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ÖZET 

AZERBAYCAN MILLI TARIHINDE "MAÂRIF VE MEDENIYET DERGISI'NIN" 

(1923-1924)  ÖZETLENMESI VE DEĞERLENDIRILMESI" 

Gulzar NABĠYEVA 

Yakınçağ Tarihi  Anabilim Dalı

Tarih Bilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler  Enstitüsü, 

 Ağustos 2019 

DanıĢman: Doç. Dr. Sedat BĠNGOL 

Tarihin en eski zamanlarından beri Azerbaycan çeĢitli milletlerin egemenliği 

altında olmuĢtur.Bunların yan etkileri Azerbaycan halkının eğitim ve medeniyetini 

olumsuz yönde etkilemiĢtir. Azerbaycan halkı  XIX yy.ın sonları  XX yy.ın baĢlarına 

doğru kültürel, sosyal ve siyasi anlamda yeni bir yapılanma içerisinde idi. Fakat 

Sovyetlerin kurulmasıyla gerileme dönemi baĢlamıĢtır. Bu dönemde halkı aydınlatmak 

ve bilinçlendirmek için yollar aranmıĢtır ve bu sebepten okullar ve gazeteler açılmıĢtır. 

Bununla da milli mücadeleye destek olmuĢlardır. 

"Azerbaycan Milli Tarihinde "Maârif ve Medeniyet Dergisi'nin"(1923-1924)  

Özetlenmesi ve Değerlendirilmesi" tez konusu kapsamında kaynak tarama yöntemiyle 

araĢtırmalar yapılmıĢ ve daha önce çalıĢılmamıĢ olar "Maârif ve Medenyet 

Mecmuası'nın" Osmanlıcadan çevrilmesi ve özetlenerek maârif, medenyet, ilim, terbiye 

, okulların durumu vs. konuların araĢtırılması hedeflenmiĢtir. 

Anahtar Sözcükler: Azerbaycan‟da Maârif, Zahmet okulları, Türkçenin   

düzenlenmesi, Türk tiyatrosu, Osmanlıca. 
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ABSTRACT 

SUMMARĠZĠNG AND EVALUATĠNG OF  "MAÂRIF VE MEDENIYET " 

JOURNAL (1923-1924) IN NATIONAL HISTORY OF AZERBAIJAN 

Gulzar NABĠYEVA 

Department of Modern History 

Programme of History 

Anadolu University, Social Sciences Institute, 

August 2019 

Supervisor: Ass. Prof. Sedat BĠNGOL 

Since the earliest times in history, Azerbaijan and its geography have come 

under the rule of various nations. This situation negatively affected the education and 

civilization of the Azerbaijani people. The people of Azerbaijan XIX century, XX 

century, cultural, social and political sense has entered into a new structure. However, 

with the establishment of the Soviets, regression period has started. During this period, 

ways were sought to enlighten and raise public awareness. New schools were opened 

and newspapers were made for this purpose. These schools and newspapers supported 

the national struggle. 

In the scope of the thesis summarizing and evaluating the Journal of “Maârif ve 

Medeniyet" (1923-1924) in Azerbaijan National History. And "Maarif ve Medeniyet", 

which had not been studied before, was translated from Ottoman. At the same time 

summarized Enlightenment, civilization, science, education, the status of schools, etc. to 

investigate the subjects. 

Keywords:     Enlightenment in Azerbaijan, Schools of bother, Turkish theater, 

Regulation of Turkish, Ottoman Language 
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1. GĠRĠġ        

1.1  Azerbaycan Basın Tarihi 

 Halkın edebi-kültürel, sosyal-siyasal hayatıyla bağlantılı olan ulusal basın, 

yalnız bilgi yaymak vazifesi taĢımayan aynı zamanda aydınlanmayı aĢılayan, toplumun 

evrimleĢmesinde eĢsiz rol oynayan çok yönlü propaganda sistemidir. Azerbaycan 

halkının milli canlanma yolunda devletçilik fikirlerinin oluĢmasında ulusal basının rolü 

vazgeçilmezdir. 

Azerbaycan basın hayatı kronolojik olarak 5 döneme ayrılmıĢtır. 
1
 

1. "Ekinci" Gazetesine kadar olan hazırlık dönemi 

2. Azerbaycan'da ulusal basın ve gazetecilik sisteminin ortaya çıkıĢı (1875-1917) 

3. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dönemi basın ve gazeteciliği (1918-1920)  

4. Sovyet Dönemi Azerbaycan gazeteciliği (1920-1991)  

5. ÇağdaĢ Azerbaycan gazeteciliği (1991 - halen) 

 Azerbaycan basın tarihi, 1828'de Tiflis'te neĢrolunan ''Tiflisskie Vedomosti'' 

gazetesiyle baĢlamıĢtır ve gazete Rus dilinde yayınlanmıĢtır. Kısmen Azerbaycan 

edebiyatı ve sosyal hayata ait mevzulara da yer ayıran bu gazete, 1832 yılından 

baĢlayarak bir sene kadar Tiflis ''Exbarı'' (Tatar Exbarı) adı ve Azerbaycan Türkçesi ile 

yayımlanmıĢtır. Bu yıllarda yine Azerbaycan matbuatındaki bir Türkçe gazete de, 

1845'te yayına baĢlayan ''Qafkasın Bu Terefinin Xeberi'‟dir. Gazete kısa bir süre Rusça 

olarak yayınlanan ''Zakavskazskiy Vestnik'' gazetesinin Azerbaycan diline tercüme 

edilmiĢ formatıdır. Bu gazetede 1849‟da kapatılmıĢtır. Gazeteler hükümetin kararları ve 

atamalarıyla ilgili olup, resmî bir duyuru özeliği taĢıyan gazetelerdir. ''Exbarı'' ve 

''Qafkasın Bu Terefinin Xeberi'‟ (Kafkazın diğer tarafının haberleri) gazeteleri dil 

açısından Azerbaycan'da millî basının yaratılmasında ön çalıĢmalar olarak sayılabilir. 

Ama Azerbaycan dilinde yazılan bu gazeteler milli özellikler taĢımadığı için ve devlet 

tarafından çıkarıldığı için Azerbaycan matbuatının baĢlangıcı olarak kabul edilemez. 
2
 

 Azerbaycan'ın ilk milli gazetesi Ekinci (Ekinçi) 22 Haziran 1875 yılında 

çıkarılmaya baĢlanmıĢtır. Gazete Türkçe ve ayda iki defa olarak neĢrolunuyordu. 

Önceleri 4 sayfa daha sonra ise 8 sayfa olarak çıkarılmıĢtır. 1875-1877 yılları arasında 

56 sayı (1875'te 12 sayı, 1876'da 24 ve 1877'de 20 sayı) yayınlanan Ekinci, bilimsel 

haberler, ziraat haberleri, edebi çalıĢmalar, sosyal hayat ve güncel konular gibi çok 

geniĢ bir içeriğe sahiptir. "Ekinci" sansür idaresinin sıkı takibi ve maddi sıkıntılardan 

dolayı 3 yıl sonra kapatılmıĢtır. 
3
 

                                                           
1
 AĢırlı A. (2009) "Azerbaycan Metbuat Tarihi (1875-1920)" Bakü 2009, s.11 

2
 Erol A. (2006)  "Türk Kültür ve Fikir Hayatında Ekinçi (1875-1877) " Bilig s.55 

Kazan H. "Azerbaycan Millî UyanıĢında Aydınlar ve Basın" ,s.38-39 
3
 AĢırlı A.(2009)"Azerbaycan Metbuat Tarihi (1875-1920)" Bakü, s.17-26, 
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 1880-1890 tarihlerinde  "Ziya" (Tiflis 1879-1880), Ziya-yı Kafkasiyye ( Tiflis, 

1880-1884) , "KeĢkül"(1883-1891), "Kaspi", ve "Novoye Obozreniye" dergi ve 

gazeteleri çıkarılmıĢtır. Bunlar da Rus sansürü tarafından kapatıldıktan sonra 1903 

yılına kadar Azerbaycan dilinde gazete veya dergi çıkarılması yasaklanmıĢtır. Nihayet 

1903‟te Mehemmed ġahtaxtlı tarafından ġark-ı Rus (1903-1905) gazetesi 

çıkarılmıĢtır.
4
 BaĢlıklarda sosyal, siyasi ve ilmi konulara yer veren bu gazete 1903-

1905 yılları arasında millî kültür, hürriyet, halkçılık gibi kavramların gündeme 

getirilmesine büyük etki etmiĢtir. 1904-1917 yıllarında Hürriyet Manifestosu‟nun 

sağladığı serbestlik sebebiyle basın hayatında büyük hareketlilik olmuĢtur.  Bu dönem 

kültürel anlamda bağımsızlık arayıĢları adına yeni bir dönem olarak kabul 

edilmektedir. Bu yıllarda Tiflis, Nahçevan, Gence, ġuĢa, gibi Ģehirlerde birbirinin ardı 

sıra basımevleri açılmıĢtır. YetmiĢe kadar dergi ve gazete vardır.
5
  

 Toplumda siyasi ve kültürel alanda iz bırakan dergilerden; Hayat (1905-1906), 

ĠrĢad (1905-1908), Tekâmül (1906-1907), Taze Hayat (1907-1908), Burhan-Terakki 

(1906-1911), Ġttifak (1908-1909), Mazhar/Mezher (1908-1917), Terakki (1908-1909), 

Hakikat (1909-1910), Nicat (Rusça ve Türkçe) (1910-1912), Seda (1909-1911), Hilal 

(1910-1911), Asar-Hakikat (1911-1912), Yeni ĠrĢad (1911-1912), Seda-yı Vatan (1911-

1912), Basiret (1914-1920), Açık Söz (1915-1918), Yeni Ġkdam (1915), Seda-yı Kafkaz 

(1915-1916), Son Haber (1915-1916), Doğru Söz (1916-1917), Ġttihad (1917-1920), 

Millet (Akmescit 1917, Bakû 1918-1920), Müsavat (1917), Azerbaycan (Gence 1918, 

Bakü 1918-1920), Ġstiklal (1918-1920).Gazetelerden; Davet-Koç(Türkçe-Ermenice)  

(1906), Debistan (1906-1908), Molla Nesreddin (1906-1931), Himmet/Hümmet (1904-

1905), Rehber (1906-1907), Behlul (1907), Füyuzat (1906-1907), Yeni Füyuzat (1910-

1911), GüneĢ (1910-1911 ), IĢık (1911-1912), Mekteb (1911-1920), Hak Yolu (1911-

1912), Kel Niyyet (1912-1913), ġelale (1913-1914), Dirilik (1914-1916), Tuti (1914-

1917), Baba-yı Emir (1915-1916), KurtuluĢ (1915-1920), ġeypur (1918-1919), Zenbur 

(1918-1920)‟u görebiliriz. 
6
        

 Ama bu dönem uzun sürmemiĢ 27 Ekim 1917 yılında BolĢevik devriminden 

sonra Rusya'da 90‟dan fazla gazete kapanmıĢ, Azerbaycan'da ise 27 Nisan 1920'de 

SovyetleĢmenin ilanından sonra özgür basına yasak koyulmuĢtur. "Azerbaycan", "Açıq 

Söz" ve "Kaspi" gibi gazetelerin yayınını durdurulmuĢtur. 
7
    

 Sonraki zamanlarda Azerbaycan Türklerini bilgilendirmek için faaliyet gösteren 

"Gobustan" dergisi, "Edebiyat" gazetesi ve  "Edebiyat ve Ġncesanat" gazetelerinin 

katkısı inkâr edilemez. 1967 yılından itibaren genç yazarları etrafında birleĢtiren 

"Ulduz" dergisi faaliyetini hala sürdürmektedir ve aynı zamanda 1923 yılında "ġark 

Kadını" adıyla neĢrolunan dergi 1938 yılından itibaren  "Azerbaycan Kadını" ismiyle 

neĢrolunmuĢtur. Bu zamanlarda çocuk dergileri de faaliyet gösteriyordu ki onlardan 

"Göyerçin" ve "Piyoner-GüneĢ" dergileri buna birer örnektir. Sovyetler zamanında kısa 

                                                           
4
 Zeynalov A. (1979) "Geçen Asrin 90 yıllerında Azerbaycan Dövr-Ġ Matbuatı Uğrunda Mubarıza" Bakü 

s.201-202; Kazan H. "Azerbaycan Millî UyanıĢında Aydınlar ve Basın" , s.33 
5
 Erol A. (2006 )"Türk Kültür ve Fikir Hayatında Ekinçi (1875-1877) " Bilig, Sayı 39, s.57 

6
 Akpınar Y.( 1994) "Azerî Edebiyatı AraĢtırmaları", Ġstanbul, Dergâh Yayınları, s. 94.   

7
 AĢırlı A.(2009)"Azerbaycan Metbuat Tarihi (1875-1920)" Bakü, s.11 
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süreli dergiler de vardı. 1924 yılında "Gizli Kalem", 1930 yılında "Edebiyat 

Cebhesinde" ve "Hücum" dergileri neĢrolunmuĢtur. 1961 yılında çıkan "Elm ve Hayat" 

dergisi geniĢ okuyucu kitlesine sahip idi ve burada Bakü Devlet Üniversitesinin ilmi 

faaliyeti, Azerbaycan ilminin baĢarıları ve ilim eserleri neĢrolunuyordu. Ġkinci dönemin 

baĢlangıcında en çok okuyucu kitlesi  "Genclik- Molodes" dergisindeydi. Önemli 

gazetelerden birisi de Rusça çıkan "Molodoji Azerbaycana" gazetesi idi.
8
   

 Günümüzde, Azerbaycan, Ba  bınskie Raboçi, Halk Gazetesi, Yeni 

Müsavat, Respublika, Azadlık, Halk Cephesi, Hürriyet, Millet, Ses ve İstiklal gibi 

gazeteler Azerbaycan basın hayatına yön vermektedir. 

