şekil 2: Türkiye’deki Güneş Enerji Santrallerinin İllere Göre Dağılış Haritası 

 
Kaynak: Pınar & Buldur & Tuncer, 2020: 428. 

 

Türkiye’de yer alan 21 coğrafi bölümün 19’unda farklı kurulum kapasitelerine sahip güneş 

enerji santralleri bulunmaktadır. Ancak coğrafi bölgelerin kendi içlerinde farklılıklarının bulunması 

güneş santrallerinin dağılımına da yansıyarak, bölge içindeki bölümlerde dengesizlikler 

yaşanabilmektedir. Türkiye’de Hakkâri Bölümü ve Yıldız Dağları Bölümü’nde güneş enerji santrali 

olmadığı görülmektedir. Bu bölümlerde küçük çaplı olarak çatı ve bahçe tipi kurulumlar bulunması 

muhtemeldir ancak arazi yapısının arızalı olması ve güneşlenme süresi gibi faktörlerin olumsuz 

etkisi fazlaca hissedildiği için büyük çaplı kurulum henüz bulunmamaktadır. Türkiye’de en fazla 

güneş enerji santralinin bulunduğu coğrafi bölümler sırasıyla; Orta Kızılırmak, Asıl Ege, Antalya, 

Konya ve İç Ege olmuştur. Orta Anadolu’da Orta Kızılırmak çevresinde güneşlenme süresi ve 

güneş radyasyonu değerleri daha yüksek olmasına bağlı olarak güneş enerji santrallerinin burada 

yoğunlaştığı görülmektedir (Pınar & Buldur & Tuncer, 2020: 426 - 427). 

Türkiye’deki güneş enerji santrallerinin illere göre dağılışında da farklılık görülmektedir. 

Türkiye’nin 81 ilinin 64 tanesinin sınırları içerisinde farklı sayıda ve büyüklüklerde güneş enerji 

santrali kurulumu bulunmaktadır. Türkiye’de en fazla güneş enerji santrali kurulum gücüne sahip 

olan iller sırasıyla; Konya, Kayseri, İzmir, Ankara ve Manisa’dır. Özellikle Konya ve Kayseri gibi 

illerin yüksek düzeyde güneş enerjisi almaları ve arazi kullanımı açısından da oldukça elverişli 

olmaları kurulum miktarını artırmıştır. Bunun yanında yüksek potansiyellerine rağmen güneş enerji 

santrali kurulumunun daha düşük kaldığı Şanlıurfa ve Van gibi illerde son yıllarda yatırımcı 

tercihlerinin bu alana yönelmesi sonucu ciddi artışlar görülmektedir ve ilerleyen yıllarda çok daha 

fazla olması muhtemeldir. Türkiye’de 338 ilçenin sınırları içerisinde güneş enerji santrali kurulumu 

bulunmaktadır. Bunların kurulum güçleri birbirinden farklı büyüklüktedir. Türkiye’de en fazla 

güneş enerji santrali kurulu gücü bulunan ilçeler sırasıyla; Melikgazi (Kayseri), Gönen (Isparta), 

Elazığ-Merkez, Nevşehir-Merkez ve Tuşba (Van)’dır.  Türkiye’de; Karapınar ve Ereğli (Konya), 

Bor (Niğde) ve Ayrancı (Karaman) ilçelerine planlanan enerji ihtisas bölgelerinin hayata 

geçmesinin ardından bu ilçelere yapılacak olan devasa güneş enerji santralleri yakın zamanda 
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Karapınar ve Bor, güneş enerji üretim üssü haline dönüştürecektir. Türkiye’deki güneş enerji 

santrallerinin kurulu gücünün % 94’ü kırsal alanlarda, % 6’sı kentsel alanlarda bulunmaktadır. 

Türkiye’de güneş enerji santrallerinin kurulum gücünün en fazla olduğu yükselti basamağı 1000-

1100 metre aralığıdır. Bunun ardından 1100-1200 ve 900-1000 metre yükselti aralıklarında da 

oldukça fazla kurulum bulunmaktadır (Pınar & Buldur & Tuncer, 2020: 428, 429, 431). 

 

3. KARAMANLI (BURDUR) GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ 

Karamanlı, bağlı bulunduğu Burdur ilinin 60 km güneybatısında yer almakta ve Burdur-

Fethiye ile Denizli-Antalya ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır (Harita 1). 

 

Harita 1: Karamanlı Lokasyon Haritası 

 
 

Asartepe ile Ardıçlı ve Menekşe Sivrisi tepelerinin eteğinde bulunan Karamanlı 30.000 

dönümü aşkın bir ovaya hâkim bir noktada konumlanmıştır. İsmini resmiyette ortaya koyamamış 

olan Karamanlı Ovası coğrafya kitaplarında Tefenni Ovası olarak geçse de ovanın büyük bölümü 

ilçe halkına tapuludur. İlçenin 3 km kuzeyine konumlanmış 25 milyon metreküp su tutma kapasiteli 

baraj ovanın büyük bir kesiminin sulanmasını sağlamaktadır. İlçenin başlıca yükseltileri Bozdağ, 

Eşeler Dağı ve Manca Tepesi’dir. Karamanlı Ovası’nın etrafındaki dağların çoğunluğu kalkerden 

oluşmuştur (BAKA, 2021: 4). 

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı verilerine göre ilçe; merkezi ve köyleriyle birlikte toplam 

8.016 nüfusa sahiptir. İlçe merkezinde 5762, köylerde ise 2254 kişi yaşamaktadır. Nüfusun %75’i 

çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı verilerine göre mevcut 

nüfusun yerleşim bölgelerine göre dağılımlarına bakıldığında ise; ilçe merkezinin 5762, Bademli 

köyünün 424, Dereköy’ün 171, Kağılcık köyünün 513, Kayalı köyünün 93, Kılavuzlar köyünün 

347, Kılçan köyünün 139 Manca köyünün 300 ve Mürseller köyünün 267 nüfuslu olduğu 

görülmektedir. Toplam nüfusun 4022’sini erkekler, 3994’ünü kadınlar oluşturmaktadır. İlçeye bağlı 

8 köy bulunmaktadır (BAKA, 2021: 6). 
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İlçe halkının temel geçim kaynağını tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır. İlçe merkezi ve 

köylerinin toplam tarım alanı 164.500 dekardır. Sulanan arazi miktarı 100.000 dekardır. Tarım dışı 

arazi miktarı 308.800 dekar olup, çayır-mera alanı 13.160 dekar ve orman arazisi 39.500 dekardır.  

İlçede başlıca ekilen ürünler: Buğday, nohut, şeker pancarı, haşhaş, anason, kimyon, soğan, rezene, 

kişniş ve yem bitkileridir. İlçe genelinde ayrıca 22,62 dekarlık alanda lavanta ekimi yapılmaktadır. 

Bunların yanında toplam 350 hektar meyve bahçesi ve 130 hektar asma bağı bulunmaktadır. İlçede 

2600 dekar ceviz ekimi yapılmaktadır. İlçede yoğun olarak ekimi yapılan bir başka ürün de 

haşhaştır. Ekim ilgili kamu kurumlarından alınacak resmi izinlere tabidir. 680 dekar ekili alandan 

yıllık ortalama 61 ton ürün alınmaktadır (BAKA, 2021: 14). 

Karamanlı Belediyesi tüzel kişiliğine ait 128.500,00 m² yüzölçümlü 9409 parsel numaralı 

taşınmazın yaklaşık 20.000 m²’lik kısmında GES (Güneş Enerjisi Santrali) çalışmalarına 2015 yılı 

aralık ayında başlanmıştır. 24.12.2015 tarihinde bağlantı izni için Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne 

başvuruda bulunulmuş ve 990 KW’lık Güneş Enerji Santrali’nin (GES) bağlantı anlaşması 

18.05.2018 tarihinde imzalanmıştır. Projenin ihalesi tamamlanmıştır (BAKA, 2021: 19). 

 

Şekil 3: Karamanlı Güneş Enerji Santrali Genel Vaziyet Planı 

  
 

Bu proje; “Karamanlı Belediye Başkanlığı” tarafından Burdur İli, Karamanlı İlçesi, 

Karamanlı Mevkii 0 nolu Ada 9409 Parsel de tesis edilecek olan “Güneş Enerjisi Santralinin” 

şebekeye bağlanması ve sistem kullanımı için düzenlenmiştir (Şekil 3). 02/10/2013 tarih ve 28783 

sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelik kapsamında, Karamanlı Belediye Başkanlığı tarafından tesis edilmesi planlanan 

1095,12 kWp (990 kWe) kurulu gücündeki Karamanlı Güneş Enerjisi Santrali projesi için Elektrik 

Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ’den alınan bağlantı izni 

ve 06/11/2017 tarih ve 75849 sayılı Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubundaki koşullar ve 

28/06/2019 tarih ve 63765 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız 

Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili standartlar baz alınarak projeler hazırlanmıştır. 

Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal 

sistemdir.  Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye 

çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kullanılmaktadır. 

Termal sistemlerde özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada 

bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı 

vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir. 

Karamanlı GES (Foto 1, Foto 2) sistem kullanımı için AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş’ ye 

başvurulmuş olup, talebimizin karşılanması için ve 06.11.2017 tarihli Bağlantı anlaşmasına dair 

çağrı mektubu doğrultusunda hazır olacak şekilde enerji üretimi yapılacak arazinin projeler ile 
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belirtilmiş lokasyonda, 390 Wp gücünde 2808 adet panel ve 100 kWe gücünde 10 adet inverter 

kullanılarak 1095,12 kWp DC, 990,00 kWe AC kurulu gücünde Güneş Enerjisi Santrali tesis 

edilecektir. Tesis edilen üretim gücü, müşteriye ait 1000 kVA hermetik tip trafonun AG barasına 

yönlendirilecektir. Bu trafonun OG beslemesi, 31.5/0.4 kV 1000 kVA trafo üzerinden, mevcut 3/3 

AWG kablo ile Karamanlı DM ye bağlanacaktır. Oradan Tefenni 2 TM ye irtibatlandırılacaktır. On 

Grid (Şebeke bağlantılı) bir güneş paneli sistemi uygulanacaktır. GES projesi toplam 1095,12 kWp 

(990,00 kWe) kurulu gücünde tesis edilecek ve güneşten elde edilen elektrik eviriciler tarafından 

DC/AC çevrimine tabi tutularak nominal gerilimi 0,4 kV seviyesinde çıkış elde edilecektir. 

Sistemin cosø istenilen değere ayarlanabilecektir. Santralde üretilecek enerji, üç fazlı (400V çıkışlı) 

çıkış gerilimi ile 1000 kVA gücündeki trafonun AG barasına bağlanacaktır. Santral çıkışında 

bulunan 1000 kVA’lık trafo için 30 kVAr’lık sabit kompanzasyon tesisi kurulacaktır. Santral, 

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına Dair Tebliğe 

uygun olarak uzaktan izleme ve kontrole uygun bir şekilde tesis edilecektir. 

 

Foto 1: Karamanlı GES 

 
 

Foto 2: Karamanlı GES 

 
 

SONUÇ 

Türkiye’nin enerji kaynakları ile artan nüfus ve gelişen sanayinin enerji gereksinimi 

karşılanamamaktadır. Bu nedenle enerji üretimi ve tüketimi arasındaki açık hızla büyümektedir. 
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Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi de göz önüne alınarak yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı özendirilmeli, özel sektör bu alanda teşvik edilmelidir. 

Fosil yakıtlara dayanan enerji üretimi, çevre kirlenmesi, sera etkisi, doğal bitki örtüsü ve insan 

sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeni ile gelecek vaat etmeyen bir yöntemdir. Teknolojik 

gelişmelere paralel olarak çevre-dostu olan yenilenebilir enerji kaynak kullanımı, gelecekte düşük 

maliyetli ve yaygın kullanım bulabilecektir. Özellikle, güneş ve rüzgâr enerjisinin, yerel ve küçük 

ölçeklerde, şehir ve kırsalda kolay kullanım sağlaması itibarı ile hem yüksek hacimli enerji 

üretimine hem de bireysel enerji üretimine imkân sağlaması beklenmektir. 

Ülkemiz her ne kadar petrol ve doğalgaz gibi geleneksel enerji kaynakları bakımından zayıf 

kalsa da yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça şanslı bir coğrafyada yer almaktadır. 

Nispeten yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın kısıtlılığı ve ülkemizin yağış rejimindeki 

düzensizlikler su kaynaklarımızın elektrik üretiminde çok dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerekli 

kılsa da özellikle güneş ve rüzgâr enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretimini tüm yurt 

çapında gerçekleştirmek mümkün olabilecektir. Öte yandan diğer dünya ülkelerine bağımlılıktan 

kurtulmak ve arz güvenliği sağlamak için elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakları 

zenginleştirmekte gerekir. 

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli bakımından iyi durumda olmasına rağmen ne yazık ki bu 

potansiyeli yeterince etkin ve yaygın kullanamamaktadır. Bunun sebebi olarak kurumlar arası 

koordinasyon eksikliği ve şimdiye kadar devletin bu konuda bir teşvik uygulamamış olması 

gösterilebilir. Ayrıca Devletçe, sadece güneş pillerinin değil diğer güneş enerjisinden faydalanma 

yöntemlerinin de tanıtılması, teşvik edilmesi ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması gereklidir. 

Türkiye’de güneş enerjisinin kullanımı (sıcak su elde edilmesi dışında) genelde bilinmemekte, 

tanıtımı yapılmamakta ve devletçe teşvik edilmemektedir. Dolayısıyla, bu konuda hizmet verecek 

mühendislik, müşavirlik ve mütahitlik firmaları ve ilgili sanayi gelişememektedir. İlk yatırım 

giderleri yüksek olan, ancak yakıt masraflarının olmaması nedeniyle isletme masrafları bulunmayan 

çevre ile uyumlu, güneş kaynaklı enerji üretim sistemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli uzun 

vadeli 

Alternatif enerji kaynakları, enerji talebindeki hızlı artışın karşılanmasında etkin olarak 

kullanılmalı ve bu alandaki araştırmalara destek verilmelidir. Özellikle yenilenebilir enerji 

kaynakları ile ilgili teknik ve malzeme eksikliğini gidermeye yönelik olarak, yani yurt dışına 

bağımlılığı azaltmak için üniversite ve şirket bazında Ar-Ge çalışmaları hızlandırılmalıdır. Bu tip 

çalışmalarda bulunan kurumlara daha fazla destek sağlanmalıdır. 

Enerji üretim yöntemleri kullanılırken çevreyi ve iklimi korumaya özen gösterilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki bu tür yeni enerji kaynakları kullanırken esas amaç doğayı korumak, 

insanoğlunun yaşadığı ortamı daha iyi bir hale getirmektir. 

Türkiye’de, kullanılan güneş kolektörlerinin sayısı 2000 yılındaki ekonomik krizden dolayı, 

yakıt fiyatlarının artışıyla artan satışlar, döviz ve yakıt fiyatlarının düşmesiyle azalmıştır. 2004 

yılından sonra azalan satışlar, 2010 ve 2011 yıllarında tekrar artmaya başlamıştır. Türkiye’de, 2005 

yılından itibaren çok kullanılan vakum tüplü güneş enerjisi sistemleri, 2009, 2010 ve 2011 

yıllarında kullanımı hızla yükselmiştir. İlk yıllarda uzak doğudan ithal edilen bu sistemler, 

Türkiye’de de üretilmektedir. 

Ülkemizin sahip olduğu güneş enerji potansiyeli değerlendirerek, bu yönde sarf edilecek 

bütün çabaların ülke çıkarları için çok değerli katkılar sunacağı göz ardı edilmemelidir. Kendi 

ulusal kaynaklarını teknolojik olarak daha fazla kullanabilen ülkelerin gelecekte daha etkin 

konumlarda olacakları bir gerçektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından, özellikle güneş 

enerjisinden faydalanma konusu, bu etkin konuma gelmek için gereken parametrelerin başında 

gelmektedir. 

Ülkemizde güneş enerjisi kullanımında kaynak anlamında bir sorun olmamakla beraber 

elektrik üretiminde uygulanacak yöntem açısından bazı bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. 

Fotovoltaik sistemler ile bulutlu veya açık her türlü hava şartlarında elektrik üretilebilirken, 

yoğunlaştırıcı sistemlerde (termik ve mekanik dönüşüm) direk ısınım, yani açık hava, gerekli 

olmaktadır. Bu nedenle, termik ve mekanik dönüşümlü üreteçler için Güneydoğu Anadolu ve 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

2
4

2
 

Akdeniz bölgelerinin tercih edilmesi gerekirken, fotovoltaik üreteçler için Doğu Karadeniz Bölgesi 

dışındaki tüm bölgeler uygun olmaktadır. Şubat 2013’te, Bakanla Kurulu tarafından TBMM’e sevk 

edilen ve ilgili komisyondan geçen yeni kanun tasarısıyla lisanssız elektrik enerjisi üretim kapasitesi 

0,5 MW’dan 1 MW’a (Bakanlar Kurulu kararıyla 2,5 MW) yükseltilmiştir.   

Türkiye güneş enerjisinin avantajlarının çoğunu taşıyan coğrafi bir yapıya sahiptir. 

Avantajlarından en doğru ve verimli kazanımları sağlamak adına güncel, ekonomik, global ve 

bölgesel analizlerin yapılması gerekmektedir. Özellikle dezavantajlarının etkilerini kırmak için 

yatırımcıların yerinde kararlar alıp, kurulumlarını gerçekleştirmek istedikleri bölgelerde 

değerlendirme kriterlerini sağlamalılardır. Bakanlıkların politikalarını, enerji kalkınma planlarını bu 

çerçevede misyon, vizyon, amaç, hedef ve gelecek yatırımlarını belirleme doğrultusunda gerekli 

analizlerin yapılması gereklidir. 

Türkiye sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli etkin ve verimli kullanabilmek adına başta 

iletim ve dağıtım hatlarına bağlanılabilecek trafo merkezlerinde kapasite artış ve sistem hatlarında 

düzenleme ve yenilemelerde bulunulmalıdır. Yönetmeliklerde yapılacak düzenlemeler ile yasal 

süreçlerin sorunsuz bir şekilde ilerleyişi gerçekleştirilmelidir. Sistem ve süreç altyapısının sağlam 

olması yatırımların istikrarlı olarak ilerlemesine imkân kılacaktır. Başvuru süreçlerinin elektronik 

ortama taşınması dosya hazırlama, teslim ve onay sürecinde rahatlama sağlayabilir. 

Burdur Karamanlı ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerji santrali hem belediyenin 

elektrik ihtiyacını karşılayacak hem de ihtiyaç fazlası üretimle ek gelir elde edilecektir. Kalıcı ve 

çevreci yenilenebilen enerji ile gelir kaynağı oluşturan tesislere ve bu yönde öncü olabilecek 

tesislere güzel bir örnek oluşturmaktadır. 
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ÖZET 

Bu makalede Güney Filipinler’de yoğunlaşan Müslüman toplulukların kültürel özgürlük ve 

siyasi bağımsızlık mücadelesinin tarihsel gelişimi irdelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada bir yandan 

Hristiyan-Müslüman rekabeti ile Güney Filipinlerde İslam devleti kurma girişimleri, diğer yandan 

da Filipinler hükümetlerinin Müslüman topluluklara yönelik azınlık politikaları büyüteç altına 

alınmıştır.  Makalede hem Filipin Müslümanlarının tarihsel geçmişi ve siyasi kaderi tartışılmış, hem 

de bu ülkenin etnik, sosyo-kültürel ve demografik özellikleri ele alınmıştır. Ayrıca makalede Moro 

halkının özgürlük mücadelesi ile Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi ve Bangsamoro Özerk 

Yönetim Bölgesinin kuruluş sorunlarına değinilmiştir. Güney Filipinlerde hükümet güçleri ile 

Müslüman gerillalar arasında barış ikliminin sağlanmış olması, Moro halkının sosyo-ekonomik, 

siyasi ve kültürel sorunlarının devam etmesi ve Filipin adalarında yaşayan Müslüman toplulukların 

bağımsızlıklarına kavuşamamış olmalarının tespit edilmesi bu çalışmanın en önemli sonuçlarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Filipinler Cumhuriyeti, Moro Halkı, Müslüman Topluluklar, Filipin 

Adaları 

 

Giriş  

XXI. yüzyılın başında dünya genelinde birçok ülkede dini ve etnik azınlıklar daha ısrarcı ve 

gür bir sesle kültürel ve siyasal haklarını aramaya başlamışlardır. Böylece XXI. yüzyıl, ulus 

devletlerinin sorgulandığı, “tek devlet, tek bayrak, tek dil, tek vatan” söylemlerinin eleştiri 

yağmuruna tutulduğu, siyasal ve kültürel özerklik arayışlarıyla azınlık hareketlerinin küresel çapta 

güçlendiği ve yaygınlaştığı “özgürlükler yüzyılına” dönüşmüştür. Tüm bu etkenler doğrultusunda 

XX. yüzyılın sonu ve XXI. yüzyılın başında birçok ülkede etnik ve mezhepsel çatışmalar, bölücü 

terör olayları, özgürlük ve bağımsızlık savaşları yaşandı ve bunların sonucunda birçok devlet 

parçalanarak bölünmüştür. Birçok ülkede ise kanlı iç savaşlar yaşanmış ve binlerce masum insan 

ölmüştür. Sosyalist sistemin çöküşü ile birlikte XX. yüzyılın sonunda SSCB, Yugoslavya ve 

Çekoslovakya parçalanan sosyalist devletlere ilk akla gelen örneklerdir. Hatta Sırbistan ikinci bir 

parçalanma ile Karadağ topraklarını ve üçüncü bir parçalanma ile de Kosova topraklarını 

kaybederek kısa bir zaman dilimi içinde üç kez bölünme yaşayan istisnai ülkelere örnek 

oluşturmuştur. Dünya siyasi tarihinin son çeyrek yüzyılında ise Sudan, Endonezya ve Etiyopya gibi 

nüfusça kalabalık ülkelerin bölünmesi ile Güney Sudan, Doğu Timor ve Eritre gibi yeni devletler 

dünya siyasi haritasında yerlerini almışlardır. İskoçya’nın Birleşik Krallık’tan, Korsika Adası’nın 

Fransa’dan, Katalonya’nın İspanya’dan ayrılma girişimleri ise başarısızlıkla sonuçlanmış ilk akla 

gelen ayrılıkçı siyasi hareketlerdir. Son yarım yüzyılda Almanya, Yemen ve Vietnam başarılı 

birleşme ve bütünleşme örneği sergileyen devletlere örnek gösterilirken, Kıbrıs adasında ve Kore 

yarımadasında çok uzun süre arzulanan siyasi birleşme bir türlü gerçekleştirilememiştir. Özetle, 

günümüz dünyasında; savaş ve barış, birleşme ve bölünme, huzur ve terör, kaynaşma ve ayrışma 

gibi birbirine karşıt kavramlar gezegenimizin farklı bölgelerinde aynı anda cereyan eden toplumsal 

ve siyasal süreçlerdir.   

Birçok kişi tarafından Myanmar’da Müslüman toplulukların yaşadığı dahi bilmez iken 

Myanmar Müslümanlarının yaşadığı trajedi ve zorunlu göçün dünya medya gündemine taşınmasıyla 

birlikte bu Müslüman azınlıkların sorunlarından haberdar olunmuş ve Müslümanlar uzaktaki din 

kardeşlerine empati ile bakmaya başlamışlardır. Yine Türkiye’deki birçok kişi dünyanın en büyük 

 
1 Bu çalışma “2019-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” kapsamında TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2020 yılında 

kabul edilen ve Prof. Dr. Emin ATASOY tarafından yürütülen “Siyasi, İktisadi ve Beşeri Coğrafya Perspektifinden Filipinler 

Cumhuriyeti ve Türkiye-Filipinler Etkileşimi” başlıklı araştırma programının bilimsel çıktılarından biridir. 
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nüfuslu Müslüman ülkesi olan Endonezya devletinin, azınlıklara yönelik izlediği politikalarda, 

demokratik yöntemlerden uzaklaşması ile birlikte Doğu Timor, Aceh ve Papua Bölgelerinde 

yaşanan çatışmalardan haberdar değildir, haberdar olanlar ise oradaki Müslüman toplulukların 

trajedisini kayıtsız bir biçimde izlemeyi tercih etmişlerdir. Benzer bir bilgi yoksunluğu ve 

habersizlik durumu bugün Filipinler Cumhuriyeti (FC) için de geçerlidir. Türkiye’de sıradan bir 

insan ne Filipinler tarihini bilir, ne bu ülkenin Asya kıtasının en büyük Katolik devleti olduğunu 

bilir, ne bu ülkede 5 milyondan fazla Müslüman yaşadığını bilir, ne de 50 yıldan fazla bu ülkedeki 

Müslümanların özgürlük savaşı yürüttüklerinden haberdardır. Myanmar benzeri büyük bir soykırım 

ve azınlık trajedisi yaşanmadığı müddetçe Filipin Müslümanları ilgi ve tartışma gündemimizde yok 

gibi görünmektedirler. Oysa Asya kıtasının en kalabalık Hristiyan nüfuslu devleti olan FC yarım 

asırdan fazla bir zaman diliminde güneydeki Müslüman toplulukların siyasi istekleri ve özgürlük 

taleplerini tam olarak karşılamadığından dolayı bu istekler başkaldırı, özgürlük savaşı ve bölgesel 

çatışmalara dönüşmüştür.  Mindanao adasında yoğunlaşan Müslüman toplulukların bu siyasi 

girişimleri bazılarına göre özgürlük mücadelesidir, bazılarına göre yeni bir İslami devlet kurma 

girişimi, bazılarına göre ise FC toprak bütünlüğünü tehdit eden yasa dışı ve bölücü terör girişimidir. 

Sonuç olarak Güney Filipin adalarında yaklaşık yarım asır devam eden bu çatışmalarda 120 

000’den fazla insan yaşamını kaybetmiş ve 2 milyondan fazla kişi evlerini ve yaşam bölgelerini terk 

etmek zorunda kalmıştır.   

XXI. yüzyılda Uzakdoğu ülkeleri denildiğinde Türkiye’deki siyaset, ekonomi ve bilim 

uzmanlarının; Japonya, Çin ve Güney Kore gibi güçlü ekonomiye sahip ülkelerle, ya da Malezya ve 

Endonezya gibi çok kalabalık Müslüman nüfusa sahip kardeş ülkelerle ilgilenmeyi tercih ettikleri 

görülmektedir. FC, Güney Kore ve Japonya gibi iktisadi güce ve Endonezya gibi büyük Müslüman 

kitlelere sahip olmadığından dolayı Türk medyası ve araştırmacılarının ilgi alanına girmeyi 

başaramamıştır. Sıradan Türk vatandaşları için FC, terör olaylarının ve turist kaçırmalarının 

yaşandığı, depremlerin ve volkan patlamaların sıklıkla görüldüğü, bazı zengin yabancı turistlerin 

ziyaret ettikleri fakir, kalabalık, önemsiz ve uzak bir ülke olarak algılanmıştır. Aslında Filipinler 

algısı sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde de böyledir. Aşağıdaki satırları dikkatle 

okuduğumuzda bu yanlış algıyı doğuran ve şekillendiren etkenleri görmüş oluruz.  

Farklı ülkelerdeki çeşitli medya kuruluşlarında Filipinler ile ilgili çıkan haberler genel olarak 

yedi grupta toplanabilir:2 

• Depremler, tropikal fırtınalar, tsunamiler ve yanardağ patlamaları gibi doğal afetler ile ilgili 

haberler birinci grubu oluştururlar. 

• Terör olayları, çatışmalar ve iç savaş haberleri ikinci grup haberleri oluştururlar. 

• Moro Ulusal Kuruluş Cephesi (MNLF) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin (MILF) 

özgürlük ve özerklik mücadeleleri üçüncü grup haberleri oluştururlar. 

• ABD, Çin, Japonya, Rusya ve deniz komşusu ülkelerle ilgili iktisadi, askeri, ticari, kültürel 

ve siyasi ilişkilerle ilgili haberler dördüncü grubu oluştururlar. 

• Mülteci ve işçi göçleri, kaçakçılık ve korsan faaliyetleri, çocuk istismarı ve rehin alma 

olayları, uyuşturucu ve köle ticareti, fuhuş ve kadın ticareti beşinci grup haberleri oluştururlar.  

• Bangsamoro Anlaşması ve Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi’nin bağımsızlık girişimleri 

ile Müslüman toplulukların siyasi istekleri altıncı grup haberleri oluştururlar.  

• 2016 yılından beri FC Cumhurbaşkanı olan Rodrigo Roa Duterte’nin radikal politik 

kararları, uyuşturucu ticaretini organize edenlere açtığı savaş, siyasi liderlerle sürdürdüğü 

polemikler ve sert siyasi demeçleri ile ilgili haberler yedinci grubu oluştururlar.  

 

Yukarıdaki haber örneklerinden de anlaşıldığı gibi farklı ülkelerde ortak bir Filipinler algısı 

vardır: Doğal afetlerden sıklıkla etkilenen, ekonomisi ve siyaseti istikrarsız olan, etnik çatışmaların 

 
2 Daha detaylı bilgi için bakınız: 

• https://www.sondakika.com/filipinler/ 

• https://www.haberler.com/filipinler/ 

• https://btvnovinite.bg/place/?place=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8 

• https://www.dnes.bg/news.php?tag=%D4%E8%EB%E8%EF%E8%ED%E8  

https://www.sondakika.com/filipinler/
https://www.haberler.com/filipinler/
https://btvnovinite.bg/place/?place=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://www.dnes.bg/news.php?tag=%D4%E8%EB%E8%EF%E8%ED%E8
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ve azınlık sorunlarının sürdüğü, fuhuş ve uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu, az gelişmiş ve 

yoksul bir ülke algısıdır bu. Bugün kitle iletişim araçları ve medya yayınlarında FC ile ilgili ön 

plana çıkan politik haberlerin başında ise Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi, Bangsamoro Barış 

Anlaşması, Moro Müslümanlarının azınlık hakları, İslami terör olayları, Moro İslami Özgürlük 

Cephesi ile Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin özgürlük savaşı ile ilgili olan haber başlıkları yer 

almaktadır.   

Bu makalede Güney Filipinler’de yoğunlaşan Müslüman toplulukların özgürlük ve 

bağımsızlık mücadelesinin tarihsel gelişimi irdelenmektedir. Ayrıca bu çalışmada bir yandan 

Hristiyan-Müslüman rekabeti ile Güney Filipinler’de İslam devleti kurma girişimlerinin tarihsel 

arka planı, diğer yandan da FC Hükümetlerinin Müslüman topluluklara yönelik azınlık politikaları 

büyüteç altına alınmıştır. Makalede hem FC’nin etnik yapısı ve Müslüman toplulukların 

etnocoğrafya özellikleri açıklanmış, hem de bu ülkenin sosyo-kültürel ve demografik özellikleri ele 

alınmıştır. Özetle bu çalışmada, siyasi coğrafya, etnocoğrafya ve etnopolitika penceresinden Filipin 

Müslümanlarının geçmişi, bugünü ve yarını ele alınmıştır.  

Türkiye’de bilim uzmanlarının çok az bilimsel araştırmalar yaptıkları ve çok az tartıştıkları 

ülkelerden biri FC’dir. Ülkemiz coğrafya uzmanları bu ülkeyle ilgili bir bilimsel eser ortaya 

koymadıkları için bu çalışma her şeyden önce bu az bilinen ve az tartışılan ülkeye, coğrafyacıların 

dikkatlerini çekmek için kaleme alınmıştır. Filipinler ülkemizdeki coğrafya uzmanlarının dikkatini 

çekmemiş olsa da Türkiye’de az sayıda da olsa bu ülkeyle ilgili araştırma yapan bilim uzmanları, 

araştırmacılar, gazeteciler, dernek ve sivil toplum kuruluşları da vardır. Filipinlerdeki güvenlik 

sorunları ve terör olayları, Filipin Müslümanlarının sorunları, Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi 

ve Bangsamoro Bölgesel Yönetimi, Filipin adalarında İslamiyet’in yayılışı ve tarihsel arka planı, 

Filipin ekonomisi ve Türkiye ile Filipinler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ülkemizde en çok 

kaleme alınan konu başlıklarıdır. İnsan Yardım Vakfı (İHH)3, Demokratik Gelişim Enstitüsü4 , 

Dünya Bülteni Araştırma Masası (DÜBAM)5, TİKA6, İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi 

(İNSAMER)7 ve ASSAM8 gibi dernek ve sivil toplum kuruluşları da kendi ilgi ve uzmanlık alanları 

doğrultusunda bu ülkeyi Türk okuyucularına tanıtmışlardır. Kuşkusuz bu çalışmalar Türkiye’de 

bundan sonra yapılacak araştırmalar için önemli kaynak ve referanslar teşkil edecektir.  

1. Etnocoğrafya Perspektifinden Filipinler Cumhuriyeti 

1.1. Filipinler’in Coğrafi Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Coğrafi konum olarak FC hem bir Güneydoğu Asya ülkesi, hem bir Muson ülkesi, hem de 

kültür coğrafyası bakımından Müslüman azınlıkların yaşadığı bir Katolik ülkedir. İtalya 

büyüklüğünde bir adalar ülkesi olan FC’nin toplam alanı 298 170 km2 olup bunlardan 105 000 

Km2’yi Luzon adası ve 95 000 km2’yi Mindanao adası oluşturmaktadır. 9  Bir başka anlatımla 

yüzölçümü bakımından FC dünya sıralamasında 71. sıradadır. Asya kıtasında sadece Filipinler ve 

Doğu Timor devletleri nüfusunun büyük bir bölümü Katolik Hristiyanlardan oluştuğundan dolayı 

bu devletler Katolik ülkeler olarak adlandırılabilirler. Bu nedenle FC hem Asya kıtasının en 

kalabalık Katolik nüfuslu devleti hem de 90 milyonu aşan Katolik nüfusuyla Filipinler, Brezilya, 

Meksika ve ABD ile birlikte dünyanın en büyük dört Katolik ülkesinden biridir.10 Katolik nüfusun 

çokluğu ve Müslüman nüfusun azlığı ülkedeki çatışmaların, siyasi anlaşmazlıkların ve terör 

olaylarının en önemli nedenleri arasındadır.  

Ülke topraklarının tamamı kuzey ve aynı zamanda tamamı doğu yarımkürede olan Filipinler, 

Asya kıtasının güneydoğusunda ve Büyük (Pasifik) Okyanusun batısında yer almaktadır. Ülkenin 

 
3 https://www.ihh.org.tr/arsiv/fotograf/yayinlar/dokumanlar/215-moro-ozerklik-arifesinde-dokuman.pdf 
4 http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2012/12/PhilippinesPaper-Turkish.pdf 
5 https://www.academia.edu/13598205/Moro_Yeni_D%C3%B6nemin_E%C5%9Fi%C4%9Finde 
6 http://www.tika.gov.tr/tr  
7 http://insamer.com/tr/mucadele-ahlaki-kendi-liderinin-kaleminden-bangsamoro-mucadelesi_1113.html  
8 http://www.assam.org.tr/bolgeler/super-gucler/asya-ve-avustralya/guneydogu-asya-da-islam-ve-siyaset-filipinler-27-ekim-
2013.html 
9 Filipinler Cumhuriyetinin toplam yüzölçümü 298 170 km.2 olup bunlardan 1830 km.2’sini iç sularla kaplı sahalar oluşturmaktadırlar.  
10  Atasoy, E. “Demografi Yazıları”, MKM Yayınları, Bursa, 2013, s. 320-321 
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matematik konumuna bakıldığında 4o23’’ ve 21o25’’ kuzey enlemleri ile 116o55’’ ve 126o36’’ doğu 

boylamları arasında yer almaktadır. Ülkenin kuzey-güney istikametindeki uzunluğu yaklaşık 1850 

km. olup doğu-batı istikametindeki maksimum genişliği ise 1100 km’ye kadar ulaşmaktadır. FC 

kuzeyden ve batıdan Güney Çin Denizi, doğudan Filipinler Denizi, güneyden Sulavesi Denizi, 

güneybatıdan da Sulu Denizi ile çevrilidir. Bir başka anlatımla bir Pasifik Okyanusu devleti olarak 

FC dört farklı denizle çevrili olup tüm bu denizler Büyük Okyanus havzasının bir parçasıdır. Ayrıca 

Filipinler’in toplam kıyı uzunluğu 36 289 kilometre olup, dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ilk 

beş ülkesinden biridir. Filipin adalarının okyanus kıyıları çok girintili çıkıntılı olduğundan, ülkede 

binlerce yarımada-burun ve körfez-koy yer almaktadır. Ülkenin doğusunda yer alan Filipin 

Çöküntüsü 10 830 metrelik derinliği ile gezegenimizin en derin üç okyanus çukurundan biridir.  

Tamamen denizlerle çevrili olduğundan FC’nin başka bir ülkeyle kara sınırı veya kara 

komşuluğu yoktur. FC kuzeyden, Başi Boğazı ile Tayvan adasından ayrılır, Palavan ile Borneo 

adası arasındaki Balabak Boğazı FC’yi Malezya’dan ayırır, güneydeki Sulavesi Denizi ise 

Filipinleri dünyanın en kalabalık nüfuslu Müslüman ülkesi olan Endonezya’dan ayırır. Sonuç 

olarak, FC’nin hiç kara komşusu olmasa da en yakın deniz aşırı komşuları olarak kuzeyden Tayvan 

ve Japonya, güneyden Malezya ve Endonezya, batıdan da Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam ile 

deniz sınırı bulunmaktadır.  

 

Harita 1: Filipinler Cumhuriyeti Lokasyon Haritası 

 
 

Güneydoğu Asya’da yer alan Filipin adaları Malay Takımadalarının bir parçasıdırlar. FC 

sınırları içinde 7107’den fazla ada ve adacık yer almaktadır fakat bunlardan sadece yaklaşık 

2000’inde insan yaşamaktadır. Filipin adaları coğrafi konuma göre 3 büyük gruba ayrılır. FC 

bayrağında yer alan üç yıldız aslında bu 3 ada grubunu temsil etmektedir. Ülkenin kuzey 

bölgelerindeki adalar Luzon Grubu Adalarında, orta kesimdeki adalar Visayan Grubu Adalarında ve 

ülkenin güney kesimlerindeki adalar da Mindanao ve Sulu Takım Adaları grubunda yer 

almaktadırlar. 

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkeleri arasında 12. sırada yer alan Filipinler’in toplam 

nüfusu Ekim 2017’de 104,2 milyon olup bunlardan 52,3 milyonu erkek ve 51,9 milyonu kadındır. 

Ulusal nüfusun %50,1’i erkeklerden ve %49,9’u kadınlardan oluştuğu için ülkede önemli bir 

cinsiyet dengesizliği gözlenmemektedir. Ülkede önemli bir cinsiyet dengesizliği gözlenmemektedir 

Ayrıca ülke sınırları dışında 12 milyondan fazla Filipin kökenlinin yaşadığı tahmin edilmektedir. 
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ABD, Kanada ve Avustralya en çok Filipinli göçmenin yaşadığı ülkelerdir. Sadece ABD’de 

yaşayan Filipin kökenlilerin sayısı 3 milyonu aşmaktadır.11   

Bugünkü Filipin ulusunun büyük bir bölümü, Negritolar, Proto-Endonezyalılar, Malaylar, 

Okyanusya kökenliler ile Çinli topluluklardan oluşmaktadır. Bu nedenle ülkede çok kültürlü ve 

heterojen bir etnik yapı egemendir. Bugünkü Filipinler kültürü Japon, Hint, Çin, Malay, Amerika, 

Portekiz, Arap ve İspanya kültürlerinin etkileşimi ile gelişmiş ve şekillenmiştir. İslam ve Hristiyan 

medeniyetlerinin buluşma sahasında, Asya ile Okyanusya kıtalarının geçiş bölgesinde yer alan 

Filipinler’in işgal ettiği coğrafi konumu onu hem bir geçiş hem de bir köprü ülkesi kılmaktadır. 

Filipin adaları; köklü medeniyetlerin, sömürge devletlerinin, etnik azınlıkların, dinsel kimliklerin, 

renkli dillerin ve inanç sistemlerinin adeta kültür köprüsüdür.   

Filipin adalarında yaşayan 120’den fazla yerli ve göçmen etnik topluluk vardır 12 . Bu 

topluluklar arasında en kalabalık olanlar şunlardır: Tagalog, İlokano, Sebuano, Hiligaynon (İlongo), 

Pampangan, Pangasinan, Bisaya, Varay ve Bikol. Bunlar Filipin adalarının yerli halklarıdır fakat 

Malaylar, Japonlar, Çinliler, Meksikalılar, Yahudiler, Hintliler, Koreliler, Araplar, İspanyollar ve 

Amerikalılar gibi sonradan gelen göçmen halklar da ülkenin farklı bölgelerinde yaşamaktadır. 

Örneğin bugün Filipinler nüfusunun yaklaşık %1,5’i Çinli etnik kökenlere dayanır. Bu nedenle ülke 

sınırları içinde ya anne ya da babası Çinli olup, diğer eşi ise Filipin kökenli olan binlerce melez aile 

yer almaktadır.  

2000 yılında yapılmış olan ulusal nüfus sayımına göre Filipin nüfusunun yaklaşık %25’i 

Tagaloglardan oluşmaktadır. Luzon adasının orta ve kuzey kesimleri ile başkent bölgesi (Manila ve 

çevresi) Tagal nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerdir. Sebuano kökenli topluluklar ulusal nüfusun 

%13’ünü oluşturmakta ve yaygın olarak Sebu ve Bohol adalarıyla, doğu Negros ve batı Leyte 

adalarında yaşamaktadırlar. İlokano kökenli topluluklar ulusal nüfusun %9’unu oluşturmaktadır ve 

genelde Luzon adasının kuzey kesimlerinde yoğunlaşmaktadırlar. Hiligaynon (İlongo) kökenli 

topluluklar ulusal nüfusun %8’ini oluşturmakta ve Panay adasının tamamında, Negros adasının batı 

bölgelerinde ve Mindoro adasının güney kesimlerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bisaya (Visaya) 

kökenli topluluklar Filipinler nüfusunun %7’sini oluşturmaktadır ve genelde Visay takımadalarında, 

Samar adasında ve Leyte adasının doğu kesimlerinde yaşamaktadırlar. Pangasinan ve Pampangan 

kökenli topluluklar, toplamı ulusal nüfusun %7’den daha azını oluşturmakta ve genellikle Luzon 

adasında yaşamaktadır. Bikol toplulukların ulusal nüfus içindeki payı %6 ve Varay toplulukların 

ulusal nüfus içindeki payı da %3 civarındadır. Ulusal nüfusun geriye kalan %25’lik kısmını küçük 

topluluklar ve azınlık grupları oluşturmaktadır. İlongotlar, Aetalar, Apayo, Mangian, İfugaolar, 

Bantoklar ve Kalingalar bu küçük yerli kabilelere örnek gösterilebilir.13 FC sınırları içinde 100’den 

fazla küçük etnik topluluk vardır ve bunlar genelde engebeli ve dağlık bölgelerde ilkel koşullarda 

yaşamını tarım faaliyetleri ile sürdürmektedirler. Luzon adasının kuzeydoğu kesimlerinde özellikle 

Sierra Madre dağı çevresinde yaşayan İlongotlar ve Pinatubo volkanı çevresinde yaşayan Aetalar 

Filipin etnocoğrafyasının renkli topluluklarına örnektirler.14  

Asya kıtasında Hristiyan nüfusunun çoğunlukta olduğu tek büyük ülke FC 15  olup aynı 

zamanda bu kıtanın en kalabalık Katolik nüfuslu ülkesidir. 2000 yılında yapılan ulusal nüfus 

sayımına göre FC nüfusunun yaklaşık %84’ü Katolik Hristiyanlardan, %4’ü Protestan 

Hristiyanlardan, %4’ü Filipin Bağımsız Kilisesi ve Filipin Kutsal İsa Kilisesi mensuplarından, %1’i 

Budist ve yaklaşık %2’si de yerel inançlara inananlardan oluşmaktadır. Ayrıca FC ulusal nüfusunun 

yaklaşık %5’i Müslüman topluluklardan oluşmaktadır. Bir başka anlatımla ülke sınırları içinde 5 

milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Ülkedeki Müslüman topluluklar Mindanao adasının 

güney kesimlerinde, Palavan adasında ve Sulu takımadalarında yoğunluktadırlar.  

 
11 Bu konuda bakınız: https://cyberleninka.ru/article/v/filippinskaya-diaspora-v-ssha-i-kanade    
12 Bazı uzmanlara göre bugün Filipinler sınırları içinde 110 etnik grup ve yaklaşık 170 dil konuşulmaktadır. Bu konuda bakınız: 

Tanrıverdi, G. “Filipinler Barış Sürecinin Tarihsel Gelişimi: 1976-2016”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Kasım 2017, Sayı 2, Ankara, 2017 
13 Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/FILIPPINI.html?page=0,0 
14 Timor, A. N. “Güneydoğu Asya. Özellikler. Ülkeler” Çantay Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 232-235 
15 Doğu Timor, Gürcistan ve Ermenistan Asya kıtasında Hristiyan nüfus çoğunluğuna sahip diğer ülkelerdir.  
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1975 yılında Filipinler Cumhuriyeti’nin toplam nüfusu 42,1 milyon olup ülke sınırları içinde 

yaklaşık 3 milyon Müslüman yaşadığına göre o dönemde ulusal nüfusunun yaklaşık %7’sini 

Müslüman topluluklar oluşturmaktaydı. Oysa 2017 yılında FC’nin toplam nüfusu 104,2 milyon 

olup ulusal nüfusunun yaklaşık %5’i Müslüman topluluklardan oluşmaktadır. Bir başka deyişle son 

dönemde ülke sınırları içindeki Müslümanların toplam sayısı artmasına rağmen ulusal nüfus 

içindeki oransal payları azalmıştır.  Ayrıca FC sınırları içinde yaşayan hem Hristiyan hem de 

Müslüman topluluklar ortak Malay kökenlerine sahiptirler.   

Edib Majul’a göre 1975 yılında FC sınırları içinde yaşayan ve sayıları 50 000’den fazla olan 

en kalabalık Müslüman topluluklar Maguindanao, Maranao, Tausug, Samal, Yakan ve Iranun’lardır 

(Tablo 1). Subanonlar ve Bukidnon Müslümanları ile Manila, Davao ve Sebu gibi metropol 

kentlerde dağınık durumunda yaşayan Müslüman topluluklar bu tabloda yer almamaktadır.  

 

Harita 2: Filipinler’de Yer Alan Başlıca Etnik Toplulukların Coğrafi Dağılışı 

 
 

Tablo 1: Filipinler Cumhuriyeti Sınırları İçinde Yaşayan Başlıca Müslüman Topluluklar (1975)16 

Topluluk Adı Nüfusu 

Maguindanao 674 000 

Maranao ve Iranun 670 000 

  

Tausug 492 000 

Samal 202 000 

Yakan 93 000 

Jama Mapun 15 000 

Palawan Müslümanları 10 000 

Kalagan 5 000 

Kolibugan 4 000 

Sangil 3 000 

 

Filipinler’deki Müslüman azınlıklar dil ve etnik yapı bakımından 12 gruba ayrılırlar ve 

 
16 Daha fazla bilgi için bakınız: Majul, C. E., “Filipinler’de Çağdaş İslami Hareket”, Çeviren: Levent Balkan, Şafak 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 9 
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bunların hemen hepsi Şâfiî mezhebine mensuptur. Bugün ülke sınırları içindeki Müslüman 

toplulukların coğrafi dağılışı şöyle özetlenebilir:17 

• Merkezi Mindanao adasının Lanao gölü havzasında yaşayan Maranao Müslümanları,   

• Mindanao adasının orta kesimlerinde ve özellikle Pulangi ırmağı havzası ile Cotabato 

bölgesinde yaşayan Maguindanao Müslümanları,  

• Mindanao adasının İllana körfezi kıyılarında ve kuzey Cotabato bölgesinde yaşayan 

Iranun Müslümanları,  

• Sulu takımadalarında ve Basilan adasında yaşayan Tausuglar (Sulu Müslümanları), 

• Güney Sulu ile Mindanao’nun kıyı bölgelerine yakın yörelerde ikamet eden ve daha çok 

denizcilikle uğraşan Samallar ve Badjao Müslümanları,  

• Jama Mapunlar, Sulu’da ve Cagayan adasında yaşamaktadırlar, 

• Yakan Müslümanları daha çok Basilan adasında ikamet etmektedirler, 

•  Sangi Müslümanları daha çok Davao adası ve Cotabato’nun bazı bölgelerinde 

yaşamaktadırlar, 

• Kalagan Müslümanları daha çok Davao körfezi kıyılarında yaşamaktadırlar, 

• Kolibugan Müslümanları çoğunlukla Zamboanga del Sur’da yoğunlaşmaktadırlar, 

• Molboug veya Melebuganon Müslümanları ise Balabac adasında yoğunlaşmaktadırlar, 

• Palawan Müslümanları ise genelde Palawan adasının güney kesimlerinde yaşamaktadır.   

 

Filipin Müslümanları ne konuştukları dil ve lehçeler bakımından ne ekonomik uğraş alanı ve 

yaşam kalitesi bakımından ne de dış görünüm ve fiziksel özellikleri bakımından birbirlerine benzer 

değildirler. İslam aidiyeti ve Müslümanlık bilinci ise tüm bu farklılıkları ortadan kaldıran ve onları 

birleştiren en gurur verici, en güçlü kimlik unsurudur. Bu nedenle Filipin Müslümanlarında etnik 

aidiyetten çok dinsel aidiyet ön plandadır. Pirinç ziraatı, dokumacılık, taşımacılık, ticaret, balıkçılık 

ve çiftçilik Filipin Müslümanlarında görülen en yaygın meslek ve uğraş alanlarıdır. Memur sınıfı ve 

tüccar, sanayideki işçi sınıfı, bürokrat ve yönetici daha çok metropol kentlerde yaşayan 

Müslümanlarda görülür. Bu nedenle kırsal ve kentsel yerleşmelerde yaşayan Müslümanlar arasında 

hem toplumsal statü, meslek ve gelir durumu, hem de refah düzeyi ve yaşam kalitesi bakımından 

önemli farklar gözlenmektedir.18  

 

2. İslam Coğrafyasının Bir Parçası Olarak Filipinler: Tarihsel Arka Plan 

Filipin ulusu dinsel aidiyetlerin, kültürel farklılıkların ve etnik azınlıkların adeta renkli bir 

mozaiğidir. Bu nedenle homojen bir kültürel görünümden çok heterojen ve çok renkli bir görünüm 

sergilemektedir. Farklı adalarda yaşayan farklı topluluklar “ben kimim?” sorusuna farklı yanıtlar 

verebilmektedir. Tarihsel miras, sosyo-kültürel gelişmişlik, yaşanan coğrafi mekân, kültürel aktarım 

ve yüzlerce yıllık gelenek-görenek hem bu yanıtların yönünü hem de öncelikli kimliğin hangisinin 

olacağını şekillendiren en önemli etkenlerdir. Filipin adalarında yaşayan bazı bireyler için ulusal 

aidiyet ve vatandaşlık bağı onların sıkı sıkıya sarıldıkları öncelikli kimliktir. Bazıları için dinsel 

veya etnik kimlik belirleyicidir, bazı bireyler için ise konuşulan dil, mensup olduğu mezhep veya 

yaşadığı coğrafi mekân kimlik inşasında öncelikli etkendir. Bu nedenle ben kimim veya benim 

gururla taşıdığım en öncelikli kimliğin nedir sorularına binlerce Filipinli, çok farklı cevaplar 

verebilmektedir. Bazen aynı adada, aynı şehirde yaşayan ve aynı dili konuşan iki ailenin tamamı 

Hristiyan olmalarına rağmen sadece ve sadece aralarında mezhep farklılığı olduğundan birbirlerini 

dışlayabilir ve ötekileştirebilirler. Örneğin, Waray ve Ilongo Hristiyanları diğer Hristiyanlar 

tarafından benimsenmedikleri ve eşit görülmedikleri için ötekileştirilme sorunu yaşamaktadırlar. Bu 

nedenle Filipin adalarında bazen bölgesel fark, bazen etnik fark, bazen ise mezhepsel fark bu 

ötekileştirmeyi belirleyen öncelikli etken olabilmektedir. Özetle, Filipin adalarında din olgusu hem 

 
17 Majul, C. E., “Filipinler’de Çağdaş İslami Hareket”, Çeviren: Levent Balkan, Şafak Yayınları, İstanbul, 1992, s. 9-10 
18 Daha fazla bilgi için bakınız: Majul, C. E., “Filipinler’de Çağdaş İslami Hareket”, Çeviren: Levent Balkan, Şafak 
Yayınları, İstanbul, 1992, s. 10-11  
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ayrıştırıcı hem birleştirici bir rol üstlenmektedir; hem barış, tolerans, hoşgörü ve huzurun 

kaynağıdır, hem de çatışmaların, iç sorunların ve iç savaşların kaynağıdır.  

Müslümanlar FC’nin en büyük azınlığını oluşturmaktadır. Mindanao bölgesinde ve 

çevresindeki adalarda bölge nüfusunun yaklaşık %20-25’ini Müslüman topluluklar oluşturmaktadır. 

Mindanao adasının güney batısı, Palavan adasının güney kesimleri ve Sulu adaları Filipin 

Müslümanlarının en yoğun yaşadıkları bölgelerdir. Filipinlerin ikinci büyük adası Mindanao’dur ve 

ada nüfusunun yaklaşık dörtte birini Müslüman topluluklar oluşturmaktadır. Filipin Müslümanları 

‘’Morolar’’ olarak da bilinmektedir. Bazı bilim uzmanlarına göre “Moro” kavramı İspanyol 

sömürgecilerin kuzey Afrika’da yaşayan savaşçı Müslümanlar için kullandıkları “Moro” 

kelimesinden esinlenerek Filipin Müslümanları için de kullanılmaya başlanmıştır.19 Bugünkü Moro 

Müslümanları, homojen bir topluluk olmayıp farklı etnik azınlıklardan oluşan heterojen bir 

topluluktur.  Moro Müslümanları için FC aidiyetinden çok İslam dünyasının bir parçası olmaları, 

yani Müslüman kimlik aidiyeti ön plandadır. Bir başka anlatımla Morolar için etnik aidiyetten çok 

dinsel aidiyet ön plandadır. Savaş verdikleri ve savundukları özgürlükler, kültürel ve inanç 

özgürlükleridir, yürüttükleri mücadele kendi devlet sınırları içinde, İslam kuralları çerçevesinde, 

bağımsızca ve özgürce yaşama mücadelesidir.  

Aşağıdaki satırlarda farklı tarihsel dönemde Filipin Müslümanlarının yaşadıkları kültürel, 

siyasi ve toplumsal değişim,  örnekler verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. İslam coğrafyasının bir 

parçası olarak Filipinlerin tarihsel arka planı tartışılarak Müslüman toplulukların geçmiş ve 

gelecekteki sosyo-kültürel ve siyasi sorunlarına ışık tutulmuştur.  

 

2.1. Filipin Adalarına İslamiyetin Gelişi ve Yayılışı 

İslamiyet’in Filipin adalarına ilk gelişi ve yayılışı ile ilgili farklı kaynaklar farklı bilgiler 

vermektedir. Bazı kaynaklar IX. ve X. yüzyıldan itibaren Müslüman Arap tüccarların Filipin 

adalarına yaptıkları yolculuklar ve yerli halkla temas sonucunda ilk kez İslamiyet’in yayıldığını 

iddia etmektedir. 20  Bazı kaynaklar XIII. yüzyılda Yemen’den gelen denizci ve tüccarların 

İslamiyet’in Filipin adalarına yayılmasını sağlayan ilk Müslümanlar olduklarını iddia 

etmektedirler. 21  Bazı kaynaklar Filipinler’in İslâmiyet’le ilk temasının IX. ve X. yüzyıllarda 

Kızıldeniz’den Çin denizine kadar uzanan ve esas itibariyle Müslümanların denetiminde bulunan 

milletlerarası deniz ticaretine katılmasıyla başladığını iddia etmektedir.22 Bazı kaynaklara göre ise 

IX. ve X. yüzyıldan itibaren Müslüman ve Çinli tüccarlar Filipin adalarında ticaret yapmaya 

başlamışlar ve bunun sonucunda  XV. yüzyılda Brunei’den gelen Müslüman tüccarların etkisiyle 

Filipin adalarında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. 1457 yılında Sulu’da ve 1515 yılında da 

Mindanao’da bugünkü Filipin topraklarında ilk Müslüman sultanlıklar kurulmuştur. 23  Bazı 

kaynaklara göre İslamiyet’in Filipin adalarına ilk gelişi ve yayılışı Gucaratlılar ve Arap tüccarlar 

sayesinde Sulu takımadalarında olmuştur. Komşu Malezya ve Endonezya adalarından gelen Arap 

tüccarlar Sulu adalarında yaşayan yerlilerin animist inançlara sahip olduklarını görmüşler ve bu 

yerli kabileleri İslam dini ile tanıştırmışlardır.24 Sonuç olarak, farklı bilimsel kaynaklarda, zaman ve 

mekân konusunda bazı farklılıklar olsa da Arap tüccarların Güney Filipinlere ilk kez İslamiyet’i 

yaydıkları söylenebilir.  

Rus kaynaklarına göre ise 1205-1800 döneminde Güney Filipinlerdeki Mindanao adasında 

Magindanao Müslüman Sultanlığı hükümdarlığını sürdürmüştür. Yine Rus kaynaklarına göre 1380 

yılında Tavi-Tavi adasında Tubig kenti yakınlarında Şeyh Kerim el-Mahdum’un25 inşa ettirdiği 

 
19 Bakınız: Georgiev, P., “Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost”, Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya, 2005 
20 Bakınız: Lopez, M. L., “A Handbook of Philippine Folklore, Quezon City, The University of the Philippines Press, 2006, s. 25 
21 Bu konuda bakınız: Uluatam, E., “Filipinler’deki Ayrılıkçı Gruplar ve Barış Süreci Hakkında Bilgi ve Değerlendirme Notu”, TOBB 

Avrupa Birliği Daire Başkanlığı, Ankara, s. 1    
22 Bu konuda bakınız: http://fizan.net/filipinler.html    
23 Bu konuda bakınız: http://fizan.net/filipinler.html    
24 Bu konuda bakınız: Majul, C. E., “İslam and Philipinne Society”, University of the Philippines Diliman, 2010, Cilt: 2, s. 20  
25 Arabistan topraklarından tüccar olarak Filipinlere gelen Şeyh Kerim el-Mahdum ile ilgili bakınız: 
http://www.islam.uz/glav/novosti/item/1080-%D1%81%D1%82%D0%  
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Filipinlerin en eski camisi faaliyete geçmiştir. 26  2010-2016 dönemindeki Benigno Aquino III. 

yönetiminde Şeyh Kerim el-Mahdum Camisi hükümet tarafından ulusal kültür mirası olarak kabul 

edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 27 

Dawah’a göre Tuan Mesaika’nın Jolo adasına gelişi, Şerif Evliya Şeyh Kerim el-

Mahdum’un Buansa (Jolo’ya) gelişi, Raca Baguinda Ali’nin Jolo’ya gelişi ve Said Ebu Bekir’in 

Sulu adalarına gelişi İslamiyet’in Filipin topraklarında yayılmasında ve bu adaların 

Müslümanlaştırılmasında çok büyük rol ve önemi vardır. Filipinlerin en eski Müslüman devleti olan 

Sulu Sultanlığı, Şerif Ebu Bekir el-Haşim tarafından Jolo kentinde 17 Kasım 1457 tarihinde 

kurulmuş ve 1917 yılına kadar siyasi varlığını sürdürmüştür. XVI. yüzyılın başında, 1515 yılında 

Mindanao adasında Şerif Muhammed Kabangsuvan liderliğinde Maquindanao Sultanlığı kurulmuş 

ve Filipin topraklarında ikinci büyük İslam devleti gelişmiştir. 

 

2.2. İspanya Krallığı Yönetiminde Filipin Müslümanları (1565-1898) 

Son üç asırda Filipin adaları İspanya, Japonya ve ABD tarafından sömürülmüştür. Filipinler 

333 yıl boyunca İspanya’nın, 48 yıl boyunca ABD’nin ve 4 yıl da Japonya’nın yönetiminde 

kalmıştır. 1521 yılında İspanya’ya hizmet eden Portekizli denizci Ferdinand Macellan’ın Cebu 

adasına ayak basmasıyla başlayan İspanya etkisi 1898 yılına kadar sürmüş ve ülkenin siyasi, 

iktisadi, etnik ve kültür yapısında derin izler bırakmıştır. 48 yıllık ABD sömürgeciliği ise bugün 

ülkenin resmi dilinin İngilizce olacak kadar kalıcı kültürel etkiler doğurmuştur. Bu nedenle 

Filipinler Cumhuriyeti medeniyet ve kültür olarak “eski” fakat cumhuriyet ve ulus kimliği olarak 

“yeni” bir devlettir. Bugünkü Filipin kültürünün Çin, ABD, Hindistan, İspanya ve Malay 

uygarlıklarının zengin ve renkli bir kültür karışımı olduğu söylenebilir.  

XIII. - XV. yüzyılları arasında Hint Okyanusu’ndan, Arap yarımadasından, Brunei Malezya 

ve Endonezya’dan bölgeye gelen Arap ve Müslüman tacirler, Filipin adalarına İslamiyet’i 

yaymışlardır.  Ancak İspanyolların gelişi, Müslümanlığın yayılmasını ve Filipin adalarına İslam 

medeniyetinin yerleşmesini önlemiştir. XVI. yüzyılın başında İspanyol sömürgeciler Mindanao 

adasında geldiklerinde adada Sulu Sultanlığı, Maquindanao Sultanlığı ve Buayan (Maranao) 

Sultanlığı ile karşı karşıya kalmışlardır. İspanyolların gelişine kadar Müslüman hâkimiyetinde olan 

Filipinlerde Sulu ve Bruney Sultanlığı hâkimiyeti sürmüştür. Fakat Katolik İspanyolların gelişi ile 

adaların İslamlaştırma süreci durma noktasına gelmiştir.  

Filipin Takımadaları, 1521 yılında Macellan tarafından keşfedilmiş ve 1565 yılında Miguel 

Legazpi tarafından bütün adalar üzerinde İspanyol hâkimiyeti kurulmuştur. İspanyol hâkimiyeti ile 

takımadalarda politik bir birlik sağlanmış ancak kültürel bir kaynaşma ve ulusal bir bütünleşme 

sağlanamamıştır. Bu dönemde, yerleşime açık adalarda misyonerler yoluyla Katolik Hristiyanlık 

yayılmıştır. 1542’de yeni keşfedilmiş adalara gelen denizci Ruy Lopez de Villalobos, bu adalara 

dönemin veliaht prensi ve geleceğin İspanya kralı II. Felipe’nin onuruna Filipinler adını vermiştir. 

Bu nedenle bugün Filipinler Cumhuriyeti o dönemki İspanya Kralının adını taşımaktadır.28 1567 

yılında Sebu adasında ve 1596 yılında Kagayan bölgesinde İspanyol sömürgecilere karşı büyük bir 

isyan başlatılmış ancak her ikisi de başarısız olmuştur.29  

Meksika üzerinden Filipin adalarına ulaşan Miguel Lopez de Legazpi Sebu’da ilk İspanyol 

yerleşim merkezi olan Sebu kentini 1565 yılında kurmuştur. O zamanki adıyla Villa de San Migel 

olan Sebu kenti, bugün Filipinlerin en büyük üç kentinden biri olup Filipinlerin uzun dönem 

başkentliğini yapmıştır. Sebu kentindeki Santo Nino katedrali, Filipinlerde inşa edilen ilk Hristiyan 

kilisedir. Sebu (Cebu) adasında 1595 yılında hizmete açılan San Carlos üniversitesi hem Filipinlerin 

hem de Asya kıtasının en eski üniversitelerinden biridir. 1572 yılındaki Legazpi’nin ölümüne kadar 

İspanyollar hâkimiyetini Cebu, Leyte, Panay, Mindoro ve Luzon adalarına yaymışlar, 1571 yılında 

ise önemli bir liman kenti olan Manila’yı fethederek ülkenin yeni idari merkezi yapmışlardır. 

Legazpi dönemi Filipin adalarında katı bir sömürgeleştirme, hızlı bir Hristiyanlaştırma ve 

 
26 Bu konuda bakınız: http://philippine.ru/chronology.html 
27 Bu konu ile ilgili bakınız. http://www.islam.uz/glav/novosti/item/1080-%D1%81%D1%82%D0%  
28 Colleen, A. S.,  “Philippines in Pictures”, Manila, Library of Congress Cataloging, 1967, Cilt 1, s. 24 
29 Daha fazla bilgi için bakınız: http://philippine.ru/    
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İspanyollaştırmanın yaşandığı bir dönem olarak tarih kitaplarında yerini almıştır. Sırasıyla 

Portekizliler, Çinliler ve Hollandalılar, İspanyolların bölgedeki hâkimiyetini yıkmaya çalışmışlarsa 

da başarılı olamamışlardır. Örneğin İngilizler, 1762 ve 1763 tarihlerinde Manila’yı iki kez işgal 

etmiştir.30  

1587 yılında yeni vali Francisco de Sande Mindanao ve Sulu adalarında yaşayan Müslüman 

topluluklara karşı büyük bir askeri harekât başlatmış, böylece binlerce Müslüman yurtlarını terk 

etmek zorunda kalmış ve yüzlerce cami yıkılmıştır. İspanyolların baskılarına gerilla savaşları ile 

direnen Müslümanlar bir yandan yaşam bölgelerini, tarlalarını, geçim kaynaklarını, diğer yandan da 

ailelerini, kültürlerini ve inançlarını korumaya çalışmışlardır. Filipin adalarındaki ilk büyük 

medeniyet savaşı ve ilk Müslüman-Hristiyan çatışması böylece XVI. yüzyılın sonunda patlak 

vermiştir.  1637 yılında Maquindanao Sultanlığı, 1638 yılında da Sulu Sultanlığının ve 1718 yılında 

da Zamboanga kalesinin İspanyollar tarafından ele geçirilmesiyle Filipin adalarının neredeyse 

tamamı İspanyol sömürgeciler tarafından işgal edilmiştir  

XVII. ve XVIII. yüzyılda İspanyollara boyun eğmeyen Müslüman topluluklar adaların ana 

yollardan uzak iç kesimlerine ve engebeli dağlık bölgelerine çekilmek zorunda kalmışlar ve 

buralardan İspanyol karşıtı mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 31  XVII. yüzyılın ortalarında Filipin 

nüfusunun büyük bir bölümü gönüllü veya zorunlu olarak Hristiyanlaştırılmış, idari yapı olarak ise 

Filipin adaları “Yeni İspanya” adı altında Meksika’ya bağlı bir İspanya kolonisine dönüşmüştür.32  

Bugün Filipinlerin ulusal kahramanlarından biri olan Francisco Dagohoy önderliğinde 1744-

1829 döneminde ülke tarihinin en uzun ve en kanlı isyanı alevlenmiş ama bu isyan da İspanyollar 

tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Filipin adalarının Hristiyanlaştırılması ve Katolik 

inancının yayılması, İspanyol yönetiminin ilk yıllarından itibaren buraya gelen Agustinien, 

Dominiken, Fransisken ve Cizvit misyonerleri aracılığıyla yapılmıştır. XVI. yüzyılın sonunda 

Filipinler, çeşitli piskoposluk ve papazlık bölgelerine ayrılırken Manila kenti 1595 yılında 

başpiskoposluk merkezi haline getirilmiştir. Filipin adalarında ilk Cizvit okulu 1589 yılında Santa 

Rosa’da yer alan ilk Dominiken üniversitesi de 1611 yılında Santo Thomas’ta kurulmuştur. XVII. 

yüzyılda tüm adalarda Katolik kilisesi yönetimi önemli bir güç kazanmış, dinî görevlerinin yanı sıra 

İspanya Krallık sınırlarının genişletilmesinde ve korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Yoğun 

misyonerlik faaliyetleri neticesinde XIX. yüzyılın sonuna doğru, yüksek aşırı engebeli bölgeler ve 

ana yollardan uzakta kalan bazı küçük yerleşim birimleri hariç, İspanyol yönetimi altındaki bütün 

Filipin adaları Hristiyanlaştırılmıştır.  

Günümüzde Filipinler’in Asya kıtasının en kalabalık Katolik devleti olmasının nedenleri işte 

bu tarihi dönemlere dayanmaktadır. 1762-1764 döneminde kısa bir süre için İngiliz idaresi altında 

kalan Filipinler’de 1565’ten 1898’e kadar tam 333 yıl süren İspanyol yönetimi sırasında İspanyol 

sömürgecilere karşı birçok ayaklanma olsa da bunlar kanlı bir şekilde bastırılmış ve çok arzu edilen 

özgürlük ve ulusal bağımsızlık bir türlü kazanılamamıştır. 

 XIX. yüzyılın ortalarına kadar İspanya Krallığı askeri kuvvetleri Müslüman azınlıkların 

yoğun yaşadıkları Mindanao ve Sulu adalarını ele geçirmeyi başaramamıştır. Ancak 1850-1875 

döneminde bu adalar İspanyol askerleri tarafından büyük ölçüde işgal edilmiştir.  Aslında İspanyol 

sömürgeciliğin sonuna kadar Mindanao ve Sulu adalarının tümünde, İspanya krallığı yönetim 

kontrolünü tam olarak sağlayamadığı söylenebilir.33  

1896-1898 döneminde İspanya sömürgeciliğine karşı büyük Filipin isyanı ve bağımsızlık 

mücadelesi başlamış ve binlerce kişi bu savaşta ölmüştür. 22 Mart 1897 tarihinde Filipinler 

Cumhuriyeti kurulmuş ve Asya kıtasının ilk cumhuriyeti olmuştur.34 Nisan 1898’de İspanyollarla 

Amerikalılar arasında son büyük savaş başlamış ve bunun sonucunda İspanyol donanması büyük bir 

 
30 Daha fazla bilgi için bakınız: http://fizan.net/filipinler.html  
31 Daha fazla bilgi için bakınız: Dawah, A., “Filipinler’de İslamiyet’in Yayılış Tarihi”, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2015, s. 33-35 
32 http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/FILIPPINI.html?page=0,0 
33 Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/FILIPPINI.html?page=0,0  
34 Bakınız: http://www.mid.ru/summit-russia-asean//asset_publisher/FX0KRdXqTkSJ/content/id/2142146 
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yenilgi alarak Mayıs 1898’de Amerikan ordusu Manila’yı ele geçirmiştir. 12 Haziran 1898 tarihinde 

Filipinler bağımsızlığını resmen ilan etmiş ve tüm dünyaya duyurmuştur. 21 Ocak 1899 tarihinde 

ise yeni cumhuriyetin ilk Anayasası kabul edilmiştir.35 

İspanyol egemenliği dönemi boyunca Müslüman topluluklar Filipinler’in bir parçası olarak 

görülmemiş ve ayrı bir idari bölge olarak yönetilmişlerdir. Ayrıca Müslüman azınlıklar kendi 

sultanlıklarını ve kendi devletlerini Filipinler’den bağımsız olarak XX. yüzyıla kadar yaşatmışlardır. 

İspanyol egemenliğinin son döneminde, Güney Filipinlerdeki Müslüman topluluklar, Moro 

kimliğinin benimsenmesine ve Moro halkına aidiyet bilincinin yerleşmesine neden olmuştur. Bir 

başka anlatımla İspanyol egemenliği dönemi Filipin adalarında yaşayan Müslümanların hem dinsel 

aidiyetini hem de etnik kimlik aidiyetinin güçlendiği bir dönem olmuştur.  

2.3. ABD Yönetiminde Filipin Müslümanları (1898-1946) 

İspanya krallığı ile ABD arasındaki savaş Uzakdoğu Asya’da İspanya egemenliğinin 

yıkılması ile sonuçlanmıştır. Fakat Filipin halkı çok özlenen bağımsızlığına yine kavuşamamıştır. 

İspanya sömürgeciliği yerine bu kez Amerikan sömürgeciliği gelmiştir. 12 Haziran 1898 tarihinde 

Filipinler bağımsızlık ilan etmiş, fakat 10 Aralık 1898’de imzalanan Paris Antlaşması ile Filipinler 

ABD’ye bağlanmıştır. Özetle, İspanya’nın ABD karşısında aldığı askeri yenilgi, Filipin adalarının 

1898 yılında 25000 dolar karşılığında Amerikan yönetimine devredilmesi ile sonuçlanmıştır. 

2 Haziran 1899 tarihinde Filipinler ABD’ye savaş ilan etmiştir. Uzun İspanyol 

egemenliğinden kurtulan Filipin halkı ve Müslüman topluluklar bu kez Amerikalılara karşı 

bağımsızlık mücadelesi başlatmıştır fakat 1902 yılında Filipin ordusunun Amerikan ordularına 

yenilmesiyle son bağımsızlık umudu da sönmüştür. 1899-1913 döneminde “Büyük Moro İsyanı” 

sırasında Güney Filipinlerde yaşayan binlerce Müslüman, Amerikan ordusu ve ABD egemenliğine 

karşı ayaklanmıştır. Daha önceki isyan girişimlerinde olduğu gibi bu ayaklanma da kanlı bastırılmış 

ve siyasi bir sonuç vermemiştir. XIX. yüzyılın ilk yarısında ABD ülkede sivil bir yönetim kurmuş, 

1916 yılında çıkarılan Filipinler Özerklik Yasası, Amerikan tipi iki meclisli bir yasama sistemi 

oluşturmuştur. Ayrıca 1902 yılında ilk kez Bağımsız Filipinler Kilisesi kurulmuştur.36  

1903-1913 döneminde Müslüman toplulukların yoğunlukta olduğu Mindanao ve Sulu 

adalarında ABD ordusu çok sayıda askeri operasyon ve güvenlik temizliği yapmıştır. Kaçakçılığı, 

uyuşturucu ticaretini, korsan faaliyetlerini ve köle ticaretini önlemek gerekçesiyle yapılan bu askeri 

operasyonlarda yüzlerce masum Müslüman yaralanıp öldürülürken, binlercesi de yurtlarını terk 

etmek zorunda bırakılmıştır. 1914 yılından itibaren ABD yönetimi ve askerler Müslümanlarla daha 

sıcak temaslar kurarak, gelenek-göreneklerini özgürce yaşamalarına izin vermiştir. Mindanao ve 

Sulu adalarında ABD ordusu yeni yollar ve okullar inşa ederek Müslüman toplulukların günlünü 

fethetmesini bilmiştir. Bu nedenle huzur dönemi olarak adlandırabileceğimiz 1914-1940 döneminde 

Müslüman azınlıklar ile Amerikalı işgalciler arasında ciddi bir çatışma yaşanmamıştır. 

ABD döneminde Müslüman nüfusun yoğun olduğu Mindanao adasına binlerce Hristiyan 

Filipinli kuzey eyaletlerden göç ettirilerek adaya yerleştirilmiştir. Amerikan kolonizasyonun temel 

hedeflerinden birisi adanın Hristiyanlaştırılması ve Müslümanların azınlık durumuna 

düşürülmesiydi. Aslında ABD yönetimi bu konuda önemli bir başarı da kazanmış sayılır çünkü 

1913 yılında Mindanao halkının %98’i Müslümanlardan oluşurken, bu oran 1976 yılında %30’a 

kadar düşmüştür.37 

1915 yılında Sulu sultanı II. Cemal el-Kiram kendi hâkimiyeti altındaki toprakları ABD 

yönetimine devretmiştir. Fakat Hristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki farklılığın altını çizmek için 

“Bangsa Filipino”, yani Hristiyan Filipin halkından kendilerini ayrıştırarak “Bangsa Moro”, yani 

Moro Müslümanları veya Moro Halkı adını kullanmaya başlamışlar. Bir başka anlatımla 1915 

yılından beri Filipin Müslümanları kendilerini “Moro Halkı” veya “Moro Müslümanları” olarak 

tanımladıklarından uluslararası bilimsel literatürde de “Moro” kavramı kısa sürede 

 
35 Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/FILIPPINI.html?page=0,0 
36 Daha fazla bilgi için bakınız: http://philippine.ru/   
37 Daha fazla bilgi için bakınız: Benedikter, Thomas, “Modern Özerklik Sistemleri. Dünya Özerklik Örnekleri”, Nika Yayınları,  Ankara, 
2016, s. 277-286 
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benimsenmiştir. 38  Güney Filipinlerde yaşayan Müslüman topluluklar 1924 yılında Amerikan 

Kongresine bir Müslüman heyet göndererek Filipinlere bağımsızlık verilmesi halinde Müslümanları 

temsil edecek ayrı bir devletin kurulması ve tanınması için Amerikalılardan siyasi destek istemiş 

olsalar da bu masum politik girişim onay görmemiştir. 39  

1918 yılında Birinci Dünya Savaşına katılan Filipinler, ABD ordusuna askeri destek vermek 

amacıyla 31000’den fazla Filipinli askeri Avrupa’ya göndermiştir. 1932 yılında ABD Senatosunda 

alınan bir yasayla 10 yıl içinde Filipinlere tam bağımsızlık verilmesi kararlaştırılmıştır. 1935 yılında 

FC tarihinde ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmıştır. 24 Mart 1934 tarihinde ABD’ye bağlı 

“Filipinler Milletler Topluluğunun” kurulduğu ilan edilmiştir.40  Yarım asırlık ABD egemenliği 

FC’ye hem siyasi, hem ekonomik, hem de derin kültürel miras bırakmıştır. Başkanlık yönetiminde 

iki meclisli bir yasama sistemi, Amerikan eğitim modeli, askeri örgütlenme, liberal sermaye sistemi 

ve İngilizcenin hem eğitim dili hem de ulusal resmi dil olarak kabul edilmesi bu mirasın başlıca 

örnekleridir.  

 

2.4. Japonya Yönetiminde Filipin Müslümanları (1941-1944 ) 

Aralık 1941’de Japon ordusu Filipin adalarının büyük bir bölümünü ele geçirmiş ve 2 Ocak 

1942 tarihinde Japonlar başkent Manila’ya girmişlerdir. Mart 1942’de Japon işgalcilerle mücadele 

etmek için “Hukbalahap” adında Filipin Halk Ordusu kurulmuştur. 6 Mayıs 1942 tarihinde 

Corregidor adasında yer alan son Amerikan askerlerinin de teslim olmasıyla tüm Filipin adaları 

Japonya İmparatorluğunun eline geçmiştir. 14 Ekim 1943 tarihinde Japonya işgali altındaki 

Filipinler bağımsızlığını ilan etmiş ve cumhurbaşkanı olarak Hose Pasyano Laurel atanmıştır. 

Aslında bu gerçek olmayan, formaliteden bir bağımsızlıktı çünkü o dönemde tüm Filipin adaları 

Japonya işgali altındaydı.   

İkinci Dünya Savaşı’nda Japon işgali altında kalan Filipinler Ekim 1944’te General Mac 

Arthur kumandasındaki Amerikan kuvvetleri tarafından geri alınmış ve Şubat 1945’te Amerikan 

ordusu başkent Manila’yı Japonlardan geri almıştır. 27 Şubat 1945 tarihinde Filipin Cumhuriyeti 

hükümeti yeniden kurulmuştur. Özetle, Filipinler’deki Japon hâkimiyeti sadece Aralık 1941- 

Temmuz 1945 döneminde sürmüştür ama en az 80 000 Filipinli vatandaşın ölümüne yol açmıştır. 

23 Nisan 1946 tarihinde yapılan genel seçimlerde Liberal Party çoğunluğu sağlamış ve Manuel 

Roxas devlet başkanlığına seçilmiştir. 4 Temmuz 1946 tarihinde FC bağımsızlığını ilân etmiştir. 

Güney Filipinlerde yoğunlaşan Müslümanların büyük bir bölümü yeni kurulan cumhuriyetin bir 

parçası olarak kendilerini görmedikleri için FC aidiyetini bir türlü benimseyememişlerdi. Elit 

kesimde yer alan bazı Müslümanların ise yeni siyasi partilerin kuruluşunda ve yönetiminde yer 

aldıkları görülmüştür.  

Hükümet organlarında, parti yönetiminde ve yerel idarelerde yer alan Müslüman elit hızla 

zenginleşirken, özellikle kırsal kesimde yaşayan Müslümanların yoksul bırakılması zengin ve fakir 

Müslümanlar arasındaki kimlik, aidiyet, özerklik ve bağımsızlık gibi konularda ciddi ayrışma ve 

anlaşmazlıklara neden olmuştur. Bakanlıklarda, genel müdürlüklerde, bölge, kent ve belediye 

yönetiminde üst yönetiminde yer alan Müslümanlar, devletin Müslüman azınlıkları dışlamadığını 

onları da yönetici olarak kucakladığını kanıtlamaya çalışırken, farklı siyasi partilerde çok sayıda 

Müslüman temsilcinin katılması, Filipin siyasal hayatında Müslüman toplulukların yavaş yavaş 

entegre olmasını sağlamıştır. Devlet ile elit Müslümanlar arasında bu uyum ve bütünleşme 

yaşanırken, alt gelir gruplarındaki Müslümanlar ile devlet yönetimi arasındaki güvensizlik iklimi 

ortadan kalkmamıştır. İşte bu ayrışma ve farklılaşma ortamında 1960’lı ve 1970’li yıllarda “Bangsa 

Moro”, yani Moro Müslüman halkı kendi siyasi kaderini kendisi belirleyerek Filipin halkından 

uzaklaşmaya ve özerklik mücadelesine başlamıştır.41  
 

38  Bugün Türkiye’deki bilimsel literatürde “Moro Müslümanları” ile “Filipin Müslümanları” eşanlamlı terimler olarak 
kullanılmaktadırlar.  
39 Daha fazla bilgi için bakınız: Dawah, A., “Filipinler’de İslamiyet’in Yayılış Tarihi”, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 2015, s. 36-37  
40 Daha fazla bilgi için bakınız: http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira/FILIPPINI.html?page=0,0 
41 Daha fazla bilgi için bakınız: Georgiev, P., “Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost”, Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya, 

2005 
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2.5. Bağımsız Filipinler Cumhuriyeti Döneminde Filipin Müslümanları (1946-2018) 

1945-1965 döneminde Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları bölgelere Hristiyan ailelerin 

yerleştirilmesi, yüzlerce hektar verimli tarım arazisinin yeni gelen Hristiyan ailelere verilmesi 

Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki dinsel çatışmalara, toprak anlaşmazlıklarına ve ekonomik 

rekabete zemin hazırlamış ve uzun vadede bölgedeki toplumsal huzuru baltalamıştır. Hristiyan 

ailelerin Müslüman bölgelere yerleştirilmesi esnasında gelen göçmen ailelere verimli tarlalar ve 

kaliteli tarım arazileri verilirken, yoksul Müslüman aileler bilinçli olarak iç kesimlerdeki verimsiz 

ve dağlık-engebeli bölgelere göç ettirilmiştir. Müslüman azınlıkların Filipin halkı ile kaynaşması ve 

bütünleşmesi için Filipin hükümeti bir yandan elit Müslümanların hükümet, belediye ve kent 

yönetimine girmelerini sağlamış, diğer yandan da yoksul Müslümanları kendi yaşam bölgelerinden 

uzaklaştırmıştır. Böylece Müslüman topluluğu içinden küçük bir ayrıcalıklı kesim bakan, vali, 

kaymakam, parti lideri ve belediye başkanı olurken kalabalık ve çaresiz kesim ise daha da yoksul 

bırakılmıştır. Ayrıca Müslüman elit kesim farklı siyasi partilerde yer alıp politik kariyer yaptıkları 

için Müslüman topluluğun bir araya gelip güçlü bir siyasi parti oluşturması bilinçli olarak 

engellenmiştir. Filipin hükümetinin Müslüman azınlıklara yönelik “böl ve yönet”  politikası çok 

uzun sürmemiştir. 