1.2 "Maârif ve Medeniyet  Mecmuası'nın" Önemi 

 1920 yılında edebi yayınların daha büyük okuyucu kitlesine ulaĢması için bir 

mecmuaya ihtiyaç duyuluyordu. Bu mecmua güzel sanatların, edebiyatın ve maârifin 

geliĢtirilmesinde öncü rol oynayacaktı ve Azerbaycan Halk Maârif Komiserliği‟nin 14 

Ekim 1922 tarihindeki toplantısında, Ocak 1923 yılında “Maârif ve Medeniyet 

Mecmuası'nın " yayına baĢlamasına karar verildi. Ġlk zamanlar “Maârif” adı ile yazılsa da 

sonraları “Maârif ve Medeniyet Mecmuası” diye adlandırılmıĢtır. 
9
   

 1923 yılında “Maârif ve Medeniyet” adı ile yayına baĢlayan bu mecmuanın neĢre 

baĢlamasında tanınmıĢ yazar, gazeteci ve sosyal militan Tağı ġahbazi Simurğ‟un ve onun 

etrafında olan bir grup Azerbaycan öncülerinin büyük hizmetleri olmuĢtur. Bu dergi 

Azerbaycan edebi matbuatının baĢlangıcıdır. Azerbaycan‟daki yeni siyasi kuruluĢun 

hedefinden bağımsız olarak vatansever yazarların asıl amacı, halkı aydınlatmak, ülkede 

ilerici halk düĢüncelerini, klasik sanat eserlerini yaymak ve eski ve zengin maddi-manevi 

mirası tanıtmaktı ve anlıyorlardı ki, yalnız halkı aydınlatmakla miraslarını, söz hazinesini, 

ana dilini korumak ve geliĢtirmek mümkündür. Bu mecmua bu amaçla çıkartılmıĢtır. 

Mecmuanın asıl heyeti yazarlar ve âlimlerdir. Azerbaycan‟ın zenginliklerinden biri de 

edebiyatıdır. "Maârif ve Medeniyet Dergisi" edebiyatın ıĢık yüzü gördüğü yegâne 

mecmuadır. Yazarlar sanatsal sözün verdiği imkânları kullanarak kendi görevlerine sadık 

kalarak halka gerçekleri söylemekten kaçınmamıĢlar. Uzun yıllar Azerbaycan‟ın dünya 

edebiyatı örneklerini yayınlayan bir mecmua yoktu ve yarandığı günden itibaren iĢini 

kusursuzca yapmıĢtır. Dünya edebiyatından çok güzel örnekler seçilmiĢ ve okuyucusuna 

sunulmuĢtur. Yazar çağdaĢ edebi - bedii tenkidi makalelere mecmuada birçok sayfa 

ayırmıĢtır. "Maârif ve Medeniyet Mecmuası "çıktığı günden itibaren Azerbaycan edebiyatı 

aynasına dönüĢmüĢtür. Burada dünya edebiyatından tercümelere de büyük yer verilmiĢtir. 

Dergi tenkit ve edebi eleĢtiri ilminin geliĢtirilmesinde de müstesna rol oynamıĢtır. “Maârif 

ve Medeniyet Mecmuası” milli edebi eleĢtirinin en önemli örneklerini halka takdim 

etmiĢtir. Bu mecmua birçok genç eleĢtirmen yetiĢtirilmesi için okul olmuĢtur. Dergi, 

yazarlara, Ģairlere, gazetecilere ve tenkitçilere itibar kazanmak ve kendini ispat etmek için 

güzel bir fırsat sunuyordu. Mecmua yalnız Bakü‟de basılıyordu. Mecmuanın yayınlandığı 

ilk aylarda bazı kaza ve köy öğretmenleri, bu mecmuayı alamıyorlardı. Mecmuanın asıl 

                                                           
8
 AĢırlı A. (2010) "Azerbaycan Metbuat Tarihi II  (1920-1990)", Bakü, s.30-59;  

Ġsmayıl M." XX. Yüzyıl Azerbaycan Demokratik Basını"  
9
 "Yeni Azerbaycan" 2010- 22 Ġyul. s.5-7 http://anl.az/down/meqale/yeni_az/2010/iyul/128155.htm 

http://anl.az/down/meqale/yeni_az/2010/iyul/128155.htm
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maksadı bu sorunu aradan kaldırmak idi. Bunun için yollar aranmıĢtır. Sonuç olarak 

aldıkları karara göre, bütün kaza Maârif komiserliği Ģubeleri kendi yönetimleri altında olan 

okullara göndermeleridir. Bunun için de okullar yeniden sayılmalı ve listeye uygun olarak 

gerekli olduğu kadar mecmua istemelilerdi. “Maârif ve Medeniyet Mecmuası” farklı 

zamanlarda farklı isimlerle basılmıĢtır. 1923-1927 yıllarında “Maârif ve Medeniyet ”, Ocak 

1928 yılından- Mayıs 1936 yılına kadar “ Ġnkilab ve Medeniyet ”, Haziran 1936 yılından 

Mayıs 1941 yılına kadar “Revoluusiya ve Kultura”, Haziran 1941 yılından-Nisan 1946 

yılına kadar “Vatan Uğurunda”(Vatan yolunda), Mayıs 1946 yılından Aralık 1952 yılına 

kadar yeniden “Ġnkılap ve Medeniyet ” adı ile neĢrolmuĢ ve Ocak 1953 yılından itibaren 

“Azerbaycan “ ismi ile bu güne kadar neĢrolunmaktadır. Dergi hangi isimle neĢredilirse 

edilsin kendi vazifelerini yerine getirmiĢtir. 1923 yılında derginin 11 sayısı çıkmıĢ, 

Ağustos 1924 yılından - Temmuz 1925 yılına kadar neĢrolunmamıĢtır.
10

 Mecmuanın 

belirli periyotlarla neĢrolunmamasının sebebi ise ülkede mevcut olan iktisadi sorunların 

varlığı, kâğıt olmaması, mali durumunun kötü olması ve matbaa malzemelerinin eksikliği 

sebebiyle ara verilmiĢtir. Diğer bir sebep ise ilk baĢ editör Tağı ġahbazi idi. O aynı 

zamanda Maârif komiserliğinde çalıĢtığı için baĢ editörlüğünü Muhittin Birgen yapıyordu. 

Muhittin Birgen‟in 11 sayısında editörlüğünü yaptığı "Maârif ve Medeniyet Dergisi'nin" 

her sayısında devrin güncel problemlerine iliĢkin bilimsel makalelere yer vermiĢtir. 1923 

yılı sonunda Muhittin Birgen‟in iĢinden uzaklaĢtırılarak ülkeyi terk etmek zorunda 

bırakılması da yeni sayılarının neĢrolunmasına engel olmuĢtur.
11

 Bu sebeple 1923‟de 

Aralık ayında çıkması gereken 12.sayı neĢrolunmamıĢtır. Mecmua 1923 yılında 1. sayı -

Ocak, 2. sayı-ġubat, 3. sayı-Mart, 4-5 sayılar-Mayıs, 6. sayı-Haziran, 7. sayı-Temmuz, 8-9. 

sayılar-Eylül, 10. sayı-Ekim, 11. sayı-Kasımda neĢrolunmuĢtur. Ortalama olarak her sayı 

40 sayfa olarak çıkmıĢtır. Burada Ġlim ve Fen, Maârif Meseleleri, Edebiyat, Sanayi-i Nefise 

ve Hayat, Tenkit ve Bibliyografya, Maârif Ocaklarında, Genç kalemler, Haberler vs. ana 

baĢlıklar olarak yer almaktadır.       

 1924 senesinde 1. sayı-Ocak, 2-3. sayı-Mart, 4. sayı-Nisan, 5. sayı-Mayıs,6. sayı-

Haziran, 7-8.sayılar-Ağustos da neĢrolunmuĢtur. Ortalama olarak bu yılda her sayı 40-45 

sayfa olarak çıkmıĢtır. Ġlim ve Fen, Maârif Meseleleri, Edebiyat, Maârif Ocaklarında, Ġlim 

Terbiye, Tenkit ve Bibliyografik Kitaplar, Haberler vs. konuları ele alınmıĢtır. 

 Mecmuaya makaleler el yazısı halinde gönderilirdi. Bazı makaleler Rusça ve 

Fransızcadan çevriliyordu. Mecmuada fotoğraflar 1923 yılının sonlarına doğru Ekim 

ayından itibaren eklenmeğe baĢlamıĢtır.       

 AraĢtırmamız 1-19 sayıları kapsamakta ve toplam 603 sayfadan ibarettir. Dönemin 

sorunları ve Sovyetlerin Azerbaycan‟a vurduğu en ağır manevi zarar ülkenin arĢivinin 

olmamasıdır. Bu sebeple de Mecmuanın bir kaç sayfası kaybolmuĢtur.  

 Mecmua 1924 yılından itibaren bazı özel kelimeler latin alfabesi ile yazılmıĢ, 1925 

yılında ise makalelerin bir kısmı latin alfabesi ile yazılmıĢtır. 1926 yılında bazı makaleler 

tam olarak latin alfabesi ve 1927 de ise bazı sayılar latin alfabesi ile derc olunmuĢtur. Bu 
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durum Azerbaycanda harf devrimine kadar yanı 1929 yılına kadar devam etmiĢtir.1927 

yılından itibaren tüm sayılar latin alfabesi ile derc olunmaktadır. 

2. "Maârif ve Medeniyet Mecmuası'nın" 1923 Yılı Sayıları 

2.1 Ġlim ve Fen 

Lois Pasteur (Louis Pasteur’un yüz yıllığı vasıtasıyla onun hakkında konuĢma ).  

 L. Pasteur ilim ve fen âlemine eĢsiz katkıda bulunmuĢtur. O 27 Aralık 1822‟de 

Fransa da doğmuĢtur. Önce eğitimine kolejde baĢlamıĢ. 1843‟de Paris‟de eğitimine 

davam etmiĢ. 1847‟de asistan ve bir yıl sonra Fransa‟nın Dijon Ģehrinde profesör ve 1845 

senesinde Strasbourg‟da Kimya profesörü olmuĢtur. 1854‟de yeni Darülfün açıldığı için 

Lille Ģehrine taĢınmıĢtır. 1857‟de Paris‟te tabiat okulunun fen kısmını idare etmeye 

baĢlamıĢtır. 1868‟de "Ecol Des Hatxes Edudes" okulunun fizik ve kimya laboratuvarının 

müdürü olmuĢ ve 1887 senedinde Akademiya Nayk kurulmuĢtur. 1889 senesinde tüm 

görevlerinden istifa ederek kendi ismine açılmıĢ üniversitenin yöneticiliğini üstlenmiĢtir. 

Pasteur Ġlim âlemine, beĢeriyet tarihine büyük keĢifler vermiĢtir. Gerek kendi döneminde 

gerek ise sonraki devir âlimleri için hoca rolünü oynamıĢtır. Bakterilerin suda, tuzda, 

havada vs. yerlerde olduğunu ve bu vasıta ile vücuda girdiğini baĢka âlimler keĢfetmiĢti. 

Malumdur ki bazı bakteriler vücutta hastalığa sebep oluyor. Ama onlarla nasıl savaĢmak 

gerektiğini söylenilmemiĢdir. Bu usulü L. Pasteur keĢfetmiĢtir. Bu dönemde ameliyat 

olan hastalar bir süre sonra kangren olarak ölüyorlardı. Pasteur bir sıra bakterilerin insan 

vücudundan uzak tutulması gerektiğini ve bunun içinde ameliyattan sonra ameliyat yeri 

temiz bezle sarıldı ve bir süre sonra ölümlerin azaldığı fark edildi. Daha sonra Pasteur 

hastalanmanın önünü almak için aĢıyı keĢfetmiĢtir. Hayvanlar üzerinde deneyip iĢe 

yaradığını öğrenmiĢti. Pasteur beĢeriyet tarihinde hiç bir bilim insaninin vermediği kadar 

fayda vermiĢtir. O kuduz aĢısını keĢfederek insanları ölümden kurtarmıĢtır. 1857 

senesinde ekĢitme yöntemi ile turĢu yapımını hayata geçirmiĢtir. O çok çalıĢıyordu ve 

bunun onun sıhhati için iyi olmadığını söylüyorlardı. 1868 tarihinde hasta olmuĢ. 