FC’nin resmi olarak kurulduğu 1946 yılında hükümet yetkilileri ülkedeki Müslüman 

azınlıklara yeni kurulan devletin bir parçası olmak isteyip istemediklerini sormamışlardır. 

Müslümanların imza kampanyaları ve protestoları sonuçsuz kalmış ve bunun sonucunda 

milyonlarca Müslüman kendini yeni kurulan cumhuriyetin sınırları içinde bulmuşlardır. 1950-1960 

döneminde FC hükümeti ikili bir taktik benimseyerek bir yandan Mindanao adasının zengin yeraltı 

kaynaklarından ve verimli topraklarından faydalanmayı sürdürmüş, diğer yandan da kuzeyli 

topraksız köylülerin ve eski komünist direniş savaşçılarının adaya yerleştirilmesini hızlandırmıştır. 

Böylece adadaki hassas siyasi ve nüfus dengeleri Müslüman azınlıkların aleyhine değişmeye 

başlamıştır. Örneğin, 1913 yılında Mindanao halkının %98’i Müslümanlardan oluşurken 1976 

yılına kadar bu oran %30’a kadar düşmüştür.42  

1960-1970 döneminde Filipin ulusunun bir parçası olarak kendini görmeyen yüz binlerce 

yoksul Moro Müslümanı, daha yüksek sesle kültürel ve siyasi haklara sahip olmaları gerekliliğini 

haykırmaya başlamış, daha çok özgürlük, daha çok insan hakları, daha yüksek gelir ve daha iyi 

yaşam koşulları talepleriyle merkezi hükümeti sıkıştırmaya başlamıştır. Aslında 1960’lı yıllar Moro 

halkı ile Katolik Hristiyanların birbirlerini ötekileştirmeye başladıkları dönemdir. Kuzey bölgeler 

ile güney bölgelerinin, başat millet ile Müslüman azınlıkların ayrışmaya başladıkları dönemdir. Bu 

dönem Moro Müslümanlarının FC’nin bir parçası olarak değil, İslam dünyasının bir parçası olarak 

kendilerini görmeye başladıkları dönemdir. İslam kültürü ve Müslüman aidiyetinin güçlendiği bir 

dönemdir.   

XX. yüzyılın ikinci yarısında Filipin yönetimi, ABD ile olan stratejik siyasi ortaklığını 

sürdürmüş ve ABD’nin katıldığı tüm büyük savaşlarda Filipinler ordusu Amerikalıların yanında 

omuz omuza savaşmıştır. 1950 yılındaki Kore savaşında, 1966-1970 dönemindeki Vietnam 

savaşında ve 2003-2004 dönemindeki Irak savaşında Filipinler yönetimi ve Filipinler ordusu ABD 

ordusuna aktif destek vermiştir. 1992 yılında FC sınırları içindeki ABD’ye ait son askeri kamp ta 

kapatılmıştır. 1974 yılında Filipinler işgalinde görev alan son Japon askeri de FC askeri yetkililerine 

teslim olmuştur.43 Her ne kadar İkinci Dünya Savaşından sonra FC tam bağımsız bir devlet olarak 

varlığını sürdürse de 1970’li yıllara kadar Amerikan şirketleri ile yerel Filipinli şirketler eşit haklara 

sahip olma ayrıcalığını korumuşlardır. Bir başka anlatımla XX. yüzyılın sonuna kadar Filipinler 

siyaseti ve Filipinler ekonomisi üzerinde Amerikan gölgesi varlığını sürdürmüştür.  

1945-1965 döneminde uygulanan Ulusal Uyum Programı sonucunda FC insan hakları, inanç 

özgürlüğü ve azınlık hakları bakımından sorunları olmayan demokratik bir ülke olarak siyasal 

varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle Filipinler siyasi tarihinde 1945-1965 yılları “fırtına öncesi 

 
42 Bakınız: Benedikter, Thomas, “Modern Özerklik Sistemleri. Dünya Özerklik Örnekleri”, Nika Yayınları, Ankara, 2016, s. 277-286 
43 http://philippine.ru/chronology.html  
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sessizlik dönemi” olarak tanımlanabilir. Sıkıyönetim öncesi dönemde, Güney Filipin adalarında 

huzur ortamında yaşayan Müslüman halk, Hristiyan kökenli siyasetçilerle birlikte Liberal Parti ve 

Milliyetçi Parti gibi önde gelen iki ulusal siyasi partide siyaset yapmıştır. Müslüman kökenli valiler, 

milletvekilleri, belediye başkanları hatta senatörler ulusal politik hayatta aktif rol almışlardır. Bir 

başka anlatımla hem siyasal katılım ve politik kariyerde hem de ticaret, sanayi, tarım, eğitim ve 

sağlık alanlarında Hristiyan ve Müslümanlar arasında ciddi bir ayrımcılık ve ötekileştirme 

gözlenmemiştir. Özetle, 1945-1965 dönemi; iç çatışmaların ve terör olaylarının yaşanmadığı, 

bağımsızlık ve özerklik isteklerinin gündeme gelmediği, Müslüman gerillalar ile hükümet güçleri 

arasındaki çatışmaların henüz başlamadığı bir sükünet dönemidir.  

Tüm bu olumlu siyasal iklime rağmen 1960’lı yıllarda Hükümet güçleri ile Müslüman 

gerillalar arasında neden çatışmalar başlamıştır? FC sınırları içinde yaşayan Müslüman azınlıkları 

silahlı mücadeleye iten etkenler nelerdir? Bu sorulara maddeler halinde şöyle yanıt verilebilir: 

• 1968-1978 dönemi, Filipinli Müslümanlar ile Manila Hükümeti arasında ilk savaş ve 

çatışmaların başlangıcı dönemidir. Moro halkının bağımsızlık mücadelesini silahla başlattığı 

dönemdir. Bu silahlı başkaldırının bu dönemde ortaya çıkmasında bazı dış politik gelişmeler ile bazı 

iç politik gelişmeler etkili olmuştur. 1967’de yaşanan Arap-İsrail Savaşı, 1968’de Endonezya’da 

gerçekleşen kanlı darbe girişimi ve aynı dönemde Endonezya ve Malezya’da yükselen öğrenci 

hareketleri Moro halkının bağımsızlık mücadelesi başlatmasında etkili olan dış politik gelişmelere 

örnek gösterilebilir.  

• FC hükümetinin uygulamaya koyduğu göçmenlik ve yerleştirme programı, Müslüman 

toplumların ulusal ekonomiden yeterince pay alamadıkları iddiaları, ayrıca Eylül 1972’de Marcos 

liderliğindeki FC Hükümetinin sıkıyönetim ilan etmesi Moro halkının bağımsızlık mücadelesi 

başlatmasında iç politik gelişmelere örnek gösterilebilir. 

• FC hükümetinin uygulamaya koyduğu göçmenlik ve yerleştirme programı ile binlerce 

Hristiyan Filipinli aile, bilinçi ve planlı bir şekilde Müslümanların yoğunlukta yaşadıkları 

Mindanao, Palavan ve Sulu adalarına yerleştirilmeye başlanmıştır. Sadece 1966-1976 döneminde 3 

milyondan fazla Hırıstiyan bölgeye yerleştirilmiştir. Bu göç politikası hem Müslümanların sert 

tepkisine hem de Mindanao adasının nüfus yapısında derin demografik değişikliklere yol açmıştır.  

Müslümanların yaşadığı Güney Filipin adaları verimli tarım arazilerine, gür tropikal ormanlara ve 

zengin yer altı kaynaklarına sahip olmasına rağmen bu doğal zenginliklerden merkezi hükümet 

yararlanırken yerli Müslüman toplumlara yeterince pay verilmemesi kendi devletini kurma 

girişimlerini hızlandırmıştır. 

• Sanayi, tarım, ulaşım ve ticaret alanındaki en büyük ve en zengin Filipin şirketleri 

genelde Hırıstiyan kökenlilerin elindeydi. Müslüman nüfusun büyük bir bölümü ise köylü, çiftçi ve 

işçiydi. Sınıf ve zenginlik farklılaşması, sermaye ve toplumsal statü farklılaşmasına yol açarak 

Müslümanların dezavantajlı duruma düşmelerine neden olmuştur. Bir başka anlatımla ne ulusal 

kalkınmadan ne de doğal kaynaklar ve ulusal yatırımlardan Müslüman bölgeler yeterince pay 

alamadıklarını iddia etmişlerdir. Sonuç olarak, Müslüman azınlıklar Hrıstyanlarınların siyasi ve 

iktisadi ipoteği altına girmeyi kabulenmemişlerdir.  

• FC sınırları içinde sermayenin, siyasal yönetimin ve teknolojinin, ülkenin Hrıstiyan 

nüfusunun yaşadığı bölgelerde yoğunlaşması “zengin kuzey—fakir güney” görünümünün ortaya 

çıkmasına, sonuçta Müslümanların yoğunlaştığı bölgelerin daha yoksul kalmalarına yol açmıştır. 

Bir başka anlatımla bölgesel, sosyo-kültürel ve ekonomik eşitsizlikler, ezilen, dışlanan ve 

yoksullaşan azınlıkların isyanını tetiklemiştir.  

• Sonuç olarak Müslüman azınlıkların dile getirdikleri yukarıdaki iddialar, ilk kıvılcımlara 

ve ilk isyan bayrağının dalgalanmasına neden olup yarım asır süren bir iç savaşın fitilini 

ateşlemiştir. Binlerce Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan bu yarım asırlık kanlı iç savaş, 

XXI. yüzyılın başında Moro halkının çok arzuladığı özgür Bangsamoro devletine kavuşmasıyla 

sonlanacaktır.  

1968 yılında Güney Filipinler’deki Mindanao adasında Müslüman ayrılıkçılar ile Hükümet 

yanlıları arasında ilk çatışmalar yaşanmıştır. Bu çatışmaların meydana gelmesinde yaşanan iki olay 

tetikleyici unsur olmuştur. 17 Mart 1968 yılında Corregidor’da çok sayıda Müslüman kökenli 
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askerin Hristiyan subaylar tarafından itaatsizlik yaptıkları gerekçesiyle öldürülmeleri44 (Corregidor 

Hadisesi) 45  ve 19 Haziran 1971’de Manila’da bir caminin kundaklanması sonucu yaklaşık 70 

kişinin diri diri yakılması, Müslüman ve Hristiyan toplumları arasındaki barut fıçısını adeta 

ateşlemiştir.46Eylül 1972’de FC hükümetinin sıkıyönetim ilan etmesiyle Müslüman ve Hristiyan 

toplumları arasındaki silahlı çatışmalar daha da sıklaşmış ve Ocak 1981’de Markos hükümeti 

sıkıyönetimi kaldırmış olmasına rağmen Hükümet ile Müslüman azınlıklar arasındaki çatışma ve 

gerilim sürmüştür. Bu çatışmalar sonucunda binlerce Hristiyan aile Mindanao adasını terk ederek 

daha güvenli olan, ülkenin kuzey adalarına göç ederken, binlerce Müslüman aile de komşu Malezya 

ve Endonezya’ya göç etmiştir. Örneğin, bu dönemde yaklaşık 1 milyon kişi iç göçler sonucunda 

Filipinlerin daha güvenli bölgelerine göç ederken, yaklaşık 200 000 Müslüman, Mindanao adasını 

terk ederek Malezya’nın Sabah eyaletine yerleşmiştir. Böylece Güney Filipinler’deki çatışmalar 

Malezya ve Endonezya gibi komşu ülkelere de mülteci göçü ve yardım arayışı olarak sıçramıştır.47  

Yöresel ve bölgesel çaplı çatışmalar uluslararası göçlere yol açarak sorunların büyümesine 

ve uluslararası arenada ABD, Çin, Rusya gibi büyük ülkelerin dikkatini çekmesiyle, küresel ilgiye 

dönüşmüştür. Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında Mindanao adasında yerel ölçekte 

başlayan çatışmalar, kısa bir süre içinde önlenemediğinden, Müslüman topluluklar ile merkezi 

hükümet arasında bir soruna evrimleşerek, siyasal boyut değiştirmiştir. Bir başka anlatımla, 1960-

1970 döneminde yerel olan bu sorun, 1980’li yıllarda önce ulusal iç soruna, 1990’lı yıllarda ise 

uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Çok sayıda Müslüman ülke, hükümeti ve sivil toplum kuruluşu 

Moroların özgürlük mücadelesini destekleyerek, onlara çeşitli silahlar ve askeri teknolojiler 

göndermiş, soruna dolaylı da olsa müdahale etmişlerdir.  

1960’larda Müslüman ve Hristiyan toplumlar arasında başlayan çatışmalar, Müslüman 

azınlıkları siyasi örgütlenmeye ve daha organize olmaya yöneltmiştir. İslam karşıtı baskı ve 

sindirme politikaları ters etki yaparak Müslüman kimliğini güçlendirmiş ve azınlık hak arayışlarını 

arttırmıştır. 1968 yılında Kotabato eski valisi Datu Udtong Matalam tarafından Filipinli 

Müslümanların ilk direniş hareketi olan “Müslüman Bağımsızlık Hareketi” kurulmuştur. Bu 

özgürlükçü İslami hareketinin temel amacı Mindanao ve Sulu adalarında bağımısz bir İslam 

Cumhuriyeti kurmaktır. Fakat 1972 yılında o zamanli başkan Markos le hareket liderinin özel bir 

görüşmesinden sonra sönülleşmiş ve 1970’li yılların ortasında gücünü, taraftarlarını ve siyasal 

etkisini kaybetmiştir.48 “Müslüman Bağımsızlık Hareketi” beş yılını doldurmadan yok olmasına 

rağmen, Müslüman topluluklara bir özgürlük meşalesi görevini üstlenmesini başarmış ve bundan 

sonra kurulacak dernek, hareket ve organizasyonlara siyasi öncülük yapmıştır.  

 Filipinlerden ayrılma taraftarı olan Müslümanlar, Filipinler Üniversitesinde öğretim üyeliği 

yapan Dr. Nur Misauri önderliğinde 1969 yılında Moro Ulusal Kurtuluş Cephesini (Moro National 

Liberation Front-MNLF)  kurmuşlardır. 49  1969’da Manila’daki bir grup solcu aktivist, Filipin 

Komünist Partisi’ni (FKP) ve onun silahlı kanadı olan Halkın Yeni Ordusu’nu (HYO) kurarken, Dr. 

Nur Misauri önderliğindeki Müslümanlar ilk kez örgütlü bir şekilde organize olup Hükümet 

yetkililerine seslerini duyurmaya başlamışlardır. MNLF’nin kuruluş aşamasında gerekçe ve 

motivasyon olarak din faktörü daha küçük rol oynarken, “Moro” etnik kimliği asıl birleştirici rol ve 

motivasyon kaynağı olmuştur. Fakat şu ayrıntı da unutulmamalıdır: Sulu adasından gelen ve fakir 

bir ailenin çocuğu olan Nur Misauri çok ilginç bir felsefi ve düşünce sistemini ortaya koyarak 

Marks ve Mao’nun sosyalist teorileri ile geleneksel İslam düşüncelerini bağdaştırmayı başaran nadir 

Müslüman liderlerden biridir.50 Önce tam bağımsızlık, daha sonra ise FC sınırları içinde bölgesel 

 
44 17 Mart 1968 yılında Corregidor’da öldürülen Müslüman asker sayısı net değildir.  
45 Corregidor Hadisesi ile ilgili daha detaylı bilgi için bakınız:  

https://www.academia.edu/25279055/Filipinler_ve_Morolar%C4%B1n_M%C3%BCcadelesi_MNLF_ve_MILF  
46 Bakınız: Haşimi, S., “Mücadele Ahlakı. Kendi Liderinin Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi”, İNSAMER Yayınları, İstanbul, 2018, s. 

67 
47 Bakınız: Georgiev, P., “Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost”, Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya, 2005 
48 Haşimi, S., “Mücadele Ahlakı. Kendi Liderinin Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi”, İNSAMER Yayınları, İstanbul, 2018, s. 68 
Moro Ulusal Kurtuluş Cephesinin başkanı Dr. Nur Misauri, başkan yardımcısı ise Selamet Haşimi olmuştur.  
49 Bakınız: Georgiev, P., “Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost”, Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya, 2005 
50 Bakınız: Georgiev, P., “Filipinite i Evraziyskata Dıga na Nestabilnost”, Spisanie “Geopolitika”, Broy 6, Sofya, 2005 
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özerklik isteyen MNLF, çok sayıda İslam ülkesiyle geliştirdiği siyasi ilişkiler sonucunda kısa bir 

zaman içinde birçok ülkenin desteğini kazanmıştır.  

1981 yılında Kahire’de eğitim almış Müslüman bir entelektüel olan Hashim Selamat 51 

liderliğinde Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF)  adıyla yeni bir silahlı örgüt kurulmuştur.52 

Moro cihadının en çok taraftarı olan ve en önemli siyasi hareketidir. Moro İslami Kurtuluş Cephesi, 

1960'lı yıllarda Jabidah katliamına bir başkaldırı hareketi olarak oluşturulmuş Moro Ulusal Kurtuluş 

Cephesi (MNLF) politikalarını beğenmeyen, Filipin hükümeti karşısında daha sert mücadelenin 

sürdürülmesi gerektiğini ve İslami yaşam için daha radikal kararların alınması gerektiğini 

savunanların kurmuş oldukları İslami bir örgüttür. 1976-1981 döneminde olgunlaşan ve 1981’de 

Filipinler siyasi sahnesine çıkan örgütün tüm politik ve askeri mücadelesi Güney Filipinler’de 

şeriata dayalı bağımsız bir İslam devletini kurma ve yaşatma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bir 

başka anlatımla MILF daha milliyetçi ve daha dindar bir yapıya sahip olup MNLF’nin desteklediği 

Filipin sınırları içindeki özerk Müslüman bölge oluşturma girişimini red eden, tam bağımsızlık 

taraftarıdır.53 Örneğin, Muammer Kaddafi ve Libya Hükümeti’nin girişimiyle 1976 yılında Moro 

Ulusal Kurtuluş Cephesi  ile Filipinler Hükümeti arasında imzalanan barış antlaşması, MNLF’nin 

daha muhafazakâr ve daha radikal kesimi tarafından benimsenmemiş ve desteklenmemiştir. 

Böylece hükümetin barışçıl politikalarına karşı çıkanlar MNLF’den ayrılıp daha sert mücadeleyi 

savunan Müslümanlar MILF’yi kurmuşlardır. Özetle, tüm askeri ve mücadele yöntemleri 

kullanılarak Filipinler'in güneyinde Bağımsız İslam Devleti'ni oluşturma MILF’nin öncelikli 

amacıdır. 1996 yılından sonra Filipinler Hükümeti ile Mindanao Müslümanları arasındaki barış 

görüşmeleri MNLF ve MILF üzerinden iki ayrı kanaldan yürütülmeye başlanmıştır.  

Hashim Selamat liderliğindeki MILF’in başlıca hedefleri şunlardır:54 

1. Moro halkının İslami prensiplere sarılması ve hayatın her alanında İslam’ın egemen 

kılınması. 

2. Güney Filipin adalarında Cihad ile İslami temellere dayalı bağımsız bir devlet kurmak. 

3. Moro halkının idari, siyasi ve kurumsal temelini bağımsız Bangsamoro devletiyle 

gerçekleştirmek. 

4. Düşmanla mücadele kapasitesinin artırılması ve Müslüman ordu ile askeri yapının 

güçlendirilmesi. 

5. Kendi halkına ve kendi kaynaklarına güven, bağımsız Müslüman devletine güven ve 

kendi ayakları üzerine durma yeteneğini geliştirme.  

Bugün birçok ülkede gazeteciler ve bilim uzmanları Moro İslami Kurtuluş Cephesi’ni 

(MILF) aşağıdaki olaylarla suçlamaktadır: 

• Barış görüşmeleri ve ateşkes antlaşmasına rağmen, MILF’nin, 2005'in Ocak ayında 

FC’nin Maguindanao'daki askeri birliklerine saldırması ve üzücü olayların sonucunda 23 kişinin 

ölmesi.  

• 2003 yılında meydana gelen Davao havaalanındaki bombalama olayının planlanması ve 

uygulanması. 

• Terörist gurubu Cemaat-i İslami ile iş birliğinin ve siyasi bağlantılarını sürdürmesi. 

• Afganistan'daki askeri eğitim kamplarında askeri ve İslami eğitim veren El-Kaide'ye 600 

gönüllü Moro askerinin gönderilmesi. Bir başka anlatımla El-Kaide ile eğitim, finans ve terör 

planlama alanlarında ilişki ve etkileşimde bulunması. 

 
51 Moro İslami Kurtuluş Cephesi liderinin tam adı Sаlâmât Âsım Hâşimi olmakla birlikte Türkiye Müslümanları arasında Selâmet 
Hâşim olarak bilinmektedir. 
52 Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin siyasi amaçları ve ideolojisi için bakınız: Haşimi, S., “Mücadele Ahlakı. Kendi Liderinin 

Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi”, İNSAMER Yayınları, İstanbul, 2018 

53 MILF kuruluşundan sonraki ilk dönemde tam bağımsızlık taraftarı olup 2012 yılından sonra söylemlerini yumuşatıp federal bir 
yapıdaki FC sınırları içinde özerk bir Müslüman bölgenin oluşturulmasını desteklemiştir.  
54 Haşimi, S., “Mücadele Ahlakı. Kendi Liderinin Kaleminden Bangsamoro Mücadelesi”, İNSAMER Yayınları, İstanbul, 2018, s.74-77 
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• El-Kaide lideri Usame bin Ladin’in MILF’ye maddi ve manevi destek sağlaması.  

• 2006 yılında Maguindanao ili valisi Andal Ampatuan’a düzenlenen terör saldırısının 

planlanması ve uygulanması sonucunda 5 kişinin ölmesi.  

Müslüman ve Hristiyan toplumları arasındaki çatışmalar ve bitmek bilmeyen iç savaş ortamı 

bir yandan Güney Filipinler ekonomisini derinden sarsarak yüzlerce fabrika ve iş yerinin 

kapanmasına, diğer yandan da yüzlerce köy ve kasabanın yıkılmasına ve bölgenin yoksullaşmasına 

yol açmıştır.  Morolar arasında birlik ve beraberlik olmadığı için etnik çekişmeler, lider ve yönetici 

rekabeti özlenen bağımsızlığı ve  “Bangsamoro Cumhuriyetine” kavuşmayı hep ertelemiştir. 

Müslüman toplumu içindeki mezhepsel kavgalar, etnik rekabet, kişisel çıkarlar ve liderler 

arasındaki kişisel savaşlar güçlü ve diri bir Müslüman toplum oluşturmayı uzun süre engellemiştir. 

Asıl önemli olan ayrıntı da şudur: Merkezi hükümet bu iç savaşa milyonlarca dolar para ayırmak 

zorunda kalmış ve ülkenin ekonomik büyümesini frenlemiş daha da önemlisi merkezi hükümet 

binlerce askeri, kendi vatandaşlarına karşı savaşmaya zorlayarak Filipinli askerlere Filipinli 

vatandaşları öldürtmüştür. Tüm bunların sonucunda yıllar sonra Mindanao adasında savaş bitip 

barış rüzgârları esmeye başlasa dahi Müslüman Morolar ile Katolik Hristiyanlar arasında o güven 

ve sevgi ortamı çok zor yaşatılacaktır. Özetle, “Bangsa Moro” ile “Bangsa Filipino” kardeşliği her 

zaman sorgulanacaktır.  

1989 yılında Filipinler Parlamentosunda yeni bir yasa kabul edilerek Müslüman nüfusun 

yoğun olarak yaşadığı Mindanao adası ve çevresinde otonom bir bölge kurulmasına, ayrıca 13 

eyalet ve 10 şehirde yeni otonom bölgeye katılımla ilgili halkoylaması yapılmasına karar 

verilmiştir. 1990 yılında ise Müslüman Mindanao Otonom Bölgesi (MMOB) resmen ilan edilmiş ve 

Cotabato şehri yeni bölgenin başkenti olmuştur. MMOB idari sınırları ve yetki alanına ise sadece 

Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu ve Tawi Tawi’den oluşan 4 eyalet dâhil edilmiştir. 1990’lı 

yılların ortasında “Abu Sayyaf” (Kılıcın Taşıyıcısı) adı verilen bir Müslüman grup FC’nin Basilan 

eyaletinde siyasi propaganda faaliyetlerini yaygınlaştırıp taraftar toplamaya başlamıştır. Basilan 

eyaleti ancak 2001 yılında MMOB’ne dâhil olmuştur. 

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 11 Eylül saldırılarında 

2996 kişi hayatını kaybetmişti. El-Kaide mensubu İslamcı teröristlerin ABD’nin New York ve 

Washington şehirlerine düzenlediği 11 Eylül saldırıları sonrasında ortak düşman olan İslami 

teröristlerden kurtulmak amacıyla ABD’nin Filipin hükümetine olan siyasi ve askeri desteği daha da 

artmış ve XXI. yüzyılın başında Mindanao’da çatışmalar daha da şiddetlenmiştir. Tüm bu 

gelişmeler sonucunda MNLF’nin lideri Dr. Nur Misauri 2001 yılında Filipinleri terk edip 

Malezya’ya sığınmak zorunda kalmıştır. Ayrıca Malezya hükümeti FC hükümetiyle işbirliğine 

giderek Misauri’nin kendi topraklarında yakalanmasına ve Filipinler’de terörizm suçuyla yargılanıp 

hapse atılmasına destek vermiştir. Ayrıca XXI. yüzyılın başında Abu Sayyaf ve Jemaah İslamiyah 

gibi İslamcı terörist grupların Güney Filipin adalarında insan kaçırıp öldürmeleri, bombalama 

eylemlerine karışmaları, yabancı turistleri rehin almaları gibi şiddet ve terör olayları Filipin 

Müslümanlarının haklı gerekçelerle yürüttükleri bağımsızlık mücadelelerine gölge düşürmüştür. 

Dünyada birçok medya kuruluşu Filipinlerdeki terör ve şiddet olaylarına karıştıklarından Müslüman 

gerillaları şiddet yanlısı, barbar ve zalim teröristler olarak damgalamıştır. Böylece haklı oldukları 

bir davada, haksız olarak gösterilmişler ve tüm bunlar FC hükümetinin eline önemli bir siyasi koz 

vermiştir. Ayrıca, 2000-2005 döneminde hem MNLF’nin hem de MILF’nin siyasi gücü kırılmış, 

toplum üzerindeki siyasi etkinliği ve saygınlığı azalmış ve sonuçta Müslümanlar barış masasına 

oturmaya mecbur edilmişlerdir. Yüz binlerce kişinin zorla göç ettirilmesi, binlerce kişinin evsiz ve 

işsiz kalması, binlerce kişinin öldürülmesi veya yaralanması, kısaca bir türlü bitmeyen yarım asırlık 

iç savaş, hem Müslüman hem de Hristiyan toplumların huzur ve barış arayışlarına destek 

vermelerine itmiştir.  

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Bazı bilim uzmanları ve araştırmacılar Filipinler’in siyasi idaresini ve devlet yönetimini 

“oligarşik demokrasi” olarak tanımlamaktadır. Ülkedeki seçimler birbirine rakip olan işadamları, 

büyük toprak sahipleri ve zengin siyasetçiler arasındaki çekişmelere sahne olmakta, bu nedenle 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Usame_bin_Ladin
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maguindanao_ili&action=edit&redlink=1
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politik rekabetten çok şirket, iş adamı ve holding rekabetleri ön plana çıkmaktadır. Tüm bunların 

sonucunda ekonomik çıkarlar siyasi çıkarların önünde, finansal güç te politik gücün önüne 

geçmektedir. Daha vahim olanı ise bireysel çıkarların ulusal çıkarların önüne geçmesidir. Finansal, 

ekonomik ve politik elit, siyasi hanedanlık sisteminin işleyişinden rahatsız olmadığı gibi, halka 

tepeden bakmakta, seçmenleri birer müşteri olarak görmekte ve “bireysel çıkarlar için her şey 

mübahtır” söylemi her seçim bölgesinde egemenliğini sürdürmektedir. Filipinlerde oldukça yaygın 

olan yolsuzluk, şantaj, adam kaçırma, bölgesel terör, seçim hileleri ve şiddet sebebiyle ülkedeki 

politik iklim silahlı örgütlerin, kanunsuz çetelerin, açgözlü politikacıların, savaş ağalarının ve 

şantajcı iş adamlarının hâkimiyeti altındadır. Bu olumsuz toplumsal ve siyasal iklim bir yandan 

Müslüman toplulukları olumsuz etkilemekte, diğer yandan da ülkenin yurt dışındaki imajını ve 

turizm beklentilerini baltalamaktadır.  

Mindanao adası ve çevre adalarda altın, çinko, demir cevheri, bakır ve krom başta olmak 

üzere zengin doğal kaynaklar bulunmasına rağmen yaklaşık yarım asır süren çatışmalar sebebiyle 

yerel Müslüman topluluklar söz konusu zenginliklerden yeterince faydalanamamaktadırlar. 

Mindanao adasında kamu yönetimi, ordu, ticaret ve kamu hizmetlerinin büyük bölümünü 

Müslüman olmayan topluluklara bırakılmıştır. Bir başka anlatımla Müslüman topluluklarının devlet 

organlarındaki temsiliyeti ve yönetim gücü çok yetersizdir. Mindanao adası zengin doğal 

kaynaklara sahip olmasına rağmen bu adada yaşayan Müslüman topluluklar merkez Katolik 

hükümetleri tarafından kasıtlı olarak yoksul ve marjinal bırakılmıştır. Ayrıca Müslüman 

topluluklarının ülkedeki eğitim, gelir ve istihdam olanaklarından yeterince istifade etmedikleri ve 

gerekli payı alamadıkları bilinen bir gerçektir. Özetle, diğer toplumsal gruplar ve azınlıklar ile 

karşılaştırıldığında Müslüman azınlıklar, bilinçli olarak merkez hükümet tarafından sosyal, kültürel, 

ekonomik ve siyasal olarak daha zayıf bırakılmışlardır. Filipinler’de yaşayan toplumsal gruplar 

arasında en yaygın fakirlik, en yüksek işsizlik oranları, en düşük okullaşma oranları, en az aile geliri 

Moro Müslümanlarında görülür.  

XXI. yüzyılın küreselleşen dünyasında etnik ve dinsel farklılaşmalar birçok ülkede etnik ve 

dinsel ayrılıkçı hareketlere zemin hazırlamıştır. Dinsel aidiyet ve etnik kimlik bakımından heterojen 

yapılı ülkeler, karmaşık ve heterojen siyasi sorunlar yaratmışlardır. Bu sorunlarla yüzleşen çok 

sayıdaki ülkeden sadece biri olan Filipinler, Asya kıtasının en büyük Hristiyan ülkesidir fakat Asya 

kıtasının en yeni Müslüman ülkesini kendi topraklarında doğurmak üzeredir. “Bangsa Moro” artık 

kendi topraklarında kendi devlet sınırlarında bağımsız olarak yaşamak istemektedir, kendi siyasi 

kaderini kendi çizmek istemektedir, İslami gelenek-göreneklerini özgürce yaşamak istemektedir ve 

bu yol maalesef binlerce masum kişinin kanı ile sulanmış bir mücadele yoludur, çatışmalarla, 

sürgünlerle, hüzün ve gözyaşları ile dolu bir hak arama yoludur. XX. Yüzyılın ikinci yarısında 

yüzbinlerce “Bangsa Moro” artık “Bangsa Filipino” ailesinin parçası olmak istememektedir. Ata 

topraklarına dönüş ve özgür Bangsamoro Cumhuriyetini kurmak artık bir kaçınılmazlıktır.  

Mindanao Özerk Müslüman Bölgesi’nin kurulması ve BÖYB’nin yasallaşması kuşkusuz 

Filipinli Müslümanların Cumhuriyet tarihi boyunca kazandıkları en büyük politik başarılarıdır. 

Bitmeyen çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıklar, bitmeyen yoksulluk, siyasi baskı ve mülteci dramı 

artık hatırlanmak dahi istenilmeyen kara sayfalar olarak FC tarihinde yerini almışlardır. Büyük 

umutlarla beklenen yeni dönemin, etnik barışın ve toplumsal huzurun egemen olduğu, dinsel 

hoşgörü ve kültürel empatinin üstün olduğu, ekonomik kalkınma ve zenginleşmenin olduğu, yarım 

asırlık düşmanların birbirlerinin kucaklaşmasına şahitlik eden bir dönem olması gerekir. Kuşkusuz, 

beklenen yeni dönem Hristiyan ve Müslüman toplumların kardeşçe yaşayıp yaşamayacaklarını ve 

Mindanao’nun barış adasına dönüşüp dönüşmeyeceğinin sınanacağı bir dönem olacaktır. Umutla 

beklenen ulusal barışın kalıcı olup olmadığının sınanacağı bir dönem olacaktır. Fakat kesin bilinen 

bir şey varsa o da şudur: Bangsamoro özerk devletinin Filipin Müslümanlarına nasıl bir gelecek 

sunacağı soru işaretleriyle ve umutlarla dolu “zaman” denilen sihirli kavram belirleyecektir.    
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ÖZET 

Dinler coğrafyası merkezli bu çalışmada “Sihizm nedir?” “Sih Toplulukların coğrafi dağılışı 

nasıl bir özellik gösterir?” ve “Sizim’in temel özellikleri nelerdir?” sorularına yanıt aranmıştır. 

Çalışmada Sihizm’in ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, kültürel ve felsefi yapısı, coğrafi yayılışı ve 

kutsal kitapları kısaca açıklanmıştır. Çalışmada Sih toplulukların temel inançları ve ibadet 

uygulamaları ile Sih diasporalarının başlıca özellikleri de tartışılmıştır. Çalışmanın son kısmında 

kıtalar ve ülkeler bazında Sih nüfusun coğrafi dağılışı irdelenmiş ve inançlı bir Sih kökenli bireyin 

hangi özelliklere sahip olması gerektiği açıklanmıştır. Bu çalışmayla, geniş bir coğrafi alanda ve 

çok sayıda ülkede yayılış göstermesi, Hinduizm’le İslam arasındaki Senkretik yapıya sahip olması 

ve Sih topluluklarının %90’dan fazlası Hindistan Cumhuriyeti sınırları içinde yaşaması, Sihizm’in 

en önemli özellikleri oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Din, Sihizm, Dinler Coğrafyası, Sih İnancı, Sih Diasporası 

 

Giriş 

Kültürü oluşturan ana öğelerinden biri olan din kavramının, toplumsal hayatla birlikte 

başladığı kuşkusuzdur. Din, her tarihsel dönemde, her medeniyette ve her coğrafi mekânda varlığını 

ve etkisini sürdürmüş olan sosyal ve kültürel olgudur. Din, kişilerin düşünce ve eylemlerini, ahlaki 

algılarını ve yaşam biçimlerini, bireysel ve toplumsal kimliklerini, tutum ve davranışlarını etkileyen 

en eski ve en önemli toplumsal örgütlenme biçimlerinden biridir. Dil, din ve etnik kimlik zamana ve 

tarihe en çok direnç gösteren, değişmesi en güç kavramların başında gelse de toplumsallaşma ve 

küreselleşmeden bazen onlar da etkilenmektedirler.1  

Din, kültür, etik ve yaşam anlayışıdır; ilahi güce veya tanrıya ulaşma anlayışıdır; düşünce, 

eylem, tutum ve davranış anlayışıdır; doğaya ve dünyaya bakış açısıdır; kimlik, benlik ve kişilik 

inşa sürecidir; aynı zamanda bir inanç, ahlâk, felsefe ve değerler sistemidir. Din, tanrıya inanmayı 

ve manevi varlıklara inanmayı kapsayan hem korkutucu hem de cezp edici bir gizemdir. Din 

olgusu, bir yandan bireylerin iç dünyasındaki istekleri, hayalleri, arzuları, arayışları, yanılsamaları 

ve ruhsal çekişmeleri, diğer yandan da ilahi kanunlara ve bir yüce güce bağlılıkları yansıtır.  Din 

olgusu, bazı durumlarda sevgi, saygı, güven ve huzur, bazı durumlarda ise baskı, korku, sömürü ve 

ceza olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle din bazen korkutucu ve büyüleyici bazen ise huzur ve sevgi 

yüzüyle bireylere bakmaktadır.  

Din, insan türünün en temel sosyal özelliklerinden biri olup gelenek-görenekleri, törenleri, 

kuralları ve ayinleri kapsadığı gibi farklı toplumsal ve siyasal kurumları da kapsamaktadır. Din bazı 

durumlarda devlet bütünlüğünün ve ulusal kimliğin toplumsal çimentosudur, bazı durumlarda 

halkların ayrışmasında ve ötekileştirmesinde bir dışlama aracıdır, bazı durumlarda ise “öteki” olarak 

tanımlanan düşmana karşı kullanılan ilk silahtır. Din, aynı zamanda bireylerin toplumsal, siyasal ve 

kültürel kimliklerini şekillendiren en güçlü unsurdur. Bazı durumlarda din karmaşık toplumsal 

sorunlar karşısında bireylerin iç dünyasına yönelik bir kaçış ve huzur adasıdır, bazı durumlarda ise 

din hakikat ve adalet arayışındaki bireylerin sığındıkları bir güven mekânıdır.  

Din, sivil toplum örgütleri, siyasi partileri, vakıf ve hobi gruplarını, uluslararası ilişkileri, 

devlet ve finans kurumlarını, kültürel ve sosyal dernekleri etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne 

sahiptir. Din olgusu kurumlar üstü bir kurum olduğu için sosyal sermaye yaratma kapasitesine ve 

 
1Berkay, F. ve Atasoy, E. (2007) “Dinler Coğrafyasına Küresel Bir Bakış”, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Cilt: 10, Sayı 18, Balıkesir, s. 18–44 
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hem iç siyaseti hem de uluslararası ilişkileri etkileme ve yönlendirme gücüne sahiptir. Dinler 

coğrafyası merkezli bu çalışmada dünyanın en büyük beş inanç sisteminden biri olan Sihizm 

mercek altına alınmıştır. Bu çalışmada Sih topluluklarının, Sih inancının ve Sihizm felsefesinin 

gizemli dünyası ele alınmıştır. Çalışmada, bir yandan Sih inancının ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi 

irdelenmiş, diğer yandan da Sih toplulukların temel inançları, coğrafi dağılışı ve ibadet 

uygulamaları ile Sih diasporalarının başlıca özellikleri tartışılmıştır.  

Dünyanın beşinci büyük dini olan Sihizim'in tarihi 500 - 550 yıl öncesine dayanır. 

Hindistan’daki Hinduizm, Sihizm ve Caynizm, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaygın olan 

Konfüçyüsçülük ve Taoizm, İsrail’deki Musevilik ve Japonya’da yaygın olan Şintoizm dünyanın en 

yaygın milli dinlere örnek teşkil etmektedirler. Sih dinine mensup insanların neredeyse tamamının 

Pencap milletinden olmaları Sihizm’in milli dinler grubunda yer almasında en güçlü gerekçelerden 

biri olmuştur. Sih bireylerde etnik aidiyet ile inanç kimliği Sihizm potasında birleşmektedir. Bu 

nedenle etnik ve inanç aidiyeti perspektifinden, Musevi – Yahudi kimlik bileşimi ne kadar güçlü ve 

birleşik/bütünleşik ise Sih – Pencap kimlik bileşimi de o kadar güçlü ve bütünleşik/birleşiktir.  

Sanskritçe bir terim olan “Sih” kelimesi talebe, öğrenci veya mürit anlamına gelmektedir. 

Ayrıca yine Sankritçe bir terim olan “guru” kelimesi öğretmen, hoca, yol gösterici, aydınlatıcı veya 

manevi önder anlamlarını taşımaktadır. Sih topluluklarında “guru” öğrencilerine ve takipçilerine yol 

gösteren, rehberlik eden, bilge ve önder kişi olarak kabul edilmektedir. Sih inancının kutsal sayılan 

10 Gurusu şunlardır: 2 

1. Guru Nanak (1469-1539),  

2. Guru Angad Dev (1504-1552),  

3. Guru Amar Das (1479-1574),  

4. Guru Ram Das (1534-1581),  

5. Guru Arjan Dev (1563-1606),  

6. Guru Hargobind (1595-1644),  

7. Guru Har Rai (1630-1661),  

8. Guru Har Krişan (1656-1664),  

9. Guru Tegh Bahadur (1621-1675), 

 10. Guru Gobind Singh (1666-1708). 

Sihizm tek tanrılı bir dindir. Sihlere göre her insanın bir Tanrısı vardır, herkes Tanrıya giden 

yolu kendisi keşfedebilir, herkes ruhsal olarak gelişebilir ve sonuçta daha iyi, daha ahlaklı bir birey, 

daha vicdanlı ve daha mutlu bir insan olabilir. Sihizm'in temel ilkeleri şunlardır: hakikat, doğru 

yaşam, eşitlik, özgürlük, adalet. “Kendi seçiminizde özgür olun, seçiminizi savunun, ancak fikrinizi 

başkalarına empoze etmeyin” felsefesi Sihizm’in temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle Sih inancı 

baskıcı ve yayılmacı değildir, zorla din değiştirmeyi de onaylamaz. Sihizm herkese açık bir dindir. 