Vücudunun bir kısmı felç olmuĢ ve 1895 senesinde vefat etmiĢtir. Onun pek çok ilmi ve 

fenni eserleri vardır.
12

 

 

Türkçeyi Düzeltmekte Usul I 

 

 Gelecekte Türkçe dünyanın en güzel dillerinden biri olacaktır. Fakat bu günlerde 

Türkçe bir kiriz geçiriyor ama bu krizi zaman içinde hızlı bir Ģekilde aĢacaktır. Türkçe 

çok zengin, çok kuvvetli ve Avrupa dillerine göre daha yüksek değere sahiptir. Son on 

yılda çok mütevazı, gizemli ve remiz bir durumda değiĢen Ġstanbul Türkçesine 

bakıldığında her gün inkiĢaf eden bir dil görüyoruz. Ġstanbul‟da yaĢayan genç edipler, 

Ģairler ve bir sıra genç öğretmenler bu göreve dikkat ediyordu. Türkçeyi düzeltmek için 

bir sıra kararlar vermek gerekiyordu. Bu mesele ile ilgili Ġstanbul‟da ve Anadolu‟da 
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olduğu gibi Azerbaycan‟da da herkes birlik olmuĢtur. Ġlk iĢ Türkçeyi tutsaklıktan 

kurtarmak, baĢka dillerin etkisi altında ezdirmemek oluyordu. Bu tutsaklıktan nasıl 

kurtuluruz? Buna cevap vermek için Türkçenin esirliğinin nereden geldiğine bakmak 

gerekiyordu. Azerbaycan dili 2 Ģekilde esir oluyordu. Ġlk önce baĢka dillerden olan 

kelimeler ve baĢka  dillerdeki kurallar vasıtasıyla tutsak oluyordu. Kültürel yönden 

geliĢmemiĢ milletler bu iĢte daha geliĢmiĢ olan bir millet yanında hep boynu bükük 

kalıyordur. Fakat Türkçenin durumu bu kadar kötü değildir son on seneye bakılırsa 

Türkçe kelimeler canlı ve doğurgandır. Daha dün “valid”, “velid”‟ tevellüd”, “tovlid” 

vs. derken bu gün “doğmak”, “ doğurmak”, “doğurtmak” vs. Söylemekte güçlük 

çekilmiyor. ġüphesiz ki Arap ve Fars kelimelerine hala ihtiyaç vardır. Dilden çıkarılan 

yabancı kelimelerin yerlerine de Türkçe kelimeler getiriliyor. Göründüğü gibi bu durum 

imkânsız gibi durmuyor. Birazcık çabayla bu durumdan kurtulmak mümkündür. 

Göründüğü gibi Türkçe kelimelerden dolayı bir sıkıntı yoktur.   

 Türkçenin serfine(dilbilgisi) bakarsak Avrupa dillerinin hiç biri Türkçe serfi 

kadar kolay değildir. Avrupa‟nın en kolay dili Ġtalyancadır. Devamında Fransızca, 

Ġngilizce, Almanca, Rumca ve en sonra Rusça gelir. Serf itibariyle Türkçe Espranto dili 

tüm insanların dili olmak üzere ortaya atılan dil kadar kolay bir dildir. Her tarafı bu 

kadar sade ve kolay olan bir dilin nehvi (cümle bilgisi) de kolay oluyordu. Türkçede 

gerek cümlenin kendi dâhili üyeleri, gerekse cümleler arasındaki iliĢkiler sağlam ve 

istisnasız kurallara tabidir. KonuĢma zamanı bazı yerlerde Azerbaycan Türkleri  Rus 

Ģivesini taklit ederek (hansı ki) kelimesini kullanıyorlarsa da, Türkçenin çok düzgün 

Nehvi ihlal ediliyordu. Bir zamanlar Ġstanbul‟da bunun yerine ( yalnız ki) kullanıldığı 

halde daha sonraları bunun yanlıĢlığını anlamıĢ ve kullanmaktan vazgeçmiĢler. 

Türkçenin düzenlenmesi derken, her Ģeyden önce kelimeler, Serf ve Nehv üzerinde 

yabancı dillerin hâkimliğini kaldırmak kastediliyordu.
13

 

 

Ġbrahim Abilof (BaĢlangıç Makale) 

 Büyük bir yas haberi getirdi. Sevgili Ġbrahim Abilof 23 ġubat‟ta hastalık 

nedeniyle Ġzmir‟de vefat etmiĢtir. Bu haber Azerbaycan için büyük bir üzüntüye 

sebebiyet vermiĢtir. Abilov tüm hayatını halkına adamıĢtır. O Ordubat Ģehrinde 

doğulmuĢ, daha sonra Bakü‟ye gelmiĢtir. Çar hükümeti tarafından ne kadar takip edilse 

de o hiç bir zaman kendi fikrinden ve emelini tebliğ etmekten çekinmemiĢtir. ġûra 

hükümeti kurulduktan sonra ona bir sıra vazifeler verilmiĢtir. Ona verilen görevleri 

muvaffakiyet ile icra etmiĢtir. Bir zamanlar ġark milletleri Ģûrasının sorumlu 

sekreterliğini yapmıĢ ve sonuncu Ģûra hükümetinin Ankara mümessilliğinde ( temsilci ) 

bulunmuĢtur. Bir kaç kere diplomatik iĢlerde çalıĢmıĢtır. Azerbaycan Ģûralarının ikinci 

kurultayından sonra Ġbrahim A. Azerbaycan Halk Maârif komiseri seçilmiĢ ama Ankara 

hükümetindeki görevini baĢka birine bırakmak mümkün olmadığından Maârif 

komiserliği görevinden vazgeçmiĢtir. O temsilci olduğu zamanlarda Türkiye ile 

Azerbaycan arasında dostluk iliĢkilerinin güçlenmesinde büyük etki etmiĢtir. Onun 
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rabıtanın geliĢmesinde hizmetleri çoktur. O diplomatik görevinin yanı sıra Türkiye 

halkının bir dostu olarak istiklal uğrunda mücadeleye destek olmuĢtur. O artık yoktur, 

fakat onun gaye ve emeli kalplerde yaĢıyor
14

.

Türkçeyi Düzeltmekte Usul II 

Türkçeyi düzeltmek onu esirlikten kurtarmak demek, yeni bir dil yaratmak 

anlamına gelmiyor. Dil sosyal bir varlıktır. Sosyal varlıklar değiĢebilir ama sadece bu 

tarzda değiĢmenin ismi “tekâmül” dür. Din, dil, ahlak, iktisadi kurallar vs. gibi sosyal 

varlıklar ancak tekâmül ile değiĢiyor. Bu değiĢme yavaĢ-yavaĢ, kendi-kendine olmak 

mecburiyetindedir. Hiç bir dil yabancı dillere umursamaz yanaĢmaz. Fakat her dil 

yabancı dilde olan kelimeleri kendi kurallarına uygun Ģekilde değiĢerek kullanabilir. 

Rusçada o kadar çok Latin, Fransız, Türk, alman kelimeleri vardır ki bizzat da fen ve 

ilimdeki kelimelerin yüzde ellisi RuslaĢmıĢ Avrupa kelimeleridir. Fakat Fen ve ilim 

değil, halk ve sokak kelimeleri de Rusça„da bu haldedir. Mesela; “Ģtraf, parikmaxer, 

buxqalter” gibi kelimeler Almanca‟dan, “skandall, massa” gibi kelimeler Fransızcadan 

alınmıĢtır. Her gün halk tarafından gün içerisinde binlerce defa kullanılmaktadır. Bu 

tarzda kelimeler saymakla bitmez, lakin zamanla bu kelimeler birer-birer kayboluyor ve 

yerine yeni kelimeler geliyor. Büyük Fredrik zamanında Almanca bu durumda idi. 

Almanca Fransızcanın istilasına uğramıĢtır. Bu gün hala Almancada Fransızcanın etkisi 

vardır. Yabancı kelimeler hiç bir dile zarar vermez. Bugünkü Ġngilizcenin yarısı Alman, 

Fransız kelimeleridir. Bu karıĢma sayesinde çok büyük bir edebiyat ve medeniyet sahibi 

bir Ġngiliz dili ortaya çıkmıĢtır. Bir zamanlar Avrupa dil derslerinin esasını Latin dili 

teĢkil ediyordu. Çünkü Latin dili bilinmedikçe ne Almanca ne de Fransızcayı tanımak 

mümkün olmuyordu. Azerbaycan‟da da Latin dili rolünü Arapça oynamıĢtır. Arapça 

sadece Türklere değil, Yunan ve Roma ilminin Avrupa‟ya götürülmesiyle Avrupa 

dillerine karĢı da kuvvetli bir etki yapmıĢtır. Arapça kelimeleri birden bire atmağa 

çalıĢmak boĢuna bir uğraĢ olmakla kalmaz, hatta bu dilde yazan ve konuĢan bir halkın 

medenileĢmekten geri kalmasına sebep olabilir.  Mesela; “heyvan” kelimesi o kadar 

TürkleĢmiĢtir ki sadece “hayvan” Ģeklinde yazılıyordu. Biz köylüye yeni bir söz 

bulursak ve “hayvan” yerine bunu kullanmasını söylersek muhtemelen baĢarısız oluruz. 

Yabancı kelimeler bir dile zarar vermez ki fayda verebilir. Dilin zenginliği onun 

kelimesinin çokluğu ile belli olur. Yabancı kelime kendi kurallarına uygun değiĢtirilerek 

kullanılabilir. Dilde söz ne kadar çok olursa o kadar da fikri ifade etmek kolay olur. Bir 

kiĢi Türkçede çok ince duyguları ifade edebilir ama bunu Fransızcaya çevirmeye kalksa 

muhtemelen baĢarısız olur. Türkçe Osmanlı Ġmparatorluğunu idare edenlerin ciddi 

surette TürkleĢmeğe baĢladığı zamandan sonra yavaĢ-yavaĢ sadeleĢmiĢ ve nihayetinde 

bu gün kullandığımız dil haline gelmiĢtir. Türkçeyi sadeleĢtirmek denildiği zaman 

“Türkçeyi halkın ve köylünün anlayacağı” Ģekle getirmek gibi anlayanlar çok 

oluyordur. “Türkçeyi sadeleĢtirmek” fikri “Türkçeyi köylüleĢtirmek” fikrinin baĢka bir 
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tarzda ifadesi demek oluyordu, hatta 1907‟de böyle bir dilde yazmak için okuyup 

yazanları çok olan Ġzmir„de “Köylü” isimli bir gazete çıkmıĢtır. Türkçeyi sadeleĢtirmek 

adı altında bu gazetenin üyeleri öyle bir Ģive ve üslupta yazıyordular ki ne köyde nede 

Ģehirde bu dili anlamıyorlardı. Türkçeyi sadeleĢtirmek Türkçeyi köylüleĢtirmek demek 

değildir. Köylerde henüz medeniyet olmadığı için onların bildikleri tüm kelimeler 

yoktur. Türk köyleri içerisinde nerede olursa olsun bin kelimesi olan köy bulmak çok 

zordur. Bu gün Türkçede en az 20-40 bin kelime vardır. Türkçeyi köylüleĢtirmek bu 

sebepten mümkün değildir ki köylerin Türkçesi aynı değildir. Anadolu‟da  her köyün 

ayrı lehçe ve Ģiveleri vardır. “KöylüleĢtirmek ” mümkün değildir çünkü  Türkçeyi bu 

sınırlara uydurmak mümkün değildir. Türkçeyi sadeleĢtirmek Türkçeyi 

TürkleĢtirmektir.
15

 

 

GençleĢmek Profesör ġteynah Usulü  

 

 GençleĢmek meselesi ilim ve fen âleminde oldukça ehemmiyetli bir meseledir. 

GençleĢmek meselesini Profesör ġteynah 1920 yılında keĢfetmiĢtir. Ondan önce bu 

mesele ile meĢgul olan Alman âlimi Braun Sekar 1879 yılında Fransa enstitüsünde 

konuĢmuĢtur. Bu yeni mesele biyoloji âleminde yeni bir dönem baĢlatmıĢtır.  

 Buran Sekar keĢfinde hayvanlardan alınan örnekler insan kanına dâhil 

edildiğinde vücutta değiĢiklikler oluyor ve bunun adını gençleĢmek koymuĢlar. Birçok 

yaĢlı insan gençleĢmek için bu sıvıları vücutlarına almaya baĢlamıĢlardır. Uzun zaman 

hayat iksiri gibi akıllarda kalmıĢtır. Sonradan belli olmuĢtur ki alınan bu sıvıların 

vücuda hiç bir faydası yokmuĢ. Büyük hevesle vücutlarına bu sıvıyı dâhil eden yaĢlı 

insanlar gençleĢmek yerine ölümlerini hızlandırıyorlar. Broun Sokar‟ın keĢfi sonuçsuz 

kalmamıĢ ve daha sonra birçok âlim bu konu üzerine çalıĢmıĢtır. Âli uzuvların kaideleri 

iki kısma bölünüyor 1) Ġfraz etme Mecrası aracılığı ile hariç ediyor; çene altı kaideler, 

dilaltı kaideler, pankreas, karaciğer vs. 2) diğer kısım kaideler onların mecrası yoktur; 

tiroitler ve böbrek üstü kaideler onlar kan ile ifraz olunuyor. ġteynah bu ilimde yeni 

değildi. O Viyana ilmi akademisi Ģubesi Biyoloji enstitüsünün müdürü olmuĢtur. 

1910‟da ilk defe hayvanlara tenasülye organı (üreme organı) nakletmiĢ ve bütün ilim 

âleminin dikkatini çekmiĢtir.        

ġteynah dünya savaĢı döneminde bu konuya daha çok dikkat çekmiĢtir. O ilk 

tecrübesini fareler ve kobaylar erkek ile diĢi ve diĢi ile erkeğine tenasülye kaidesi nakil 

etmiĢtir. Ameliyat baĢarısız oluyor. Hayvanlar ölüyor. Koxez kaideler ( organın 

üzerinde durduğu yer) üzerinde ameliyat eden meĢhur cerrahtır. Koxer troide kaidesi 

üzerinde ameliyat eden birinci uzman troide kaidesinin kötü kısmını kesip yerine 

naklediyor. Ameliyat baĢarısız oluyor. Ve anlaĢılıyor ki farklı cinslerden alınan donörler 

uyuĢmuyor.
16
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Türkçenin Tekâmül Tarihi I 

Bir yüzyıl boyunca Ġstanbul‟daki gayretler sonucunda Türkçe bu günkü halini 

almıĢtır.  ġimdi bu gayretle Bakü‟de yapılmaktadır. Az bir zamanda Avrupa‟nın en 

canlı dillerinden birisi olacaktır. Edebiyat ve umman güzel sanatlar din, ahlak, 

iktisadiyat gibi sosyal kurumlar her hangi bir cemiyetin bir devirde yaĢadığı hayat 

Ģartlarına bağlıdır. Türkçenin tekâmül tarihini Osmanlı-Azerbaycan lehçelerine göre Ģu 

Ģekilde ayırmak mümkündür: 

1-Ġslam„dan önceki Türkçe

2-Ġslam„dan sonraki Türkçe

3-Osmanlı Ġmparatorluğundan sonraki Türkçe

4-On sekizinci asırdan sonraki Türkçe

Birinci devirde Türkçe bir aĢiret dili idi. Bir aĢiret hayatı ne kadar sade ve 

katkısız oluyorsa, Türkçede o kadar sade oluyordu. Bu hayata hâkim olan maddi 

Ģartların talep ettiği kadar kelimesi vardı. Yalnız kelime yönünden bakarsak 

göreceğimiz tek Ģey kelimelerin azlığı olur. Elimizde “Kutadqu bilik”den daha eski 

yazılmıĢ bir Türkçe örnek yoktu. “Kutadqu bilik” her halde Türkçenin en basit ve ilkel 

bir örneğidir. Ġçerisinde Arap ve Fars kelimeleri çok azdır, sayıca yüzlere varmadığı 

malumdur. Fakat yine malumdur ki “Kutadqu bilik”de kullanılan Türkçe kelimeler de 

azdır. Tercüme yapılırsa o zamanlarda Türkçe kelime bakımından zengin bir dil 

değildir. Elimizde olan bu örnekte bulunan Türkçe bu günkü Türkçenin yüzde biri bile 

değildir. Zengin bir Türkçe aramak için “Kutadqu bilik”den sonraki döneme bakmak 

gerekmektedir. Ġkinci dönem de Türklerin Ġslam medeniyeti içine girip orada 

birleĢtikleri zamanlara tesadüf ediyor. 

 Ġkinci devire ait Türkçe eserler ve Türk dili örnekleri uzun zaman 

kaydedilmemiĢtir. Türkler Ġslam Ġmparatorluğunda yer alarak bu medeniyeti kabul edip 

Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalmıĢlardı. Abbasi Ġmparatorluğuna karıĢan ve bu 

imparatorluktan çıkan Türkler kendi dillerini değil Arapça veya Farsça kullanıyorlardı. 

Ġkinci devirde itibaren Türkçeden tecrit olunmuĢlardı. Ġlk zamanlarda Türkler Ġslam 

cemiyeti dâhiline büyük gruplar halinde değil, parça-parça zümreler halinde girdiler. 

Türkler Ġslam medeniyetini kabul etmiĢlerdir. Ġstila ettikleri toprakları da bu 

medeniyetin hukuk ve ilmine göre yönetiyorlardı. Kullandıkları dil Arapça ve ikinci 

dereceli olarak Farsça idi. Türk cemiyeti Osmanlı Ġmparatorluğu kurulana kadar üç dil 

kullanmıĢlardır. Hâkim sınıf Türkçeden baĢka dillerde yönetiyordu. Mahkûm sınıf 

efendilerinden bir takım kelimeler almakla beraber kendi ana dilinde konuĢuyorlardı. 

Hâkim sınıf (ruhaniler ve beyler) Arapça, diğerleri ise Farsça konuĢuyorlardı. Hükümet 

dili Arapça, edebiyat ve idari dil ise kısmen Farsça idi. Selçuklulara kadar bu böyle 

devam etmiĢtir. ġah Ġsmail Türkçe Ģiirler yazmakla beraber, tarihçiler Farsça, ruhaniler 

Arapça okuyup yazıyorlardı. Uzun Hasan resmi dili Farsça idi. ġarkta yetiĢen birçok 

Türk Ģair Ģiirlerini Farsça yazdığı için Ġran edebiyatı tarihine karıĢmıĢtır. 

Üçüncü devirde Osmanlı Ġmparatorluğu kuruluyor ve ilk defa resmi dil Türkçe 

oluyor. Osmanlı devletinde hâkim sınıf Türkçe yazmaya mecbur oluyor, ama ortada 

sadece aĢiret seviyesinde olan bir Türkçe vardır. Osmanlı Ġmparatorluğu resmi dil 

kurallarını ihlal ediyor. Arap ve Fars kelimelerinin çoğunlukta olduğu bir dil ortaya 
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çıkıyor. Bu da yönetimde Türklerin olmamasıyla ilgili idi. Eğer Türkler olsaydı kural 

ihlali yapılmaz ve Türkçe tekâmül ederdi. ġarkta durum daha kötü idi Azerbaycan 

Türkleri arasında Türkçe hiç bir zaman devlet dili olmamıĢtır. Sadece bir kaç Ģair bu 

dilde Ģiirler eserler yazmıĢlardır. Mollalar Arapça okuyor kitapları Arapça yazıyor, 

duaları Arapça ediyordu. Hükümet dili Farsça idi. Ticaret dili Farsça idi. Ekseriyetle 

edebiyat Farsça yazılıyordu. 19. yüzyılın baĢlarında Osmanlı devleti dâhilinde resmi 

Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinin etkisiyle bozulmuĢ Osmanlıca diye basit bir dile 

çevrilmiĢti. Türkçenin baĢına gelen bu durum sadece ona mahsus değildi. Avrupa„nın 

her bir dili böyle bir tekâmül süreci geçirmiĢtir. 
17

GençleĢmek 

Tenasülye kaidelerinin nakli neticesinde müĢahide olunan durum ondan ibarettir 

ki baĢka tenasülün kaidesini almıĢ erkek aynı cinsten olan kısırlaĢtırılmıĢ hayvanlardan 

farklı olarak erkeklere mahsus olan boyda çatmıyor, diĢilerinki gibi küçük boyda 

kalmıĢdır. Kaideleri diĢi kadidinin aynı Ģeklini alıyor: tenasülye kaideleri büyümüyor 

ama süt bezeleri diĢilerdeki gibi buyuyordur. KadınlaĢmıĢ bu erkek ruhi tarafından bir 

diĢi özelliği alıyordur. Erkeklere ilgi duymağa baĢlıyordur. Tenasülye kaidesi sayesinde 

kadınlaĢmıĢ olan erkekler kendi süt bezelerinde oluĢan süt ile kendi yavrularını 

doyurmaya baĢlıyor ve bu diĢiye mahsus bir özelliktir. 

ErkekleĢmiĢ diĢilerde baĢka bir durum müĢahide olunuyordur. Bu diĢiler erkek 

boyda olarak erkek kadidi gibi dayanıklı kadide sahip oluyorlar. Onların süt bezeleri 

büyümüyor ve küçük kalıyordur. ErkekleĢmiĢ diĢiler hakiki diĢilere ilgi duyuyordur. 

Profesör ġteynah hemcins üyeler arasında tenasül kaidelerini nakletmekte muvaffakiyet 

kazanmıĢtır. 

Bundan sonra ġteynah çalıĢıyor ki diĢi fareler için ameliyat yöntemi bulsun ve 

onun vasıtasıyla tenasülye kaidelerini yenileyip gençleĢmeyi oluĢturmağı istiyordur. 

Lakin cerrahiyeden olumlu sonuç alamıyordur. Yumurtalıklar üzerinde yapılan ameliyat 

bir sonuç vermiyordur. Yumurtalıklara röntgen tedavisi uyguluyor ve olumlu sonuç 

almaya baĢlıyordur. Röntgen yumurtalığın faaliyetini artırıyordur. Bundan sonra 

gençleĢmek müĢahede olunmuĢtur. DiĢi farelerin yaĢlanması daha erken müĢahide 

olunuyordu. ġteynah gençleĢmek meselesinde uğur kazanmıĢtır ki bu da iki defa 

görünmüĢtür. 10 aylık yavrusu olmayan bir yaĢlı diĢi fareye genç diĢi bir farenin 

yumurtalıkları nakil olmuĢ ve yavruları oldu. 

Bundan sonra ġteynah insanların kısırlaĢtırılmasına karĢı çalıĢmaya baĢlamıĢ. 

Büyük savaĢ Almanya‟da kısırlaĢtırmanın sayını artırmıĢtı ve birçok genç insan savaĢta 

aldığı yaralardan dolayı hayatları mahvolmuĢ ve engelli kalmıĢlardır. Bu alanda 

çalıĢmalar yapan ġteynah uğur kazanmıĢ. Ameliyat olan insan evlenmiĢ ve hayatına 

normal insanlar gibi devam etmiĢtir. Burada kısırlaĢtırılmıĢ insanların tenasülye 

kaidesinin nasıl saklanması konusu tartıĢılmıĢ ve bu kaidenin steril bir ortamda 

tutulması önerilmiĢtir. Kravkov ise kurutularak tutmayı önermiĢtir.
18

17
 Sene 1923, Sayı 3, s. 3-8 

18
 Sene 1923, Sayı 3, s.  8-9 Sayı  2 devamı 
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Ġlim Terbiye ve ilim ahvali ruh (pedagojik- psikolojik ) 

Terbiye ilmi henüz birinci baharı görmüĢ yeni bir ilim değildir. Ġnsan kendini 

bildiğinden beri fikir ve mülahaza yürütenden sonra terbiye meseleleri ile meĢgul 

olmaya baĢlamıĢlar. Eğitim ve öğretim yılları siyasi bir araç yaptığı zaman öncesine 

kadar bakılırsa görülür ki eğitim ve terbiye her milletin siyasilerini ve âlimlerini ciddi 

meĢgul eden bir mesele olmuĢtur. Son bir iki asır zarfında bu meseleye ciddi bir önem 

verilerek terbiye ilmine büyük yer verilmiĢtir. Pedagojinin esasları zayıf bulunduğu için 

eski filozofların bu ilim hakkındaki fikir ve mütalaalardan bu güne insanı çok az 

kullanmıĢtır. Eski zaman pedagoji ilmi olduğundan daha iyi olamazdı. Çünkü daha o 

zamanlar psikoloji ilmi yoktu. Ruh hakkında hiç bir araĢtırma ve icraat yok idi. Bu 

hakta insanların hiç bir malumatı yok idi. 

Terbiye, psikolojinin inkiĢafında olumlu rol oynamıĢtır. O insan ruhunun nasıl 

geliĢeceğinin yollarını gösterir. “Çocuk psikolojisi” Ģubesi de çocukların ruhunda gizli 

hususiyetleri bularak bu ilmin inkiĢafı ve evrimleĢmesini sağlayarak kuralların 

koyulmasını kolaylaĢtırıyor. Psikoloji ilmi Pedagoji ilmine bir sıra formüller vermiĢtir 

ki biz bununla psikolojinin pedagojiye hizmetlerini anlayabiliriz. 

Birinci: Ġnsanın ruhu ile bedeni arasındaki münasebet. Ġkinci: Ġnsanın ruhu 

doğduğu günden nasıl ki belirmez ise ruhi kuvveler de çocuklarda doğduğu zaman gizli 

bulunur. Onların olgunlaĢmasında pedagoji ilminin ve zamanın önemli yeri vardır. 

Üçüncü: evrimleĢme ruhunun umumi kanunudur. Fakat bu evrimleĢmenin özel 

kanunları vardır. Ġnsan fikri muayyenden gayri-muayene, sadeden bileĢiğe, hususiden 

umumiye doğru değiĢebiliyor. Dördüncü: BeĢeriyetin manevi kuvvetleri hakkında olan 

iki mütalaa vardı. Bunların bir kısmının fikrine göre bunların kendilerine mahsus bir 

hayat faaliyeti yoktur. Bu faaliyeti o ancak etrafındakilere gösterecekleri ve 

öğrenecekleri malumat ile elde ediliyor. Ġkinci kısma göre çocuğun doğmasıyla birebir 

manevi konularının bir faaliyet vasıtası mevcut oluyor. BeĢinci: psikolojinin gösterdiği 

ve fakat ilim terbiyece hala tatbik edilememiĢ hakikatlerden biri insan ruhunun muhtelif 

güç ve yardımlardan teĢkil ettiği hususiyettir. Altıncı: Pedagoji ilminin tetkik zamanı 

soyaçekim tesirinin büyük bir ehemmiyeti vardır. Çocuk doğduğu zamandan soyaçekim 

vasıtasıyla kendisine geçen bazı yeteneklere sahiptir.
19

Türkçenin Tekâmül Tarihi II 

Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Türkçe ilk defa devlet dili oldu. Bu dili 

anlayanlar için çok değerli klasik eserler vardı. 19. yüzyılda Ġstanbul‟da Keçecizade 

Ġzzet Molla‟nın Ģiirlerine bakarsak 90 kelimelik bir Ģiirde sadece bir iki kelime Türkçe 

mevcuttur. 19. yüzyılda Kapukulu Türkçesi baĢlamıĢtır. Bu devrin kendisine mahsus bir 

Kapukulu cemiyeti vardı. Kapukulu, ilk ve orta tarih devirlerinin eski imparatorluklarını 

yöneten bir sınıf idi. Azerbaycan halk Ģiirleri mecmuasında gördüklerimizin birçoğu 

Anadolu köylüsünün de Ģiirleridir. Aynı vezin, aynı kelimeler ve aynı Ģivedir yalnız ili 

19
 Sene 1923, Sayı 3 , s. 10-13 
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farklıydı ve köylü lehçesi dikkat çekiyordu. Osmanlı Türkleri ve Azerbaycan Türkleri 

19. yüzyıldan itibaren farklı-farklı yollarda süratli bir Ģekilde tekâmül geçirmiĢlerdir.