Irk, köken ve millet farkı gözetmeden, dileyen herkes özgürce Sih olabilir ve bu topluluğa 

katılabilir. Ama tüm bunlar, baskı altında olmadan, bilinçli, gönüllü ve kendi isteğiyle 

gerçekleşebilir. Toplumlar ve insanlar arasında eşitliğe inanan Sihizm, herhangi bir biçimde 

manipülasyonu ve başka dinlerin baskısını da kabul etmez, kızların zorla bir erkeğe evlendirmesini 

kabul etmediği gibi. Tüm bu özellikleriyle de Sih inancı diğer dinlerden ayrılır.3  

Sih dininin ve Sih diasporasının kendine has bazı özellikleri şöyle özetlenebilir: 

XV. – XVI. Yüzyılda ortaya çıktığı için yeni bir inanç hareketi olması. 

Geniş bir coğrafi alanda ve çok sayıda ülkede yayılış göstermesi. 

İnananların %90’dan fazlası etnik Pencaplı olduğu için Milli Din özelliği taşıması. 

 
2 Bakınız: https://grantha.ru/numerology/num-guru/  
3 Sihizm yaşam biçimi ve Sih felsefesi ile ilgili bakınız: 

• http://etnolog.ru/religion.php?id=351 

• https://www.hisour.com/ru/sikhism-cultural-tourism-49242/ 

• http://www.jurnal.org/articles/2008/polit76.html 

• http://www.fiveplus.org.ua/religii-mira-sikxizm 

• https://asiapositive.com/spravochnik/traditsii-i-kultura/sikkhizm.html 

https://grantha.ru/numerology/num-guru/
http://etnolog.ru/religion.php?id=351
https://www.hisour.com/ru/sikhism-cultural-tourism-49242/
http://www.jurnal.org/articles/2008/polit76.html
http://www.fiveplus.org.ua/religii-mira-sikxizm
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Hinduizm’le İslam arasındaki Senkretik yapısıyla dikkat çekmesi. 

Sihizm’in temel yaşam anlayışı, sevgi, hoşgörü, eşitlik, özgürlük, adalet, dürüstlük ve tüm 

canlılara saygı temelleri üzerinde inşa edilmiş olması. 

Hindistan sınırları içinde yaşayan milletler arasında en düşük doğum oranlarına sahip 

topluluklardan biri olması.  

Dünya genelindeki Sih diasporasının güçlü manevi bağlarla birbirlerine bağlı ve sadık olması. 

Batı Hindistan’dan çıkan Pencaplı göçmen dalgalarıyla bugün 50’den fazla ülkede ve altı 

kıtada yayılış göstermesi. 

 

Sihizm’in Başlıca Özellikleri 

XV. yüzyılın sonunda Guru Nanak öğretilerinin benimsenmesi ve toplum içinde hızla 

yayılmasıyla, Sih inancının kuzeybatı Hindistan topraklarında ilk kez ortaya çıktığı söylenebilir. Sih 

inancı Hindular’ın çok tanrılı ve putperest inanışlarına, eşitsizlikler yaratan kast sistemine, cinsiyet 

ayrımcılığına ve kadın sömürüsüne, zengin sınıfa ve Brahmanlar’ın aşırılığa varan uygulamalarına 

karşı bir tepki olarak Pencap bölgesinde ortaya çıkmıştır. Bugün, Pencap bölgesinin büyük bir kısmı 

Hindistan topraklarında küçük bir bölümü ise Pakistan topraklarında yer almaktadır. 15 Nisan 1469 

tarihinde bugünkü Pakistan topraklarında yer alan Nankana-Sahib kentinde (Lahor Yöresinde) 

dünyaya gelen Guru Nanak Dev (1469-1539), Sin inancının hem kurucusu hem de 10 Guru arasında 

ilk olanıdır. Sih cemaatinin ruhani önderi olan Guru Nanak, Kşatriya kast sınıfından, ticaretle 

uğraşan fakir bir Hindu ailenin çocuğudur. Guru Nanak’ın Hindu ailede yetişmesi ve Hindu 

gelenek-göreneklerle büyümesi onun dünyaya bakış açısını etkilediği gibi inanç algısını ve din 

anlayışını da derinden etkilemiştir. Gençlik yıllarında Guru Nanak, Assam’dan Tibet’e, Bağdat’tan 

Keşmir’e, Arabistan yarımadasından Güney Hindistan’a, Andhra-Pradeş’ten Bengal bölgesine 

kadar birçok coğrafi mekân ziyaret ederek çok sayıda geziye katılmıştır. Yeni inanç hareketinin 

felsefesi ve dinsel öğretilerinin yayılmasında ve özellikle de geniş halk kitlelerine ulaşmasında 20-

25 yıllık zaman diliminde gerçekleştirilen bu gezilerin çok büyük rol oynadığı bilinmektedir. Siyasi 

bir ideoloji olarak ortaya çıkan Sihizm, zamanla güçlü bir inanç hareketine dönüşerek bugün 

dünyanın en kalabalık beş inanç sisteminden biri olmuştur. Hindistan’daki Sihizm, devlet içinde 

devlet, kültür içinde kültür olarak ta tanımlanabilir. Bugünkü Sihizm, kendi dini ve siyasi liderleri 

olan, kendi gelenek-görenekleri ve giyim-kuşamları, kendine özgü inanç, folklor, felsefe ve 

ritüelleri olan kendine özgü bir inanç sistemidir.4  

Pencap eyaletinin en büyük kenti olan Amritsar, aynı zamanda Sih topluluğun dinsel merkezi 

veya inanç başkentidir. Dördüncü Guru olan Ram Das tarafından kurulmuş olan kutsal şehir 

Amritsar, her yıl binlerce Sih tarafından ziyaret edilen en önemli manevi merkezdir. Gezegenimizin 

en ünlü ve en kutsal Sih inanç merkezi, kuşkusuz Pencap eyaletinin kuzeybatısındaki Amritsar 

bölgesinde yer alan Altın Tapınak’tır. Büyük bir havuzun ortasında inşa edilen bu mâbedin dört 

tarafında Sih dininin bütün kastlara açık olduğunu belirtmek için birer kapı inşa edilmiş. Burayı 

hacı olmak ya da şifa bulmak amacıyla her yıl milyonlarca insan ziyaret etmektedir. Dünyaca ünlü 

bu tapınağın mimarisini 4. Sih Gurusu olan Guru Ram Das tasarlamış ama oğlu 5. Sih Gurusu 

Aryan Dev inşa etmiştir. Özetle, Müslümanlar için Mekke'deki Kabe ne ise Sihler için de "Altın Ta-

pınak" ya da "Harmandır Sahib" odur. Beşinci Guru Arjan Dev (1563 – 1606) döneminde inşa 

edilen ve hizmete giren "Altın Tapınak" ve “Gran Sahib” adlı kutsal kitabın tamamlanıp son şeklini 

alması bu dönemde Sihlerin yaşantısını doğrudan etkileyen ve bu inancın kökleşmesini sağlayan en 

önemli iki gelişmedir.5  

İslam Ansiklopedisinin verdiği bilgilere göre Sihlerin günlük ibadeti üç şekilde gerçekleşir:6 

 1. “Sih müminin şafak vaktinde tercihen akan bir suda yıkandıktan sonra Guru Nanak’a ait en 

önemli dualardan biri olan Japji’yi, Guru Gobind Singh’e ait zikir ve ilâhileri (Jap ve Svayya) 

ezbere okuyarak tefekküre dalması. 

 
4 Bakınız: https://stringfixer.com/ru/Sikh ve https://www.sikhnet.com/  
5 Bakınız: Aydın, M. (2015) Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi (Tarih, İnanç ve İbadet), Ensar Yayınları, İstanbul, s. 199-223 
6 Bakınız: https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini  

https://stringfixer.com/ru/Sikh
https://www.sikhnet.com/
https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini
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2. Bir Sih ailesinin mâbede gitmemişse sabahleyin toplanıp Guru Granth Sahib’den herhangi 

bir bölümü okuması. 

 3. Sih müminlerinin mâbedleri olan gurdwarada cemaat halinde bir araya gelmesi. 

Mâbeddeki ibadet herhangi bir zamanda yapılabilir; fakat genellikle cemaatle ibadet için sabah 

erken ve akşam olmak üzere günde iki defa toplanmak gelenek halini almıştır.” 

 

Sih inancının, Sih kültürünün ve Sih ibadetlerin başlıca esasları şöyle özetlenebilir:7 

Sih inancı, Hinduizm’deki mutlak varlık anlayışı ile İslam’ın Allah inancını uzlaştıran, kast 

ayrımını reddeden; ayrıca insanlar, halklar, ırklar, cemaatler ve cinsiyetler arasında eşitliği esas alan 

reformist bir dini harekettir.  

Sihler katı monoteist yapıya sahiptirler. Sih inancında, tek Tanrı inancı ve “Granth” adlı 

kutsal kitaba bağlılık esastır. Bir başka deyişle, İslam’ın Allah inancına benzer tarzda bir yaratıcı 

tanrının varlığına inanırlar. 

Sih inancına göre, Tanrı her şeyin yaratıcısı, ezelî, ebedî ve zamanın ötesinde olup asla 

değişmeyendir. O hem sabit hem süreklidir. O hiçbir şeye benzemez, her yerde hâzır ve nâzır olup 

her varlığın özünde bulunur. Sihlere göre bu hayatta her şey geçicidir ve yalnızca Tanrı gerçektir. 

Sih inancına göre, kişilerin yaşam biçimi, hareketleri, davranışları ve ahlaki değerleri gelecek 

hayatta onlara tesir edeceğine inanılır. Dürüstlük, hoşgörü, sevgi, barış ve alçak gönüllülük 

ilkelerini benimseyen Guru Nanak’ın yaşam felsefesi ve ahlak anlayışının Sihizm’in temel yapı 

taşlarından biri olduğu görülmektedir.  

Sihler karma ve reenkarnasyona (Tenasüh) inanırlar, politeizmi ve puta tapıcılığı reddederler, 

ayrıca Avatara inancını ve kurban ritüellerini eleştirirler. Sihler cennet veya cehennem varlığını 

kabul etmezler, tanrının mutlak hakikatine inanmak ve ona ulaşmak için dürüst ve ahlaklı yaşam 

sürmek onlar için en büyük manevi ödüldür.  

Yenilikçi ve reformist bir hareket olan Sihizm, keşişlik yaşantısını, dilenciliği ve cinsiyet 

eşitsizliğini eleştirir, ayrıca inziva ve riyazeti ret etmektedir. Sih dininde alkol, uyuşturucu, sigara 

ve benzeri keyif verici unsurların kullanımı haram olduğu gibi, yalan söylemek, dedikodu yapmak, 

iftira atmak ve kibirlenmek de haram olarak kabul edilir.  

Sihler, tüm bitkilerin, tüm hayvanların ve tüm insanların yaşama hakkına sahip olduklarını 

savunurlar. Sihler tüm insanların, tüm ırkların ve tüm toplumların eşit yaratıldıklarına ve eşit 

olduklarına inanırlar. Özellikle de kadın ile erkeğin eşitliği konusunda büyük hassasiyetleri vardır. 

Sih kültüründe bayanların zorunlu olarak başlarını kapatmaları geleneği yoktur. Kadınların kapalı 

veya açık başlı olmalarını ancak kendileri belirler.  

Tek Tanrı inancı, Tanrı’ya adanma ve ihlas kavramları, secde etme ve sadaka uygulaması 

İslamiyet ile Sih inancının başlıca benzerlikleri arasında yer alır. 

Yoga ve meditasyon ile kültür ve inanç festivalleri uygulaması; Karma ve Tenasüh inancını 

kabul etmesi; ayrıca ölüleri yakması ve küllerini suya atması Budizm ile Sih inancının başlıca 

benzerlikleri arasında yer alır. 

 
7 Daha detaylı bilgi için bakınız: 

• Gorohov, S. A. (2020) Geografiya Religiy. Tsikli Razvitiya Globalnogo Konfessialnogo Prostranstva, İzdatelstvo 

“Yuniti – Dana”, Moskova 

• Gorohov, S. A. & Hristov, T. T. (2017) Religii Narodov Mira, İzdatelstvo “Knorus”, Moskova 

• Dumortier, B. (2007) Dinler Atlası. İnançlar, İbadetler ve Ülkeler, NTV Yayınları, Mas Matbaaclık, İstanbul 

• Tümer, G. ve Küçük, A. (1997)  Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, Ankara 

• Sarıkçıoğlu, E. (2002)  Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta   

• Gündüz Ş., (2016) “Sih Dini”, Editör: Prof. Dr. Şinasi Gündüz, Ş. Yaşayan Dünya Dinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayınları, Ankara 

• Aydın, M. (2015) Ana Hatlarıyla Dinler Tarihi (Tarih, İnanç ve İbadet), Ensar Yayınları, İstanbul 

• https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini  

https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini
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Sihler, Hindular gibi ölüleri yakarlar, fakat geride kalan dul kadını yakmazlar ve öldürmezler. 

Dul kadınların özgür yaşamasına ve evlenmelerine izin verirler ve Sihlerin büyük bir bölümü de et 

ve etli ürünler tüketmektedirler.  

Sihler bütün evrende tek bir Tanrı'nın var olduğuna ve ona giden binlerce yol olduğuna 

inanırlar. Bütün ırklar ve bütün milletler de bu yollardan birini seçerek toplumsal ve manevi 

huzura/kurtuluşa erebileceklerine inanırlar.   

Sih ibadetlerinde belli bir gün ve saat yoktur. İbadetler gösterişten uzak, basit ve sadedir ve 

genelde sabah Güneş doğmadan önce erken saatlerde yapılır. Her sabah suyla yıkanmak, ailece Adi 

Granth’tan veya Guru Granth Sahib’den bir metin parçası okumak, meditasyon ve dua Sihlerin en 

sık görülen günlük ibadet biçimleridir.  

Sih geleneğinde İslam ve Hinduizm’de görülen hac, oruç ve kurban gibi ibadetler ile sünnet 

olma geleneği de yoktur. Hayvan kesme ve kanlı kurban ritüelleri olmadığı gibi bazı dinlerde 

olduğu gibi putlara tapma veya tanrıya hediyeler verme geleneği de yoktur. Sih inancında, belirli bir 

ibadet günü olmamakla birlikte Amerika ve Avrupa kıtalarında yaşayan Sihler toplu ibadetlerini 

genelde pazar günü gerçekleştirirler. 

Sih kültüründe ve Sih inancında yeni doğan çocuklara ad verme seremonisi, ergenlik çağına 

gelen çocuklara vaftiz töreni düzenleme ve Gurdvara mekânlarında organize edilen evlilik 

törenlerine büyük önem verilir. Sih topluluğunda tek evlilik esastır ve hem boşanmaya hem de 

ikinci eşe olumlu bakılmaz.  

Her Sih, öfke, kibir, hırs, tutku ve şehvetten uzak durmalı, çünkü bunlar “beş hırsız” olarak 

adlandırılan ve insanların hayatlarını karartan ortak kötülüklerdir. Bu kötülüklerden uzak durmak 

için şefkat, hayırseverlik, kanaat, iyi davranış ve alçak gönüllülükten oluşan “beş silah” her Sih 

bireyin sarılması gereken ahlaki değerlerdir.  

“Guru Granth Sahib”, “Dasam Granth “ ve “Adi Granth” Sihlerin en önemli kutsal kitaplarını 

oluşturmaktadırlar. Sih dininin kutsal metni olan “Guru Granth Sahib” toplam 1430 sayfadan 

oluşan, Pencâbî dilinde ve Guru Nanak’a ait Gurmukhi alfabesiyle yazılmış bir kitaptır. “Adi 

Granth” isimli metin ise beşinci guru Arjan tarafından derlenmiş olup (1604) “Guru Granth 

Sahib”’in küçük bir bölümünü ihtiva eder. Onuncu Guru Gobind Singh kitaba son şeklini vermiş ve 

kendisinden sonra yeni bir guru gelmeyeceğini bildirerek “Guru Granth Sahib’i” sonuncu ve ebedî 

olarak yaşayan guru ilân etmiştir.  

Saçın kesilmemesini ya da uzatılmasını dini bir yükümlülük olarak kabul eden Sihler, 

çocuklanın saçlarını tepeden kapatacak şekilde bir kurdele ile bağlamakta, yetişkinler ise saçlarını 

tamamıyla kapatan bir türban kullanmaktadırlar. Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaşayan erkek 

Sihler, türbanla dolaştıkları için genelde Müslüman veya Hindu oldukları düşünülür.  

Manevi hayatta Müslümanlar için Cami ve Hristiyanlar için Kilise ne kadar önemliyse Sih 

topluluğu için Gudvara da o kadar önemlidir. Nerede bir Sih yerleşmesi varsa orada halkın sosyal, 

kültürel ve dini ihtiyaçlarını karşılamak için mutlaka bir Gudvara vardır. Bir Sih ister sabah ister 

akşam Gudvara’yı ziyaret etsin, bu ziyaretten önce mutlaka yıkanmalı ve bu inanç merkezine temiz 

girmelidir.  

Dürüstlük, yardımlaşma, sevgi ve hoşgörü Sihizm’in en önemli ahlaki ve toplumsal 

değerlerinin başında gelir. Sih toplumunda, sadaka kültürü gelişmiş olup bir Sih mal varlığının onda 

birini din kardeşlerine ve Sih toplumuna vermekle yükümlüdür.  

Sihler eğitime ve askerliğe büyük önem verirler. Hindistan’daki en disiplinli subayların ve 

askerilerin başında Pencap kökenli Sihler gelir.  

 

Sih toplumun geleneklerini, inançlarını, ölen kişilere ve kadın-erkek eşitliğine bakış açılarını 

anlamak için kısa bir metin kesiti verilebilir:8  

“Sihler ölülerine karşı son görevlerini genellikle Hindular gibi onları yakarak yerine getirirler. 

Duruma göre cesedin yakılmadan akarsuya bırakılması veya toprağa gömülmesi de rastlanan 

uygulamalardandır. Ölünün yakılması ailenin sorumluluğu kapsamındadır. Ölen kişi yıkandıktan 

 
8 https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini 

https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini


 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

2
7

0
 

sonra ona temiz elbiseler giydirilir ve o kişi Khalsa mensubu bir Sih ise “beş k”nin üzerinde 

bulunmasına dikkat edilir. Ateşi en yakın akrabası veya arkadaşlarından biri yakar. Yanma 

süresince ilâhiler okunur. Sonunda küller akarsuya bırakılır veya toprağa gömülür. Yakma işleminin 

ardından Guru Granth Sahib’in on günde hatmedilmesi gerekir. Sih kültüründe ölüm olgusu, aslına 

dönme ve Tanrı ile bütünleşme anlamına geldiği için korkulacak bir husus diye görülmez. Sih 

dininde kocası ölen kadının yakılması şeklindeki Hindu uygulaması kabul görmemiştir. Kadın-

erkek ayırımına yer vermeyen Sih dininde dul kadınlar tekrar evlenebilir.” 

Yukarıdaki kısa metinde de görüldüğü gibi Hindulardan farklı olarak, Sihler cenaze 

tercihlerini aile bireylerine bırakmışlar ve farklı cenaze ritüelleri izledikleri görülmektedir. 

Cinsiyetler arasındaki eşitliğe önem veren Sihler, Hindular’dan farklı olarak kocasını kaybetmiş 

kadınların tekrar evlenmelerine izin verdikleri de anlaşılmaktadır. Ayrıca cenaze törenlerinde, ölen 

kişilerin arkasından ağlama ve ağıt yakma Sihler tarafından pek hoş karşılanmaz.  

Savaşçı yapıları ve cesur askerleri ile ünlenen Sihler, diğer dinlere ve diğer toplumlara karşı 

toplumsal var oluşlarını kanlarıyla ödemek zorunda kalmışlardır. Sih toplulukları, tarih boyunca 

inançlarını, geleneklerini ve ailelerini savunmak zorunda kalmış ve  hayat mücadelesi için çok 

sayıda kanlı savaşa katılmışlar. Ölümden korkmama ve inanç uğruna kahramanca canını feda 

edebilme özellikleri, Sihleri ideal askerler yapmıştır. Örneğin 17. yüzyılda, Moğol saldırılarına karşı 

korunmak için ilk Sih ordusu kurulmuştur. 1675'ten 1708'e kadar iktidarda olan Onuncu Guru 

Gobind Singh, Sih topluluğunda köklü değişiklikler getirmiş ve yeni bir asker topluluğun 

kuruluşunun temelini atmıştır. Onuncu Guru bir yandan Guru kurumunu ortadan kaldırmış ve son 

Guru olduğunu ilan etmiştir, diğer yandan da özellikle sadık ve cesur Sihlerden oluşan yeni bir 

topluluk yaratmıştır - Khalsa ordusu. Aslında Khalsa teşkilatı, bir kardeşlik ve dayanışma 

örgütlenmesi olarak görülse de siyasi ve askeri boyutları olan milliyetçi bir toplumsal 

organizasyondur. Din eğitimi ve askeri eğitim alan Khalsa ordusu mensupları, başlangıçta 

Moğolların baskılarına karşı koymak için savunma amaçlı bir organizasyon olarak işlev görse de 

daha sonraki dönemlerde Hindulara ve Müslümanlara karşı yürütülen savaş ve suikastlarda önemli 

görevler üstlenmişlerdir. Bir başka deyişle, Müslümanlara, Hindulara, Afganlılara ve Moğolara 

karşı koymak için kurulan Khalsa ordusu, Sihizm kültürünü, Sih halkını ve Sih inanç merkezlerini 

koruyan, gelecekte kurulacak Sih devletinin savunma temelini oluşturacak özverili ve disiplinli bir 

askeri teşkilattır. Sih kültüründe, erkek ve kadın Sihlerin Khalsa kardeşlik teşkilatına geleneksel üye 

olma törenleri “Amrit Sanskar” olarak adlandırılır ve her Sih vatandaşın hayatında bu duygusal 

törenlerin çok özel ve ayrıcalıklı bir yeri vardır.  

İslam Ansiklopedisi Khalsa teşkilâtını şöyle açıklamaktadır:9 

“Khalsa teşkilâtının kuruluşu Sihler’i yeni ve farklı bir millî kimliğe büründürdü. Bir Sih’in 

Khalsa’ya girmesi için giriş merasimi yapılır. Khalsa’ya katılmış erkeklerin adlarının sonuna 

“singh” (aslan), kadınlarınkine “kaur” (prenses) pâyesi eklenir. Khalsa’ya katılmış bir Sih erkeği 

“beş k” olarak bilinen kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır. Bunlar “kah” (kısa pantolon), 

“kangha” (tarak), “kara” (sağ bileğe takılan demir bilezik), “keş” (kesilmemiş saç sakal) ve 

“kirpan”dır (kama/kılıç). Bir Sih erkeği kesilmemiş saçını başına sardığı türban adı verilen bir çeşit 

sarık içinde saklar. Sih cemaati pek çok mezhebe sahip olmakla birlikte temelde iki gruba ayrılır: 

Sehajdari (tıraşlı olanlar) ve Keşdari (tıraşsız olanlar).” 

Hindistan'ın bağımsızlığının arifesinde, Sihler Hindistan Cumhuriyeti’nden Halistan adında 

ayrı bir devlet kurmak istediler bu amaca ulaşmak için de bazı siyasal girişimlerde bulundular. 

Fakat Hindistan'ın 1947'de bölünmesinden ve yeni bir devlet olan Pakistan’ın ortaya çıkmasından 

sonra Sih topluluğu, bağımsızlığını kazanamayacağını anlayınca Hindistan devletinin bir parçası 

olmayı gönülsüz de olsa kabul etti. 1947 yılında Pencap Eyaleti 50 362 km2’si Hindistan’da, 206 

433 km2’si Pakistan’da kalacak şekilde iki devlet arasında paylaştırılmış. Pakistan kısmında kalan 

Pencap topraklarında yaşayan binlerce Sih ailesi 1947-1960 döneminde yerlerini yurtlarını terk 

etmek zorunda bırakılmışlar ve baskılara dayanamayarak büyük bölümü Hindistan’a ve küçük bir 

bölümü de Afganistan’a göç etmeye mecbur edilmişlerdir. Bu nedenle bu hüzünlü tarih sayfaları, 

 
9 https://islamansiklopedisi.org.tr/sih-dini  
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International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

2
7

1
 

Sih halkı tarafından, gözyaşı, vatan topraklarından sürgün ve toplumsal dışlanma dönemi olarak 

hatırlanmaktadır. Bugün Pakistan kısmında kalan Pencap Eyaletinde çok az Sih yaşarken, Hindistan 

kısmında en az 14 milyon Sih yaşamaktadır. Bir başka deyişle, Pencap eyaleti tek başına 

Hindistan’daki Sih nüfusunun %76’dan fazlasını oluşturmakta ve eyalet nüfusunun %60’tan 

fazlasını Sih toplulukları oluşturmaktadır.10   

1980-2020 döneminde yüzlerce Sih Hindistan'da yüksek devlet kademelerinde hâkim, vali, 

general, rektör, savcı, bakan ve siyasetçi olarak görev almıştır. Örneğin 2004-2014 döneminde 

Hindistan’ın başbakanı olan Manmohan Singh’un ailesi Sih kökenlerine sahiptir.  Hindistan 

Cumhuriyeti’nin özellikle jandarma, polis, istihbarat ve askeri teşkilatlarında çok sayıda Sih 

görevlisinin çalıştığı bilinmektedir. Hindistan ordusunda, Sihler tüm subay pozisyonlarının yaklaşık 

%20'sini elinde tutmalarına rağmen ulusal nüfusun ancak %2'sinden azını oluşturmaktadırlar. Sih 

kökenli askerlerin yükselmeyi başardığı en yüksek rütbe, Kanada Hava Kuvvetleri Mareşali 

rütbesidir. 4 Kasım 2015 tarihinde Sih kökenli Harjit Singh Sajjan, Kanada Savunma Bakanı 

görevine atanmıştır ve Sih diasporasının en başarılı temsilcilerinden biri olduğunu kanıtlamıştır. 

 

Sih Toplulukların Küresel Nüfus Dağılışı 

Bugün tüm dünyada kaç Sih yaşamaktadır sorusu, yanıtlanması güç bir sorudur. Küresel 

ölçekte 50’den fazla ülkeye dağılmış olan Sih diasporası ile ilgili sağlıklı istatistik ve demografik 

kaynaklar olmadığından dolayı, bu diasporanın büyüklüğü ile ilgili sadece varsayımlar ve yaklaşık 

değerler verilebilir. Farklı bilim uzmanlarının yapmış oldukları tahminlere göre bugün dünyada en 

az 24 milyon ve en fazla 28 milyon Sih yaşamaktadır. Örneğin Gorohov ve Hristov’a göre 2010 

yılında dünyada 24,6 milyon Sih yaşamaktadır ve bunların 23,2 milyonu Hindistan Cumhuriyeti 

sınırları içinde ikamet etmektedir. Bir başka değişle Sih’ler Hindistan nüfusunun yaklaşık %2’sini 

ve dünya nüfusunun da sadece %0,40’ını oluşturmaktadırlar. Hindistan sınırları içinde en kalabalık 

Sih toplulukları şu eyaletlerde yaşamaktadır: Pencap, Haryana, Uttar Pradeş, Madhya Pradesh, 

Maharaştra, Assam, Cemmu ve Keşmir, Batı Bengal ve Racastan. Kuşkusuz Hindistan’daki tüm 

eyaletler arasında en kalabalık Sih nüfusunu Pencap (14 milyondan fazla) ve Haryana (1,2 

milyondan fazla) eyaletleri barındırır. 11  “Encyclopdia Britannica” verilerine göre dünyada 25 

milyon Sih yaşamaktadır. Özetle, 2010-2020 döneminde, Dünya Sih nüfusunun %90’dan fazlası 

Hindistan’da ve %75’ten fazlası da Pencap eyaletinde yaşamaktadır.12 Sonuç olarak, dünyada 200 

00’den fazla Sih barındıran sadece dört devlet vardır: Hindistan, ABD, Kanada ve Büyük Britanya. 

Bu dört ülkenin dışında kalan tüm devletler 200 000’den az sayıda Sih barındırmaktadırlar.13   

Kıtalar bazında Sih diasporasının coğrafi dağılışına baktığımızda şöyle bir tablo ortaya 

çıkmaktadır: 

Büyük Britanya, İtalya ve Almanya Avrupa kıtasının en kalabalık Sih diasporaları barındıran 

ülkeleridir.  

 
10 Gorohov, S. A. & Hristov, T. T. (2017) Religii Narodov Mira, İzdatelstvo “Knorus”, Moskova, s. 332 
11 Gorohov, S. A. & Hristov, T. T. (2017) Religii Narodov Mira, İzdatelstvo “Knorus”, Moskova, s. 332 
12 Bakınız: https://stringfixer.com/ru/Sikh ve https://www.sikhnet.com/  
13 Sih diasporası ve Sih nüfusunun kıtalar ve ülkeler bazındaki coğrafi dağılışı ile ilgili bakınız: 

• Efe, R. & Atasoy, E. (2021) Dünya ve Ülkeler Rehberi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 

• Lukanov, A. &  Bojinov, N. & Dimitrov, S., (2006) Stranite v Sveta 2005-2006 Spravoçnik, İzdatelstvo Gloriya Palas, 
Sofya  

• Anohin, A. A. & Jitin, D. V., (2018) Geografiya Naseleniya s Osnovami Demografii, İzdatelstvo Yurayt, Moskova 

• Traykov, T. (2003)  Svetovnite religii – Vaznikvane, Razvitie i Teritorialno Razprostranenie, Spisanie “Obuçenieto 
po Geografiya”, Broy 1, Sofya 

• Lobjanidze, A. A. & Gorohov, S. A. & Zayats, D. V. (2020) Etnogeografiya i Geografiya Religiy, İzdatelstvo Yurayt, 
Moskova 

• Aras, A., (2016) Harita ve Grafiklerle Dinler Coğrafyası, Emin Yayınları, Bursa 

• Gorohov, S. A. (2020) Geografiya Religiy. Tsikli Razvitiya Globalnogo Konfessialnogo Prostranstva, İzdatelstvo 
“Yuniti – Dana”, Moskova 

• Gorohov, S. A. & Hristov, T. T. (2017) Religii Narodov Mira, İzdatelstvo “Knorus”, Moskova 
 

https://stringfixer.com/ru/Sikh
https://www.sikhnet.com/
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ABD, Kanada ve Meksika Amerika kıtasının en kalabalık Sih diasporaları barındıran 

ülkeleridir.  

Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Okyanusya kıtasının en kalabalık Sih diasporaları barındıran 

ülkeleridir. 

Hindistan, Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler Asya kıtasının en 

kalabalık Sih diasporaları barındıran ülkeleridir. 

Mauritius, Malawi ve Kenya Afrika kıtasının en kalabalık Sih diasporaları barındıran 

ülkeleridir. 

Bugün dünyada 50’den fazla ülkede görülen Sih diasporası Filipin adalarından Meksika 

kıyılarına, Arjantin’den İrlanda’ya, Filipin kıyılarından İngiltere kıyılarına, Nepal’den Hollanda’ya, 

Yeni Zelanda’dan Belçika’ya, Mauritius adalarından Malezya adalarına kadar çok farklı coğrafi 

bölgelerde coğrafi yayılış göstermektedir. Ayrıca Hint diasporası ve Hindistan kökenli göç 

dalgalarının yayılışı ile Sih diasporasının coğrafi yayılışı arasında büyük bir paralellik olduğu 

söylenilebilir.  

Hindistan dışında yaşayan Sih topluluklarının başlıca temel özellikleri şunlardır: 

Diğer Hindistan kökenli topluluklarla karşılaştırıldıklarında, düşük doğum oranlarına ve 

düşük boşanma oranlarına sahip olmaları. 

Diğer Hindistan kökenli topluluklarla karma evliliklerde pek bulunmamaları. 

Diğer Hindistan kökenli diasporalardan farklı olarak haksız ve hukuksuz olarak 

anavatanlarından sürgün edildiklerine inanmaları. 

Aile üyelerinin büyük bir bölümünün çiftçilik ve tarım işlerinde çalışması. 

Anavatan Hindistan ile güçlü iktisadi, kültürel, siyasi, ticari ve manevi bağlarını sürdürmeleri. 

Yahudi, Filistin, Tibet ve İrlanda diasporaları gibi Sih diasporası da kendini “kurban” veya 

“trajedi” diasporaları arasında görmektedir.14 Mağduriyet ve haksızlık, vatan toprakları özlemi ve 

kendi devletine sahip olamama üzüntüsü tüm Sih diasporasının ortak düşüncesidir. Bir başka 

anlatımla Sih toplulukları, hem kendi anavatanına sahip olmayan “evsiz” diasporalara hem de 

gönülsüz-mağdur diasporalardan biri olarak görmektedirler. Bugün, Antarktika hariç ama küçük 

ama büyük sayıda ama toplu ama dağınık şekilde her kıtada Sih diasporası vardır. Batı Avrupa, 

Anglo-Amerika, Doğu Afrika ve Güney Asya gezegenimizde, Sih diasporasının en yoğun olduğu 

coğrafi mekânlardır. Doğu Avrupa, Kuzey Asya, Orta Asya, Güney Amerika, Kuzey Afrika, Batı 

Afrika ve Okyanusya kıtası adaları Sih diasporasının en az görüldüğü coğrafi mekânlardır. 

Dünyada en kalabalık Sih nüfusu barındıran ülkeler şunlardır: 15 

Hindistan (22 – 24 milyon) 

ABD (700 000 – 750 000) 

Kanada (450 000 – 560 000) 

Büyük Britanya (440 000 – 510 000) 

Avustralya (125 000 – 140 000) 

Malezya (110 000 – 130 000) 

Tayland (71 000 – 86 000) 

İtalya (65 000 – 75 000) 

Birleşik Arap Emirlikleri (50 000 – 58 000) 

Filipinler (51 000 – 58 000) 

Yeni Zelanda (40 000 – 44 000) 

Mauritius (36 000 – 40 000) 

Bangladeş (22 000 – 26 000) 

Almanya (20 000 – 25 000) 

Pakistan (18000 – 22000) 

Singapur (15 000 – 20 000) 

Hollanda (12 000 – 13 500) 

 
14 Diasporalar ile ilgili bakınız: Atasoy, E. (2019) “Kültür Coğrafyası ve Etnocoğrafyanın Temelleri”, Değişim Yayınları, 

İstanbul 
15 Bakınız: https://stringfixer.com/ru/Sikh ve https://www.sikhnet.com/  

https://stringfixer.com/ru/Sikh
https://www.sikhnet.com/
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Endonezya (14 000 – 17 000) 

Hong Kong (11 000 – 12 000) 

Belçika (10 500 – 12 000) 

Kuveyt (10 000 – 20 000) 

Fransa (10 000 – 11 500) 

Meksika (8200 – 9000) 

Kenya (7500 – 9000) 

Çin (7000 – 8000) 

Nepal (5500 – 6200) 

Norveç (5000 – 6000) 

Malawi (3200 – 4200) 

Lübnan (3100 – 3600) 

Afganistan (2500 – 3500) 

Fiji (2500 – 2900) 

Avusturya (2200 – 2900) 

Danimarka (2100 – 2400) 

Japonya (2000 – 2600) 

İrlanda (1200 – 1700) 

 

Yukarıdaki sıralamaya giremeyen ve daha az sayıda Sih barındıran ülkeler de vardır. Örneğin, 

Avrupa kıtasında daha küçük Sih diasporaları dağınık olarak Yunanistan, İspanya, İsveç ve İzlanda 

gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Fakat bu Avrupa ülkelerinden hiç birinde Sih nüfusu 10 000’i 

aşmaz. Amerika kıtasında daha küçük Sih diasporaları dağınık olarak Brezilya, Arjantin, Panama, 

Surinam, Trinidad ve Tobago gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Fakat bu Amerika ülkelerinden hiç 

birinde Sih nüfusu 10 000’i aşmaz. Asya kıtasında daha küçük Sih diasporaları dağınık olarak 

Güney Kore, Sri Lanka ve Kazakistan, gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Fakat bu Asya ülkelerinden 

hiç birinde Sih nüfusu 10 000’i aşmaz. Afrika kıtasında daha küçük Sih diasporaları dağınık olarak 

Uganda, Zambiya, Nijer, Madagaskar, Mozambik ve Tanzanya gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. 

Fakat bu Afrika ülkelerinden hiç birinde Sih nüfusu 10 000’i aşmaz. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sih inancı beş asırlık genç bir din olmasına rağmen, bugün 6 kıtada, 50’den fazla ülkede 24 

milyondan fazla insanı kapsamaktadır. Dünyanın beşinci en kalabalık nüfuslu inancı olan Sihizm, 

Hindistan ve Pakistan kökenli göçler sonucunda tüm kıtalara coğrafi yayılış göstermiş ve tüm 

bunların sonucunda dünyanın en kalabalık diasporalarından birine dönüşmüştür. Hindistan, ABD, 

Kanada, Büyük Britanya, Avustralya, Malezya, Tayland, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan 

ve Filipinler 50 000’den fazla Sih barındıran ülkelere örnektirler. Bir başka deyişle, gezegenimizde 

50 000’den fazla Sih barındıran sadece 11 devlet vardır. Ama unutulmaması gerekir ki küresel Sih 

nüfusunun %90’dan fazlası Hindistan Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamaktadır. Daha küçük Sih 

diasporaları ise Mauritius, Yeni Zelanda, Bangladeş, Almanya, Singapur, Hong Kong, Belçika, 

Kuveyt, Fransa, Meksika, Kenya, Çin, Nepal, Norveç, Malawi, Lübnan ve Afganistan’da 

yaşamaktadır. Bu sıralanan ülkelerde en az 3000 en fazla 40000 Sih yaşamaktadır. 

 Sonuç olarak İskandinavya yarımadasından Doğu Afrika’ya, Filipin takımadalarından 

Meksika’ya, İtalya’dan Afganistan’a, Brezilya’dan Avustralya’ya, Arjantin’den Nepal’e kadar çok 

sayıda ülkede ve bölgede Sih toplulukları yaşadığı anlaşılmaktadır. İngiliz sömürge sisteminin 

sınırları, ulus ötesi Hint işçi hareketleri ve Pencap kökenlilerin ekonomik göçleri bugünkü Sih 

diasporasının coğrafi yayılışını ve mekânsal sınırlarını belirleyen en önemli etkenler olmuştur. 

Özetle, Yahudi, Çingene, Ermeni, İngiliz, Hintli, Filipinli, Filistinli, İtalyan, Rus, İrlandalı ve Çinli 

diasporalarla birlikte dünyanın en geniş diaspora topluluklarından biri de Sih diasporasıdır. 

Hindistan sınırları içinde yaşayan Sih toplulukları hem Hristiyanlar hem Müslümanlar hem de 

Hindular tarafından dışlandıkları için “mağduriyet, ötekileştirme ve haksızlık” iddialarına sıklıkla 

sarılmaktadırlar. Bu nedenle Hindistan’dan göç edip diğer ülkelere gidip yerleşen Sih’ler kendilerini 
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“kurban” veya “trajedi” diasporaları arasında görmektedir. Kendi bağımsız devletine kavuşamama, 

kendi ulusal kültürüne sahip olamama ve bölgesel siyasi güce ulaşamama tüm Sih diasporaların 

ortak ezikliğini ve ortak acısını yansıtmaktadır. Ayrıca Uygurlar, Berberiler, Tibetliler, Çingeneler 

ve Filistinliler gibi Sihler de “vatansız diasporalara” örnek gösterilebilir.16  

Sih kültürü, Sih felsefesi, Sih inancı ve Sih yaşam biçiminin kendine göre bazı kuralları, 

değerleri, toplumsal tutum ve davranışları, ahlaki normları ve dini düşünceleri vardır. Bunları daha 

iyi anlamak için “inançlı bir Sih nasıl olmalıdır?” sorusuna yanıt verilmelidir. Sih inancına mensup 

örnek kişiler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdırlar: 

Tek tanrıya inanmak, resimlere, heykellere ve putlara tapmamak, 

Guruların ve Adi Granth’ın öğretileri doğrultusunda sağlıklı hayat sürmek,  

Karma ve reenkarnasyona (Tenasüh) inanmak, ayrıca keşişlik yaşantısını, dilenciliği ve 

toplumsal sınıf ayrımını ret etmek, 

Kumar ve bahis oyunları oynamamak, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanmamak,  

Yalan söylememek, iftira atmamak, kaba ve kırıcı olmamak, dedikodu yapmamak, canlılara 

eziyet etmemek, 

Şefkat, hayırseverlik, kanaat, iyi davranış, yardımlaşma, hoş görü ve alçak gönüllülükten 

oluşan ahlaki değerlere bağlı kalmak, 

Hac, oruç ve kurban gibi ibadetler ile sünnet olmayı ret etme, ayrıca hayvan kesme ve kanlı 

kurban ritüellerine katılmama, 

Tüm insanların, tüm ırkların ve tüm toplumların eşit yaratıldıklarına ve eşit olduklarına 

inanmak, 

“Guru Granth Sahib”, “Dasam Granth “ ve “Adi Granth” kitaplardaki kutsal metinleri okuma, 

benimseme ve onların doğrultusunda yaşamını düzenleme, 

Namuslu ve dürüst yaşamak, hırsızlık yapmamak, insanlara tepeden bakmamak, başkasının 

başarılarını veya maddi durumunu kıskanmamak, 

Canlıları öldürmemek, bitkilerin, hayvanların ve diğer insanların yaşam hakkını önemsemek, 

Kızlara ve bayanlara iyi davranmak, cinsiyet ayrımcılığı yapmamak, yardımlaşma ve hayır 

yapmak, kazancının en az %10’unu hayır işlerine adamak, 

Çocuğunu iman içinde ve Sih kültürü doğrultusunda yetiştirmek, Sihlerin uyması gerek 

başlıca yaşam ve inanç kurallarıdır. 
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УДК 502.05 

 

АНАЛИЗ ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ХРОМТАУ-ДОНСКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА 

 

Берденов Ж.Г., Сафаров Р.З. 