Osmanlı Ġmparatorluğu içerisinde tekâmül baĢladığı sıralarda Azerbaycan‟da Çar

Ġmparatorluğu istilasına uğramıĢtır. Bundan sonra Azerbaycan Türkleri arasında sosyal,

siyasi ve medeni Ģartlar suretle değiĢti. Azerbaycan Türkleri içerisinde burjuva sınıfı

yanmağa baĢladı. Türkiye‟de gayr-ı Müslümanlar içerisinde yaranan burjuva sınıfı

Fransızca, Kafkas‟da da Türkler arasında yaranan burjuva sınıfı Rus dilinde

konuĢuyorlardı. Burjuvanın yeni nesli tamamen ana dilinden uzaklaĢtırılmıĢtır.

Azerbaycan Ģivesi kendi tarihi özellikleri dâhilinde tekâmülüne engel olmuĢtur.

Azerbaycan Ģivesini doğru yazan insan neredeyse hiç yoktu. 1905 inkılabından sonra

Azerbaycan Türkçesinde ilerleme kaydediliyordu.
20

Aruz ve Hece Vezinleri 

Türk dilinin sadeleĢmesinde en çok uğraĢtıran mesele aruz ve hece vezinleri 

meselesi olmuĢtur. Bazı kesimler mutlak surette aruza taraftar oluyorlar ve hece 

vezninin dilin ahengini, güzelliğini bozacağından bahsediyorlardı. Türk Ģiirinin Türk 

edebiyatının aruzdan vazgeçtiği takdirde Türk Ģiirleri de sönüp gideceğine inanıyorlardı. 

Türk edebiyatı yalnız aruz sayesinde muhteĢem yere gelebilirdi. Onlar bu iddialarına o 

kadar inanmıĢlardı ki onların fikirlerinden geri çevirmek imkânsızdı. Aruzu okuya-

okuya alıĢanlar kendi iddialarından vazgeçmiyorlardı. Özellikle sanatı zorlukta 

görenler, baĢarıyı güçlükte arayanlar aruza meftun oluyorlardı. Ġlimi Edebiyat 

Cemiyeti‟nin Ģairleri yanlarında hece vezninden bahsedilmesine tahammül bile 

edemiyorlardı. Parmak hesabı Ģiiri eski zamanlarda olduğunu ve o zamanda rağbet 

görmediğini söylüyorlardı. Hece vezninde öyle Ģiirler vardır ki onlar aruz vezninde 

yazılmıĢ ilk kasidesini de gölgede bırakıyor. Öyle “sazcı“ vardır ki sözleri bütün 

kusurları bütün hataları ile ilk büyük Ģairlerden üstündür. Hece vezni Türkçe en ilkel 

formasıyla ifade olunduğunda bile ahengi ruhu insanları büyülüyordu. ÂĢık nağmeleri 

ihtiĢamlı bir aruz vezniyle değil parmak hesabı olan hece vezniyle yazılmıĢtır. Bu 

veznin güzelliğine meftun olan insanlar onu milli vezin olarak adlandırmıĢlardır. Kudret 

ve tüm faaliyeti bu vezinde bulmuĢlar. Hatta edebiyatın ve Ģairlerin ilerlememesini aruz 

veznine ithaf etmeye kalkmıĢlar. Hece vezni Türk dili veznidir. Dilin sadeliği ahenkliği 

hepsi kendini daha iyi ifade ediyordu. Türk dili esasen hece dilidir. Ġslamiyet‟i 

kabullenene kadar hece vezni kullanılmıĢtır. Atalarımız destanları, koĢmaları, türküleri, 

manileri bu vezinde yazmıĢtır. Lakin Ģimdi dilin o sadeliği de kalmamıĢtır. Aynı 

çerçeve içinde kalmak da arzu olunmazdı. Medeniyete doğru giden yolda dile dine ve 

edebi dile Arapça Türk dilinin ruhuna kadar etki etmiĢtir. Arapça ister teĢkilat isterse de 

ruh anlamında Türkçeden çok farklıdır. Arap dili baĢlı baĢına bir vezindir. Orada 

vezinsiz bir kelime bile bulunmaz. Medeni ve sosyal inkılaplar Türkçeye iki tür etki 

etmiĢtir. Ġlk önce ilkel dil gitmiĢ. ZenginleĢmiĢ ve gayri tebliği aradan kaldırmıĢtır.
21

20
 Sene 1923, Sayı 4-5,  s.  3-6: Sayı 3 devamı 

21
 Sene 1923,  Sayı 4-5, s. 7-9 
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Osmanlı Edebiyat Tarihi Hakkında 

Bakü darülfünunda Osmanlı edebiyat tarihi araĢtırılacaktır çünkü edebiyat 

âlimleri tarafından henüz araĢtırılıp bitirilmiĢ bir konu değildir. Bu edebiyat ile gerek 

Ġstanbul‟da, gerek Avrupa‟da çok kitap yazılmıĢtır. Ama Osmanlı edebiyat tarihi 

araĢtırılıp bitirilmiĢ sayılamazdı. Çünkü ona bir ilim gibi bakmıĢlar terkibi tetkik 

olunmaktan ziyade sadece hadiselerin kaydından ibarettir. Edebiyat tarihinde her hangi 

bir sistematiklik yoktur. Bunun için onu yeni ilim tetkikat yöntemleriyle araĢtırılacak. 

“Osmanlı” kelimesi ne milli, ne de içtimai bir anlam ifade ediyor. Osmanlı denildiğinde 

akla siyasi bir varlık geliyor. O zamanlar adet olduğu üzere devleti kuran kurucunun 

ismini vermiĢler. Bu devletin kurucusu Türk‟lerdir. Osmanlı devleti hayatı boyunca 

Türk devleti, bir Türk cemiyeti üzerinde duran bir Türk hükümeti olsaydı o zaman bizi 

düĢündürecek sebep kalmazdı. Osmanlı imparatorluğunun bir isimi de Türkiye‟dir. Bu 

ismi Avrupalılar vermiĢtir. Bu isim Osmanlılar arasında çok geç kullanılmıĢtır. Bu 

devlet milli bir Türk devleti değildi. Osmanlılık ve Türklük bu iki kavram hiç bir zaman 

birleĢmemiĢtir. Osmanlı devletinin resmi dili Türkçe, hükümeti kuran idare eden 

Türklere mensuptur. Bunun için de bu edebiyatı Türk edebiyatı veya milletinin 

edebiyatı olarak kabul edile biler. Osmanlı edebiyatı milli manasıyla Türk edebiyatı 

değildir. Osmanlı edebiyatı diye tanıdığımız Klasik edebiyat Türklerin milli edebiyatı 

olamaz. Klasik edebiyat Ģeklini, formasını Ġstanbul‟un fethinden sonra alıyor. Bu da 

demek oluyor ki fetihten sonra yaranıyor. 

Bu edebiyat milli anlamda Türk hayatından hiç bir alamet taĢımıyor. Ne 

kahramanlık hikâyeleri, ne meseller ne de Türklerin dertlerinden bahsediyor. Burada 

saray, sultan, vezir onların büyüklüklerinden, aĢktan, âĢıktan, yardan, siyah ve mavi 

gözlerden bahsediyor. Bu edebiyatın yazıldığı dili de biz tanıyoruz. Bu Türkçe değildir. 

Farsça veya Arapça da diyemeyiz. Kelimeler Arapça, Ģiirler Farsça, gramerin bir kısmı 

Türkçe bu üç dil Türkçeden çıkma bir dil idi. Bu nasıl Türk edebiyatı olarak adlandırılır 

ki ne dili ne ruhu ne kelimesi ne de ahengi Türkçe değil. Avam ve havas edebiyatı bize 

gerçeği gösterecektir. Avam ve havas edebiyatının okurları kim yazarları kim bunlar 

araĢtırmalıdır. 

 Havas sınıfı Osmanlı tarihinden alınan bir kelime “ kapı kulu” anlamını veriyor. 

Ama onlar orada yaĢamıĢ bir sınıf değil. Bu söz Osmanlı hükümdarlarını çok eskiden 

verdiği bir isimdir “ kapuk” Fransızca “Coutre” mukabilidir. “Kul “ köle memur anlamı 

taĢıyordu. Bu sınıfları orta tarihten Dori devletlerinin ve Ġslam devletlerinin 

tekâmülünde aramak lazımdır. Bizans‟ın mağlup edilmesiyle yeni bir Ģekle girdiler. 

Osmanlının Ġstanbul‟a girdiği tarihten itibaren Türklerden Türkçülükten uzaklaĢtılar. 

Ġstanbul‟da saray kuruldu ve Türklerden baĢka milletler vardı. Zamanla genç kadın ve 

erkekler saraydaki yönetim iĢini ele aldılar. Zenciler bile sarayın nüfuzlu insanı oldu. 

Osmanlı imparatorluğunun bütün iĢlerini ellerine almıĢlardı. Onlar Türklere karĢı Ģiddet 

gösteriyordular. Kendi milli teĢkilatlarını koruyordular. Bundan baĢka bir edebiyat da 

vardı ki o da Anadolu Türklerinin yani çalıĢan ve üreten toplumun edebiyatıdır. Bu 

edebiyatın dili Türkçe idi. Güzel ahengi, edebi Ģivesi, ahengi, ruhu vardı. Gayrı semimi 

teĢbihler yoktu, Ģaraptan değil sütten, ayrandan bahsediyordu. Osmanlı edebiyatı sözü 
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geniĢ bir alana sürüklüyor. Göründüğü gibi iki sınıf arasında büyük farklar vardır ki 

Osmanlı klasiklerine Türk Ģair ve edipleri demek doğru olmaz. Türk edebiyatı Asya‟dan 

çıktıktan sonra Arap çöllerinde Ġslam kumları arasında saklanmıĢ bir nehre benziyordu. 

Uzun zaman saklanmıĢ daha sonra eskisinden daha büyük halde ortaya çıkmıĢtır. Ġki 

edebiyatın beraber tetkiki yapılırken materyalist usulü göz önünde bulundurmak 

gerektir. Klasik edebiyatın tetkiki ne kadar kolaysa halk edebiyatı bir o kadar zordur.
22

 

GençleĢmek 

 Bu meseleyi öğrenmek için Profesör ġteynah‟ın tecrübe edinmesi gerekiyordu. 

O tecrübesini yine fareler üzerinde yapmaya karar vermiĢtir. Bunun bir kaç sebebi 

vardır. Ġlk önce savaĢ zamanıydı deney yapmak için insan zor bulunurdu. Diğer sebep 

mali durumun kötü olması ve diğer sebep fareleri daha kolay bulunabiliyor olmasıydı. 

ġteynah beyaz fare üzerinde deney yapacaktı. Genelde fareler 28 ay yaĢıyorlar bazıları 

30 ay yaĢıyorlardı. YaĢlı fareler tüylerinin dökülmesinden, duyma, görme, tat ve koku 

bilme özelliklerini kaybediyordu. Profesör düĢünüyordu ki eğer yaĢlı bir fareye genç 

farenin tenasül kaidesini nakil ederse o gençleĢir. Bu ameliyat istediği sonucu vermiĢtir. 

Bir geçleĢme kayıt edilmiĢtir. Ama bu yöntem insanların kullanabileceği bir yöntem 

değildir. BaĢka bir yöntemlerde arıyor ve tenasülye kaidelerinin faaliyetini artırmaya 

çalıĢırken yeni bir yöntem buluyor ve onun üzerinde çalıĢımıĢ. Ameliyat olmuĢ yaĢlı 

fare üç dört hafta sonra iyileĢmeye baĢlamıĢtır. GençleĢmeye baĢlayan farenin tüyleri 

yeniden çıkıyor kayıp etmek üzere olduğu tüm özellikleri yeniden eskisi gibi olmuĢtur. 

Böylelikle bir fare 40 ay yaĢadı. Profesör fareler üzerinde uyguladığı cerrahi usulü 

insanlara da uygulamıĢ ve baĢarılı sonuç almıĢtır.      

 Profesör ġteynah‟ın büyük zahmetleri sonucu olarak elde ettiği bu usule 

“ġteynah Usulü” denilmiĢtir. ġteynah yaĢlılık ile mücadele yolunu bularak beĢeriyet 

tarihine büyük katkıda bulunmuĢ. Bu usulün doğru olduğunu tecrübeleri ile ispatlamıĢ. 

Ama bu tecrübeler laboratuvarda icra olunmalı idi. ġteynah‟ın bu bulgusu hayatta 

uygulanmalıydı ve böylece yaĢlılık sebebiyle ortaya çıkan birçok hastalıklara doğru 

müdahale olunarak gençleĢmeye sebep olunacaktı.
23

 

Edebiyat’ı Cedide  

 

 19. yüzyılın ilk günlerinden itibaren Osmanlı Ġmparatorluğunu yöneten 

Kapukulu sınıfı büyük bir buhran içerisinde idi. Bu buhran iktisadi idi. Kapukulu, 

durumun kötü olduğunu anlayarak Avrupa ile uslaĢmayı tercih ediyordu. 19. yüzyılda 

Avrupa felsefesi, edebiyatı, içtimai hareketleri Türkiye‟ye de girmeye baĢlamıĢtır. Bu 

dönemin ilk Ģairi Akif PaĢa ile baĢlayan yeni bir harekât eski Kapukulu edebiyatını 

zamanla yok ederek ve TürkleĢerek edebiyatı zorlaĢtırmağa baĢlamıĢtır. Dilin 

TürkleĢmesi çok yavaĢ gidiyordu. Çünkü bu zamana kadar Kapukulu dili ve o kadar da 

Türkçe değildi. Bu durumun hızlıca değiĢmesi imkânsızdı. Ama edebiyatın Avrupa 

üslubuna yaklaĢması daha hızlı olmuĢtur. Türkiye‟de ne Avrupa‟daki tarzda  klasik 

                                                           
22

 Sene 1923, Sayı 4-5, s. 10-13 
23

  Sene 1923, Sayı 4-5, s.  14-16: Sayı 3 devamı 
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edebiyatı, ne de Viktor Hüqo eserinin edebiyatı zenginleĢtirecek romantizm yoktu. 

Ġstanbul matbaaları o zamanların batı klasiklerini Türkçeye çevirmiĢlerdir. 

19 yüzyılda farklı edebiyat ve dil tarzları birbiri ile mücadele halinde idi. Bir 

tarafta Kapukulu edebiyatı, diğer tarafta Avrupa‟nın farklı edebiyat okulları Ġstanbul‟da 

kendilerine taraftar topluyordu. Klasisizme yönelenler ölmüĢ edebiyatı yaĢatamadılar ve 

romantizm daha Ģanslı oldu. Namık Kemal, Abdülhak Hamid gibi büyük edebiyatçılar 

değerli eserler yarattılar. 20. yüzyıl baĢlarında edebiyat ve dil harekâtı baĢlamıĢtır. 

Edebiyat-ı Cedide bir devri yaratan okul olmakla beraber batı okullarının hiç birine 

benzemez. Bu yeni bir edebiyattır. Kapukulu edebiyatını değiĢtiren, edebi zevkte bir 

inkılap yaratan, dili, üslubu tamamen BatılaĢtıran bir harekâttır. Ona baĢka bir isim 

verilmemiĢtir çünkü o ne romantik, ne realist, ne natüralist, ne sembolist edebiyat 

olmuĢtur. Avrupa edebiyatı burjuvanın, Türkiye edebiyatı ise Kapıkullarının idi. 

Edebiyat-ı Cedide Kapukulu içerisinde doğmuĢ olmasıyla hayata, iĢ ve madde olarak 

değil, hülya gözüyle bakıyordu. Edebiyat-ı Cedide‟yi yaratan gençler hayatlarından 

memnun değildiler ve bu sebepten onlar olduğu gibi değil daha bedbin, daha 

hayalperest ve az realist Ģekilde yazıyorlardı. Hatta çok realist veya natüralist olmakla 

az realizm ve az idealizmi karıĢtırmıĢlardır. Tevfik Fikret, Halit Ziya ve Hüseyin 

Cahit‟in muhteĢem eserleri vardır. Edebiyat-ı Cedide yeni bir sade dil, yeni bir ruh, yeni 

bir zevk getirmekle kalmamıĢ, Kapukulu cemiyeti içerisinde yaĢayacak olan insanların 

da durumunu iyileĢtirmiĢtir. Edebiyat-ı Cedide‟nin tenkit ve tahlili büyük bir görevdir. 

O birbirinden büyük iki harekâtı gerçekleĢtirmiĢtir ki bunlardan biri dil, diğeri 

edebiyatın Ģeklidir. Dil yönünden çok ileri gitmiĢ, muasırlaĢmıĢ, Türkçe Avrupa dilleri 

sırasına katılmıĢtır. Diğer taraftan da yeniden geriye gitmiĢ, adeta tekrar Ġran‟a 

dönmüĢtür. Edebiyat-ı Cedide‟yi yaratanlar Fransız edebiyatının etkisi altında 

kalmıĢlardır. 

Zaten 18. yüzyılda tüm Avrupa dilleri Fransız edebiyatının üslup ve Ģivesinin 

etkisi altında kalmıĢlardır. Avrupa milletlerinin edebiyatında hangi üslup hâkimse 

Türkiye„de de o üslup hâkimdir. Türkçeden daha eski olan iki büyük edebiyat ve iki 

büyük medeniyete sahip olan Arap ve Fars dilleri henüz üslup olarak Avrupa edebiyatı 

ve ilmi dili üslubuna karıĢmamıĢtır. Türkçe henüz teĢekkülünü tamamlamamıĢ olmasına 

bakmayarak Avrupa‟nın her hangi bir dilinden en güç, en zor, kelimeleri Türkçeye veya 

tam tersi Türkçeden Avrupa dillerine kolayca çevrilirken, Arapça ve Farsçada bunu 

yapmak çok zordur. Bu devirde Türkçe kelimelere karĢı eskisi gibi bir düĢmanlık yok 

idi. 

Edebiyat-ı Cedide bedii zevkte bir inkılap yaratmakla beraber süslü, özenli söz 

söylemekten kurtulamamıĢtır. Edebiyat-ı Cedide‟ciler zarif ince ve yeni kelimelere çok 

önem veriyorlardı. Türkçede böyle sözler olmadığından Arap ve Fars kelimelerine 

müracaat ediyorlardı.  Ġstanbul edebiyatı zamanla batının her türlü hislerini ve 

fikirlerini, batı üslubu ve usulü ile ifade edecek geniĢ kuvvetli ve yeni bir dile sahip idi. 

Fakat bu dil zamanla anlaĢılması zor bir dil oldu. Bu dili lüzumsuz Arap ve fars 

kelimelerinden, Arap ve Fars dili kurallarından temizlemeye çalıĢıyorlardı. Bu 

kelimeleri atarak yerine yeni kelimeler koymaya veya atılmadığı kelimeleri 

TürkçeleĢtirmeye çalıĢıyorlardı. Arap ve Fars dili Serf ve Nehv kurallarından tamamen 
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kurtulmalı idi. Dilin günü-gününe yenilenmesi ve zenginleĢmesinde, Avrupa dili olan 

bu günkü Türkçe yaranmasında Edebiyat-ı Cedide‟nin rolü Büyüktür. 
24

Hesaptarlık (muhasebe) Tarihine Bir Nazar 

Dünyada her bir Ģeyi öğrenmek onun mahiyetine hâkim olmak, onun hakkında 

olumlu veya olumsuz fikir bildirmek için onun tarihini bilmek gerekir. Hesabdarlık gibi 

bir ilim hakkında yazmak onu müzakere etmek değil aslında ülkenin gençleri arasında 

bu ilmi tanıtmak, onlara ilham vermek ve ilgililerini çekmektir. Bunun içinde ilk önce 

bu ilmin tarihinden bahsetmeği daha iyi bir usul olarak görüyorlar. 

Ġlk zamanlar muhasebe hakkında yazılar çok sade olmuĢtur. Ġlk muhasebe usulü 

halen unutulmamıĢtır. Mesela; bir sucu veya sütçü her gün evlere süt ve su götürüyor. 

Her aybaĢı hesaplaĢmak için ürün teslim ettiği evin üzerine asılmıĢ kâğıtta ürünün 

ölçüsü kadar çizgi atıyor ve aybaĢında ev sahibi ile hesaplaĢıyordu. 

Lakin dünyada özel tarım, ticaret ve sanayi kurulduğu için birçok bilgilerin kayıt 

edilmesi gerekiyordu. Ama bunlar yukarıdaki yöntem ile kayıt edilemeyecek kadar çok 

olduğundan, yeni bir yöntem bulunuyor. Yeni yöntemin ne zaman bulunduğu malum 

değildir. Ama onu Mısır‟lılar keĢfettiği tahmin olunuyor. YapılmıĢ olan araĢtırmalar, 

eski zamanda El-Cebir ilminin Mısır‟lılar tarafından bulunmuĢ olduğunu göstermektedir 

ve onlarda genel olarak matematik ilminin büyük bir derecede bulunduğunu 

söylemiĢlerdir. Mısır‟lılardan sonra Yunan‟lar ve Romalılar muhasebe ilmini devam 

ettirmiĢler. Ġtalya Ģehirleri büyük ticaretleri ile Ģöhret kazanmıĢtılar ve bu ticaret 

bilgilerini tacirler kayıt ediyordu. Ġlk defa 1494 senesinde Ġtalyan monarĢisi matematik 

hakkında bir kitapçık neĢir ettirmiĢti. 

ġimdiki usul 18 yüzyılda oluĢmuĢtur. Tecrübe ile tertip olunan bir usul idi. 

Birçok araĢtırmacılar bu usulü kendi teori ve fenni tetkikleriyle hususi eserler 

yazmıĢlardı. Çar Rusya‟sı kanunları içerisinde tüccarları usul defterleri üzere 

hesaplarını saklamağı mecbur eden kanunlar (31 Temmuz 1834 kanunu) olmuĢtur. 

Rusya tüccarları düzgün bir kural üzere hesaplarını tutmuĢtur. Böylelikle muhasebe ilmi 

geliĢerek yeni bir ilim gibi dünyanın her tarafına yayılmıĢtır. Önceleri muhasebe ilmi 

matematik ilimleri sırasına dâhil ediliyordu. Lakin 18. yüzyıl sonlarına doğru onun nasıl 

mühim bir ilim olduğunu anlamıĢlar ve onu bağımsız bir fen olarak ortaya 

çıkarmıĢlardır. Ġktisadi ilerleme ve onun bütün taraflarını doğru bir Ģekilde kayıt etmek 

için bazı hükümetlerde bu ilmi zorunlu eğitim hakkında bir takım kanunlar neĢir 

ettirmiĢlerdi. Hatta çar Rusya‟sı gibi batı Avrupa ülkelerinden daha az geliĢmiĢ bir 

devlet bile bu ilmin önemini anlamıĢ ve eğitim de büyük yer vermiĢtir. 

Muhasebe ilmi doğu ülkelerinde inkiĢafına gelince her bir noktada olduğu gibi 

burada da geride kalmıĢtır. Doğu milletinin geride kalma sebebi ilk önce malzemenin 

eksikliğinden doğuyor. Tabi ki de bununla beraber diğer sorunlarda vardır.
25

Eski Türklerde Medeniyet Eserleri (Ġslam‟dan Önce) 

24
 Sene 1923, Sayı 6, s. 4-10 

25
 Sene 1923, Sayı 6, s. 16-18 
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 Tarih âleminde bıraktıkları birçok değerli medeniyet eserleriyle Türk kavmi, 

tarihi tatmıĢ bir millet kabul edilmektedir. Türk milletinin geçmiĢ zamanlardaki töre ve 

adetlerini, sosyal hayat ve medeniyetlerini, öğrenmek, aydınlığa çıkarmak, ne kadar zor 

iĢ olsa da bir o kadar da zevkli bir konudur. Bir milletin bıraktığı; köy ve Ģehir isimleri, 

yazıları, heykelleri, resim ve tasvirleri, eserleri onların nasıl bir medeniyet sahibi 

olduklarını göstermektedir. Tarihin her asrında bu milletin medeniyet eserleri 

bulunmaktadır.         

 Asurilerin zamanında (M.Ö.1118-1090 yıllarında I Tiglat Palasar zamanında ) 

Anadolu‟da Türkler vardı. Onların baĢkenti Geyseriye Ģehrinin güneyinde mevcut 

olanlar Kumanlar Ģehiri idi. Onlar Ģehirlerini piĢmiĢ kerpiçten yapmıĢlardı ve 

düĢmandan korunmak için Ģehrin etrafına yüksek duvarlar inĢa etmiĢlerdi. Onların eski 

zamanlarda bir sanatçı oldukları ve mimarlığı bildikleri bu Ģehir harabelerinde 

bırakılmıĢ olan eserlerle biliniyordu. Kumanlar Asurların zamanında göçüp Doğu Roma 

Ġmparatorluğu zamanında Trakya‟ya katılmasına bakılırsa arada asırlarca zaman geçmiĢ 

oluyor. Doğu Roma Ġmparatorluğu Kumanlarla irtibata geçiyor ve onlarla ittifak 

kuruyor. Bununla da Ġmparatorluğu Kumanlar sayesinde bir süre ülkesini birçok 

tehlikeden kurtarıyor. Kumanlar yeni ülkelerinden bir kaç Ģehir inĢa etmiĢler bu 

Ģehirlerden biri “Sofya” etrafında ve diğerini batı Trakya etrafında mevcut olduğu 

“mezkûr Katolik mecmuası” da yazılıyor. Kuman Türkleri mezarların üzerine büyük bir 

toprak yığıyorlardı ve onun üzerine de yüzü gündoğumuna taraf olarak kadeh tutan 

heykel koyuyorlardı.         

 Sonra Kumanlar Doğu Roma Ġmparatorluğu'nun siyasetindeki değiĢiklik 

yüzünden burayı da terk etmek zorunda kalmıĢlar ve sonunda Roma Papazlarının 

aracılığıyla Hıristiyanlık âlemine karıĢıp gitmiĢlerdir. Bizans Ġmparatorluğu'nun elçisi 

Ġstemi Hanın çadırına geliyor. Bizanslar çadırı tasvir ederken, onun renkli ipek saplarla 

süslenildiğini, hanın elçiyi çadırda altın taht üzerinde karĢıladığını söylüyorlar. Diğer 

çadırlarda da altından ve gümüĢten yapılmıĢ yemek takımları, hayvan figürleri ve diğer 

kıymetli eĢyaların olduğunu tasvir ediyorlar. Çadırın imparatorluğun sarayında geri 

kalmadığını söylüyorlar.  Macaristan‟da bulunan altın kapların üzerinde ilk eski 

Türkçe yazılar vardı. Arnavut‟ta bulunan geçmiĢ Türk eĢyalarının ve “ Peterspurg‟da 

Ermitaj müzesi” de mevcut olan Türk altın ziynet eĢyaları ince bir sanat eserleridir. 

Türk mülklerine seyahat eden Arap seyyahı “ Dokuz Oğuz” (نك ي ن  Kağanının 5( خاق

fersehlik mesafede görünmekte olan yüz adam alabilecek bir altın çadır gördüğünü 

söylüyordu. Karluk Türklerinin ibadethanelerinde Kağanlarının resimlerini duvarlara 

çizildiğini söylüyordu.         