 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан 

 

Предприятие Донской ГОК расположено в г. Хромтау - административном центре 

Хромтауского района Актюбинской области. Комбинат является градообразующим 

предприятием для города Хромтау. Предприятие Донской ГОК осуществляет разработку 14-

ти месторождений хромитовых руд. 

Согласно физико-географического районирования, территории Донского ГОКа 

расположена в районе Орского плато, Орско-Мугоджарского округа, Уральско- 

Мугоджарекой провинции, Южно-Уральской области, Уральской страны, Полупустынной 

ландшафтной зоне.  

Предприятие Донской горно-обогатигельный комбинат (ГОК) - филиал АО «ТНК 

«Казхром» - является крупнейшим действующим поставщиком высококачественных 

хромовых руд и хромовых концентратов на сырьевом рынке Республики Казахстан для 

металлургической, химической и огнеупорной промышленности, разрабатывающем 

богатейшее Южно-Кемпирсайское месторождение, открытое в 1937 году. В состав 

комбината входят 2 шахты и 2 обогатительные фабрики, являющиеся самыми крупными в 

мире по добыче и переработке хромового сырья в годовом исчислении. Донской ГОК 

производит около 20 процентов от общего мирового уровня производства (рисунок 1).  

На балансе предприятия Донской ГОК числятся: 

- месторождения - 40 лет КазССР, Молодежное, Первомайское, Миллионное, Алмаз-

Жемчужина, Поисковое, № 21 XX лет Каз ССР, Геофизическое-УП - хромитовые руды, 

Сухиновское - габбро (строительный камень); 

-подземные водозаборы - Донской участок, Кайрактинская депрессия. В состав АО 

«Донской ГОК» входит один рудник открытых горных работ - «Донской» и две шахты 

подземных горных работ - «Молодежная» и «10 лет Независимости Казахстана». Кроме того 

в составе АО «Донской ГОК» работают две обогатительные фабрики - ДОФ-1 и ДОФ-2. 

Для объектов Донского ГОКа и г Хромтау источниками водоснабжения являются: 

Для обеспечения водой технического качества 

-водохранилище на реке Джарлы-Бутак, 

-водохранилище на реке Уйсыл-Кара, 

-водохранилище на реке Кзыл-Су, 

-водохранилище на балке Безымянной. 

Для обеспечения водой питьевого качества 

-подземные воды Кайрактинской депрессии, 

-подземные воды Донского участка (Кзылжарский водозабор). 

Источником технического водоснабжения для поливных нужд города Хромтау 

являются карьерные воды и поверхностные воды водохранилищ и малых рек.  
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Рисунок 1 – Карта промышленных объектов Хромтау-Донского промышленного узла 

 

На реке Джарлы-Бутак имеется водохранилище многолетнего регулирования. Общая 

емкость составляет 3.1 млн м3 . Плотина образующая водохранилище расположена в 8 км от 

устья реки Гидроузел и его сооружения построены в 1963 г по проекту Свердловского 

отделения Союз-водоканал-проекта для технического водоснабжения Донского ГОКа и 

расположены в 5 км к югу от г. Хромтау. Гидроузел состоит из земляной плотины высотой 

17 м, водозаборной башни с донным водовыпуском и насосной станцией 1 подъема. Вода по 

двум водоводам подается в насосную станцию 3 подъема и далее подается в сеть 

технического водопровода на Центральную промплощадку предприятия Донской ГОК. 

В настоящее время на реке Уйсыл-Кара в 11 км на юго-запад от г. Хромтау ведется 

строительство плотины для образования водохранилища по проекту, разработанному 

Уральским Водоканал проектом в 1986 году. Общая емкость водохранилища на полное 

развитие составит 23,0 млн м3, полезный объем - 22,02 м3. Емкость водохранилища на 1 

очередь составит 7.5млн м3. 

На реке Кзыл-Су предусмотрено водохранилище с объемом до 6,0 млн м3. 

Водохранилище с рыбпрудами предназначено для аккумуляции паводковых вод р. Кзыл- Су, 

объемом до 6,0 млн м3 и разведения ценных пород рыб а также водообеспечения 

нижележащих орошаемых участков на базе отдыха «Мугоджары». Для забора воды на 

орошение предусматривается водовыпуск, для подачи воды на рыбные пруды предусмотрена 

насосная станция. 
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Водохранилище на балке Безымянная предназначено для заполнения водой купального 

пруда на базе отдыха «Мугоджары». 

Источником питьевой воды г. Хромтау являются подземные воды Донского участка 

и Кайрактинской депрессии 

Подземные источники воды 1 Донского участка расположены на восточном склоне Орь-

Илекского водораздела, в бассейне левых притоков р.Орь. На юге площадь участка ограничивается 

р.Уйсыл-Кара. Водоносный верхнемеловый горизонт залегает в пределах участка на глубинах от 

28,0 до 48,6 м. Воды напорные, высота напора над кровлей горизонта изменяется от 7 до 24 м. 

Уровни воды в скважинах по линии водозабора устанавливаются на глубинах 18,1- 26,64 м. 

Дебиты эксплуатационных скважин составляют 17.5 и 18,6 л/сек, при понижении уровня на 8,2 и 

10,54 м – соответственно.  

Водозабор Кзылжарский Донского участка находится в 11 км к юго-востоку от г.Хромтау 

и состоит из 10-ти линейно расположенных скважин, глубиной 57-85 м, с расстояниями между 

скважинами 250-750 м. Из эксплуатационных скважин вода подается в резервуар, объемом 400 м3 

станции II-го подъема и далее в два резервуара, объемом 3000 м3 каждой насосной станции III-го 

подъема. До станции III -го подъема, находящейся в черте г. Хромтау. уложены два водовода 

протяженностью 12 км. От станции III -го подъема вода подается потребителям. 

Кайрактинская депрессия расположена в 25 км к северу-востоку от г. Хромтау на 

восточном склоне Орь-Илекского водораздела, в бассейне левых притоков р. Орь. 

Водоотбор на месторождении начат с 1981г., когда на водозаборе были задействованы 4 - 5 

эксплуатационных скважин на южном фланге. 

Начиная с 1991 г. и по настоящее время водозабор эксплуатируется 9-ю скважинами с 

расходом 10-13 тыс м3/сут. 

Глубина скважин от 83,6 м до 96,5 м. Среднее расстояние между скважинами в ряду 

составляет 500 м. Водовмещающие породы продуктивного верхнемелового водоносного 

горизонта на участке действующего водозабора залегают на глубине от 52 до 95 м и представлены 

песчаниками, песками, ракушечниками и песчано-гравийными отложениями мощностью в 

среднем по водозабору 28,2 м. 

Воды напорные, уровни устанавливаются на глубинах от 45 до 2,6 м. Водообильность 

характеризуется дебитами эксплуатационных скважин 15-18 л/сек, удельные дебиты достигают 5-7 

л/с. 

Методы и территория исследования  

Целью исследования подземных вод являлось получение информации о качественном 

составе подземных вод и оценке воздействия на них производственной деятельности предприятия. 

Для изучения состояния подземных вод на границах СЗЗ предприятия, в районах 

размещения шламохранилищ (отстойных прудов), отвалов, карьеров и приемников очищенных 

сточных вод брались фондовые материалы за 2020 г. по наблюдениям 16 гидрогеологических 

скважин, которые были пробурены и оборудованы АО «Запрудгеология». Отобранные пробы 

грунтовой воды подвергались спектральному анализу сухого остатка и полному химическому 

анализу, в том числе микроэлементов, входящих в ассоциацию загрязняющих веществ.  

Результаты легли в основу нашего исследования.  

Анализы поверхностных вод, отобранной на ключевых участках рабочей группой, в рамках 

научного проекта (Грант №AP08856347) выполнялся лабораторией КазГидромет Актобе в 2021 г. 

на содержание микроэлементов, фтора нитритов, сухого остатка в водохранилищах Джарлы-Бутак 

и Уйсыл-Кара на соответствие качеству питьевой воды. 

Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ отводимых с 

водоотливами в ручей Акжар и в ручей Усуп осуществлялся по «Методике расчета предельно-

допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты Республики Казахстан со сточными 

водами». 

Под предельно допустимым сбросом (ПДС) вещества в водный объект понимается масса 

вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в 
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данном пункте водного объекте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в 

контрольном створе. 

Нормирование качества воды состоит в установлении совокупности допустимых значений 

показателей состава и свойства воды водных объектов, в пределах которых надежно 

обеспечивается здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое 

благополучие водного объекта, в данном случае ручей Акжар и ручей Усуп, которые впадают в 

реку Катынадыр, и река Джарлы-Бутак. 

 

Результаты и обсуждение  

Характеристика водохранилищ и количество потребляемой воды технического качества 

приведены в таблице 1. 

Анализы качества технической воды приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Характеристика водохранилищ и количество потребляемой воды 

№п/

п 

Наименование 

водохранилища 

Полезный 

объем, млн 

м3 

Водозабор по 

разрешению на 

спецводопользование, 

тыс м3/год 

Водопотребление 

по форме 2-ТП 

(водхоз) за 2021г, 

тыс м3/год 

По 

расчету на 

2022 год, 

тыс м3/год 

1 Водохранилще 

на р.Джарлы-

Бутак 

3,1 1577,0 1477,0 1469,0 

2 Водохранилище 

на р.Уйсыл-Кара 

22,02 432,0 432,0   - 

3 Водохранилище 

на р.Кзыл-Су 

3,5 350,0 340,0 950,0 

4 Водохранилище 

на балке 

Безымянной 

0,51 216,0    - 16,2 

 Всего:   2219,0 2436,964 

 
Таблица 2 – Анализы качества технической воды 
№ 

п/п 

Наименование 

компонентов 

ПДК 

К.б. 

Водохранилище 

на р.Джарлы- 

Бутак 2021 гг. 

Водохранилище 

на р.Уйсыл-

Кара 2021 г. 

Водохранилище 

на р.Кзыл-Су 

2021 г. 

1 Хром 6+, мг/л 0,05 0 0 0 

2 Сухой остаток, 

мг/л 

1000 282 648 309 

3 РН 6-9 8,5 8,5 8,5 

4 Никель, мг/л 0,1 0 0 0 

5 Взвешенные 

вещества,мг/л 

Сф+0,75 20,8 23 18,1 

 
Подземные воды 1 Донского участка пресные, сухой остаток не превышает 1 г/л, по 

химическому составу изменяются от гидрокарбонатных натриевых до хлоридных натриевых.  

Воды питьевого качества, соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и 

СанПиН РК 3 01,067. -97.  Использование их для хозпитьевого водоснабжения согласовано с 

Актюбинской обл. СЭС   

Подземные воды Кайрактинской депрессии по химическому составу смешанные 

гидрокарбонатно- сульфатно-хлоридные магниево-натриевые. Органолептически пресные, 

прозрачные, пресность изменяется в пределах нормы, без запаха, привкуса и осадка. Воды 
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питьевого качества, соответствуют требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиН 

РК 3.01.067-97 и могут быть использованы для хоз. питьевого водоснабжения. 

Водоподготовка подземных вод Донского участка и Кайрактинской депрессии 

заключается в обеззараживании подземных вод бактерицидными установками, которые 

установлены в насосных станциях III-го подъема. Этот метод обеззараживания воды 

заключается в бактерицидном воздействии на бактерии ультрафиолетовыми лучами. 

С целью экономного и рационального использования воды питьевого качества в 

системах гидротранспортировки шламовых хвостов на фабриках ДОФ-1 и ДОФ-2 принято 

оборотное водоснабжение с использованием вод шахтного водоотлива на ДОФ-2, карьерных 

вод и очищенных сточных вод очистных сооружений на ДОФ-1. 

Химический анализ отобранных проб в 2021 г. поверхностных вод из р. Усуп р. Орь, р. 

Катынадыр показал превышение содержания таких металлов, как магний (2-3 ПДКр-х), цинк (4-5.7 

ПДКр-х). никель (2,5-4.2 ПДКр-х), кобальт (1.6-З.0 ПДКр-х), марганец (2 ПДКр-х), а также превышение 

нормативов по сульфатам (2,2-3,7 ПДКр-х), хлоридам (1.5-2.1 ПДКр-х), нитритам (6.6 ПДКр-х), 

нефтепродуктам (1,8ПДКр-х). Минерализация поверхностных вод составляет от 855 до 1900 мг/л 

Кальций, хром, мышьяк, фтор, свинец, сурьма, кадмий находятся в пределах ПДК. Показатели 

поверхностных вод рек являются фоновыми, техногенная нагрузка со стороны предприятия ДГОКа 

отсутствует. 

По результатам исследований карьерных и шахтных вод установлено что по большему 

числу макро- и микро- элементов соответствует ПДКк-б 

В шахтных и карьерных водоотливах выявлено повышенное содержание хлоридов.  В 

соответствии с многолетними исследованиями, проводимых при выполнении 

производственного мониторинга, повышенные концентрации хлоридов имеют природную 

геохимическую аномалию в Хромтауском районе и не связаны с техногенным влиянием 

предприятия ДГОК.  

В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан и Положениям «О 

водоохранных зонах и полосах» (№102 от 27.01.95г.), в цепях поддержания благоприятного 

водного режима поверхностных вод, предупреждения загрязнения истощения водной эрозии 

и других негативных воздействий, устанавливаются водоохранные зоны и полосы. В 

пределах водоохранных зон (ВЗ) выделяются водоохранные полосы. Являющиеся 

территорией строгого ограничения хозяйственной деятельности и имеющие санитарно- 

защитное назначение [9]. На реках и водохранилищах Джерлы-Бутак и Уйсыл-Кара 

организованы водоохранные зоны и полосы. 

Расчет величины ПДС в соответствии с Методикой определяете* мек произведения 

максимального часового расхода сточных вод g (м3/час,) фактического периода их спуска на 

допустимую к сбросу концентрацию загрязняющего вещества Спдс (г/м3). При расчете условий 

сброса сточных вод сначала определяется значение Спдс, обеспечивающее качество воды в 

контрольном створе, а затем определяется ПДС (г/час) согласно формуле : 

ПДС = g × Спдс, 

Для консервативных веществ расчетная формула для определения Спдс, имеет вид Спдс = 

n (Спдк - Сф) + Сф, где 

Спдк - предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водного объекта, 

мг/л, 

Сф - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водного объекте 

мг/л, 

n- кратность разбавления сточных вод в водотоке. 

В связи с тем, что ручьи Акжар и Усуп действуют только за счёт сброса водоотливов 

Донского ГОКа и только в весенний период года (три надели) за счет паводковых вод, расчет 

кратности разбавления также нецелесообразен, так как разбавление отсутствует. 
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В качестве норматива расчетной предельно-допустимой концентрации (ПДС) 

загрязняющих веществ, отводимых в водные объекты (ручья Акжар и Усуп) по данным 

водоотливам предлагается принять предельно допустимые концентрации (ПДК) вещества в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. 

Перечень нормируемых ингредиентов для водоотливов и по переливу осветленных вод 

с ДОФ 1 предлагается принять по характерным показателям подземных вод для данного 

района, учитывая, что производственная деятельность предприятия дополнительных 

загрязнений не привносит. 

 

Таблица 3 Данные химического анализа проб бытовых сточных вод до очистки на КОС за 2021 гг. 
№ Наименование показателей Концентрация загрязняющих веществ, мг/л 

Январь 

2021 г. 

Февраль 

2021 г. 

Март 

2021 г. 

Апрель 

2021 г. 

Среднее 

значение 

за 2020 

г. 

Среднее 

значение 

за 2021 

г. 

Среднее 

значение 

за 2020-

2021 г. 

1 Сухой ост., в т.ч. 864 694 814 866,7 815 863 839 

 1.хлориды 207,5 141,4 158,3 152,8 165 176 170.5 

 2.сульфаты 139,9 123,1 134,2 138,8 134 136 135 

 3.фосфаты 4,6 4,8 4 4,5 4,5 4,7 4,6 

2 Хром (6+) н/о н/о н/о н/о 0 0 0 

3 Нефтепродукты 1,07 1,11 1 0,93 1,03 1 1,02 

4 Взвешенные вещества 94 97 109 96 99 95 97 

5 ХПК 70 77,6 57,6 68 68,3 67 67,7 

6 Азот аммонийный 19,1 17,9 14,6 17,9 17,4 17,2 17,3 

7 Нитриты 0,11 0,08 0,036 0,047 0,06 0,07 0,07 

8 Нитраты 3,3 1,3 2,6 2,4 2.4 3,8 3,1 

9 Железо общее 0,68 1,54 0,68 0.66 0,9 0,61 0.8 

10 БПКполн. 94,2 93,5 132,2 99,5 105 84 94,5 

11 АПАВ 0,07 0,05 0,05 0,023 0,05 0,06 0,06 

12 рН 7,7 7,99 7,87 7,48 7,8 7,8 7,8 

Примечание- *- значения, не согласующиеся с остальными значениями и не вошедшие в расчет 

усредненного показателя 

 

 

 

 

 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

2
8

2
 

Таблица 4 – Определение расчетной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, 

отводимых на рельеф местности со сточными водами от городских очистных сооружений (Выпуск 

№1) 
№ 

п/

п 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Концентрация загрязняющего вещества  

 

Расчет 

Концентрация, 

принятая к 

расчету 

норматива, 

Спдс 

ПДК 

к-б 

В отводимых 

сточных 

водах, Сфакт 

В воде реки 

Катынадыр, 

Сф 

1 Сухой остаток, в 

т.ч.: 

1000 878 - СПДС= СПДК= 

1000мг/л 

1000 

1)Хлориды 350 192 - СПДС= СПДК=  

350мг/л 

350 

2)Сульфаты 500 138 - СПДС= СПДК= 

500мг/л 

500 

3)Фосфаты 3,5 4,35 - СПДС= СПДК= 

3,5мг/л 

3,5 

2 Хром+6 0,05 0 - СПДС= СПДК= 

0,05мг/л 

0,05 

3 Нефтепродукты 0,3 0,16 - СПДС= СПДК= 

0,3мг/л 

0,3 

4 Взвешенные 

вещества 

Сф 

+0,75 

7,7 82,2 СПДС= СПДК=  

Сф+0,75= 

82,2+0,75= 

82,95мг/л 

82,95 

5 ХПК 30 14,7 - СПДС= СПДК= 

30,0мг/л 

30,0 

6 Азот аммонийный 2,0 0,7 - СПДС= СПДК= 

2.0мг/л 

2,0 

7 Нитриты 3,3 0,08 - СПДС= СПДК= 

3,3мг/л 

3,3 

8 Нитраты 45 28,2 - СПДС= СПДК= 

45,0мг/л 

45,0 

9 Железо 1,0 0,17 - СПДС= СПДК= 

1,0мг/л 

1,0 

10 БПКполн. 6,0 5,1 - СПДС= СПДК= 

6,0мг/л 

6,0 

11 АПАВ (детергенты) 0,5 0,02 - СПДС= СПДК= 

0,5мг/л 

0,5 

 
Выводы  

Несмотря на то, что месторасположение предприятия Донской ГОК относится к району 

с интенсивной производственной деятельностью, движением большегрузного транспорта, 

наличием отвалов и шламохранилищ, производственная деятельность предприятия не 

оказывает влияния на загрязнение воды в водохранилищах, используемых для технического 

водоснабжения. 

Качество карьерных и шахтных вод, в целом, весьма значительно отличается от 

качества природных трещинно-грунтовых вод, развитых на большей части территории 

Кемпирсайского массива. Увеличение содержаний таких компонентов как железа, хлора, 

компонентов группы азота и минерализации в сбрасываемых карьерных и шахтных водах 

можно считать вполне допустимым. В соответствии с многолетними исследованиями, 

проводимых при выполнении производственного мониторинга, повышение концентрации 

хлоридов имеют природную геохимическую аномалию в Хромтауском районе и не связаны с 

техногенным влиянием предприятия ДГОК. 

 

Данное исследование было профинансировано Комитетом науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Грант №AP08856347) 
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Abstract. The purpose of the scientific article is to show the modern geography of the 

economic and social development of the Kostanay region of Northern Kazakhstan in the conditions 

of the phased implementation of state programs, to determine the principles of the formation of 

functional ties of the socio-economic characteristics of the administrative region, which ensure the 

progressive development of the territory depending on the economic and geographical conditions. 

In the work, a systematic analysis of the problems of territorial development and modern methods 

of their solution was carried out, the originality of the economic and geographical situation and the 

natural resource potential of administrative regions were revealed, the modern geography of the 

leading branches of industrial production, the agro-industrial complex of the Kostanay region was 

shown. The information base of the study was the data of the Agency of the Republic of Kazakhstan 

on Statistics, the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan, the 

Ministry of Regional Development of the Republic of Kazakhstan, the Program of Economic and 

Social Development of the Akmola region. 

Key words: socio-economic situation, industry, infrastructure. 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСТАНАЙСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Озгелдинова Ж.О.1, Берденов Ж.Г.1, Мукаев Ж.Т.2, Бектимирова А.1 

 

1Евразийский  национальный университет имени Л.Н.Гумилева, 010000 Нур-Султан, 

Казахстан 
2Университет Шакарима, 071412, г. Семей, Казахстан 

 

Абстракт. Цель научной статьи – показать современную географию  экономического 

и социального развития Костанайской области Северного Казахстана в условиях поэтапной 

реализации государственных программ, определить принципы формирования 

функциональных связей социально-экономических характеристик административного 

района, которые обеспечивают поступательное развитие территории в зависимости от 

экономико-географических условий. В работе был проведен системный анализ проблем 

территориального развития и современных методов их решения, выявлены своеобразие 

экономико-географической ситуации и природно-ресурсного потенциала административных 

районов, показана современная география ведущих отраслей промышленного производства, 

агропромышленного комплекса Костанайской области. Информационной базой 

проведенного исследования стали данные Агентства Республики Казахстан по статистике, 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, Министерства 

регионального развития Республики Казахстан, Программы экономического и социального 

развития Акмолинской области. 

Ключевые слова: социально-экономическая ситуация, промышленность, 

инфраструктура.  
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Введение  

Современная экономика и государственная политика требует разработки 

комплексных программ социально-экономического развития районов в разрезе областей. 

Помимо традиционной оценки ресурсного потенциала они должны интегрально учитывать 

дополнительные индивидуальные особенности, свойственные конкретной территории. 

Обычно такой «локальный» подход не предусмотрен в стандартных методиках. Поэтому 

современная экономическая география нуждается в разработке новых методов системного и 

сравнительного анализа, моделирования и прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов в изменяющихся условиях рыночной экономики [1].  

Как известно, в системе социально-экономического развития страны появились новые 

факторы как: глобализация мировой экономики, инвестиции, транспортные коммуникации, 

торгово-экономические коридоры, экономический кризис, геополитика, геоэкономика и 

другие, в определенной степени позитивно сказывающиеся на развитие региональной 

экономики страны [2]. 

В этой связи, в региональной экономике областей начат процесс форсированного 

индустриально-инновационного развития ведущих отраслей промышленности, совершен 

рывок в переработке сельхозпродукции. Успешно реализуются инвестиционные проекты в 

различных отраслях географии «Традиционной индустрии» и «Зеленой экономики», что 

инициирует становление, формирование и развитие новой географии объектов 

пространственно-временного размещения отраслевой структуры промышленности, 

сельского хозяйства и инфраструктуры транспорта, которые несомненно должны найти 

отражение в содержании современного географического образования о региональной 

экономике страны в разрезе областей [3]. 

Методы и территория исследования 

Существуют разные подходы к оценке потенциала развития территории. Главным 

образом, они сводятся к исследованию природно-ресурсного потенциала с использованием 

экологических (см. Реймерс, 1990, Максаковский, 1998), географических (Мухина, 1995) и 

экономических оценок (Герасимович, Голуб, 1988, Максаковский, 1998). Каждый из 

подходов появлялся и развивался в соответствии с историческим развитием общества. К 

этим подходам относятся концепция бесплатности природных благ, затратная концепция 

оценки природных ресурсов, результатная концепция оценки природных ресурсов, рентная 

концепция оценки природных ресурсов (концепция абсолютной и дифференциальной ренты) 

и другие (БСЭ, 1970, БСЭ, 1972, Гирусов Э.В. и др., 2000, David W. Реагсе, 1990) [3].  

Методологической и теоретической основой работы послужили труды отечественных 

ученых, материалы периодической печати и программные документы экономического и 

социального развития Костанайской области.  

Костанайская область расположена на крайнем северо-западе Казахстана, между 

Уральским хребтом на западе и Казахским мелкосопочником на востоке, охватывая 

бассейны рек Тобола на севере и Тургая на юге. Располагаясь между 48° 10' и 54° 37' С.Ш. и 

60° 05' и 66° 42' В.Д., территория Костанайской области вытянута в мередианальном 

направлении: от Западно-Сибирской низменности до Тургайской она простирается на 700 

км: наибольшая протяженность с запада на восток, от восточного Приуралья до Центрально-

Казахстанского мелкосопочника, достигает 350 км (рисунок 1) [4]. 

Территория области - около 196 тысячи квадратных километров (7,7 процентов 

площади Казахстана). Протяженность территории с севера на юг 750 и с запада на восток 

250-400 километров [5].  

В систему административно-территориального устройства области входят 529 

населенных пунктов. 

Всего административных единиц – 203, в том числе 4 аппарата акимов городов 

областного значения (г.Костанай, г.Рудный, г.Лисаковск, г.Аркалык), 2 аппарата акимов 

городов районного значения (г.Житикара, г. Тобыл), 197 аппаратов акимов сельских округов, 

сел, поселков, из них: 7 поселков, из них 3 поселка городского подчинения (п.Качар – 
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г.Рудный, п.Горняцкий – г.Рудный, п.Октябрьский – г.Лисаковск) и 4 поселка сельского 

подчинения (п.Кушмурун, п.Карабалык, п.Сарыколь, п.Тобол); 130 сельских округов; 60 сел, 

не входящих в состав сельских округов [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Карта Костанайской области  

 

Анализ и обсуждение 

Всего с 2004 года по области упразднены 245 населенных пунктов                            с 

численностью населения менее 50 человек (упразднение населенных пунктов производится в 

соответствии с Законом РК «Об административно-территориальном устройстве Республики 

Казахстан»). 

Общая протяженность границ Костанайской области превышает 3300 км. На западе и 

северо-западе она граничит с тремя областями Российской Федерации – Оренбургская, 

Челябинская, Курганская. В пределах республики на востоке граничит с Северо-

Казахстанской, Акмолинской областями, на юго-востоке с Карагандинской, на юго-западе с 

Актюбинской. 

Глубокое внутриматериковое положение территории определяет многие черты 

континентальности ее природных условий, особенно климата. Костанайская область входит 

в умерено-засушливую, степную и частично лесостепную зону с преобладанием 

обыкновенных черноземов. Характерной чертой климата является резко выраженная 

континентальность - жаркое и сухое лето сменяется малоснежной и холодной зимой. 

Средняя скорость ветра в зимние месяцы составляет 4-5 м/с. Зимой максимальная 

температура воздуха нередко падает до - 35°С [7-8]. 

Количество осадков убывает с севера на юг и составляет от 349 до 251 мм. в год 

соответственно. В резко засушливые годы на севере выпадает лишь 200 мм осадков, а на юге 

еще меньше-160 мм. В исключительно влажные годы количество осадков возрастает в два 

раза и составляет - 450мм как на севере так и на юге [7-8]. 

В соответствии с почвенной зональностью с севера на юг области выделяется четыре 

растительные зоны - лесостепная, степная, полупустынная и пустынная. Помимо того, для 

каждой зоны растительности плоских суглинистых междуречий в области развиваются 

псаммофильные варианты растительных сообществ на песчаных равнинах, петрофитные - на 

каменистых склонах предгорий, галофитные - на засоленных низких озерных и речных 
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террасах. В лесостепи, занимающей небольшие участки междуречных равнин на северо-

востоке области, расположены березовые и березово-осиновые колки, сочетающиеся с 

луговыми разнотравно-злаковыми степями. На черноземах степной зоны развиваются 

умеренно-ковыльные степи; на темно-каштановых и каштановых почвах сухие типчако -

ковыльные степи [9, 10]. 

По сравнению с другими областями Казахстана Костанайская область богата озерами, 

насчитывается более 5000 озер, их суммарная поверхность составляет около 3% территории. 

Распределены озера крайне неравномерно, более 90% их сосредоточенно в северной части, 

главным образом на Тобол-Ишимском водоразделе [10]. Приходная часть водного баланса 

озер слагается в основном из снеготалых вод и частично за счет осадков теплого периода. 

Костанайские озера имеют различную минерализацию, которая зависит от водности 

года и имеет сезонные изменения. В целом же на юге больше соленых и горько-соленых 

озер, а на севере - пресных и слабоминерализованных. Особенно много соленых озер 

встречается в Торгайской и Сапсыганашской ложбинах. Самые крупные озера: Кусмурун 

(462 кв.км), Тениз (70 кв.км), Койбагар (96 кв.км.), Акколь (62,3 кв.км), Сарыколь (37,9 

кв.км), Алаколь (19,4кв.км) [11, 12].  

В области 354,4 тыс. га особо охраняемых природных территорий, куда относятся 

Наурзумский государственный природный заповедник, 3 государственных природных 

(зоологических) заказника и 9 государственных памятников природы. 

Недра области богаты полезными ископаемыми: магнетитовые и оолитовые железные 

руды, бокситы, бурый уголь, асбест, огнеупорные и кирпичные глины, флюсовый и 

цементный известняк, стекольный песок, строительный камень и др. Суммарный запас 

магнетитовых руд и бурых железняков составляет 15,7 млрд. тонн. Разведано около 400 

месторождений полезных ископаемых и минерального сырья, в том числе 68 – подземных 

вод, открыто 19 месторождений бокситов, 7 – золота, по одному - серебра и никеля [13]. 

Численность населения Костанайской области составляет 883,9 тыс. человек. 

На территории области проживает более ста национальностей и народностей. 

Национальный состав: численность казахов составляла 39,71%, русских – 41,6%, украинцев 

– 8,6%, немцев – 3,2%, других национальностей - 6,9%. 

Плотность населения – 4,5 человека на один квадратный километр. Наиболее плотно 

населены города Костанай, Рудный и Лисаковск, наименее - южные районы области, 

плотность в которых составляет от 0,4 до 0,8 человека на один квадратный км. [14]. 

В области функционируют 627 организаций дошкольного образования с охватом 

91,2% детей. 

Техническое и профессиональное образование области реализуют 41 учебных 

заведений (в том числе 32 – государственных и 9 – негосударственных). Общий контингент 

студентов составляет 23,8 тыс. человек. Подготовка специалистов ведется по 149 

специальностям по дневной и заочной формам обучения. 

В области функционирует 8 высших учебных заведений, в которых обучаются 20,1 

тыс. студентов. 

Государственный сектор здравоохранения Костанайской области представлен 517 

медицинскими объектами. В области работают более 1600 врачей. 

Аэропорт Костанай расположен в 2-х километрах юго-западнее окраины города 

Костанай и в 5,6 км от его административного центра. Аэропорт-междунардный. Количество 

рейсов в год - более 1400, количество пассажиров в год – более 110 000, обрабатывается 

грузов, почты в год около 220 тонн. 

Воздушным путем из Костаная можно добраться ежедневно в г. Астану рейсами 

авиакомпании Эйр Астана, 6 раз в неделю авиакмпаниями СКАТ и Qazaq Air выполняются 

рейсы в Алматы, в летнее период 2 раза в неделю будут осуществляться рейс в Ганновер и 

Минск, 3 рейса в Москву.  

Вокзал Костанай построен в 1974 г., расположен в северо-западной части города. 

Является вокзалом 1 класса. 
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Эксплуатационная длина железнодорожных путей Костанайского отделения дороги 

составляет 1452,3 км. Для обеспечения эксплуатационной деятельности на Костанайском 

отделении дороги имеется 62 раздельных пункта (45 - открыты для грузовых операций), из 

них: 45 станций, 11 разъездов, 1 обгонный пункт, 5 постов, не имеющих путевого развития. 

На Костанайском отделении дороги имеются:  

- 7 грузовых станций: Костанай, Железорудная, Майлин, Житикара, Аркалык, 

Арыстансор, Арка;  

- 4 участковых станции: Тобол, Кушмурун, Есиль, Сарыколь; 

- 46 промежуточных станций, из них: 34 станции, 11 разъездов, 1 обгонный пункт. 

Автомобильные дороги – один из важных элементов транспортно-

коммуникационного комплекса Костанайской области, эффективная работа и устойчивое 

развитие которого становятся в современных условиях важными факторами перехода к 

подъему экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Сеть 

автомобильных дорог областного и районного значения Костанайской области является 

одной из наиболее протяжённой по республике. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования области составляет 9 514 

км. 

За объем грузоперевозок автомобильным транспортом в области (с учетом оценки 

объема работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающихся 

коммерческими перевозками) составил 310,7 млн. тонн грузов. 

На территории Костанайской области проходят дороги республиканского, областного 

и местного значения. Сообщение с областным центром осуществляется посредством 

автомобильных дорог республиканского значения Костанай – Петропавловск – Курган, 

Костанай – Астана – Алматы, Костанай – Кокшетау, Костанай – Челябинск – Екатеринбург. 

На сегодняшний день Костанайская область имеет индустриально аграрную 

направленность развития, вследствие того, что имеет все необходимые географические 

условия для развития сельскохозяйственной отрасли. В структуре валового регионального 

продукта 29,9% приходится на промышленность, 22,5% на сельское хозяйство. 

В области имеются богатые месторождения железных руд, бокситов, бурого угля, 

асбеста и т.д., что позволяет производить 100% республиканского объёма железорудных 

окатышей, асбеста и бокситов, более 80% железной руды, 14%- муки из зерновых и 

растительной смеси. В области более 80 крупных и средних предприятий промышленности. 

В структуре производства области преобладает горнодобывающая промышленность, 

на 2020 г. её доля составляет 62,4%, обрабатывающая промышленность составила 27,4%, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10,2%. 

Обрабатывающую промышленность области представляют предприятия пищевой, 

текстильной, кожевенной, обувной промышленности и машиностроительная, где 

значительный удельный вес (более 7З%) составляет пищевая промышленность, 

незначительное машиностроение и легкая промышленность. В промышленности занято 

свыше 47 тыс. человек или 26% от общей численности занятых. 

Главной целью промышленности последних лет является увеличение доли 

обрабатывающей промышленности, преодоление технологического и технического 

отставания предприятий. 

В соответствии со «Стратегией индустриально-инновационного развития РК на 2015-

2020 годы» в области разработана и реализуется региональная программа индустриально-

инновационного развития на 2010-2015 годы. В программу включены 54 инвестиционных 

проекта на сумму 227,8 млрд. тенге, из них выбрано девять приобретенных проекта на сумму 

58,8 млрд.тенге, по которым ведется постоянная работа с Институтами Развития РК. Это 

инвестиционный проект ОЛО «АгромашХолдинг», «Организация производства трансмиссий 

для гусеничных тракторов пятого класса», проект ТОО «Казхимволокно», «Лисаковский 

стекольный завод» и т.д. 
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Как упоминалось выше, Костанайская область в своём экономическом развитии также 

имеет и аграрную направленность. Костанайская область располагает 18 млн. га 

сельскохозяйственных угодий, из которых 5.5 млн. га пашни, 12.2 млн. га пастбища. 

По формам собственности государственные предприятия занимают 0,3% от общего 

числа сельхоз формирований, негосударственные 99,7%. Приоритетным в развитии 

земледелия области остаётся производство зерновых культур. Объем валовой продукции 

сельского хозяйства за 2004 год в ценах 2018 года, в целом по области составил 72,8 млрд. 

тенге, что на 13,7% меньше чем в 2017 году. Объем продукции растениеводства составил 

33,3 млрд. тенге (70,8% к уровню 2017 года), животноводства 39,5 млрд. тенге (105,7%). 

Основным направлениями развития животноводства является производство мяса 

(62%) и молока (28%). В течение пяти последних лет в области сохраняется положительная 

динамика роста поголовья сельскохозяйственных животных, производство мяса и молока. 

По состоянию на 1 января 2019 года по сравнению с аналогичной датой 2017 года во 

всех категориях хозяйств достигнут рост поголовья всех видов скота и птицы. В январе 

декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года во всех категориях 

хозяйств области увеличилось производство мяса - на 5,9%, молока - на 5,8%. 

В области имеются 233 мельницы с мощностью более 3,5 тыс. тонн в смену, 14 цехов 

по производству растительного масла с мощностью 4,44 тонны в смену, 49 макаронных 

цехов и 211 пекарен. Переработкой животноводческой продукции и сырья занимаются 64 

предприятия, заготовкой - 583 пункта. Развитие нашей Республики по капиталистическому 

пути создало ряд предпосылок для развития предпринимательства. На данное время по 

области число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства составило - 555 

единиц, что на 4,4% больше по сравнению с 2013 годом, из них действующих - 2275. В 

форме индивидуального предпринимательства действуют 85%, в форме юридического 15%. 

Численность занятых на предприятиях малого бизнеса области составила 25,4 тыс. человек. 

Наибольшее количество активных предприятий малого бизнеса приходится на сферу 

торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования (45,1%). 

Такое положение объясняется тем, что торговая деятельность наиболее доступна для 

предприятий малого бизнеса, так как не требует больших капиталовложений и позволяет за 

более короткий срок осуществить оборот денежных средств. В сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве занято 14,8%, в промышленной деятельности 12,8% активных предприятий. 

В области наибольшее количество действующих предприятий малого бизнеса 

сосредоточено в городах Костанай (59,2%), Рудный (12,5%) и Костанайском районе (7,1%), 

из них активных - 55,1%, 13,4%, 7,2%, соответственно. В области зарегистрировано 7577 

крестьянских хозяйств, в которых занято более 10190 работников. 

В настоящее время область поддерживает внешнеэкономические связи с 75 странами 

ближнего и дальнего зарубежья. Внешнеторговый оборот за январь - август 2006 года 

составил 626,7 млн. долларов США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года увеличился на 58,8%, в том числе экспорт - 361 млн. долларов (рост на 58,8%), импорт -

265,7 млн. долларов ост на 58,9%). Сальдо внешней торговли в общем товарном обороте 

сохраняется положительное и равно 95,3 млн. долларов. 

В экспорте области самый большой удельный вес занимают группы товаров сырьевой 

направленности - руда, шлаки, зола (64,9%), зерновые хлеба (16,7%), продукция мукомольно 

- крупяной промышленности (4,4%), асбест (4,2%). Объемы импортных поступлений 

товаров, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, возросли за счет 

поставки котлов, оборудования и механических приспособлений в 1,9 раза, транспортных 

средств - в 2,9 раза, минерального топлива, нефтепродуктов - в 3,7 раза, сахара и 

кондитерских изделий из сахара - в 7,3 раза, а каучука и резиновых изделий - на 11%. 

В настоящее время в области особое внимание уделяется жилищному строительству. 

К примеру, в 2018 году на территории области введено в эксплуатацию жилых домов общей 

площадью 48,5 тыс. кв.м (38 квартир), что на 40,1% выше уровня 2015 года, в том числе в 

сельской местности 53 квартиры общей площадью 6,2 тыс, кв.м. Ввод жилья осуществлен 
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субъектами негосударственного сектора, из них индивидуальными застройщиками введено 

44,3 тыс, кв.м (323 квартиры). Из общего объема введенного жилья на городскую местность 

приходится 87, 3%. Наибольший удельный вес в вводе жилья занимает город Костанай 

(63,7%). 

В области насчитывается 695 общеобразовательных школ, функционируют 138 школ 

с государственным языком обучения, 138 смешанных (казахский и русский язык обучения). 

Сеть средних профессиональных учебных заведений представлена 24 колледжами, из 

которых 18 государственных и 6 негосударственных. В крупных городах области 

расположены ВУЗы, которые готовят специалистов различных направлений. 

 

Заключение  

В последние годы внешнеторговый оборот (экспорт и импорт) увеличился, что 

благоприятно влияет на экономику нашего региона, которая в свою очередь оказывает 

положительное влияние на улучшение социальной сферы населения Костанайской области. 

В Костанайской области успешно развиваются промышленность, сельское хозяйство, 

туризм, малое и среднее предпринимательство. За последние 3 года достигнуты 

положительные результаты по всем этим направлениям. 

 

Данное исследование было профинансировано Комитетом науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Грант № AP13067925) 
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НАКОПЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ И ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЯХ 
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2 Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

Аннотация. В научной статье определено влияние природных и антропогенных 

факторов (близость расположения к основному источнику загрязнения) на накопление 

тяжелых металлов (ТМ) в листьях древесных пород на ключевых участках в пределах 

городской среды (г. Актобе). Установлено, что высокий уровень атмосферного загрязнения, 

обусловленный техногенными нагрузками, приводит к ухудшению качества природных 

объектов, таких как почва и растения. Большую опасность для растительного сообщества 

представляют тяжелые металлы Pb, Cr и Cd. Выявлено, что различные породы древесных 

культур обладают различной способностью к накоплению тяжелых металлов в листьях. В 

работе показаны результаты накопления тяжелых металлов в центральной части города 

Актобе в листьях древесных видов растений, наиболее широко представленных в озеленении 

урбанизированных территорий. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, техногенез, листва деревьев. 