  Hun Türkleri çocuklarının terbiyesine ciddi önem veriyorlardı. Halkın umumi 

kazancı için onları hazırlıyorlardı. Hun Türkleri çocuklara ata binmeyi, avcılığı, kement 

atmayı, ok atmayı öğretiyorlardı. Bu sebepten Türkler kılıç oynatmakta mükemmel 

idiler.            

 Uygur Türkleri Oğuzların hanını öldürdükten sonra onun mülkiyeti ve Orhun 

çayı etrafındaki baĢkenti de sahiplendi. Uygur‟ların kendileri de o taraflarda 

“Karakorum” (وروم اراق  adında bir Ģehir kurmuĢlardı. Uygur Türk‟leri çocuklarına (ق

eğitim vermek için Cezine‟den ücret karĢılığında hizmet veren öğretmenler var idi. 
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Onlar Türkçe okuyorlardı. Gayri Doğu memleketlerinin ticareti de Uygur Türk‟lerinin 

elinde idi. Ticaret iĢi iyi durumda idi. Türk‟lerin Balasagun, KeĢmir, Ġdil gibi büyük ve 

kullanıĢlı Ģehirleri vardı. Bu Ģehirler varlıklı insanlarla, medreselerle ve ticarethanelerle 

ve büyük pazarlarla dolu idi. 

Eski Türk‟lerde olan Türk ülkelerine ticaret veya seyahat için, elçi sıfatında 

gidenler, Türk hanlarının emirlerini ve kararlarını yazdıkları eserlerinde kayıt etmiĢtir.
26

Aruz ve Hece Vezinleri 

Birinci makalede aruz ve hece vezinlerinin dilimizin geçirdiği tekâmülünden 

elde edilen yetenekle eĢleĢebileceği söylenilmiĢtir. Her iki veznin Azerbaycan diline 

yabancı olmadığı söylenilmiĢtir. Vezinler Ģiirin mahiyetine değil onun ahengini 

değiĢtiren bir vasıta idi. ġaire ve sanatçıya mutlaka bir serbestlik verilmesi açıklıkla 

ifade edilmiĢtir. Bir ressam tablosunda ahengi sağlıyorken ne kadar serbestse bir Ģairde 

sözlerini yazılarına ahenk veren zaman o kadar serbest ve özgür olmalıdır. Bu hakikati 

anlattıktan sonra iki vezin esaslı farklarıyla nasıl tatbik edilmiĢ ve edilmekte olduğu 

anlatılıyordu. Öncelikle milli vezin ismi verilmiĢ hece veznine değinelim; Eskiden 

“parmak hesabı” veya “Türkçe aruz” isimleri verilmiĢtir. Bu ölçüde her mısrada 

hecelerin adetlerini saymaktan ibarettir. Birçok dilde de hece vezni kullanılmaktadır. 

Avrupa dillerinin ekseriyeti bu vezinde yazıyordu. Mesela; Fransızlar da hece vezni 

kullanıyor ve onlarda hece sayısına göre belirliyor. Demek ki hece veznini milli vezin 

olarak adlandırmak yanlıĢtır. Vezin Ģiirin ahengidir. O ahengi temin etmek için de 

kelimelerin ahengine mükemmelliğine dikkat etmek gerektir. Fransızlar yedi dokuz on 

ölçeğini kullanırlar. Onlar tek heceleri tercih ederler. Buna sebep ise tek hecelerin çifte 

heceden daha ahenkli olduğuna inanmalarıdır. Azerbaycan da çoğu zaman tek heceli 

ölçekten kullanılıyor. Hece vezninde yazılmıĢ Ģarkılar daha çok yedi ve dokuz heceleri 

kullanılmıĢtır. Hece vezninde her mısra parmakla sayılıyor. Bunun içinde diğer ismi 

“parmak ismi” olarak biliniyor. Her mısrada hece sayısı ondan sonra gelen mısradaki 

hecelerin sayısıyla aynı olması gerekiyor. Eğer bu kural bozulursa Ģiir kusurlu 

sayılıyor.
27

Aruz ve Hece Vezni 

Sekiz hecelilerde durak dördüncü heceden sonra geldiği gibi beĢinci heceden 

sonrada gelebilir. Ama bu hecelerden önce veya sonra gelirse kurallar bozulur. Dokuz 

hecelilerde durak beĢinci heceden sonra geldiği gibi dördüncü heceden sonrada 

gelebilir. Bundan baĢka her üç heceden sonra gelen duraklı dağılımları da vardır. On 

hecelilerde (7-4) veya (4-7) kalıbında yazılabilir. On hecelide durak dördüncü, sekizinci 

hecelerden sonra geldiği gibi altıncı veya beĢinci heceden sonra tek durak halinde de 

kullanılabilir. Eski halk Ģairleri çoğunlukla (5-6) veya (6-5) kalıplarında yazmıĢlar. (3-

4-4) veya (4-4-3 ) Ģeklinde yeni nazımlar da görünüyor Bu gösterilen hece

26
 Sene 1923, Sayı 6, s. 13-16 

27
 Sene 1923, Sayı 6, s. 10-13: Sayı 4-5 devamı 
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vezinlerinden bu günkü hece vezniyle yazan Ģairler bu kurallara uymadıkları gibi 

hecelerin sayına da dikkat etmiyorlar. 

Hece veznini milli vezin olarak adlandırıyorlar. BaĢka milletler de hece veznini 

kullanıyorlar. Son yeniliklerin asıl halk dilinde yazılmıĢ manzumelerle hiç de alakadar 

olmadıklarını o dilin ahengini Ģivesini ruhunu hakiki samimiyetini kavrayamadığı, milli 

ruh hazinesini keĢfedememiĢtir. Halk Ģairlerinin vezinlerinde bozukluk, kafiyelerinde 

ise bir sıra uygunsuzluk var idi. Onu yazan Ģairler edebiyat okumamıĢ, kafiye ve vezin 

tatbiki görmemiĢ, çok zaman yazmaktan ve okumaktan yoksun kalmıĢ kiĢilerdir. Fakat 

ruhlarına gömülü olan, kaynayan aĢk onları doğal Ģair yapmıĢtır. Sözleri ruhlarının 

tercümanı, dilleri hislerinin ifadesi olmuĢtur.
28

Halk Dilleri 

Bir takım ahenkten mahrum kalan ve tüm halkların dillerinin ahenginden bir 

parça bulunan Bakü Türkçesinin ahengi, hiç benzemediği halde Anadolu köylerinde 

duyulabilecek bir ahengi hatırlatıyor. Arada yüzlerce kilometre olmasına rağmen bir 

Anadolu köyündeymiĢsiniz gibi hissediyorsunuz. Uzun zamanlı ayrılıktan sonra bile 

halk dilleri arasında bu kadar benzerlikler olur. Sosyal tekâmülün gidiĢi ve tarihi 

olaylara bakılırsa bu soru cevaplana bilirdi. Ġki sosyal tekâmül kuralıyla bu hadiseyi 

anlatmak mümkün olabilir. 1) Merkezinde kuvvetli bir edebiyata sahip olmayan cemiyet 

halk dilleri ilkel bir halde kalıyor ve bu özellikleri sıkı-sıkıya muhafaza ediyorlar 2) 

ġehir cemiyetleri aĢiret ve köy cemiyetlerinin bozulmalarının üzerine yaranan sosyal 

toplumdur. Nerede Ģehirler köye nüfus etmiĢse orada halk dillerinin farkı azalmıĢ, 

nerede köyler kendilerini Ģehirlere kapatmıĢsa orda halk dilleri ilkel Ģekilde kalmıĢtır. 

Batı Asya‟da  yaĢayan batı Türkleri on asırdan daha fazla burada büyük-büyük aĢiretler 

halinde yaĢamıĢlar. Bu aĢiret toplumları her tarafa yayılmıĢlar ve arandığı zaman 

köylerde bile izleri bulunur. Türk aileleri arasında aĢiret hayatını en iyi Ģekilde 

örneklemek gerekirse bunlar Türkmenlerdir.  Eski sosyal biçim ve eski göçler hakkında 

daha kapsamlı bilgi yoktur. Türkmen aĢiretleri farklı tarihi devir ve farklı hadiselerden 

dolayı geniĢ bir arazide dağınık bir Ģekilde yaĢamıĢlardır. Kafkas dağlarından Arabistan 

çöllerine kadar, Akdeniz sahillerinde Anadolu‟nun batısına ve Ġran‟ın merkezine kadar 

yerleĢmiĢlerdir. Bu aĢiretler bir-birlerini yalnız bir sıra adetlerinden tanıyorlardı. 

AĢiretler bir çok kez parçalanmıĢ ve bir kısmı esaretinde olduğu devletin 

sıkıĢtırmalarına dayanamayarak köylerle birleĢmiĢtir. Çoğunlukla Osmanlı ve Ġran 

devletlerinin sınırlarında bulunuyorlardı. AfĢarlar farklı-faklı adlar taĢırlar. 1-Varsak 

AfĢarları 2-AfĢarlar 3-Kacarlar 4-Sarı 5- Yürük  

En büyük gruplardan biri AfĢarlar idi. AfĢarlar grubuna ait olan Türkmenler 

göçebe, yerleĢik, yarı-yerleĢik  bir halde Kafkaz, Ġran Azerbaycan‟ı ve tüm Anadolu‟ya 

yerleĢmiĢlerdi. Bunlardan bir milyonu Anadolu‟da olmakla birlikte toplam iki milyon 

nüfusa sahiptirler. Güney Kafkaz‟da izlerine her yerde rastlanabilir. AfĢarların sosyal 

yaĢantıları birbirine benziyordu. Güney Kafkaz‟dan, Batı Ġran‟dan Doğu Anadolu 

yaylasının tarihi ve coğrafi yollarının etrafında dolaĢıyorlardı. Doğrudan batıya, Ġzmir 
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vilayetine kadar gelmiĢlerdi. Güney Kafkaz‟dan ve Kuzey Ġran‟dan gelen bir seyyah 

binlerce kilometre sonunda Nadir Ģahın çadırına misafir olabilirdi. AfĢarlar bazı 

yerlerde köyleĢmiĢ bazı yerlerde eski aile hayatını koruyarak son derece sade ve ilkel 

kalmıĢlardı. Kaçar aĢireti aynı halde aynı topraklarda yerleĢmiĢlerdi. En büyük 

toplumlar Ġran ve Güney Kafkaz‟da idi. Bazı aĢiretler vardır ki onlar hakkında hiç bir 

malumat yoktur. Mesela; Osmanlı devletini kurucusu olan aĢiret teĢkilatından ve onun 

parçalarından hiç bir bilgi yoktur. Halk dilleri ve halk Ģiveleri arasındaki farklar coğrafi, 

siyasi vb. ikinci ve üçüncü dereceli olaylardan değil, sosyal teĢekkülden doğuyordu. 

Azerbaycan halk manilerine bakıldığı zaman 10 sene önce Anadolu köylerinde kızların 

Hızır Ġlyas günlerinde güneĢ doğarken okudukları Ģarkıları hatırlatan kesitlerin mevcut 

olduğu görülecektir. Aynı kelimeler, aynı Ģive ,aynı nazım ve aynı hisler... 

Elimde sazım ağlar, 

Qolda beyazım ağlar, 

Getmezsem Ģah öldürer, 

Gedersem yarım ağlar. 

Analar, atalar ağlar, 

Günlerin sanar ağlar, 

Döner göy göyerçine 

Mezara qonar, ağlar! 

Buna benzer mesela; Ġstanbul da söylenen bir Ģarkı; 

Ay dağlar, ulu dağlar, 

Bu dağlar, xalı dağlar, 

Ağlarsa anam ağlar, 

Qalam yalan ağlar! 

Azerbaycan Ģarkıları daha ince ve daha güzeldir. Ġstanbul diye gösterilen Ģarkılar 

Ġstanbul‟un değil, Ġstanbul‟un  edebiyatını anlayacak kadar eğitim görmeyen kadınların 

Ģiir ve musiki ihtiyacını karĢılamak için Anadolu Ģarkılarına müracaat etmeleri 

sonucunda ĠstanbullaĢmıĢ halk edebiyatıdır. Milletin dilleri olduğu gibi sınıfların da 

dilleri vardır. Ġstanbul ve Bakü halk dilleri de, kapıkulu dilleri de aynıdır. Eğer Ġstanbul 

dili zor geliyorsa bu tüm dünyadaki ilim ve edebiyat dillerinde olduğu gibi idare eden 

sınıfın dilidir. 
29

Aruz ve Hece Vezinleri 

Aruz vezni de hece gibi Türkçenin bünyesinde uygulanıyordu. Hatta halk Ģairleri 

de aruz veznini kullanmıĢlardır. Vezin de bir ahenkten ibaret oluyor. Kulak hangi tür 

ahenge alıĢırsa o tür ahenk ile münasebet ortaya çıkar ve gayri ihtiyari, bilinçsiz bir 

halde dil o ahengi uygulamaya alıĢıyor. 