 

В последние десятилетия во всем мире усиливается загрязнение окружающей среды 

тяжелыми металлами. В силу этого возрастание их содержания в почве, атмосфере и воде 

становится серьезной экологической проблемой. Тяжелые металлы надолго входят в 

круговорот органического вещества, усиливают естественные геохимические аномалии и 

создают новые – техногенные. Опасность возрастания содержания тяжелых металлов в почве 

и атмосфере связана также с их активным поглощением и накоплением в растениях, что не 

только негативно отражается на жизнедеятельности самих растений, но и представляет 

серьезную угрозу здоровью человека и животных. В связи с этим в настоящее время 

проблеме устойчивости и адаптации растений к действию тяжелых металлов уделяют 

большое внимание во всем мире [1].  

Изучение накопления тяжелых металлов (ТМ) в растениях важно как для оценки 

состояния самого растения, так и для биосферы в целом в плане по нимания процессов 

круговорота веществ, а также для научной и практической работы по экологическому 

мониторингу [2, с. 32]. Доступность ТМ растениям – не постоянна. Она варьирует от одного 

вида растений к другому, зависит от почвенных и климатических условий. У каждого вида 

растений концентрации ТМ могут варьировать в различных частях и органах, а также в 

зависимости от возраста растений [3]. 

Изучение поступления тяжелых металлов (ТМ) в растения имеет несколько 

практических аспектов. Во-первых, растения являются промежуточным резервуаром, через 

который металлы переходят из воды, воздуха и главным образом из почвы в организмы 

человека и животных, в связи с чем необходима разработка методов защиты пищевых цепей 

от проникновения металлов в опасных концентрациях. Во-вторых, доказано токсичное 

действие высоких доз ТМ для самих растений, что ставит ряд вопросов о реакции растений 

на их избыток в среде. Третий аспект - это выяснение возможности использования растений 

в качестве биоиндикаторов загрязненной ТМ среды [4].  

Растения являются природными биоаккумуляторами микроэлементов, в том числе 

тяжелых металлов. Негативное воздействие на устойчивость растений оказывают 

повышенные концентрации тяжелых металлов в тканях [5]. В городских условиях 
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важнейшую роль в поддержании экологического баланса территорий выполняют древесные 

насаждения [6]. 

Таким образом, объектами исследований являлись древесные и кустарниковые 

насаждения в городе Актобе.   

Актуальность. С ростом урбанизации происходит изменение городской среды, 

которая во многих отношениях отличается от природной. Основной причиной является 

загрязнение тяжелыми металлами в силу их цитотоксического и мутагенного действия на все 

живые организмы, в том числе и на растения. Тяжелые металлы занимают особое положение 

среди других техногенных загрязняющих веществ, поскольку, не подвергаясь физико-

химической или биологической деградации, накапливаются в поверхностном слое почв и 

изменяют их свойства, в течение длительного времени остаются доступными для корневого 

поглощения растениями и активно включаются в процессы миграции по трофическим цепям. 

В их числе находятся как элементы с хорошо известными биологическими функциями и 

жизненно необходимые для живых систем, но переходящие в разряд токсичных при 

повышении некоторых пределов их содержания в биологических объектах, так и элементы, 

физиологическая роль которых выяснена недостаточно или неизвестна и проявляющие 

токсический эффект уже при относительно низких концентрациях. 

 Цель исследования - изучить содержание и особенности накопления некоторых 

тяжелых металлов в почвах и растениях в условиях городской среды (г. Актобе). 

Задачи: 

1.Выявить обьект исследования и вид растений ; 

2.Определить уровень загрязнения почвы города Актобе; 

3. Определить содержание некоторых тяжелых металлов (Cd, Cr, Pb) в растениях; 

4. Изучить характер накопления тяжелых металлов в органах древесных и травянистых 

растений. 

5. Установить годовую и сезонную динамику в накоплении некоторых тяжелых 

металлов в древесных и травянистых растениях. 

 Материалы и методы исследования 

Отбор проб образцов почв процедура пробоподготовки для количественного 

химического анализа проведены в соответствии с [7, 8]. 

С каждого участка отобрано не менее одной объединенной пробы почвы. 

Объединенная проба получена путем смешения пяти точечных проб, отобранных методом 

конверта [9]. В таблицах 1-6 приведены средние значения за 2021 год. 

Методика отбора проб в листве растительности листьев проводилось по методикам 

[10, 11, 12].  

Оценка валового содержания металлов (Pb, Cr, Cd) в листве растительности и 

почвенных образцах, проводилась в испытательной лаборатории ТОО «НИИ 

«Батысэкопроект» [13, 14, 15] по методикам [16, 17, 18].  

 Результаты и обсуждения. Исследуемая территория находится в городе Актобе. 

Пробы образцов были отобраны  с трех участков улицы Абулкайырхана. Образцы проб 

почвы были отобраны в июль-сентябрь 2021 года. 

№ 1 участок перекресток GPS( N 50°18.009´; E 57°09.318´)  Абая-Абулкайырхан 

(10см), (20см), (30см), (парковая зона). 

№  2 участок перекресток GPS( N 50°17.449´; E 57°09.781´) Алия Молдагулова-

Абулкайырхана (10см), (20см), (30см), (сквер). 

№  3 участок перекресток GPS( N 50°17.241´; E 57°10.450´) Марат Оспанова-

Абулкайырхана (10см), (20см), (30см), (деревья вдоль дороги). 

 Тяжелые металлы, поступающие с выброосами промышленных предприятий в 

атмосферу и соответственно в почву, активно воздействуют на растительность и экосистему 

в целом [2, с. 15].  

Тяжелые металлы занимают особое положение среди других техногенных 

загрязняющих веществ, поскольку не подвергаясь физико-химической или биологической 
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деградации и накапливаются в поверхностном слое почв и изменяют их своиства, в течение 

длительного времени остаются доступными для корневого поглащения растениями и 

активно включаются в процессы миграции и торфическим цепям. Необходимость 

определения содержания тяжелых металлов в почве имеет особое значение, так как, обладая 

буферной емкостью, почва снижает подвижность металлов и тем самым уменьшает 

поступление их в растения. 

 В почвах наблюдаемых участков, в большой степени подверженных техногенным  

воздействиям, тяжелые металлы варьировали в пределах (Таблица 1, 2, 3). 

 

Таблица 1 –  Результаты химического анализа на почву на участке №1 (среднее за 2021 гг.) 

 

Таблица 2 –  Результаты химического анализа на почву на участке №2 (среднее за 2021г.) 

 

Таблица 3 –  Результаты химического анализа на почву на участке №3 (среднее за 2021 г.) 

      

По результатам химического анализа на почву, во всех участках концентрация  свинца 

(Pb) было значительно больше, чем другие исследуемые тяжелые металлы. В пределах 4,5 – 

6,67 мг/кг. Так, как  свинец входит в состав выбросов автотранспорта. На втором участке 

содержание  всех исследуемых тяжелых металлов было сравнительно больше чем, на 

участках № 1 и № 3. Очевидно это обьясняется тем, что вблизи второго участка пересечение 

крупных центральных проспектов Абылхаир-хана и А.Молдагуловой (4 полосные в обеих 

№ 

п/п 
Показатели 

НД на методы 

испытаний 

Фактически полученные данные 

10 см 20см 30см 

1 2 3 4 5 6 

1 
Концентрация хрома, 

мг/кг (Cr) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 2,07 1,95 1,59 

2 
Концентрация свинца, 

мг/кг (Pb) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 4,74 4,45 4,39 

3 
Концентрация кадмия, 

мг/кг  (Cd) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 <0,05 <0,05 <0,05 

№ 

п/п 
Показатели 

НД на методы 

испытаний 

Фактически полученные данные 

10 см 20см 30см 

1 2 3 4 5 6 

1 
Концентрация хрома, 

мг/кг (Cr) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 1,46 1,45 1,10 

2 
Концентрация свинца, 

мг/кг (Pb) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 6,67 5,32 5,01 

3 
Концентрация кадмия, 

мг/кг  (Cd) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 <0,05 <0,05 <0,05 

№ 

п/п 
Показатели 

НД на методы 

испытаний 

Фактически полученные данные 

10 см 20см 30см 

1 2 3 4 5 6 

1 
Концентрация хрома, 

мг/кг (Cr) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 1,16 1,09 1,01 

2 
Концентрация свинца, 

мг/кг (Pb) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 4,90 4,65 4,52 

3 
Концентрация кадмия, 

мг/кг  (Cd) 
ГОСТ ИСО 22036-2014 <0,05 <0,05 <0,05 
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направлениях). Результаты анализа показали, что на 3 участке концентрация тяжелых 

металлов превышает ПДК. 

Тяжелые металлы накапливаются не только в почве, но и в растениях. Важное место 

при исследовании влияния тяжелых металлов на растения занимает изучение их накапления. 

Растения способны поглащать из окружающей среды в больших или меньших 

количествах практически все химические элементы накапливая тяжелые металлы втканьях и 

на поверхности органов [19]. Для анализа отбиралась наиболее распрстраненные виды 

растений для всех участков: сосна, тополь, карагач, карагай, сирень.  

 Содержание тяжелых металлов в растений указаны в таблицах 4, 5, 6. 

 

Таблица 4 –  Результаты химического анализа на листву на участке №1 (среднее за 2021 г.) 

 

Таблица 5 –  Результаты химического анализа на листву на участке №2 (среднее за 2021 г.) 

 

Таблица 6 –  Результаты химического анализа на листву на участке №3 (среднее за 2021 г.) 

 

Результат анализов на определения тяжелых металлов в растениях показал, во всех 

исследуемых участках накопление хрома в растениях было обнаружено в больших 

концентрациях. Концентрация свинца не обнаружено во всех участках. Концентрация 

кадмия на №2 участке не обнаружено, а №1 и № 3 участках в пределах 1,88-2,09 мг/кг. 

Самым загрязненным участком тяжелыми металлами был участок № 1, GPS ( N 50°17.241´; 

№ 

п/п 
Показатели 

НД на методы 

испытаний 

Фактически полученные данные 

Тополь Карагай Карагач Сосна 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Концентрация  

хрома, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 2,03 2,07 2,09 2,02 

2 
Концентрация 

свинца, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 н/о н/о н/о н/о 

3 
Концентрация 

кадмия, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 0,018 0,020 0,022 0,019 

№ 

п/п 
Показатели 

НД на методы 

испытаний 

Фактически полученные данные 

Тополь Карагай Карагач Сирень 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Концентрация  

хрома, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 1,94 1,88 1,95 1,90 

2 
Концентрация 

свинца, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 н/о н/о н/о н/о 

3 
Концентрация 

кадмия, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 н/о н/о н/о н/о 

№ 

п/п 
Показатели 

НД на методы 

испытаний 

Фактически полученные данные 

Тополь Карагай Карагач Сирень 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Концентрация  

хрома, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 1,08 1,05 1,12 1,09 

2 
Концентрация 

свинца, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 н/о н/о н/о н/о 

3 
Концентрация 

кадмия, мг/кг 
ГОСТ ИСО 22036-2014 0,040 0,045 0,042 0,046 
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E057°10.450´). Очевидно это связано с наиболее близким расположением к промышленной 

зоне.  

Результаты анализа показали, что во всех участках концентрация хрома в листве 

превышает ПДК, а концентрация свинца и кадмия не превышает ПДК. 

Выводы. Анализ результатов показал различную аккумуляционную способность 

наблюдаемых растений к тяжелым металлам.  Это доказывает избирательную способность  

растений накапливать элементы в необходимом количестве. Максимальное их содержание 

отмечено на участке  № 1 и №3. 

На основании результатов анализ почвы  и растений наблюдательные участки 

выстраиваются в следующий ряд по мере усиления антропогенных нагрузок, в том числе, по 

содержанию тяжелых металлов: участок№1→участок№2→участок№3. Очевидно это связано 

с расстоянием от промышленной зоны. 

 Анализ корреляционной зависимости  между содержанием тяжелых металлов в 

растениях и почве показал однонаправленную зависимость. Выявлено, что листьях растений, 

представленных в озеленении города не происходит накопление свинца (Pb). Но заметное 

накопление в листве наблюдается хрома (Cr).  

 Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том , что наиболее 

сильное угнетение испытывает участок (№31). Участок (№2) и участок (№3) находится в 

более благоприятных условиях.  
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Абстракт. В работе дана характеристика почвенного покрова Хромтауского района 

Актюбинской области. В работе рассматривается современное состояние и его 

трансформация под воздействием техногенеза. Показан вклад горнодобывающей 

промышленности, в изменение геохимического состава почв. В работе описаны основные 

методы исследования, приведены данные полевых экспедиционных исследований за 2019 г. 

и данные фондовых материалов за 2015-2018 гг. для сравнительного анализа, представлены 

результаты химического анализа на содержание тяжелых металлов.  

Ключевые слова: почвенный покров, горнодобывающая промышленность, тяжелые 

металлы, Донской горно обогатительный комбинат, Хромтау.  
 

Введение 

Почва и ее ресурсы − одно из важнейших богатств человечества, от состояния 

которого во многом зависит благополучие нынешнего и судьба будущих поколений. Почва 

является не только основным средством сельскохозяйственного производства, но и 

важнейшим компонентом наземных биогеоценозов, надежным барьером на пути миграции 

загрязняющих веществ [1].  

Однако в последнее время почвы претерпевают значительную деградацию. 

Современный техногенез является источником различных экологических проблем. 

Техногенные потоки вещества, образующиеся в ходе промышленной деятельности, 
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чрезвычайно многообразны и содержат высокие концентрации широкого круга химических 

элементов.  

Хорошо известна глобально-экологическая роль почвы как природного фильтра для 

разного рода техногенных загрязнителей, среди которых особое место занимают тяжелые 

металлы, поступающие на поверхность почвы от различных источников загрязнения 

Почвенный покров является основным депо техногенной составляющей тяжелых металлов 

[2]. 

Появление в литературе термина «тяжелые металлы» было связано с появлением 

токсичности некоторых металлов и опасности их для живых организмов. Однако в группу 

«тяжелых» вошли и некоторые микроэлементы, жизненная необходимость и широкий спектр 

биологического действия которых неопровержимо доказаны К тяжелым металлам относят 

группу химических элементов, обладающих свойствами металлов и металлоидов, 

плотностью более 5 г/см³. Для биологической классификации целесообразно 

руководствоваться не плотностью, а атомной массой. Исходя из этих данных, к тяжелым 

металлам относят химические элементы с атомной массой более 40 – 50 у.е. [3].  

Весьма разнообразны техногенные источники поступления тяжелых металлов в 

почву. К наиболее важным источникам относят горнодобывающую промышленность [4].  

Горнодобывающие модификации ландшафтов формируются в ходе производственно-

хозяйственной деятельности человека в связи с добычей полезных ископаемых. В 

соответствии с технологией разработок создаются уступы и террасы. Кроме скульптурных 

форм рельефа развиваются аккумулятивные образования, которые распространены на 

террасах нижних уровней карьеров или занимают площади за их пределами. Такие формы 

рельефа обычно сложены из материала, возникшего в результате вскрышных работ, 

дробления, а также складирования почвенного горизонта. Техногенное воздействие на 

почвенный покров трансформирует его, изменяет направления почвообразовательных 

процессов и свойства почв, загрязняет их поллютантами, в частности тяжелыми металлами 

[5]. Особенно выражено такое загрязнение в промышленном городе Хромтау Актюбинской 

области. Промышленность города представлена в основном главным предприятием 

государственного значения горнодобывающей промышленности – Донским горно – 

обогатительным комбинатом (ДГОК) по добыче хромитовых руд и обрабатывающей 

промышленности. Добыча хромитовых руд ведется открытом и шахтным методом. Доля 

города Хромтау из добываемых в республике хромитовых и никелевых руд составляет 

100%[6].   

Объективных данных о состоянии почвенного покрова г.Хромтау и прилагающей 

территории и о влиянии техногенеза на их геохимию существуют, но с активным темпом 

промышленной деятельности эти данные могут изменяться. Поэтому целью наших 

исследований является изучение влияния и оценка экологического состояния почв в зоне 

деятельности предприятия Донского ГОКа. 

Объект исследования. Исследование и анализ проводили на территории 

Хромтауского района Актюбинской области. Объектом представлены почвы территории зон 

влияния Донского горно обогатительного комбината.  

 Город Хромтау является городом районного значения и центром Хромтауского 

района. Город расположен в восточной части области, в 86 км от областного центра 

г.Актобе, в бассейне реки Орь [7].   

 В геоморфологическом отношении территория Хромтауского района 

располагается в пределах Мугоджарских гор и прилегающих к ним равнин. Наибольших 

высот горы достигают в западной части района, где сосредоточены вершины с отметками 

360-440 метров. Абсолютные высоты предгорных равнин 280-350 метров. 

На территории района четко выделяются пять природных районов по общности 

геоморфологических, геологических, гидрогеологических, почвенных и других природных 

условий [7]: 
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1. Орь-Илекский равнинно-сопочный район занимает самую северную часть 

территории Хромтауского района. Собственно Орь-Илекский район распологается между 

реками Илеком и Орь. По характеру рельефа представляет сопочную равнину с 

абсолютными отметками высот 280-440метров. 

2. Хромтауский волнисто-увалистый район распологается на водоразделе рек Илек и 

Орь. Этот район представляет собой волнистую слабо озелененную равнину с абсолютными 

отметками 300-400м. Эта равнина расчленена многочисленными мелкими речками, 

являющимися притоками рек Орь и Жаман-Каргала, на ряд мелких водоразделов 

разнотравьем.  

3. Актюбинский увалисто-равнинный район по устройству рельефа представляет 

увалистую равнину, значительно расчлененную широкими долинами и плоскими узкими 

водоразделами. Абсолютные высоты в пределах Хромтауского района 200-400метров. 

Гидрографическая сеть слабо развита и представлена небольшими ручьями и оврагами.  

4. Средне-Орский правобережный увалисто-равнинный район распологается на 

правобережье среднего течения р. Орь (Коктюбинский сельский округ). Район представляет 

слабоволнистую равнину с абсолютными высотами 240-320м, с большим количеством 

мелких озер и западин. По этой равнине почти повсеместно поднимаются над поверхностью 

невысокие холмы и бугры. 

5. Мугоджарский низкогорный район в пределах административного района 

захватывает самую южную часть его (сельские округа «Джамбул» и «Копинский»). 

Район представляет древние сильно сглаженные невысокие горы с многочисленными 

цепочками округлых куполообразных вершин, имеющих наивысшие отметки 500-619 и в 

пределах описываемого административного района – 320-360 метров. Рельеф сильно 

расчленный, грядово-бугристый. Многочисленные бугры, округлые и сглаженные, сложены 

плотными породами, прикрытыми маломощными щебнистым эллювием . 

Естественный почвенный покров района исследований представлен в основном 

темнокаштановыми малоразвитыми и темнокаштановыми неполноразвитыми почвами, 

которые находятся в комплексе с темнокаштановыми карбонатными почвами [8]. 

Темнокаштановые почвы в районе в исследуемой территории формируются на 

средних и тяжелых суглинках. Глубина залегания грунтовых вод здесь обычно более 10 м, 

они не оказывают сколько-нибудь существенного влияния на ход почвообразования.  

Дня темно-каштановых почв характерен темно-серый или темно-каштановый цвет 

гумусового аккумулятивного горизонта (А) мощностью 15- 20 см, слабая уплотненность и 

комковатость.  Буровато-серый или светло- бурый гумусовый горизонт (В) отличается 

значительным уплотнением. Желто-бурый, плотный карбонатный горизонт (С1), ореховатой 

структуры постепенно  переходит в материнскую породу. Мощность гумусового горизонта 

(А+В) составляет 30-50 см.  Выделения карбонатов в форме белоглазки или бесформенных 

белых пятен отмечаются на глубине 30-90 см, вскипание от соляной  кислоты - с 30-50 см. 

Водорастворимые соли и гипс на глубине 1,5 – 2,5 м. 

Поглощающий комплекс темно-каштановых почв насыщен в основном кальцием, 

составляющим 84 – 97% от суммы поглощенных оснований. Содержание магния достигает 

10%, остальное приходится, в основном, на поглощенный натрий. Ряд почвоведов 

Казахстана (В.В. Редков, Ю.Г. Евстифеев и др.)  считают, что морфологической 

особенностью почв темно-каштановых почв является остаточная солонцеватость, 

обусловленная наличием большого количественного омбенного магния. 

Темнокаштановые почвы в верхнем горизонте содержат (в зависимости уровня 

развитости профиля, механического состава и уровня засоленности почвенного профиля) от 

2,5 - 3,0 до 3,5 - 4,5% гумуса. Отношение  С:N составляет 10,4 - 11,4. Карбонаты залегают 

под гумусовым горизонтом. В темнокаштановых почвах карбонаты содержатся в количестве 

4-6%. В лугово-каштановых_почвах, сформированных пониженных массивах территорий, 

прилегающих в промплощадкам предприятий Донского ГОКа, содержание гумуса зачастую 

значительно выше, чем в зональных почвах (до 7 % и выше).  
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Наибольшему техногенному воздействию в настоящее время подвержены почвы 

территорий промышленных площадок Донского ГОКа. Большинство выбросов ингредиентов 

техногенеза сосредоточиваются на поверхности почвы, где происходит их постепенное 

депонирование, что, ведет к изменению химических и физико-химических свойств 

субстрата. 

Данные исследования проводились в период в летнее время 2019 г. для того, чтобы 

определить места отбора проб почвы зон промышленных площадок и получить наиболее 

достоверные данные о геохимическом составе почвенного покрова.  

Материалы и методы исследования. Основная часть фактических данных, 

рассматриваемых в статье, получена в результате полевых исследований 2019 г. 

Проводились наблюдения за состоянием почв в фоновых точках (15-20 км) предприятий 

Донского ГОКа.  Определение тяжелых металлов в исследуемых почвенных участках 

проводились атомно-абсорбционным методом.  

Атомная абсорбция – оптимальный метод анализа следовых количеств металлов. В 

методе атомно-абсорбционной спектрометрии концентрация элемента определяется по 

интенсивности поглощения света с характерной длиной волны атомным паром этого 

элемента [9]. 

 С целью сравнения состояния почв вокруг накопителей отходов предприятия 

Донского ГОКа были взяты данные анализов за 2017-2021гг. по исследуемому объекту, 

которые проводились ДГП ГНПОПЭ «Казмеханобр».  

 

Результаты и обсуждение. 

Проведенные исследования позволили установить, что в почвах фоновых точек 

содержание гумуса составляет 3,3 – 2,2%; рН находится в пределах 7,2-8,3; почвы не 

засолены (сумма солей) составляет 0,041-0,047%), относятся к хлоридному по анионам и к 

сульфатно-содовому по катионам типам почвенного раствора. Здесь отмечено большое 

природное содержание хлоридов.  

В таблице 1 представлены усредненные данные 2019г. по профилям шурфов №3, №4 

и №5, где в числителе указаны валовые содержания металлов, а в знаменателе – их 

подвижные формы. В таблицах 2 и 3 представлены соответственно содержания валовых и 

подвижных форм тяжелых металлов по данным анализа 2017-2019 гг. в сравнении с 2021 г., 

в таблицах 4 и 5 сводный анализ валовых и подвижных форм микроэлементов по отдельным 

шурфам за весь период исследований [10].  

 

Таблица 1 – Среднее содержание тяжелых металлов в почвах, расположенных в фоновых 

точках предприятий Донского ГОКа, мг/кг 
Глубина 

горизонта, см 

Cu Pb Ga Mn Ti V Cr 

Фоновые точки 

0-10 __10,00 _ 

 

__23,33 _ 

 

__3,33 _ 

 

500,00  

 

500,00  

 

256,67  

 

1000,00  

5,44 

10-20 __13,33_ 

 

__16,67_ 

 

3,33 500,00 433,33 256,67 733,33 

5,34 

20-40 __13,33_ 

 

__16,67_ 

 

3,33 400,00 366,67 266,67 1000,00 

6,48 

>40 __20,00_ 

 

__25,00_ 

 

__5,00__ 

 

_350,00_ 

 

_500,00 

 

300,00 

 

500,00 

Средняя __14,17_ 

 

__20,42_ 

 

__3,75__ 

 

_437,50_ 

 

_450,00 

 

270,00 

 

808,33 

5,75 

 

ПДКп 

 23,0 32,00 - 1500,0 - 150,0 - 

3,0* - - - - - - 

Среднее содержания в почвах мира 

 20,0 10,0 30,0 850,0 4600,0 100,0 90,0 

Кларк в земной коре (по А.П.Виноградову) 
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 47,0 16,0 19,0 1000,0 4500,0 90,0 83,0 

Класс опасности 

 2 1 - 3 - 3 - 

* 2 - - - - - - 

Глубина 

горизонта, 

см 

Cr³ Cr Ni Co Zr Zn Ba 

0-10 ______ 

3,67 

____ _ 

1,76 

1183,33  

7,20 

150,00  

 

_63,33  

 

_300,00  

 

_0,00  

 

10-20 ______ 

3,02 

______ 

  2,32 

1116,67 

6,13 

100,00 

 

__56,67_ 

 

__266,67_ 

 

__0,00_ 

 

20-40 ______ 

4,12 

_____ 

2,36 

1116,67 

 

140,00 

 

__63,33_ __233,33_ 

 

__0,00_ 

 

>40 ______ 

 

_____ 

 

175,00 50,00 _60,00 

 

__250,00_ 

 

__0,00_ 

 

Средняя ______ 

3,61 

______ 

2,15 

897,92 

6,67 

 

110,00 

 

 

__60,83_ __262,50_ 

 

__0,00_ 

 

ПДКп 

 - - 35,0 - - 110,0 - 

6,0* 0,05* 4,0* 5,0* - 23,0* - 

Среднее содержания в почвах мира 

 - - 40,0 10,0 300,0 50,0 500,0 

Кларк в земной коре (по А.П.Виноградову) 

 - - 58,0 18,0 170,0 83,0 650,0 

Класс опасности 

 - - - 3 - 1 - 

* 2 - 2 2 - 1 - 

Примечания:    1. Жирным шрифтом выделены показания , превышающие ПДКп; 

                          2. Жирным шрифтом и курсивом выделены показания , превышающие средние содержания в     

                              почвах мира 

                          * - для подвижных форм. 

 

Таблица 2 – Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах, отобранных в 2017-

2021гг. в фоновых точках предприятий Донского ГОКа, мг/кг 
Глубин

а 

отбора, 

см 

Год Сср 

уровн

я 

 

Год Сср 

уровн

я 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Cu (ПДКп – 23 мг/кг, Сср в почвах мира – 20 мг/кг) Pb (ПДКп – 32 мг/кг, Сср в почвах мира – 10 мг/кг) 

0-10 20,00 20,00 15,00 8,33 10,00 14,67 20,00 20,00 15,00 11,00 23,33 17,87 

10-30 20,00 20,00 15,00 7,50 13,33 15,17 20,00 15,00 10,00 6,50 16,67 13,63 

30-60 20,00 20,00 13,33 6,00 13,33 14,53 20,00 15,00 20,00 6,00 16,67 15,53 

>60 20,00 20,00 13,33 6,00 20,00 15,87 20,00 15,00 14,33 6,00 25,00 16,07 

Сср 20,00 20,00 14,17 6,96 14,17 15,06 20,00 16,25 14,83 7,38 20,42 15,77 

Ni(ПДКп – 35 мг/кг, Сср в почвах мира – 40 мг/кг) Cr (Сср в почвах мира – 90 мг/кг) 

0-10 50,00 75,00 1250,0

0 

1167,0

0 

1183,3

3 

747,00 500,00 350,00 1100,0

0 

833,33 1000,0

0 

756,67 

10-30 50,00 75,00 1150,0

0 

1000,0

0 

1116,6

7 

678,33 300,00 250,00 1100,0

0 

1025,0

0 

733,33 681,67 

30-60 50,00 75,00 1100,0

0 

910,00 1116,6

7 

650,33 300,00 250,00 1066,7 850,00 1000,0

0 

693,33 

>60 50,00 75,00 1100,0

0 

843,33 175,00 448,67 300,00 250,00 900,00 1850,0

0 

500,00 760,00 

Сср 50,00 75,00 1150,0

0 

982,50 897,92 631,08 350,00 275,00 1041,7 1139,5

8 

808,33 722,92 

Mn (ПДКп – 1500 мг/кг, Сср в почвах мира – 850 мг/кг) Ti (Сср в почвах мира – 4600 мг/кг) 

0-10 300,0

0 

400,0

0 

1000,0

0 

500,00 500,00 540,00 1000,0

0 

1000,0

0 

635,00 500,00 500,00 730,00 

10-30 300,0

0 

400,0

0 

1000,0

0 

600,00 500,00 560,00 500,00 750,00 650,00 400,00 433,33 546,67 

30-60 300,0

0 

400,0

0 

1166,6

7 

533,33 400,00 560,00 1000,0

0 

1000,0

0 

766,67 400,00 366,67 706,67 

>60 300,0

0 

400,0

0 

1233,3

3 

866,67 350,00 630,00 1000,0

0 

1000,0

0 

700,00 400,00 500,00 720,00 

Сср 300,0 400,0 1100,0 625,00 437,50 572,50 875,00 938,50 691,67 425,00 450,00 675,83 
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0 0 0 

Ga (Сср в почвах мира – 30 мг/кг) V (ПДКп – 150 мг/кг, Сср в почвах мира – 100 мг/кг) 

0-10 н/опр 5,00 3,33 3,33 3,33 2,83 100,00 85,00 60,00 266,67 256,67 153,67 

10-30 н/опр 5,00 2,50 5,00 3,33 3,17 100,00 85,00 60,00 525,00 256,67 205,33 

30-60 н/опр 5,00 3,33 3,33 3,33 3,00 70,00 85,00 56,67 366,67 266,67 169,00 

>60 н/опр 5,00 3,33 3,33 5,00 3,33 100,00 100,00 56,67 383,33 300,00 188,00 

Сср н/опр 5,00 2,92 3,75 3,75 3,08 92,50 88,75 58,34 385,42 270,00 179,00 

Co (Сср в почвах мира – 10 мг/кг) Ba (Сср в почвах мира – 500 мг/кг) 

0-10 50,00 35,00 175,00 590,00 150,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 

10-30 50,00 35,00 275,00 600,00 100,00 212,00 300,00 0,00 0,00 200,00 0,00 100,00 

30-60 50,00 35,00 250,00 356,67 140,00 166,33 200,00 0,00 0,00 6,67 0,00 53,33 

>60 50,00 35,00 216,67 523,33 50,00 175,00 500,00 0,00 0,00 133,33 0,00 126,67 

Сср 50,00 35,00 229,17 517,50 110,00 188,33 300,00 0,00 0,00 100,00 0,00 80,00 

Zn (ПДКп – 110 мг/кг, Сср в почвах мира – 100 мг/кг)  Mo (Сср в почвах мира – 2 мг/кг) 

0-10 300,0

0 

400,0

0 

250,00 233,33 300,00 296,67 3,00 1,50 0,00 1,00 1,00 1,30 

10-30 200,0

0 

350,0

0 

250,00 250,00 266,67 263,33 3,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,10 

30-60 300,0

0 

400,0

0 

300,00 166,67 233,33 280,00 3,00 1,50 0,00 1,00 1,00 1,30 

>60 200,0

0 

350,0

0 

233,33 200,00 250,00 246,67 3,00 1,50 0,00 1,00 1,50 1,40 

Сср 250,0

0 

375,0

0 

258,33 212,50 262,50 271,67 3,00 1,50 0,00 0,75 1,13 1,28 

Примечания:    1. Жирным шрифтом выделены показания , превышающие ПДКп; 

                          2. Жирным шрифтом и курсивом выделены показания, превышающие средние содержания в  почвах мира 

 

 

Таблица 3 – Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах, отобранных в 2017-

2021 гг. в фоновых точках предприятий Донского ГОКа, мг/кг 
Глубина 

отбора, 

см 

Год Сср 

уровня 

 

Год Сср 

уровня 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Zn (ПДКп – 23 мг/кг) Ni (ПДКп – 35 мг/кг, Сср в почвах мира – 40 мг/кг)  

0-10 1,50 0,20 0,43 0,50 н/опр 0,66 7,40 1,80 20,77 5,67 7,20 8,57 

10-30 1,00 0,10 0,00 0,50 н/опр 0,40 7,40 0,90 6,07 4,67 6,13 5,03 

30-60 1,50 0,10 0,20 н/опр н/опр 0,60 8,30 1,30 6,53 н/опр н/опр 5,38 

>60 1,50 н/опр н/опр н/опр н/опр 1,50 9,10 н/опр н/опр н/опр н/опр 9,10 
Сср 

профиля 

1,38 0,13 0,21 0,50 н/опр 0,79 8,05 1,33 11,12 5,17 6,67 7,02 

Co (ПДКп – 5 мг/кг) Cu (ПДКп – 3 мг/кг) 

0-10 5,10 0,00 1,03 0,23 н/опр 1,59 н/опр 0,60 0,00 н/опр н/опр 0,30 

10-30 5,50 0,00 0,47 0,20 н/опр 1,54 н/опр 0,10 0,00 н/опр н/опр 0,05 

30-60 5,00 1,20 н/опр н/опр н/опр 2,29 н/опр 0,90 0,23 н/опр н/опр 0,57 

>60 4,90 н/опр н/опр н/опр н/опр 4,90 н/опр 0,53 0,08 н/опр н/опр 0,31 

Сср 

профиля 

5,13 0,40 0,72 0,22 н/опр 2,58       

Pb  Cr трехвалентный (ПДКп – 6 мг/кг) 

0-10 н/опр 0,50 1,43 н/опр н/опр 0,97 н/опр 0,00 0,00 н/опр н/опр 0,00 

10-30 н/опр 0,50 1,80 н/опр н/опр 1,15 н/опр 0,00 0,00 н/опр н/опр 0,00 

30-60 н/опр 0,50 2,70 н/опр н/опр 1,60 н/опр 0,00 0,00 н/опр н/опр 0,00 

Сср 

профиля 

ср 

н/опр 0,50 1,98 н/опр н/опр 1,24 н/опр 0,00 0,00 н/опр н/опр 0,00 

Crобщ Ga (Сср в почвах мира – 30 мг/кг) Cr шестивалентный (ПДКп – 0,05 мг/кг) 

0-10 3,60 1,80 7,83 3,39 3,67 4,06 3,20 1,20 2,01 0,57 1,76 1,75 

10-30 3,00 2,00 2,80 3,47 3,02 2,86 2,30 2,00 1,33 0,78 2,32 1,60 

30-60 н/опр 2,00 4,27  н/опр 4,12 3,46 н/опр  0,00 0,81 н/опр 2,36 1,06 

Сср 

профиля 

ср 

3,60 1,80 7,83 3,39 3,61 3,46 3,20 1,20 2,01 0,57 2,15 1,47 

Примечания:    1. Жирным шрифтом выделены показания , превышающие ПДКп; 
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Таблица 4 – Результаты сводного анализа валовых форм микроэлементов в пробах грунтов, 

отобранных в 2020-2021 г. в фоновых точках предприятий Донского ГОКа 
Место 

и год 

отбора 

Содержание, мг\кг 

Ba Co Cu Pb V Ti Mn Cr Ni Zr Zn Ga Mo 

Шурф №1 

2020 300,0

0 

50,00 20,0

0 

20,0

0 

92,50 875,00 300,00 350,00 50,00 50,00 250,0

0 

0,00 3,0

0 

2021  0,00 50,00 20,0

0 

20,0

0 

92,50 875,00 300,00 875,00 50,00 50,00 250,0

0 

0,00 3,0

0 

Средня

я 

150,0

0 

50,00 20,0

0 

20,0

0 

92,50 875,00 300,00 612,50 50,00 50,00 250,0

0 

0,00 3,0

0 

Шурф №2 

2020 0,00 20,00 20,0

0 

12,5

0 

70,00 1000,0

0 

500,00 200,00 100,00 50,00 500,0

0 

5,00 0,0

0 

2021  0,00 50,00 20,0

0 

17,5

0 

70,00 1000,0

0 

675,00 200,00 350,00 50,00 275,0

0 

5,00 0,0

0 

Средня

я 

0,00 35,00 20,0

0 

15,0

0 

70,00 1000,0

0 

587,50 200,00 225,00 50,00 387,5

0 

5,00 0,0

0 

Шурф №3 

2020 0,00 450,0

0 

10,0

0 

8,25 50,00 250,00 1375,0

0 

2000,0

0 

2000,0

0 

35,00 200,0

0 

0,00 0,0

0 

2021  100,0

0 

725,0

0 

5,25 3,00 62,50 250,00 1100,0

0 

2750,0

0 

1750,0

0 

50,00 200,0

0 

1,25 0,0

0 

 0,00 266,6

7 

13,3

3 

13,3

3 

200,0

0 

100,00 500,00 1166,6

7 

3000,0

0 

70,00 200,0

0 

0,00 0,0

0 

Средня

я 

3,33 480,5

6 

9,53 8,19 104,1

7 

200,00 991,67 1972,2

2 

2250,0

0 

51,67 200,0

0 

0,42 0,0

0 

Шурф №4 

2020 0,00 150,0

0 

10,0

0 

25,0

0 

50,00 1000,0

0 

1500,0

0 

750,00 1000,0

0 

50,00 350,0

0 

5,00 0,0

0 

2021  150,0

0 

625,0

0 

10,0

0 

12,5

0 

925,0

0 

550,00 550,00 62,50 925,00 50,00 225,0

0 

5,00 0,0

0 

Средня

я 

50,00 280,8

3 

10,8

3 

20,8

3 

491,6

7 

666,67 883,33 595,83 758,33 51,67 250,0

0 

5,00 0,0

0 

Шурф №5 

2019 0,00 70,00 5,00 6,67 50,00 500,00 100,00 466,67 30,00 50,00 200,0

0 

5,00 3,0

0 

2019 0,00 50,00 15,0

0 

20,0

0 

85,00 700,00 250,00 450,00 50,00 60,00 400,0

0 

5,00 3,0

0 

Средня

я 

0,00 60,00 10,0

0 

13,3

4 

67,50 600,00 175,00 458,34 40,00 55,00 300,0

0 

5,00 3,0

0 

Суммарный средний показатель Сср 

 76,67 181,2

8 

14,0

7 

15,4

7 

165,1

7 

668,33 587,50 767,78 664,67 51,67 277,5

0 

3,08 1,2

0 

ПДКп - - 23,0

0 

32,0

0 

150,0

0 

- 1500,0

0 

- 35,00 - 110.0

0 

- - 

Среднее содержание в почвах мира 

 500,0

0 

10,00 20,0

0 

10,0

0 

100,0

0 

4600,0

0 

850,00 90,00 40,00 300,0

0 

50,00 30,0

0 

2,0

0 

Примечания:    1. Жирным шрифтом выделены показания , превышающие ПДКп; 

                          2. Жирным шрифтом и курсивом выделены показания, превышающие средние содержания в почвах мира. 

 

 

Из таблиц 1, 2 и 4 видно, что практически все почвенные горизонты фоновых точек 

характеризуются повышенным содержанием таких микроэлементов как цинк, никель, 

кобальт, хром, ванадий. 
 

Таблица 5 – Результаты сводного анализа подвижных форм микроэлементов в пробах 

грунтов, отобранных в 2020-2021 гг. в фоновых точках предприятий Донского ГОКа 
Место и 

год отбора 

Содержание, мг\кг 

Co Cu Pb Ni Zn Cd Cr Cr трех Cr шести 

Шурф №1 

2020 5,13 н/опр н/опр 8,05 1,38 н/опр 2,50 2,44 0,06 

Шурф №2 
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2020 0,40 0,53 0,50 1,33 0,13 н/опр 3,00 1,93 1,07 

2021 0,27 0,00 1,40 2,50 0,07 0,00 2,53 1,73 0,79 

Средняя  0,34 0.27 0,95 1,92 0,10 0,00 2,77 1,83 0,93 

Шурф №3 

2020 0,20 н/опр н/опр 11,20 0,25 н/опр 5,55 4,38 1,17 

2021 н/опр н/опр н/опр 14,25 н/опр н/опр 8,64 5,85 2,80 

Средняя 0,30 0,00 0,33 12,72 0,13 0,00 6,77 5,18 1,59 

Шурф №4 

2020 0,25 н/опр н/опр 3,65 0,30 н/опр 3,25 2,86 0,40 

2021 н/опр н/опр н/опр 5,00 н/опр н/опр 5,51 2,65 2,86 

Средняя 0,61 0,23 3,53 4,81 0,37 0,00 4,58 2,91 1,68 

Шурф №5 

2020 0,20 н/опр н/опр 0,65 0,00 н/опр 3,51 3,05 0,46 

2021 н/опр н/опр н/опр 0,75 н/опр н/опр 3,11 2,32 0,79 

Средняя 0,20 н/опр н/опр 0,70 0,00 н/опр 3,31 2,69 0,63 

Суммарный средний показатель Сср 

 1,32 0,17 1,60 5,64 0,39 0,00 3,99 3,01 0,98 

ПДКп 

 5,00 3,00 - 4,00 23,00 - - 6,00 0,05 

Примечания:  1. Жирным шрифтом выделены показания , превышающие ПДКп для подвижных форм тяжелых металлов.  

 

 

Исследования 2021 г. показали, что цинк содержится в следующих долях ПДКп (от 

верхнего слоя к нижнему): 2,7 —2,4 — 2,1 — 2,3 (в среднем 2,3).  

Данными анализа двух лет (2020-2021 гг.) установлено, что цинк содержится в 

следующих долях ПДКп долях К (от верхнего слоя к нижнему): 2,7 — 2,4 — 2,6 —2,3 (в 

среднем 2,5). Подвижные формы цинка не превышают установленных нормативов. Таким 

образом, на основании того, что концентрации цинка по почвенному профилю практически 

одинаковы и не зависят от места расположения шурфов,  можно сделать вывод, что 

природная геохимическая аномалия цинка в рассматриваемой техногеосистеме составляет 

около 250-270 мг/кг или 2,3-2.5 ПДКп. 

Как показывают результаты анализов за 2021 г. (таблица 2 - Содержание валовых 

форм тяжелых металлов в почвах, отобранных в 2020-2021 гг. в фоновых точках 

предприятии Донского ГОКа, мг/кг) в почвах фона никель содержится в следующих долях 

ПДКп (от верхнего слоя к нижнему): 33,8-31,9-31,9-5,0 (в среднем 25,6). Подвижные формы 

никеля (таблица 3 - Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвах, отобранных в 

2015-2019гг. в фоновых точках предприятий Донского ГОКа, мг/кг) в почвах фона 

составили:1,8-1,5 (в среднем 1,65 ПДКп). Данными за 4 года можно увидеть следующее 

распределение концентраций никеля по почвенному профилю: 21,4-19,4-18,6-12,8 (в среднем 

18 ПДКп).  

Здесь так же, как и в случае с цинком, наблюдается природная геохимическая 

аномалия. Правда, превышение фоновых концентраций над нормативными показателями 

неравномерно. Например, в почвах шурфа №1 расположенных возле Кызылжарского 

водозабора, никеля обнаружено 50 мг/кг (1,4 ПДКп), а в почвах шурфа №2 (район с. 

Донского) -225 мг/кг (6,5 ПДКп). Пробы почв, отобранных в районе базы отдыха 

Мугоджары, показали концентрации никеля на уровне 500-3000 мг/кг (14-86 ПДКп) 

(Таблица 4 – Содержание валовых форм тяжелых металлов в почвах, отобранных в 2015-

2019 гг. в фоновых точках предприятий Донского ГОКа, мг/кг). Таким образом, можно 

предположить, что ореол распространения природных повышенных концентрации никеля 

направлен в северо-западную сторону от месторождения. Для более детального и 

объективного анализа необходимы более многочисленные точки отбора проб почв.  

В ситуации с кобальтом наблюдаются те же тенденции, что и с никелем. 

Исследованиями 2021 г. установлено, что кобальт в почвах фона содержится в следующих 

долях среднего содержания этого элемента в почвах мира (10 мг/кг): 15,0 - 10,0 - 14,0 - 5,0 (в 

среднем 11,0). Результаты пятилетних наблюдений позволили установить среднее 

содержание кобальта в исследуемых почвах: 20,0 - 21,2 - 16,6 - 17,5 (в среднем 18,8 долей 

среднего содержания в почвах мира). Подвижные формы кобальта почти нигде не 
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превышают установленного норматива в 5 мг/кг. Как уже было сказано, ореол 

распространения природных повышенных концентраций кобальта так же, как и никеля, 

направлен в северо-западную сторону от месторождения.  

В почвах фона валового хрома (таблица 2 - Содержание валовых форм тяжелых 

металлов в почвах, отобранных в 2020-2021 гг. в фоновых точках предприятии Донского 

ГОКа, мг/кг) содержится в следующих долях среднего содержания этого элемента в почвах 

мира (90 мг/кг): 11,1 -82 -11,1 - 5,6 (в среднем 8,9). Данные анализа за 4 года и собственное 

исследование за 2019 год позволили определить среднюю концентрацию валового хрома на 

уровне 680-760 мг/кг (,76-8,5 долей валового содержания в почвах мира). 

 Рассматривая подвижные формы хрома, следует разграничивать хром трех - и шести-

валентный. Па трехвалентному хрому превышения пределов допустимых норм (6 мг/кг) в 

рассматриваемых почвах не обнаружено.  

Установлено, что шестивалентный хром в почвах фона содержится в следующих 

долях ПДКп (от верхнего слоя к нижнему): 35,3 - 46,5 - 47,2 (в среднем 43,0). Здесь же 

необходимо отметить, результатами установлено что концентрации шестивалентного хрома 

в зависимости от почвенного горизонта изменяются следующим образом: с 1,75 до 0,41 мг/кг 

(с 35 до 8,2 ПДКп). В ситуации с хромом 6+ не установлены какие-то колебания 

концентраций в зависимости от места отбора пробы. Таким образом с достаточной степенью 

точности сделать вывод о том, что природное содержание шестивалентного хрома 

колеблется от 35 ПДКп в верхних слоях почвенного покрова до 8 ПДКп в слоях, 

расположенных на глубине ниже 30 см. 

Как видно из таблицы 2, в 2020 году впервые были отмечены превышения 

концентраций ванадия по сравнению с установленными нормативами (от 1,7 до 3,5 ПДКп). 

Результаты данных анализа за 2 года и собственное исследование за 2021 г. показали, 

что концентрация ванадия составляют в среднем по всему почвенному профилю 150-300 

мг/кг (1,2 ПДКп). т.е. в данном случае мы имеем дело с природными повышенными 

концентрациями данного микроэлемента, связанными с геохимической аномалией.  

В случае с мышьяком, возможно, мы имеем дело с ошибкой анализа, повышенные 

концентрации которого обнаружены в 2017 году. Последующие данные анализа за 2020-2021 

гг., и собственные проведенные исследования этот факт не подтвердили.   

 

Заключение. Техногенное преобразование исторически сложившегося почвенного 

покрова в процессе горнодобывающей промышленности ведет к изменению почти всех ее 

свойств (начиная с агрохимических и физических и заканчивая микробиологическими и 

биохимическими показателями), лишая почвенный покров способности выполнять важные 

экологические функции. Результаты исследовании за 2021 г. показали   максимальные 

коэффициенты концентрации тяжелых металлов, превышающие ПДКп установлены для 

ванадия, никеля, цинка, кобальта, хрома и хрома шестивалентного.  

 

Данное исследование было профинансировано Комитетом науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Грант №AP08856347) 
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Аңдатпа. Адамзаттың барлық бағыттағы шаруасы қоршаған ортаға, соның ішінде 

табиғи геожүйелердің құрылымдық тұтастығын өзгеруіне ұрып соғады. Біздің елімізде 

экономиканың негізгі секторларына өндіруші өнеркәсіп, ауыл шарушлығы мен транспорт 

жатады. Олардың дамуы мен өсуі ең алдымен геожүйелердің өзгеруі, нашарлануымен 

байланысты. Топырақ жамылғысының кедейленуі, биогеоценоз құрылымынң азаюы 

территорияның аридизациясына алып келеді. Әсіресе бұл үрдістер ылғалдылығы жеткіліксіз 

аймақтарға тән. Антропогендік фактордың қоршаған ортаның геожүйелеріне ықпал ететін 

үздіксіз процесстер мұқият зерттеу талаптарына сай болу қажет. 

Мақалада Алакөл ойпаты маңындағы геожүйелерге әсер тигізуші антропогендік 

факторларына баға берілген, зерттеу аймағында антропогендік әсер етуші факторлардың 

негізгі бағыттары қарастырылған. Геожүйелерге адам себебінен әсер тигізетін факторларын 

зерттеуінің теориялық-әдістемелік негіздері талқыланған.  Ландшафттық аймақтарды 

белгілеу арқылы зерттеу нысанының физикалық географиялық сипаттамасы берілген.  

Ландшафттар картасы және антропогендік трансформация деңгейі карталары 

ұсынылған. 

Кілтті сөздер. Геожүйе, антропогендік әсер, Алакөл ойпаты. 

 

Аннотация. Практически любая деятельность человека ведет к тем или иным формам 

трансформации окружающей среды, в частности к изменению естественных геосистем, 

меняя их структурную целостность. Основными секторами экономики в нашей стране 

являются добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и 

транспорт. Их развитие напрямую связано с изменением природных геосистем, главным 

образом, в негативную сторону, приводящим к качественным и количественным изменениям 

mailto:ernurturan@mail.ru
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окружающей среды. Ухудшение и деградация почвенного покрова, оскуднение видового 

состава биогеоценоза приводит к увеличению засушливости и аридизации территории. 

Особенно эти процессы типичны для тех регионов, которые расположены в зонах 

рискованного земледелия (степные, полупустынные, пустынные природные зоны). Процессы 

непрерывного воздействия антропогенного фактора на геосистемы окружающей среды 

требуют тщательных исследований. 

В статье дана попытка оценки влияния антропогенного фактора на геосистемы в 

пределах Алакольской впадины, рассмотрены основные направления антропогенной 

деятельности в изучаемой территории. Проанализирована теоретико-методологическая 

основа изучения влияния антропогенных факторов на геосистемы. Описаны физико-

географические характеристика изучаемой территории с подробным выделением основных 

ландшафтных зон. 

Представлены карты ландшафтов и карта степени антропогенных трансформации. 

Ключевые слова. Геосистема, антропогенное воздействие, Алакольская впадина. 

 

Annotation. Almost any human activity leads to some form of transformation of the 

environment, in particular to the change of natural geosystems, changing their structural integrity. 

The main sectors of the economy in our country are mining and manufacturing, agriculture and 

transport. Their development is directly related to changes in natural geosystems, mainly in the 

negative direction, leading to qualitative and quantitative changes in the environment. Deterioration 

and degradation of the soil cover, impoverishment of the species composition of the biogeocenosis 

leads to an increase in aridity and aridization of the territory. Especially these processes are typical 

for those regions that are located in zones of risky agriculture (steppe, semi-desert, desert natural 

zones). The processes of continuous impact of the anthropogenic factor on the geosystems of the 

environment require careful research. 

The article attempts to assess the impact of the anthropogenic factor on geosystems within the 

Alakol depression, the main directions of anthropogenic activity in the studied area are considered. 

The theoretical and methodological basis for studying the influence of anthropogenic factors on 

geosystems is analyzed. The physical and geographical characteristics of the studied territory are 

described with a detailed allocation of the main landscape zones. 

Landscape maps and a map of the degree of anthropogenic transformation are presented. 

Keywords. Geosystem, anthropogenic impact, Alakol depression. 

Введение.  

Понятие термина «антропогенный» обозначает эффект или объект, возникший в 

результате деятельности человека. В отечественной науке этот термин впервые был 

использован профессором геологом А.П. Павловым в 1922 г., ну а в зарубежной –  

британским экологом А. Тэнсли в отношении влияния человека на растительные сообщества 

[1]. В 70-е годы прошлого столетия термин «антропоцен» был введен в научный оборот 

ученым-климатологом П. Крутценом [2]. Этот термин иногда используется в контексте 

загрязнения, вызванного деятельностью человека с начала сельскохозяйственной революции, 

но также широко применяется ко всем основным воздействиям человека на окружающую 

среду [3,4,5]. Многие из действий, предпринимаемых людьми, которые способствуют 

нагреву окружающей среды, связаны со сжиганием ископаемого топлива из различных 

источников, таких как: электричество, автомобили, самолеты, отопление помещений, 

производство или уничтожение лесов [6]. 

Результатом антропогенной деятельности явилось изменение в разной степени 

первичных ландшафтов практически во всех континентах земного шара. По утверждениям 

Г.Н. Голубева [7]  человек подверг изменениям более половины всех геосистем планеты. 

Активное воздействия ощущают на себе также и водные объекты. На сегодняшний момент 

лишь малое их количество соответствуют высоким санитарным требованиям. По этой 

причине систематический мониторинг экологического качества природных объектов очень 
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важен и требует использования различных методов оценки [8]. На современном этапе 

развития промышленного производства методы оценки состояния компонентов среды 

обитания человека начали решать сложные фундаментальные проблемы, в контексте 

которых проблема повышения качества жизни приобретает первостепенное значение. Это 

обуславливает необходимость комплексного экологического мониторинга и 

геоэкологических оценок, которые позволят отслеживать и разрабатывать модель 

антропогенного воздействия в целом [9]. 
На территориях компактного и плотного проживания населения практически не 

сохранились естественные геосистемы. Они заменены новыми видами ландшафтов, такими 

как аграрные угодья (пашни, сенокосы, пастбища), территории, используемые в  

промышленных целях, транспортные узлы, жилые массивы в населенных пунктах.  Другие 

территории менее подвержены трансформации, и как следствие, сохранили элементы 

первичных геосистем. Понятие «геосистема» введенное академиком В.Б. Сочава 

подразумевает собою единство управляемых классификации, геопространство всех уровней, 

в котором раздельные компоненты среды являются в системной взаимосвязи друг с другом, с 

внешним космическим пространством а также с социумом [10]. С.А. Бузмаков [11] 

изменением геосистем объяснял трансформацию биотопических условий, реакцию биоты 

под воздействием антропогенных и/или природных процессов. Г.Н. Голубев [7] выделяет 96 

равнинных зональных ландшафтов, из которых 40 типов подверглись трансформации или же 

вовсе исчезли. В целом, более половины территории планеты (60%) в той или иной форме 

ощутили изменения под влиянием антропогенного фактора.  

Методология. Одним из основопалагающих трудов, посвященных проблемам 

устойчивости ландшафтов к тем или иным видам трансформации являются работы  М.А. 

Глазовской [12,13]. В трудах автора ставится цель дать прогноз степени устойчивости 

ландшафтно-геохимических систем, объединенных в технобиогемы, при нагрузке на них 

техногенных (антропогенных) загрязнений. 

Если говорить о зарубежных примерах исследования антропогенного фактора на 

ландшафты, можно ссылаться на работы следующих авторов. R. Lal и B.A. Stewart оценивали 

мировые потери агропромышленных угодий в результате деградации и заброшенности в 12 

миллионов гектаров в год [14]. Напротив, по словам S.J. Sher, GLASOD (Глобальная оценка 

антропогенной деградации почв в рамках Программы ООН по окружающей среде) приводит 

факты, что с середины прошлого века из-за деградации почв ежегодно теряется 6 миллионов 

гектаров сельскохозяйственных земель [15]. Такие потери связаны не только с эрозией 

почвы, но и с засолением, потерей питательных веществ и органических веществ, 

подкислением, уплотнением, заболачиванием и оседанием [16]. Вызванная антропогенным 

вмешательством ухудшение земель чрезмерно проявляется в аридных регионах. 

Сосредоточив внимание на свойствах почвы, L.R. Oldeman подсчитал, что около 19 млн км2 

мировой суши подверглись деградации; Дрегне и Чоу, которые включили деградацию 

растительного покрова, а также почвы, оценили, что около 36 миллионов квадратных 

километров деградировали в засушливых регионах мира [17]. Несмотря на предполагаемые 

потери сельскохозяйственных земель, количество пахотных земель, используемых для 

выращивания сельскохозяйственных культур, во всем мире увеличилось примерно на 10% с 

середины прошлого века до первой декады нынешнего и, по оценкам, в 2012 году равнялось 

1,396 млрд. га [18]. 

Антропогенная нагрузка на ландшафты, согласно Б.И. Кочурову [19], оценивается по 

видам использования земель и характеру заселения территории. 

Около 46% населения нашей страны, насчитывающей более 19 млн. человек, живут в 

сельских районах и большинство из них зависят от доходов, напрямую или косвенно 

связанных с аграрным сектором [20]. 

Результаты и обсуждение. В силу расположения в переходной зоне между степными 

и пустынными природными зонами, территория Алакольской впадины довольно 

чувствительна к любым внешним механическим воздействиям, особенно влиянию 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

3
0

8
 

антропогенного фактора. В основном котловина представлена в виде пологих, замкнутых 

равнин, высоты которых не достигают 600 м. Территория Алакольской депрессии являет 

собой огромную систему увлажненных угодий с тростниковыми зарослями (1100 км2), где 

расположено более 100 небольших водоемов площадью от 0,5 до 600 га [21]. Если говорить о 

площади и ее границах, необходимо отметить, что практически во всех авторитетных 

источниках она рассматриватеся как продолжение более крупной по масштабу и сложнее по 

строению Балхашской котловины. Единственный источник, выделяющий эти два довольно 

схожих по природе физико-географических районов – КНЭ («Казахстан». Национальная 

экономика 1997-2008 гг.). 

Изучаемая территория была подвержена антропогенным воздействиям еще с 

древнейших времен о чем свидетельствуют найденные неразгробленные захоронения 

сакской культуры по трассе Таскескен-Бакты, датируемой ІІІ-ІV вв. до н.э. Если до ХХ века 

основной деятельностью населения служила отгонное скотоводство, то последнее столетие 

ознаменовалось переходу к оседлому образу жизни, развитию индустриальной 

промышленности. Все это усилило антропогенную нагрузку на ландшафты и привело к 

определенным ее изменениям. 

На территории Алакольской впадины можно выделить семь основных ландшафтных 

зон (рис.2): 

1. Межгорная эоловая равнина, сложенная песками с разнотравно-полынно-

еркековой растительностью на песках и серобурых почвах; 

2. Предгорная аллювиально-пролювиальная слаборасчлененная равнина, 

сложенная лёссовидными суглинками, валунно-галечниками с эфемерово-серополынной, 

боялычево-кейреуково-серполынной растительностью на серобурых нормальных и лугово-

бурых почвах; 

3. Предгорная аллювиально-пролювиальная слаборасчлененная равнина с 

эфемерово-боялычево-серополынной растительностью на серобурых нормальных почвах; 

4. Предгорная аллювиально-пролювиальная слаборасчлененная равнина со 

злаково-серополынной растительностью, чиевыми, ажрековыми  лугами на сероземных и 

лугово-сероземных солонцевато-солончаковатых почвах; 

5. Межгорная озерно-аллювиальная равнина, сложенная суглинками, супесями, 

песками, глинами с эфемерово-серополынной, кейреуково-серполынной растительностью на 

серобурых почвах с луговыми солонцами; 

6. Межгорная озерно-аллювиальная равнина с кокпековой, чернополынно-

шведково-биюргоново-кокпековой растительностью на серобурых нормальных почвах с 

луговыми солонцами; 

7. Межгорная озерно-аллювиальная вогнутая равнина, сложенная илистыми 

глинами, суглинками, песками с тростниковой и клубнекамышевой растительностью на 

лугово-болотных с солончаками болотах. 
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Рис.2. Ландшафтная карта Алакольской впадины 

 

Классификация по антропогенной деятельности, составленная профессором С.П. 

Горшковым [22], позволяет выделить на территории Алакольской впадины следующие их 

виды: 

Сельскохозяйственная. Урджарский район является лидером в ВКО по уровню 

производства валовой продукции сельского хозяйства. Сфера сельского хозяйства района 

основана на животноводстве и растениеводстве. 

 Площадь района – 2,5 тыс гектара, из них посевная площадь – 196 тыс га, сенокоса  - 

86 тыс га, пастбища – 1,5 тыс га. В 2019 году посевная площадь составила 182 тыс га. В том 

числе зерновых культур – 50 тыс. га, масличных культур – 76 тыс га, из них: (подсолнечника 

72 005 га, сафлора 2 987 га, сои 958 га), картофеля 2,5 тыс га, овощей 1,5 тыс га, бахчевых 

культур 1,5 тыс га, кормовых культур – 48 тыс га  [23]. 

Активное воздействие и увеличение антропогенной нагрузки на растительный покров 

в территориях сельскохозяйственных угодий грозит стать поводом для понижения 

привлекательности ландшафтов для путешественников и туристов. Кроме того  искоренение 

растительности может привести к падению уровня воды в реках, что отразится на 

доступности качественной питьевой воды в урбанизированных населенных пунктах, 

усилении сезонной недостаточности воды и др. [24]. 

По району количество крупного рогатого скота 105 тыс. голов, в том числе коров – 53 

тыс голов,  лошадей – 29 тыс. голов  овец и коз – 192 тыс голов, домашней птицы 131 

тыс голов [23]. 

Благодаря технологиям точного земледелия появляются возможности для ведения 

новшества аграрного хозяйства, за счет которых можно уменьшить или же полностью 

предотвратить негативные последствия на геосистемы. 

Животноводство влияет на природу меньше. Его факторы воздействия таковы: 

• перевыпас - то есть выпас скота в количествах превышающих способности пастбищ к 

восстановлению 

• непереработанные отходы животноводческих комплексов 
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К основным изменениям, вызываемым деятельностью агропромышленного сектора 

можно отнести следующее: 

• загрязнение вод суши (реки, озера) и ухудшение водных экосистем при 

эвтрофикации; загрязнение грунтовых вод; 

• истребление лесов и деградация лесных геосистем; 

• нарушение водного режима на существенных территориях (при ведении 

ирригационных и других видов работ); 

• деградация по причине системного нарушения почв и растительного покрова; 

• искоренение естественных местобитаний многих видов живых организмов и как 

результат вымирание и исчезновение редковстречающихся и прочих видов [24]. 

В регионе проводятся комплекс адаптационных мер как средство борьбы с деградацией 

сельскохозяйственных земель (сельский потребительский кооператив «Уржар ет») [25]. 

Использовались следующие методы землепользования, такие как посадка адаптированных к 

локальным условиям видов многолетних трав и организация пастбищного оборота, а также 

использование альтернативных источников энергии для улучшения условий жизни и труда 

людей на пастбищах. Перевыпас скота и бесконтрольное увеличение пастбищной нагрузки 

(увеличение поголовья всех видов скота) в прибрежной зоне и вокруг населенных пунктов 

привели к деградации около 30% сенокосно-пастбищных угодий территории. Земли в 

радиусе 8-10 км от жилых массивов подвержены деградации. Это не только негативно 

сказывается на здоровий людей, населяющих эти края, но и приводит к ухудшению 

экологического баланса всего региона. 

До ХХ века в этих краях, как и во многих других регионах Казахстана поколениями 

люди занимались полукочевым скотоводством, благодаря которому естественные 

ландшафты и кормовые угодья получали возможность восстанавливаться от нагрузок и 

степень негативного антропогенного воздействия на них сводился к минимуму. И в наши 

дни этот подход мог бы давать положительные результаты но недоступность пунктов 

снабжения питьевой водой, а также  и электроэнергией на далекорасположенных 

пастбищных угодьях делает возрождение этого проверенного временем метода их 

использования крайне трудновыполнимым. 

В целях минимизации потерь плодородия, а также регулирования пастбищной нагрузки 

в течение года организован пастбищеоборот на площади 1000 га. С использованием 

адаптированных к местным условиям посевных видов многолетних трав организованы 

сенокосы; продуктивность кормовых угодий по сравнению с естественными угодьями 

возрасла в разы. Проект содействовал аккумуляции в почве 0,4-0,5 т органического вещества 

в год, возмещению полезной кормовой растительности и сохранению ее плодородия на 

уровне 3-4 ц/га. За счет использования экологически чистых и в то же время более 

эффективных технологий финансовые затраты в создание одного гектара кормовых угодий 

снижены практически на половину. 

Коммуникационно-транспортная. В регионе проложены 965 км автомобильных дорог 

из которых 30 % имеют важность республиканского значения (с твердым покрытием, 

асфальтированные). Несмотря на роль «кровеносного сосуда» в экономике, транспортные 

пути оказывают и негативное воздействие на местные ландшафты, что отражается в: 

➢ перераспределении огромных масс рыхлых и сильных грунтов; 

➢ увеличении силы ветра; 

➢ формировании новых инженерно-геологических последствии: просадочность 

грунтов, заболачивание, суффозия, эрозия, оползни, морозные пучения; 

➢ загрязнении гидро-химического состава подземных вод. 

Приспособливаемость рельефа трасс автомобильных магистралей к естественным 

условиям занимает период в 8-10 лет [26]. 

Добыча полезных ископаемых. Алакольское месторождение угля – расположено на 

территории Алматинской и Восточно-Казахстанской области не далеко от озера Алаколь в 

15 км от железнодорожной линий Актогай-Дружба [27]. Угленосная толща мощностью 

https://wikicom.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikicom.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wikicom.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://wikicom.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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свыше 300 м сформировалась в осадочных отложениях юрского периода. Угленосные слои 

мощностью 100—125 м состоят из песчаников, алевролитов, конгломератов, 

угольных аргиллитов и шести угольных пластов.  

Типы углей – гумолиты и сапрогумолиты. Содержание углерода 73,8 %, серы (0,4-

0,94 %) и золы (3,1-8,6 %). Угли месторождения характеризуются высокой теплоемкостью 

(7220-7450 ккал/кг) [28]. 

 Угли Алакольского месторождения предназначены для хозяйственных нужд 

общества, слоевого и пылевидного сжигания, производства материалов (цемента, кирпичей, 

извести). На месторождении используются наилучшие доступные технологии в процессах, 

связанных с добычей, производством, транспортированием, применением и хранением углей 

и продуктов их переработки, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую 

среду.  

По степени воздействия на организм человека уголь относится к IV классу опасности 

– по ГОСТ 12.1.005. общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны при 

работе с углем – по ГОСТ 12.1.005. Общие требования безопасности при работе с углем – по 

ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.3.002. Общие требования пожарной безопасности – по ГОСТ 

12.1.004  [18]. 

Урбано-промышленное. В регионе нету крупных городов и мегаполисов в силу 

природно-климатических факторов, а также отдаленности от крупных транспортных 

магистралей. Из крупных населенных пунктов можно отметить села Уржар 

(административный центр Уржарского района, население 13 тыс чел), Маканчи (население – 

12 тыс чел),  поселок Актогай (6 тыс чел) и город Ушарал (Алматинская область, население – 

18 тыс чел). 

Исходя из этих данных в регионе сложилась следующая ситуация (рис 2). Более 2/3 

территории подвержены умеренной и фоновой (незначительной)  степени антропогенной 

трансформации, что объясняется несколькими причинами: а) низкая плотность заселенности 

территории; б) отсутствие крупных промышленных месторождений полезных ископаемых. 

Области средней и высокой степени трансформации (занимают около 1\5 от общей 

территории) сложились возле населенных пунктов и вдоль рек и побережья крупных озер. На 

долю территории с очень высокой и тотальной степенью трансформации приходится около 

8% от общей территории.  

 

https://wikicom.ru/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://wikicom.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://wikicom.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://wikicom.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://wikicom.ru/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://wikicom.ru/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
https://wikicom.ru/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://wikicom.ru/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://wikicom.ru/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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Рис. 2. Карта антропогенной трансформации Алакольской впадины 

 

Заключение и выводы. Антропогенный фактор как основная причина 

трансформации геосистем на планете давно превратился в объект изучения многих научныих 

дисциплин. Изданы и издаются различные научные труды, посвященные методам и 

подходам к его изучению. Для получения более детальных сведений применяются 

достижения науки и техники (дистанционное зондирование, геоинформационные системы). 

Геионформационная программа ArcGIS позволяет дешефрировать космоснимки и получать 

тематические карты высокой точности. При подготовке статьи благодаря этой программе 

нами были созданы ландшафтная карта и карта антропогенной трансформации Алакольской 

впадины.  Результаты статьи могут быть использованы в качестве теоретического и 

методического пособия в учреждениях среднего и высшего образования в целях изучения 

геосистем Алаольской впадины. 

Основным показателем антропогенной деятельности, влияющим на изменение 

ближайших ландшафтов является сельскохозяйственный сектор. При этом необходимо 

отметить, что местные сельские кооперативы проводят комплекс мер, направленных на 

минимализацию негативного влияния на окружающую среду. 
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Абстракт. В статье приводится комплексное физико-географическое описание одной 

из малоизученных территорий Центрального Казахстана – геосистем Каркаралинских 

низкогорий. Рассмотрено физико-географическое положение, рельеф и геологическое 

строение, климатическая характеристика, почвенно-растительный покров, а также изучены 

экологические проблемы геосистем Каркаралинских низкогорий и пути их решений.  

Ключевые слова: лесные ландшафты, фиторазнообразие, экосистема, геосистема, 

биоразнообразие. 

 

Введение  

Геосистемы Каркаралинских гор одна из малоизученных территорий Центрального 

Казахстана. Лесные ландшафты Каркаралинских низкогорий имеет своеобразный рельеф, 

геологическое строение, климат, фиторазнообразие и животный мир. К тому же данная 

территория в результате антропогенной нагрузки подвержена изменению. Поэтому изучение 

экологических проблем и современного состояния геосистем имеет особый интерес.  

Целью исследования является изучение комплексной физико-географической 

характеристики геосистем Каркаралинских низкогорий. 

 

Методики и материалы 

В ходе полевых исследований была составлена краткая характеристика по 

фиторазнообразию с указанием геоморфологических принадлежностей ключевых участков. 

Были созданы обзорная и тематическая карты объекта исследования. На завершающей 

стадии исследования представлена интерпретация результатов с выявлением причинно-

следственных связей состояния и флуктуаций экосистем. Источниками данных являются 

космические снимки поверхности Земли Геологической службы США, полевые 

исследованиям по 5 ключевым участкам. Результаты работ позволяют дать характеристику 

изучаемому объекту исследования, определить отличительные свойства на ключевых 

участках, а также возможные причины различия изучаемой местности. 

http://riverbp.net/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_1_of_5_(2004).pdf&page=168
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD._%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9965938997
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В работе использовались общегеографические методы (Беручашвили, 2007:218). С 

целью предварительного ознакомления с объектом исследования, а также выявления степени 

соответствия картографического материала территории, выработки единой для всего 

маршрута методики наблюдений и фиксации компонентов выполнена рекогносцировка 

местности. Исследования почвенного покрова на ключевых участках осуществлялись с 

применением методики Фридланда В.М. Закладка почвенных шурфов осуществлялись с 

учетом рельефа местности. При этом отбирались, главным образом, наиболее высокие 

(элювиальные ландшафты) и наиболее низкие (аккумулятивно-элювиальный или 

супераквальный ландшафты) места (Фридланд, 1972: 423). На территории объекта 

исследования были заложены 7 ключевых участков (табл. 1.) 

 

Результаты и их обсуждение 

Территория геосистем Каркаралинских низкогорий расположена в восточной части 

Карагандинской области и занимает территорию 3196 км2 (Рис. 1). Протяженность с севера 

на юг составляет 68 км, а с запада на восток 53,5 км. На территории располагаются две реки: 

Каркаралинка и Жарлы. 

 
Рисунок 1. Границы геосистем Каркаралинских низкогорий 

 

В ходе полевых исследований нами был составлен маршрут из нескольких ключевых 

участков, в результате которых была проведена глазомерная съемка местности, собраны 

гербарии и составлена физико-географическая характеристика (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Ключевые участки территории 

№ Координаты 

1 49,34 с.ш.; 75,71 в.д 

2 49,38 с.ш; 75,73 в.д 

3 49,35 с.ш.; 75,74 в.д 

4 49,65 с.ш.; 75,01 в.д. 

5 49,42 с.ш.; 75,12 в.д. 

6 49,52 с.ш.; 75,05 в.д 

7 48,25 с.ш.; 75,28 в.д 

 

Каркаралинские горы — горный массив в Каркаралинском районе Карагандинской 

области Казахстана, восточная часть Казахского мелкосопочника. 
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Горы сложены гранитами, порфиритами, кварцитами и другими породами. Склоны 

расчленены долинами и лощинами. Высшая отметка массива — 1403 м (пик Комсомольский 

— часть горы Жиренсакал в южной части горного массива). Другие высокие вершины — 

Шанкоз (1360 м) на севере, Коктобе (1254 м) на западе, Мырзашокы (1169 м) на юго-западе, 

Акте рек (1230 м) на юго-востоке, Каркаралы (1206 м) на северо-востоке. Гора Каркаралы с 

зубчатыми вершинами дала название всему горному массиву. Многочисленны озёра: 

Улькенколь, Чёртово (Шайтанколь), Пашенное, Бассейн, Кишиколь, Шурыкколь и др. В  

далеком прошлом здесь возвышались более мощные хребты, которые со временем 

разрушились и разделились на множество мелких гряд и сопок. Их крутые склоны сильно 

расчленены эрозией, и скалистые гребни чередуются с глубокими ущельями и долинами. 

Обнаженные во многих местах гранитные плиты как будто наложены друг на друга в виде 

каменных «матрацев», а отдельные скалистые останцы имеют причудливые очертания.  

По горным ущельям сбегают ключи, дающие начало небольшим речкам. Имеются 

живописные озера Шайатнколь, Бассейн, Кендара, Пашенное, Улькенколь. Встречаются и 

небольшие водоемы, а также заполненные водой котлованы в гранитных скалах. Питание рек 

и озер преимущественно дождево-снеговое, реже – подземное. 

Климат территории резко континентальный с большими годовыми и суточными 

колебаниями температуры, обилием солнечного света и тепла, преобладанием летних 

осадков над зимними и частыми засухами в летний период. Среднегодовая температура 

воздуха равна 1,4⁰С, средняя температура января -14,4⁰С, июля +18⁰С. Продолжительность 

безморозного периода составляет 100-125 дней. Годовое количество осадков 250-350 мм, в 

среднем 279 мм. Снежный покров устанавливается во второй половине апреля. 

По характеру почвенного покрова гранитные низкогорья заметно отличаются от 

окружающей равнинной местности. Под сосновыми лесами залегают лесные темноцветные и 

горно-лесные дерново-подзолистые почвы. Под сосновыми редколесьями на элювии развиты 

лишь примитивные зачаточные или фрагментарные почвы. Они маломощные, запас гумуса, 

элементов питания в них невелик, что определяет относительно низкую продуктивность 

древостоев. В долинах ручьев под березово-осиновым лесом развиваются аллювиальные 

глеевые и лесо-луговые почвы. На изучаемой территории за пределами низкогорий 

преобладают южные черноземы с достаточно четко видимыми почвенными горизонтами. 

(Рис. 2) 

 
Рисунок 2. Почвенный профиль ключевого участка №2 
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Сосновые леса (Pinus sylvestris) представлены, по большей части, лишайниковым, 

разнотравным, мохово-разнотравным типами, они расположены по крутым склонам узких 

ущелий и занимают межгорные долины. По дну ложбин имеются маленькие участки с 

участием в травяно-кустарничковом ярусе бореального мелкотравья Chimaphilla umbellata, 

Moneses uniflora, Orthillia secunda, Pyrola chlorantha, по склонам встречаются боровые виды 

Solidago virgaurea, Trifolium lupinaster. На выветрелых гранитах в сосняках растут 

мезоксерофиты: Allium nutans, A. lineare, Veronica incana, Orostachis spinosa, Melandrium 

viscosa. В лишайниковых сосняках травянистые растения имеются необильно: Carex supine, 

Antennaria dioica, Archyrophorus maculate, Dracocephalum nutans, Fragaria vesca. В 

описанных степных лесах, помимо типичных представителей бореальной флоры, 

встречаются также неморальные реликты, в их числе некоторые виды, свойственные 

широколиственным и хвойно-широколиственным лесам: сердечник (Cardamine impatiens) 

мятлик дубравный (Poa nemoralis), копытень европейский (Asarum europaeum) 

(Горчаковский, 1987), (Дикарева, 2014).  

Фиторазнообразие равнинной территории представлено разнотравьем с преобладанием 

полынной растительностью. Местами встречаются деревья (карагачи, березы) в сочетании с 

кустарниковой растительностью (шиповник, смородина) у подножий холмов. Основные 

представители растительности: полынь, типчак, ковыль. Изучаемая территория местами 

подвержена воздействиям пастбищного угодья, отчего растительность частично прорежена. 

Еще одним показателем антропогенного воздействия на геосистемы является наличие 

на территории изучаемой местности действующей горнообогатительной фабрики (рис 3.) 

Медь здесь добывается открытым способом. 

 

 
Рис 3. Карагайлинская горнообогатительная фабрика филиала ТОО  «Корпорация 

Казахмыс» - ПО «Карагандацветмет» 

 

Добыча полезных ископаемых открытым способом оказывает воздействие 

механических нарушений ландшафтов. В их числе снижение уровня грунтовых вод 

вследствие выборки пород и образования карьеров, изменение гидрохимического состава 

природных вод. Существенным является выпадение пыли и усиление целого ряда 

эрозионных явлений, включая водную эрозию и дефляцию. Причиной этих явлений может 

служить изменение растительного покрова, смена видового состава и характера рельефа. 
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Касаемо геосистем Каркаралинских низкогорий, работа по расширению сети особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) ведется очень медленно. Из имеющихся особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) финансируются исключительно 

Каркаралинский государственный национальный природный парк и Буйратау и то, в 

недостаточном объеме. На территории Каркаралы не уделяется достаточного внимания 

биотехнических мероприятиям по сохранению и улучшению биоресурсов, не смотря на то 

что их численность уменьшается из-за браконьерства и ухудшения условий обитания. 

Сейчас одной из важнейших задач сохранения природы и биоресурсов является охрана 

генофонда флоры и фауны, потому что утрата каждого вида может нанести ощутимый вред 

социально-экономическим и эколого-географическим интересам общества. Во всех районах 

Центрального Казахстана наблюдается обедненение флоры и фауны. Для редких и 

исчезающих видов растительного и животного мира неумеренный промысел, браконьерство 

и разрушение их естественных местообитаний грозит полным уничтожением. Отсутствуют 

или явно недостаточны широкие и системные инвентаризационные исследования флоры и 

фауны (Габов, 2020).  

 

Выводы 

Таким образом, для сохранения улучшения экологической ситуации геосистем 

Каркаралинских низкогорий, необходима деятельность, направленная на разработку и 

внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных 

комплексов, охраны историко-культурных объектов в условиях рекреационных нагрузок, а 

также прогноза экологической обстановки по данным мониторинга.  

Итак, для восстановления и поддержания ресурсного биоразнообразия необходимо:  

• углублённое и всестороннее изучение флористического состава Каркаралинских 

низкогорий; 

• восстановление почв, нарушенных пахотным использованием на территории 

Каркаралинских низкогорий. Рекультивация позволяет вернуть нарушенные земли в состав 

сельскохозяйственных угодий, использовать их под леса, водоемы, зоны отдыха, жилищное 

и промышленное строительство. Рекультивации могут подлежать выемки карьеров, 

торфоразработки, породные отвалы шахт и карьеров, площадки буровых скважин и т.п. При 

соблюдении научнообоснованных технологий рекультивации нарушенных земель возможно 

в течение 3-5 лет превратить в высокопродуктивные угодья. 

• улучшение климата (лесопосадки). Лесовосстановление применяется для создания 

новых лесов или улучшения состава древесных пород в уже существующих. 

• улучшение гидрохимического и гидрологического режимов с использованием 

эффективных биофильтров от удобрений, пестицидов и животноводческих стоков (леса и 

ветланды –травяные болота и влажные луга); 

• формирование системы полезных симбиотических связей 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 

 

Жанабаев Даурен Жанабаевич, Джаналеева Кульчихан Мухитовна, Абишева Жанар 

Даулетовна, Ахметжанов Файзулла Касымович 

 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан 

 

Аннотация. Целью настоящей статьи является показать особенности геологического 

строения Восточного Казахстана путем схематического отображения древних геологических 

отложений для возможности в дальнейших исследованиях определения геоморфологической 

структуры и новейших изменений в рельефе антропогенного характера, влияющих прямым 

образов на формирование геосистем Восточного Казахстана. Проведено обобщение и 

детальный анализ наиболее распространенных геологических отложений в пределах 

рассматриваемой территории. Схематическое отображение произведено с использованием 

геоинформационной системы ArcGis 10.5.1 на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000. 

Ключевые слова: геологическое строение, Восточный Казахстан, формирование 

геосистем, геологические отложения. 

 

1. Введение 

Восточно-Казахстанская область по площади территории занимает третье место в 

Республике Казахстан среди других областей и равна 283,23 тыс. км2. Особенности 

географического положения Восточно-Казахстанской области заключаются в том, что она 

расположена в глубине самого крупного континента Евразии в пределах его центральной 

части на границе великих равнин – Западной Сибири, Средней Азии и Казахстана. На ее 

территории находятся полюс континентальности планеты и географический центр Евразии. 

Природа Восточного Казахстана отличается разнообразием и во многом уникальна. 

Контрастность – одна из ее главных особенностей. Амплитуда рельефа варьирует в 

интервале от 145 до 4500 метров над уровнем моря (гора Белуха). На территории четко 

проявляется закон вертикальной поясности климата, растительности, почвы. Флора и фауна 

Восточно-Казахстанской области отличаются исключительным видовым богатством, что 

объясняется большим разнообразием природных условий. В регионе сохранились реликты 

третичного периода – туранговые колки, Прииртышский и Каиндинский сосновые боры, 

Синегорская пихтовая роща. При крайней ограниченности лесов в Казахстане, 

составляющих всего 4% от всей площади Республики, Восточно-Казахстанская область 

занимает особое место по запасам лесных и охотничьих ресурсов. Здесь сосредоточено почти 

70% лесов Республики. Природные ландшафты, горные и речные системы Восточного 

Казахстана объединяются главной водной артерией - рекой Иртыш. Протяженность реки 

Иртыш составляет 4 248 км, что длиннее крупнейших Сибирских рек Енисея и Оби. 

Водосборная площадь Иртыша больше, чем у Волги, и охватывает территорию 1 595 680 

км2. Восточный Казахстан является основным стокоформирующим районом Иртышского 

речного бассейна с модулированием стока 3,8 – 5,6 л/сек с 1 км2 ежегодно. Потери воды на 

испарение с водной поверхности в Восточном Казахстане незначительны, по сравнению с 

другими регионами бассейна реки Иртыш. Гидрологический режим подвержен резким 

изменениям и отличается от естественного, что связано с зарегулированием стока реки на 

территории Восточного Казахстана тремя водохранилищами. Основное назначение 

водохранилищ – энергетическое. Характер естественного стока бассейна реки Иртыш, 

главным образом, находится под влиянием таяния снегов и ледников. Реки Восточного 

Казахстана относятся к бассейну Северного Ледовитого океана и внутреннему бессточному 

Балхаш-Алакольскому бассейну. Восточно-Казахстанская область имеет достаточно густую 

сеть рек и озер, богата подземными водами. Горные системы Южного Алтая являются 
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центрами современного оледенения. Воды тесно взаимосвязаны с климатом и другими 

компонентами природы и оказывают на них прямое воздействие. Долина Иртыша пересекает 

регион с юго-востока на северо-запад. На правобережье реки горные ландшафты 

характеризуются преобладанием, лесных, разнотравно-злаковых, высоко-нивальных видов, 

многоводностью и большой густотой речной сети. Реки характеризуются значительными 

уклонами (40-50 м на 100 м и более), большими скоростями течения (2-5 м/с). Все реки 

области имеют преимущественно снеговое питание, вода в реках в период половодья мало 

минерализована, в межень минерализация увеличивается. По химическому составу воды в 

основном гидро-карбонатно-кальциевые в течение года и пригодны для всех видов бытового 

и сельскохозяйственного водоснабжения, полива полей и технических нужд. К 

региональным особенностям можно отнести и климатические условия области. 

Температурный режим территории зимой складывается под воздействием отрицательного 

радиационного баланса и частых выносов северных арктических масс воздуха, создающих 

чрезвычайно суровые морозные зимы. В условиях гор зимой отмечается интенсивное 

радиационное выхолаживание, сток холодного горного воздуха и застаивание его в 

предгорьях и закрытых участках долин. Верхние участки склонов, имеющие хороший 

воздухообмен с атмосферой, имеют более высокую температуру по сравнению с долинами и 

котловинами. Характерной особенностью весеннего и осеннего периодов является 

повсеместная неустойчивость погоды, частые возвратные холода. Ветровой режим на 

территории области характеризуется чрезвычайным разнообразием, обусловленным, в 

основном, разнообразием рельефа. Зимой на равнинной части области преобладают ветры 

южных, юго-западных направлений. Ближе к горам в предгорной зоне - южных, юго-

восточных. В горах направление ветра зависит от ориентации горных долин. Поскольку все 

основные долины в области ориентированы с запада на восток, то здесь отмечается 

преимущественно западно-восточный перенос. Летом, повсеместно, за исключением горных 

долин, преобладают ветры северных, северо-восточных направлений. В горных долинах, как 

и зимой, преобладают западно-восточные ветры. Скорости ветра имеют, а основном, 

небольшие значения. Предгорья и горные районы области характеризуются наиболее 

низкими скоростями и большой повторяемостью штилей (до 80%). Средние скорости ветра 

равны 2,5 - 3,5 м/с. Однако в отдельных районах области сильные ветры (15 м/с и больше) не 

являются исключением, и среднее число дней за год с таким ветром достигает 18-20. 

Наибольшая ветровая деятельность наблюдается в районах станций Жангиз-Тобе, Караул, 

Жарма. В среднем многолетнем за осенне-зимний период (октябрь - март) здесь наблюдается 

от 70 до 105 дней с сильным ветром (силой 15 м/с и более) [16]. 

На Рисунке 1 представлено географическое расположение Восточно-Казахстанской 

области в пределах территории Республики Казахстан (https://rus.azattyq.org/a/29136799.html 

- 04.05.2022г.).   

 

https://rus.azattyq.org/a/29136799.html
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Рисунок 1 – территория Восточного Казахстана 

 

В описании геологических особенностей в пределы исследуемого региона входят 

территории: Горный Алтай, Рудный Алтай, Нарымский хребет, Прииртышская равнина, 

Калбинский хребет, Юго-Западная Калба, Зайсанская впадина, Тарбагатайский хребет и 

Саурский хребет. 

Геологическое изучение территории Восточного Казахстана началось в 20-40 годы XX 

века. В этот период были открыты крупнейшие месторождения цветных и благородных 

металлов и полиметаллов. Благодаря интенсивному осваиванию полезных ископаемых, были 

пробурены региональные скважины, благодаря которых была изучена и составлена вся 

стратиграфия древних геологических отложений изучаемой территории. С тех пор, как в 

довоенное, так и в послевоенное время, и до наших дней проводятся геологические 

изыскания и доизучения территории Восточного Казахстана. Основными исследователями 

именно геологического строения изучаемой территории являются: Высоцкий Н.К. (1896г.), 

Васильевский М.М. (1924 г.), Сатпаев К.И. (1927-1930 гг.), Мейстер А.К. (1930 г.), Кассин 

Н.Г. (1931 г.), Нехорошев В.П. (1931-1932 гг.), Елисеев Н.А. (1932 г.), Коржинский Д.С. 

(1932 г.), Меркулов П.Л. (1935 г.), Василенко В.К. (1961 г.), Сидоренко А.В. (1967 г.), 

Чакабаева С.Е. (1976 г.), Бетехтиной О.А. (1979 г.), Радчанко Н.Л. (1979 г.), Кошкин В.Я. 

(1991 г.). 

2. Геологическое строение и геологические отложения Восточного Казахстана 

Восточный Казахстан по своему геологическому строению весьма разнообразен. В 

северо-западной части региона развиты, главным образом, кайнозойские отложения, которые 

к юго-востоку и юго-западу сменяются палеозойскими. В пределах исследуемого региона в 

палеозое развиты все отделы до перми включительно, представленные как морскими и 

континентальными, так и вулканическими образованиями [12].  

С целью в дальнейших исследованиях определения геоморфологической структуры и 

новейших изменений антропогенного характера, влияющих прямым образов на 

формирование геосистем Восточного Казахстана, проведено обобщение и детальный анализ 

наиболее распространенных геологических отложений в пределах рассматриваемой 

территории. 

В пределах Восточного Казахстана выделяются семь основных геологических 

отложений: метаморфическая толща, девонские отложения, карбоновые отложения, 
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пермские отложения, мезозойские отложения, неогеновые отложения (третичные) и 

четвертичные отложения [12].  

Схематическое отображение произведено с использованием геоинформационной 

системы ArcGis 10.5.1 на схематической основе Геологической карты Казахской ССР 

масштаба 1:500 000 [14]. 

2.1 Метаморфическая толща 

На территории Восточного Казахстана нет достоверно установленных (по 

стратиграфическим взаимоотношениям или по определениям абсолютного возраста) 

докембрийских отложений. Некоторые геологи предполагают наличие таковых, исходя из 

степени метаморфизма отложений, но этот критерий не является бесспорным для 

обоснования возраста. Основываясь на фактических данных, полученных для смежных 

территорий – Горного Алтая и Чингиза, можно полагать, что фундаментом палеозойских 

отложений рассматриваемой территории являются верхнепротерозойские, а не более древние 

толщи; на дневной поверхности они здесь нигде не обнажены, а погребены под 

палеозойскими складчатыми толщами. Геологически это герцинская складчатая область, 

сформировавшаяся на месте существовавшей в среднем палеозое Зайсанской 

геосинклинальной области. К наиболее древним отложениям в пределах Алтая относится 

однородная по облику толща метаморфических пород, а именно хлоритовых и кварцево-

слюдистых, серицитовых, тальковых сланцев, гнейсов и других пород, образовавшихся за 

счет метаморфизации глинистых сланцев, мергелей, песчаников, конгломератов, 

вулканических туфов лав и других отложений [13]. 

Известняки превращены в мрамор, а возраст этой толщи точно не установлен, и она 

многими исследователями Алтая относится предположительно к кембро-силуру, но В.П. 

Нехорошев считает, что среди них могут быть встречены и более древние образования – 

допалеозойские. Кроме того, метаморфическая толща выделяется в пределах Калбинского 

хребта и представлена, главным образом, двумя комплексами: 1. филитовыми сланцами; 2. 

хлорито-эпидото-серицитовыми сланцами. Возраст первых неопределенный, вторые 

относятся, подобно Рудному Алтая, к кембро-силуру. Кембрийские отложения, 

охарактеризованные фауной, также не пользуются широким распространением, выделяются 

в пределах Алтая, где они представлены мраморизованными известняками с археоцитами. 

Известняки достаточно сильно перемяты, без выдержанного простирания [11].  

В пределах северо-западной части Тарбагатайского хребта выделяется средний и 

верхний кембрий, предоставленный мощной толщей, идущей вдоль хребта темно-серых и 

зеленовато-серых глинистых, кварцитовых и другого рода метаморфизованных сланцев с 

прослоями кварцитов и роговиков. Толще подчинены линзообразные и пластовые 

образования известняков, встречающихся в различных ее горизонтах, но чаще в верхних. 

Известняки содержат фауну трилобитов, среди которой определены: Agnostus riz, Mar Var 

concinuss, Agnostus fallax, Zinners, Carocaryphe, Venalosa и другие. Фауна верхнего кембрия 

встречена по реке Таныру и предоставлена следующим формам: Stripgapara ramose vol, 

Orthoceras antignus val, Archacoziatus maisteri vol и ряда других [3].  

Силурийские отложения в пределах области имеют гораздо большее распространение, 

чем кембрийские и более или менее точно устанавливаются. В переделах Алтая силурийские 

отложения распространены довольно значительно, причем, более отчетливо и точно 

выделяется верхний силур. К нижнему силуру условно относится толща переслаивающихся 

известняков и кремней, развитых по реке Катуни, не содержащих фауну. В пределах юго-

западного Алтая нижний силур фаунистически охарактеризован и представлен глинистыми и 

известняковыми сланцами с трилобитами из семейства Asaphidae u Trinuclidae. 

Верхнесилурийские отложения встречаются в бассейне среднего течения реки Чарыша по 

притокам Алея и Песчаная в районе Северо-Западного Алтая, представлены известняками, 

обычно, мраморизованными с фауной кораллов, главным образом Halystes. В пределах 

южной части Рудного Алтая по реке Бухтарме развиты массивные мраморизованные 

известняки, которые также могут быть отнесены к верхнему силуру. Эти же известняки 
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проходят в пределах хребта Сарым-Сакты, где содержат фауну Favosites arvicurnis Blawn 

Stromatora sp. Между нижним и верхним силуром устанавливается первые на основании 

конгломератов и меньшей метаморфизации верхнего силура, что говорит о проявлении на 

Алтае одной из фаз каледонской складчатости [5, 6, 11].  

В Калбинском хребте наиболее древние, фаунистические охарактеризованные 

отложения относятся к верхнему силуру, предоставлены они, главным образом, 

известняками, содержащими коралловую и брахиоподовую фауну. Возможно, что к 

верхнему силуру следует отнести туфовые и эффузивные толщи, а также некоторые 

яшмовидные сланцы Калбы. В пределах Тарбагатая силурийские образования представлены 

зеленоватыми и фиолетовыми, кремнистыми и метоморфическими сланцами, песчаниками и 

конгломератами в нижней части метаморфизованными туфовыми породами и авгитовыми 

порфиритами, среди которых располагаются прослои желто-серого известняка с фауной 

Orthoceras, Enodocaras Asaphus Holesites Orthis и других в верхней части. Нижний силур – в 

основании имеет конгломераты темные и серые песчаники, переходящие вверх по разрезу в 

красные, розовые и бурые тонкозернистые песчаники с прослоями мергелей и известняков с 

остатками трилобитов. Более верхние горизонты нижнего силура сложены туфами, 

порфиритами лавами, местами прослаивающимися с яшмами и кремнистыми сланцами, в 

верхах с прослоями известняков иногда до 100 мг. мощности, содержащих следующую 

фауну: Illacnus, Wimiani, Ward, Ambonychia cf corrugata lingest, Holotrachelus puntillosus, Torn. 

Верхний силур – в нижней части конгломераты, зеленоватые туфовые песчаники, мергеля, 

известняки, брекчии и туфы порфитов и палеодоцитов. В известняках встречается фауна 

Fasosites, Halysites Orthotetes sp, Chonetes и другие более верхние горизонты сложены 

розовыми, темно-бурыми и красными песчаниками и конгломератами, и очень редкими 

прослоями известняков и песчанистых мергелей [8, 9]. 

В пределах региона на всей ее территории между ними и верхним силуром имеет место 

проявления таконской фазы каледонской складчатости, обусловившей несогласное залегание 

верхнего силура проявляется последняя фаза каледонской складчатости, что выразилось в 

резком несогласии как девонских толщ Алтая, так и силур-девонских порфиритовых 

образований в Северо-Западной части области, лежащих на верхнем силуре. Каледонские 

дислокации сопровождались в отдельных районах области значительными интрузиями, 

главная масса которых принадлежит основным породам-оливиновые габбро, перидотиты и 

пироксениты. Наряду с основными породами имеют место и более кислые диориты, и 

граниты. Каледонские интрузии устанавливаются к западу от Усть-Каменогорска, по левую 

сторону от реки Иртыша. О наличии их в пределах Алтая вообще в юго-восточной области 

указаний не имеется [5, 11]. 
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Схематическая карта № 1: Схематическая карта проявлений метаморфической толщи 

 

На Схематической карте № 1 представлена схема проявлений метаморфической толщи 

в пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000.   

2.2 Девонские отложения 

Девонские отложения также достаточно широко развиты на территории региона и 

представлены весьма разнообразно.  На Алтае они отмечаются, главным образом, в северной 

и юго-западной частях, причем отложений, отвечающих самому основанию девона, 

неизвестно. Более верхние горизонты нижнего девона, предоставленные известняками, 

известняковыми песчаниками и сланцами, встречены с Северо-западной части Алтая. 

Среднедевонские отложения развиты в Северо-восточной части Алтая выражены главным 

образом глинистыми сланцами, песчаниками, глинистыми известняками, в то время, когда на 

Рудном Алтае в составе среднего девона главную роль играют породы вулканического 

происхождения, лавы, туфы и другие. Верхний девон - в пределах Алтая известен в Рудном 

Алтае, где он особенно богат вулканическим материалом, среди которого встречаются 

прослои известковистых и глинистых сланцев с фауной spirifer disiunctus. В других частях 

Алтая верхнего девона не обнаружено. На Рудном Алтае известны еще так называемые 

переходные девон-карбоновые силы, в основании сложенные туффитами, а выше сланцами, 

содержащими фауну Productidae Spirifericlae Zaphreutidae [5, 6, 11, 12].  

В пределах Калбинского хребта девонские отложения сходны с таковыми Рудного 

Алтая. Выделяется нижний девон главным образом, темно-серые известняки с 

брахиоподовой фауной. Также развиты порфириты, кремнистые, глинистые и яшмовидные 

сланцы. Средний девон представлен также сланцами, известняками и кремнистыми 
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туфобрекчиями. Кроме того, к девону относится огромные толщи эффузивных пород, 

связанные с ними туфы, яшмы и яшмовые сланцы, развитые в пределах юго-западной части 

Калбы. Эта толща характерна своим пестроцветным литологическим составом [8, 9].  

В районе Тарбагатай на силурийские брекчии, кварциты и туфы налегают несогласно 

девонские конгломераты, песчаники и туфы, переслаивающиеся с серыми, иногда 

кристаллическими известняками, переходящими в глинистые тонкослоистые известняки с 

коралловой фауной. Выше располагается мощная толща красных конгломератов, песчаников 

и кварцитов меларифиров. Еще выше идут темно-красные кварцевые порфиры и их туфы, 

конгломераты, грубо зернистые песчаники и мощные слоистые глинистые известняки с 

фауной Spirifer dispunctus sow, Spirifer archaist murch, Sp. Verneuili Murch и другие, 

увязывающей на низы верхнего девона [3, 4]. 

В течение всего девонского времени в пределах региона имели место орогенетические 

движения, особенно в начале нижнего девона, когда заканчивались каледонские дислокации. 

В среднем и верхнем девоне были небольшие подвижки, обусловившие наличие мощных 

толщ конгломератов в различных частях разреза как среднего, так и верхнего девона [5]. 

В верхнем девоне В.Я. Кошкин выделяет фаменский ярус. В Иртышско-Алтайской 

геосинклинальной системе от Калба-Чингизского разлома к фамен представлен комплексом 

вулканических пород андезитобазальтового состава и крмнисто-туфотерригенными 

отложениями значительной мощности (Жарминская, Терсайрыкская, Кокпектинская зоны). 

В Чарской зоне предполагается существование фамена только в рифовых фациях. В Калба-

Нарынской и Иртышской зонах к фаменским отложениям относится средняя часть 

такырской серии кремнисто-углеродисто-сланцевых отложений. Фамен такырской серии 

отделяется Иртышской зоной смятия от фамена Рудного Алтая, в котором он представлен 

вулканогенными андезит-риолитовым комплексом снегировской и пихтовой свит. Сейчас к 

фамену отнесены также базальные и брахиоподовые слои тарханской свиты, ранее 

рассматривавшиеся в составе нижнего турне [15]. 

 

 
Схематическая карта № 2: Схематическая карта проявлений девонских отложений 
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На Схематической карте № 2 представлена схема проявлений девонских отложений в 

пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000.  

2.3 Карбоновые отложения 

Как в пределах всей Казахской степи, так и в пределах Восточного Казахстана изучены 

полнее и лучше всех система карбоновых отложений и имеют широкое распространение. 

Представлены они известняками, песчаниками, сланцами и нередко пластами каменного угля 

с богатой фауной и флорой [12].   

В пределах Алтая морские нижне-карбоновые отложения известны только в Рудном 

Алтае, так, в нижнем течении реки Бухтармы имеются мощные образования известняков с 

подчиненными прослоями глинистых сланцев, причем к северу, в бассейне реки Убы, 

сланцы преобладают над известняками – бухтарминская свита. Выше по разрезу 

располагаются глинистые сланцы, частью кремнистые и реже известковистые, от зеленовато-

серых до черных тонов, которые сменяются песчано-глинистыми сланцами с прослоями 

известковистого песчаника, содержавшего брахиоподы и гастроподы — это так называемая 

ульбинская свита. В северо-восточном Алтае карбоновые отложения представлены 

континентальной фацией небольшой мощности. Это будут конгломераты, песчаники, 

глинисто-углистые сланцы, местами имеющие прослои угля рабочей мощности. В этой 

толще встречены растительные остатки плохой сохранности, определяющие возраст слоев, 

их содержащих как карбон-пермь [5, 11].  

К юго-западу в пределах хребта Саура карбоновые отложения выражены 

конгломератами, грубо зернистыми песчаниками, выше песчаниками, чередующимися с 

туфами, покровами порфиритов, а также с прослоями сланцев, содержащих фауну. Выше 

следуют континентальные отложения из глинистых и песчанистых образований, а также с 

покровами эффузитов. В данной толще встречена флора, указывающая на верхне-

карбоновый и даже пермский возраст [4].  

Северо-западнее, в пределах хребта Тарбагатая карбоновые отложения представлены 

известняками с фауной турне, песчаниками (в верхней части), превращенными в 

большинстве случаев в кварциты. Среди песчаников имеются покровы порфиритов и 

профитов, причем в районе Тарбагатая известняки играют подчиненное значение, а 

преобладают песчаники и глинистые сланцы. Выше располагаются угли, прикрытые 

сланцами и песчаниками [3].  

Каменноугольные отложения в пределах Калбы представлены туфами самого 

разнообразного состава с подчиненными им редкими пластовыми покровами эффузивных 

пород и конгломератов, а также редкие прослои сланцев и яшм с радиоляриями. Среди 

туффитов и туффогеновых песчаников встречаются растительные остатки, имеются 

отпечатки Calamites. Среди туффо-песчановых толщ, в юго-западном углу Калбы 

встречаются спорадические участки известняков, охарактеризованных фауной. Известны: 

Productus corrudatus m’coy Pr arcuatus go holl Pr indatus Defr Spirifer Duplicostus Phill Sp 

tinadialis Phill и другие, относящиеся к верхам визе и даже к верхнему палеозою [8, 9].  

В районе Прииртышских угольных месторождениях имеются выходы 

верхнетурнейских известняков, охарактеризованной фауной, выше которых развиты 

зеленовато-серые песчаники с конгломератами в основании. Еще выше следует углистые 

сланцы и угли. Встречаемая фауна указывает на высокие горизонты карбона [10].  

Современные исследования В.Я. Кошкина показывает, что нижний карбон в Иртыш-

Алтайской геосинклинальной системе представлен Терсайрык-Северосаурской зоной с 

мощными андезит-базальтовыми вулканитами, вулкано-терригенными и кремнистыми 

отложениями (сиректарская, аркалыкская свиты). В Жарминской зоне к этому 

стратиграфическому уровню относится мощная толща (до 4500 м.) вулкано-терригенных и 

кремнисто-сланцевых отложений. В Жарма-Саурской зоне Иртешско-Алтайской 

геосинклинальной систегм в тастыкудукский горизонт включены кайгенбулакская и 
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саркольская вулканические свиты. Толща аздезитовых вулканитов с прослоями морских 

отложений, содержащих фауну брахиопод тастыкудукского горизонта, выходит на северном 

склоне Восточного Тарбагатая. Широкое развитие в Иртыа-Зайсанском регионе имеют 

терригенные сероцветные морские отложения тастыкудукского горизонта к востоку-северо-

востоку от Жарма-Саурской вулканической зоны. Это кокпектинская свита, прослеживаемая 

от гор Сарыжал на севере через поселок Кокпекты к горе Чакельмес на берегу озера Зайсан, 

и таубинркая свита Калба-Нарынской зоны. В эту группу следует включить и буконьскую 

свиту, в составе которой значительную долю составляют наземные отложения. По 

последним данным брахиоподы из отложений кокпектииской зоны относятся к 

тастыкудукскому горизонту в полном его объеме. К тому же возрастному уровню 

принадлежит таубинская свита, охарактеризованная граниатитами. Флористический 

комплекс в среднекаменноугольных отложениях Зайсан-Иртыпского и Тарбагатайского 

районов относится уже полностью к ангарской области и сопоставляется с мазуровским 

комплексом. Возрастная корреляция его с керегегасским флористическим комплексом 

основывается на общности ряда растений и подтверждается морской фауной. Верхний 

карбон в Иртыш-Алтайской геосинклинальной системе к колдарскому горизонту отнесены в 

Саурском хребте агансайская и кендерлынская свиты. Свиты сложени песчаниками, углями, 

пелециподовыми известняками с горизонтами туфов и  лав андезито-базальтового и 

дацитового состава. О.А. Бетехтиной (1979 г.) пелециподы в нижнекендерлыхской подсвите 

отнесены и верхнему карбону, в верхней – к нижней перми. Перекрыта кендерлыкская свита 

караунгурской, содержахцей типично верхнебалахонский комплекс флоры вышележащего 

регионального горизонта. В Западно-Калбинской зоне к колдарскому горизонту отнесена 

наземная майтюбинская серия, образовавшая пвстроцветной и сероцветиой свитами. 

Пестроцветная сложена осадочными породами от конгломератов до аргиллитов с 

характерными горизонтами пелециподовых известняков. В сероцветной свите Н.Л. Радчанко 

определены растительные остатки алыкаевского типа, оналогично таковым в акансайской 

свите [15]. 

На этом разрез карбона в пределах изучаемой территории заканчивается. 
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Схематическая карта № 3: Схематическая карта проявлений карбоновых отложений 

 

На Схематической карте № 2 представлена схема проявлений карбоновых отложений в 

пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000. 

2.4 Пермские отложения 

Пермские отложения в пределах региона распространены слабо, известны они в юго-

восточной ее части, в хребте Саур. Кроме того, возможно, что верхняя часть угленосных 

отложений Прииртышских месторождениях угля также относятся к перми [12].  

В пределах Саура пермь представлена континентальными отложениями довольно 

большой мощности, лежащими на карбоне. Нижняя часть сложена песчаниками, сланцами с 

прослоями известковых песчаников и глинистых известняков. Выше следует глинисто-

песчаные образования с растительными остатками. Пермские отложения в пределах Саура 

дислоцированы достаточно энергично, во всяком случае не меньше карбонатных, кроме 

того, нижнепермские отложения рвутся гранитами, что дает возможность говорить о том, что 

в юго-восточной части региона главная фаза горообразования и сопровождающие его 

интрузии гранитов произошло после нижней перми, причем Алтай стал формироваться в 

конце верхнего силура. Для установления времени проявления дислокаций, собравшей в 

складки девон и карбон в пределах северо-западной части региона, нет определенных 

данных, но, по-видимому, время ее проявления относится к верхнему карбону или перми. 

Последние варисцийские фазы складчатости сопровождались мощными интрузиями 

гранитов, как в пределах всего Казахстана, так и в пределах Восточного Казахстана. Первые 

интрузии имели более основную магму, состава гранодиоритов и биотитово-

роговообманковых гранитов. Интрузии гранитов дают огромные массы, образование 

которых несомненно сопровождали или предшествовали складчатость. Форма их тел 
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разнообразная ханолиты, лакколиты, небольшие штоки и батолиты. Гранитные тела 

окружаются полосам контактовых пород из разнообразных роговиков [4]. 

Повторные интрузии, представленные красными и розовыми бесслюдистыми 

гранитами, образуют небольшие тела, секущие как осадочные, так и изверженные породы.  

Особенное распространение варисцийские граниты имеют в пределах Алтая, главным 

образом Рудного Алтая и Калбы. Богатство металлическими полезными ископаемыми 

Восточного Казахстана связано с варисцийскими гранитами. Они дали месторождения 

золота, серебра, меди, свинца, цинка, железа, вольфрама и других [12]. 

Согласно исследованиям В.Я. Кошкина (1991г.) нижняя пермь в Иртышско-Алтайской 

геосинклинальной системе отложения, относимые к кызылкиинскому горизонту, 

сохранились в Кендерлыкском районе Саурского хребта. Условно к нему отнесены 

трахибазальт-риолитовые вулканиты даубайской свиты в Западно-Калбинской зоне. В 

отложениях свиты определены раннепермские остракодмы палинологический комплекс по 

заключение Н.И.Стукаловой - раннепермский, близкий Приуральским. В Белогорско-

Кемиртузском районе кызылкиинский горизонт включает кемиртузскую, белогорскую и 

кайнаминскую свиты. В аргиллитах многочислены верхнебалахононив пелециподы. 

Собранная в разные годы ископаемая флора ангарского типа состоит из представителей 

верхнебалаховского комплекса. В Саурском хребте в Кендерлыкской и Джеменейской 

мульдах в кызылкиинский горизонт включены караунгурокая и кемпирская свиты. 

Караунгурская свита залегает согласно на кендерлыкской в Кендерлыкской мульде и с 

несогласием в Джеменейской. Сложена кендерлыкская свита однообразной толщей 

сероцветных песчаников с прослоями аргиллитов, пепловых туфов и горючих сланцев. В 

Джеменейской мульде в разрезе свиты преобладают вулканиты андезитодацитового и 

риолитового состава. Кемпирская свита известна только в Кендерлыкской мульде, где она 

согласно сменяет караунгурскую. Свита образована тонкопереслаивающимися аргиллитами, 

горючими сланцами, мергелями, доломитами. В отложениях караунгурсксй свиты 

содержатся остатки ганоидных рыб. О.А. Бетехтиной определены пелециподы нижней 

перми. Остатки растений представлены крупнолистными верхeбaлaxoнcкими руфлориями и 

замиоптерисами. В средней перми в Иртыаско-Алтайской геосинклинальной системе 

выделение интервалов, соответствующих отложениям кармысского горизонта, довольно 

условно. В Саурском хребте к кармысскому горизонту отнесены кемпирская и тараншинская 

свиты. По заключенно А.В. Хабакова остатки рыб указывают на раннепермский возраст 

отложений. Растительные остатки не противоречат отнесению отложений к нижней - началу 

верхней перми. Верхняя граница выражена размывом отложений тараншинской свиты и 

несогласным перекрытием ее майшатской свитой. Верхняя пермь В Иртилско-Алтайской 

геосинклинальной системе отложения бакалинского горизонта выделяются только в 

Кендерлыкской мульде Саурского хребта, где к нему отнесены майшатская и акколканская 

свиты. Эти свиты после перерыва образуют новый полный ритм, начинающийся 

конгломератами, гравелитами, песчаниками с покровами базальтов майшатской свиты, выше 

сменяющимися угленосными и сидерит-содержаищими отложениями акколканской свиты. В 

майшатской свите определены пелециподы, известные в ильинской свите Кузбасса. В 

акколканской свите по данным О.А. Бетехтиной (1979 г.) присутствуют верхнепермские 

пелециподы. Растительные остатки свидетельствуют о бакалинском возрастном уровне [15]. 
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Схематическая карта № 4: Схематическая карта проявлений пермских отложений 

 

На Схематической карте № 4 представлена схема проявлений пермских отложений в 

пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000.   

2.5 Мезозойские отложения 

Мезозойские отложения в регионе имеют небольшое распространение. Известны они в 

районе хребта Саур. По имеющейся в них флора относится к юрскому периоду. В пределах 

Саура отложения представлены рыхлыми песчаниками, глинистыми сланцами и углями, 

причем через конгломерат ложатся на пермские отложения. Более мезозойских отложений в 

пределах Восточного Казахстана не выделяются [4]. 

Более новые исследования также отмечают мезозойские отложения в пределах 

изучаемой территории в Саурском хребте. 

В.Я. Кошкин отмечает, что в Иртышско-Алтайской системе пермо-триасовые 

отложения известны в Кендерлыкской мульде Саурского хребта – ужумская свита. 

Корреляция этой свиты со стратотипом малайсаринского горизонта, конечно, условна, но 

согласное залегание ужумской свиты на аккалканской, содержащей высокую 

позднепермскую флору, фауну пелеципод и остракод, перекрытие ужумской свиты 

акжальской, содержащей остатки растений среднего триаса, позволяют делать подобное 

сопоставление. В самой ужуиской свите О.В. Лобановой определены пелециподы татарского 

яруса, а В.С. Заспеловой – остракоды [15]. 

К отложениям меловой системы отнесены пестроцветовые красные, желтоватые, 

буроватые терригенные образования, выполняющие центральную часть Кендерлыкской 

мульды. Органических остатков в этих отложениях не обнаружено, и основанием для 

отнесения их к мелу послужило наличие конгломератов внизу этой толщи и ее состав, явно 

отличный от состава тайсуганской свиты. К Кендерлыкской мульде эти отложения, без 
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видимого несогласия залегания на тайсуганской свите, смяты в синклинальную складку 

совместно с подстилающими их нижнемезозойскими толщами и имеют, как и последние, 

резко нарушенное залегание на востоке, где мульда срезана сбросом, перекрытым 

палеогеновыми отложениями. В.К. Василенко (1961) сопоставлял эти отложения с 

эоценовыми и олигоценовыми отложениями Зайсанской впадины. С конца палеозоя и до 

начала кайнозоя Восточный Казахстан в основном представлял собой страну с повышенным 

рельефом. В низах мезозоя только в межгорной впадине в Сауре (Кендерлыкская мульда) 

еще происходило осадконакопление, но затем и здесь оно прекратилось на длительный 

промежуток времени (от низов юры до мела). В это время со всей территории Восточного 

Казахстана продукты разрушения поверхности, очевидно, выносились за ее пределы. 

Механическое разрушение горных пород тогда также, вероятно, шло значительно быстрее 

химического, что исключало возможность формирования коры выветривания. Рудный Алтай 

и Восточная Калба до неогена, вероятно, были эродируемой сушей, поэтому возраст 

встречавшейся там в некоторых местах коры выветривания вряд ли старше 

поздпепалеогенового. С другой стороны, верхнемеловые глины в предгорьях Манрака и в 

Кепдерльшской мульде Саура образованы в результате размыва и переотложения коры 

выветривания – явно доверхнемелового возраста. Рельеф конца мезозоя - начала палеогена 

существенно отличался от современного; современные кайнозойские впадины даже в конце 

мезозоя еще не были равнинными участками, на кюторых могла бы формироваться 

достаточно мощная кора выветривания. В опорной даировской скважине (в Зайсанской 

впадине) не установлено сколь-нибудь мощной коры выветривания в основании 

палеогеновых отложений, залегающих на глубине 1600 м непосредственно на прочной 

вулканогенной палеозойской толще. Обычно мощность коры выветривания невелика (1-2 м) 

и только, в особо благоприятных для ее развития случаях, обусловленных химическим 

составом подвергающихся выветриванию горных пород и трещиноватостью, 

способствовавшей глубокой циркуляции «агрессивных» вод, она значительно возрастает 

[13]. 
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Схематическая карта № 5: Схематическая карта проявлений мазозойских отложений 

 

На Схематической карте № 5 представлена схема проявлений мезозойских отложений в 

пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000.   

2.6 Неогеновые отложения (третичные) 

Неогеновые отложения в пределах региона развиты значительно, распространены в 

основном в северо-западной части (Кулундинская степь, левобережье реки Иртыш) и в 

районе Зайсанской котловины, по площади занимая около 1/3 региона, представленные 

преимущественно континентальными осадками. В районе Зайсанской котловины нижние 

слои неогеновых отложений представлены ярко окрашенными гипсоносными и соленосными 

глинами и мергелями. В верхних слоях, кроме глин, имеются прослои песчаников, нередко с 

диагональной сложностью, с растительными остатками и прослоями бурого угля. 

Растительные остатки указывают на верхне-олигоцено-нижний миоценовый возраст этой 

толщи. Выше располагаются слабо сцементированные конгломераты и песчаники с редкими 

прослоями бурых глин. Еще выше по разрезу лежат сероватые глины с растительными 

остатками, прикрывающиеся песчанистыми глинами и песками [1, 7].  

В районе Калбы третичные отложения представлены гипсовыми глинами, 

туфовидными известняками и песчаниками. Развиты в виде отдельных участков на 

различных гипсометрических уровнях, причем возраст их принимается условно [8]. 

Неогеновые отложения в степной части левобережья Иртыша покрываются песками, 

суглинками и галечниками. В обрывах обнажающиеся неогеновые отложения представлены 

слюдистыми песками, плотными глинами, главным образом, в линзообразном залегании. В 

Прииртышской впадине найдены огромное количество остатков млекопитающих, 

указывающих на верхнемиоцено-нижнеплиоценовый возраст отложений [2]. 
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Более современные геологические исследования также подтверждают проявления 

неогеновых отложений на незначительной территории изучаемого региона. 

Судя по особенностям состава неогеновых (и ранненеогеновых) отложений, территория 

Восточного Казахстана в это время была сильно эродирована и сглажена. Эрозионные 

процессы в основном, очевидно, ограничивались лишь размывом коры выветривания, не 

захватывая не затронутых химическим выветриванием коренных пород. В палеогеновое 

время север рассматриваемой территории был относительно приподнят, что подтверждается 

наличием палеогеновых отложений лишь в ее южной части - в кайнозойской Зайсанской 

впадине. Рудный Алтай, Калба и прилегающая к ним на севере южная окраина 

Кулундинской впадины в палеогене представляли собой область размыва. Говоря о 

формировании палеогеновых толщ Зайсаиской впадины за счет продуктов размыва коры 

выветривания на протяжении очень длительного отрезка времени (около 50 млн. лет), 

необходимо учитывать также влияние климатического фактора. Растительные остатки, 

обильно представленные в различных частях разреза палеогеновых отложений, определенно 

указывают на то, что в отличие от современного, резко континентального пустынного 

климата, в палеогене климат был значительно более мягкий, субтропический. Это 

объясняется отсутствием в палеогене в южной половине Азии широтных горных хребтов, 

служащих в настоящее время непреодолимой преградой для теплых воздушных течений с 

Индийского океана, наоборот, на месте наиболее высоких хребтов тогда существовало море. 

Существенные изменения рельефа Восточного Казахстана произошли примерно в середине 

миоцена, когда под влиянием изменения климатических условий скорость формирования 

коры выветривания значительно уменьшилась, а усилившиеся, хотя еще и не слишком 

интенсивные тектонические подвижки палеозойского фундамента ускорили эрозионные 

процессы. Во второй половине миоцена на рассматриваемой территории уже существовала 

достаточно глубоко врезанная речная сеть, отдельные части которой сохранились в 

пониженных выровненных местах северо-запада Калбы, где бурением выявлена заложенная 

в миоцене погребенная под раине- и среднечетвертичными аллювиальными отложениями 

древняя долина Иртыша [13]. 
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Схематическая карта № 6: Схематическая карта проявлений неогеновых отложений 

 

На Схематической карте № 6 представлена схема проявлений неогеновых отложений в 

пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000.   

2.7 Четвертичные отложения.  

Переходя к рассмотрению стратиграфии четвертичных (антропогеновых) отложений, 

необходимо прежде всего остановиться на вопросе об определении границы между 

четвертичной и неогеповой системами. История развития Восточного Казахстана в 

четвертичный период весьма существенно отличается от развития ее в палеогене и раннем 

неогене, когда климат был умеренно теплый, а территория сильно выровненной. (Это 

отчетливо отражено в типе осадков того времени, представляющих собой продукты размыва 

коры выветривания без примеси, не подвергшегося выветриванию полимиктового 

материала.) Начало формирования более или менее заметного рельефа, при одновременном 

ухудшении климатических условий, приходится на вторую половину неогена, когда 

вырабатывалась речная сеть, в основных чертах сходная с современной. Об этом 

свидетельствуют вскрытые разведочными работами на равнинных участках мноцен-

плионеновыс долины. В донных отложениях этих долин уже имеется мелкий галечник и 

гравийник полимиктового состава. Резкое усиление рельефообрааования произошло в конце 

неогенового- начале четвертичного периода. Об этом свидстельствует наличие 

грубообломочного материала, слагающего, верхнегобийский конгломерат, широко 

распространенный не только на данной, но и на соседних территориях, принимаемый 

многими геологами за основание четвертичной системы [13]. 

В районе Зайсана представлены мощными галечниками, сверху одетыми лессовидными 

суглинками. Широкое распространение имеют пески, состоящие из мелкого кварца. По 

Иртышу четвертичные отложения выглядят таким образом: на неоген ложатся сложно 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

3
3

5
 

наслоённые пески, глинистые пески, иногда включающие гальку, прикрывающиеся 

лессовидными суглинками и супесями, окрашенных гумусом. В пределах остальной 

гористой части регион, четвертичные отложения представлены делювиальными 

образованиями, иногда с галечником в основаниях, прикрытых лессовидными суглинками и 

супесями. Всевозможные низины выполнены более тонкозернистым материалом в верхней 

части и более грубым в нижней [1, 5]. 

Для Алтайско-Саурского региона, к которому принадлежит территория Зайсанской 

впадины, нижнечетвертичная эпоха отвечает длительному доледниковью – периоду 

усиления процессов новейшей тектоники и прогрессирующего ухудшения климата. 

Среднечетвертичная эпоха соответствует времени полупокровного «максимального» 

оледенения и следующего за ним горно-долинного. Верхнечетвертичное время отвечает 

эпохе интенсивных тектонических движений и горно-долинного оледенения. Современная 

эпоха характеризуется регрессией оледенения, некоторым усилием роста гор и эрозионных 

процессов. Четвертичные отложения повсеместно ложатся на более древние с достаточно 

резким несогласием (эрозионным или угловым), за исключением центральной части 

Зайсанской впадины, где процессы осадконакопления, возможно, происходтли непрерывно в 

связи с погружением ее палеозойского основания. В долинах крупных рек Алтая – Иртыша, 

Ульбы, Убы, Бухтармы, Березовки (приток Бухтармы) – четвертичные отложения почти 

повсеместно представлены гравийно-га.11ечными и валунными отложениями. На участках 

расширений долин они слагают нижнюю часть мощной (более 100 м) толщи погребенного 

аллювия, выполняющего древние долины. При этом в отдельных случаях в прибереговых 

участках устанавливается их фациальное замещение делювиальными образованиями [13].   

 

 
Схематическая карта № 7: Схематическая карта проявлений неогеновых отложений 

 

На Схематической карте 7 представлена схема проявлений четвертичных отложений в 

пределах Восточного Казахстана, выполненная автором статьи Д.Ж. Жанабаевым в 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges for Global Science» Burdur, TURKEY, June 20, 2022 

3
3

6
 

геоинформационной системе ArcGis 10.5.1. на схематической основе Геологической карты 

Казахской ССР под редакцией С.Е. Чакабаева 1976 года масштаба 1:500 000.   

3. Выводы и заключения 

Таким образом, из проведенного анализа мы можем привести следующие выводы: 

• Геологическое строение Восточного Казахстана состоит из комплексов 

метаморфизованной толщи кембро-силурского возраста, девонских, карбоновских, пермских 

отложений палеозоя, юрских отложений мезозоя, а также неогеновых и четвертичных 

отложений кайнозоя; 

• Основные геологические открытия, исследования и описания стратиграфических 

отложений были произведены в 20-40 годах XX века и на сегодняшний день были лишь 

дополнены и уточнены; 

• Изучаемая территория в основном сформировалась в герцинское время, когда здесь 

существовала Зайсанская геосинклиналь, превращенная в результате завершения герцинской 

складчатости в Зайсанскую складчатую область; 

• Начало формирования современного рельефа изучаемой территории, при 

одновременном ухудшении климатических условий, приходится на вторую половину 

неогена, когда вырабатывалась речная сеть, в основных чертах сходная с современной. 

 

Геологическое строение, состоящее из разновозрастных отложений в пределах 

рассматриваемой территории в геодинамическом отношении, может качественно изменить и 

образовать современную геоморфологическую структуру этого региона, что в свою очередь 

является наиболее важным фактором формирования геосистем. 

Проведенное обобщение и детальный анализ наиболее распространенных 

геологических отложений в пределах рассматриваемой территории в дальнейшем позволит 

более точно определить геоморфологическую структуру и новейшие изменения 

антропогенного характера, влияющих прямым образов на формирование геосистем 

Восточного Казахстана. 
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