Aruz vezni mısralarda yalnız hece saymaktan ibaret bir vezin değildir. Ama 

hecelerden tamamen uzak ve hecelerden tamamen özgür bir vezin de değildir. Aruzda 

da hece esastır. Ama burada mısralardaki hecelerin sayısı değil, uzun ve kısalığı, bir 
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birlerini takip etmeleri önemlidir. Arap dilinde tatbik edilen Aruz vezni Ġslamiyet ile 

bire-bir Ġran‟da geçmiĢ ve yerleĢmiĢtir. Fakat Ġran Ģairleri Arap aruzunu Acem (عجم) 

dilini değiĢtirerek tatbike baĢlamıĢlardır. Ġranlılarla temasta bulunan Türk‟ler de 

onlardan alarak zamanla kendi dillerine uygunlaĢarak Ģimdiki basit ve doğal halini 

almıĢtır. Aruz ile manzume yazan Ģairler iddia olunduğu üzere dokuz ayda bir manzume 

değil, günde 900 beyit yazacak kudret göstermektedirler. Osmanlıların Haben (بن  (ح

istiklaline yazılan manzumelerin vezni sakattır. Fakat bu sakatlıklar aruzu tatbik 

edenlerin beceriksizliğinden, acemiliklerinden kaynaklanmaktadır. O zamanların 

Türkçesi esasen Arapça ve Farsçadır. BaĢka büyük bir Ģey olmadığı için aruz daha 

büyük bit tutkudur
30

 

Yine GençleĢmek Hususunda  

 Profesör ġteynah kendi tecrübesini fareler üzerinde yapmıĢtı. Tecrübelerini 

koyunlar üzerinde yapan ise Fransa‟da çalıĢmıĢ Rusyalı (وف  .Voronov‟dur (وورون

Voronov‟un kıymetli birçok tecrübeleri vardır ki onlardan en dikkat çekeni 12-14 yaĢlı 

koyunlar üzerinde yapılandır. Koyunların o yaĢları ortalama olarak 80-90 yaĢındaki 

insanın yaĢına benzerdir. Bu koyunların dizi bükülmüĢ, zayıflamıĢ vs. yeteneklerini 

kaybetmiĢtir. Bu ihtiyar koyuna genç bir koyunun yumurtalığı( mebiz) nakil oluyor ve 

koyun hızla gençleĢiyordu. KaybetmiĢ olduğu yetenekleri geri geliyordu. Ama bir yıl 

sonra yumurtalık reddediliyordu ve yine önceki ihtiyar haline geri dönüyordu. Voronov 

bu tecrübesini bir kaç defa yeniden tekrar edip aynı sonucu almıĢtır. Ama o bununla 

yetinmeyip tecrübelerini daha da geniĢletmek istiyordu. O kaidelerin (ده  yalnız (ق

insandan insana değil, insana benzer maymunlardan da nakledilebileceğini 

kanıtlamıĢtır. Bu tecrübe 14 yaĢlı çocuğa uygulanmıĢ ve bu çocuk 8 yaĢlı çocuklara 

benzemiĢtir. Doktorların muayenesiyle belli olmuĢtur ki bu çocuğun “tiroid” kaidesinin 

üçte iki hissesi yoktur. Çocuk ameliyat oluyor ve ona maymun kaidesi nakil ediliyor. 

Bir ay sonra iyileĢme tespit olunuyor. Çocuk okula baĢlıyor. Ameliyattan 6 yıl sonra 

bile sorunsuz Ģekilde hayatına devam ediyordu. Bu tecrübeler gösteriyor ki gençleĢmek 

meselesi hakiki surette geliĢiyor. Kaide nakli büyük değiĢikliklere sebep oluyor. Bu 

değiĢiklik ile alakadar birçok meselelerin çözümüne ihtiyaç duyuluyordu.
31

 

 

Eski Müzik ve ġarkılar (Kadimde Ġran )  

 

 Kadim Ġran ĢahenĢahlarının birinci hanedanı PiĢdadiler ve ikinci hanedanı 

Keyaniler zamanında Ġran müziğinin ne durumda olduğu hakkında yeterince bilgi 

olmadığı gibi Keyanilerin zamanından sonra Makedonya kralı Ġskender‟in Ġran‟ı 

almasıyla Ġran müziğinde Yunan müziğinin etkisi görülmüĢtür. Ġran müziğinin en parlak 

zamanları dördüncü hanedan Sasaniler döneminde olmuĢtur. ArdeĢir Babakan bütün 

Ġran‟ı yönetimi altına alıp hükümetin köklerini sağlamlaĢtırdıktan sonra sıra memur ve 
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ayanların seçkin sınıflara ayrılması gibi musikiĢinasları, hanendeleri, dansçıları, özel 

sınıflara ayırmıĢ. ArdeĢir Babakan‟ın özel içki be eğlence meclisi varmıĢ. Burada 

Ģarkılar okunur, danslar edilir, musikiler çalınırmıĢ. Bu meclislerde hangi musikinin 

kaçıncı perdesi çalınacağını, hangi kiĢi hangi sesle okuyacağını vs. söylüyorlarmıĢ. Bu 

hal on sekizinci hanedan zamanına kadar devam etmiĢtir. NüĢirevan Sanayi-i nefise ile 

ayan sınıfını ayırarak bu sınıfın derecesini yukarıdan alarak orta dereceye indirdi. 

Yirminci hanedan Hosrov Perviz zamanında sanayi-i nefise tamamen terk edilmiĢ 

durumda idi. O Ģarkıcılara sanatçılara artık iltifatta bulunarak onlara büyük hediyeler 

vererek ve bir sıra imtiyazlar veriyor ve bu artık herkesi sanatında daha maharetli 

olmağa teĢvik ediyordu. Ġnsanların kendi sanatlarına ilgisi artmıĢ birbiri ile rekabet 

halindeler idi. Sanatlarıyla birinciliği kazanmıĢ birçok musikiĢinaslar vardı. Herkesten 

daha çok Ģöhret kazanmıĢ Berbad bunlardan birisiydi. O sanatını hakkıyla yapan birinci 

yeteneklilerden idi. Onun hakkında birçok hikâyeler rivayetler vardır. Ve birçok 

divanlarda ondan bahĢedilmiĢtir. 1205‟de Hindistan‟da yazılmıĢ “مزلق تفه” “yedi 

nesiller” isimli kitap da Berbadın keĢfettiği musikilerin isimleri verilmiĢtir. 

Azerbaycan Ģairlerinden Nizami Gencevi de “Hosrov ve ġirin” eserinde 30 tane 

musiki nağmelerinin adlarını vermiĢtir. Berbad‟ın kendisinin bulmuĢ olduğu musiki 

aletine isim olarak da kendi ismini vermiĢtir. O her zaman nağmelerini kendi buluĢu 

olan aletinde çalıyormuĢ. 
32

Eski Türkçede Medeniyet Eserleri (Ġslam’dan önce) 

 Eski Türklerin yurtları Orhun nehri boyu, Turfan, Karakurum idi. Eski Türk 

Ģehirlerinde araĢtırma yapan âlimler toprakların altında gömülmüĢ eski Türk 

medeniyetine mahsus olan bazı fenni ve tarihi malumatlar bulmuĢlardır. Bir kısım 

Türklerin komĢuları Çinliler idi. Tarih kitaplarında en az üç bin yıllık Türk 

medeniyetinden, Türk hayatından, Türk siyasetinden sosyal hayatından 

bahsedilmektedir. Kuvvetli askerlere malik olan Türkler defalarca Çin askerini 

mahvetmiĢ ve Çin imparatorluğunu karĢısında boyun eğdirmiĢtir. Türkler yalnız 

dinlenme zamanlarında tarım ile uğraĢıyorlardı. Onlar ailelerini doyurmak için buğday 

ekiyorlar ve bundan fazlasına ihtiyaç duyulmuyordu. 

Tükler tarlalarını sulamak için büyük nehirlerden suyolları yapmıĢlardı. Bu 

suları tarlalarına bostanlarına getirmek için kanallar, ırmaklar kazmıĢlardı. Terk edilen 

bu Ģehirde birçok ĢiĢe kırıklarına, sikkelere, mühürlere rastlanılmıĢ ve yontulmuĢ taĢlar 

bulunmuĢtur.  Hristiyanların dini mabetlerine özen gösterdikleri gibi, kadim Türklerin 

de böyle mabetleri bulunmuĢtur. 8 yüzyılın ortalarında “Uygur” denilen Türk sahabesi 

ilk kez “buda” dinini yani putperestliği kabul etmiĢlerdi. Uygur Kağanın zamanında 

“mani “mezhebi kabul edilmiĢtir. Halkın büyük bir kısmı da bu mezhebi kabul etmiĢti. 

Uygurlar bu etraflarında yani Türkistan‟ın doğu kısmında miladın altıncı asrında 

mevcut idiler. Bunların arasında Buda, Mani ve Hristiyan dinlerini kabul etmiĢ insanlar 

vardı. Medeniyetleri ile isimlerinden söz ettiren Mısırlılar, Firigyalılar, Hititler vs. 
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Olduğu gibi Türkler de taĢ heykeller koymuĢ ve üzerine tarihe ait yazılar yazmıĢlardır. 

Bu gibi yazılı taĢların en güzel örneği “ Gültigin” ve “Bilge Kağan” abideleridir. (وجوخ)

Hucv Ģehri etrafında yapılan araĢtırmalar neticesinde burada 300000‟den fazla Türkçe 

yazılar tespit edilmiĢtir. Bu yazılar kumlar altında kaldığından çoğu bozulmuĢ veya 

harap olmuĢtur. Bu yazının ibareleri ve ayinleri kadim Türk dilinin oldukça geniĢ 

ölçekte olduğunu gösteriyordu. Kadım Türk lehçesinde yazılmıĢ yazılar Uygur, Mani ve 

Brahman alfabesi ile yazılmıĢtır. Uygurların birinci baĢkenti olan Hucv Ģehri miladi 843 

senesinden Kırgız Türklerinin bunlar üzerine hücum etmesi neticesinde dağılmıĢtır. 

Lakin sonra yeniden inĢa etmiĢlerdir.
33

Alfabe Meselesi 

Arap alfabesi kullanan halkların medeniyetten mahrum olmaları isteniliyordu. 

Türkler de bu alfabeyi kullanıyorlardı. Arap alfabesine karĢı olanlar halkın 

medeniyetten mahrum kalmasını istiyordu. Amaç sadece Latin alfabesini savunmak 

olmayıp, aynı zamanda Türklerin en önemli hayati meselesi ile ilgili ilmin  kontrollü, 

eleĢtirisi, eleĢtirici yol tutmaktı. Latin alfabesine karĢı bir “aĢk” hissi koymuĢlar ve 

bilinçsizce Arapça alfabeye karĢı çıkıyorlardı.  

Arap alfabesi ile medeniyet yapılmaz diyorlardı. Amma bir Ģeyi anlamıyorlardı 

ki dil baĢka medeniyet baĢka bir Ģeydir. Türkler yeterince Maârif ve medeniyete 

sahiptirler. Arap alfabesi ile en büyük orta devir edebiyatı Osmanlıların zamanında 

vücut bulmuĢtur. Osmanlı matbaasının en mükemmel devri “Türk Yurdu” dergisine 

göre 1876 yılında idi. O dönemde Ġstanbul‟da 81 gazete vardı. Bunlar; 13 Ermenice, 29 

Frenkçe, 12 Rumca ve 16 Türkçe gazete idi. O dönemde Türk matbaası çok kötü 

durumdaydı ve bunun sebebi Türklerin alfabelerinden kaynaklanıyordu. Türkiye‟de 

matbaanın en parlak zamanları 1911-1913 yılları olmuĢtur ki Ġstanbul gazetelerinin 

miktarı Ģöyleydi; Üç buçuk Fransız ve yarım Ġngiliz, bir Alman, bir Ġtalyan, beĢ Rusça, 

beĢ Ermenice, yedi Türkçe. Fransızca gazetelerin en iyisi  bin beĢ yüz, en kötüsü beĢ 

yüz tiraj basılıyormuĢ. Rumca ve Ermenice gazeteler iki bin tirajdan fazla basılmıyordu. 

Hepsi el ile döndürülen makinelerle basılıyordu. Türkçe gazetelerin hiç bir iktisadi 

himayesi yoktu. “Tanin”, “Ġkdam”, “Sabah” ve “Tesvir” Rottif makinesinde basılıyordu. 

1912-1913 yıllarında altı, sekiz ve on altı sayfa halinde çıkıyordu. Tanin gazetesi günde 

45 bin, buhran zamanında ise 50-60 bin idi. Ermeni dilinde çıkan gazeteler özel 

durumlar sebebiyle idi. Çünkü onlar Türk okuluna gitmiyor Türkçe bilmiyorlardı. 

Ermeni dilinde de ders veren okul yok idi. 
34

Azerbaycan‟da Eser-i Atika 

Hangah  
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 Azerbaycan tarihinin karanlık kalan ve araĢtırılmamıĢ olan devirlerinden biri de 

ġirvanĢahlar zamanıdır. Bunlar bir kaç silsileden ibaret olup, ġirvan‟da yaklaĢık 1000 

sene hükümranlık yapmıĢlardır. En kudretli dönemleri 13-14. yüzyıllar olmuĢtur. Böyle 

saltanat devrinden Azerbaycan‟da bir kaç eser kalmıĢtır ki bunlardan en meĢhuru 

Bakü‟de Ġç Ģehirdeki Ģah sarayı ve Ģah mescidinden sonra yaklaĢık 15 ferdenlikte( bir 

ölçek) Hangah diye adlandırılan yerde mescit ve binaların harabeleri vardı. 1808 

senedinde buraya gelmiĢ Fransız akademisyen yazıyordu ki en önemli ve en çok yazısı 

olan yer Hangah‟tır. Harabenin etrafı kabirlerle dolmuĢtur ve bu manzarayı daha da 

dehĢetli ediyor. Mezarlıkta mezar taĢlarının çok olması aslında buranın ne kadar 

kullanıĢlı olduğunu bildiriyor.  

Harabeler duvarlarla çevrilmiĢtir. Ama Ģimdi bu duvarlar taĢ yığını ve çöpten 

baĢka bir Ģey değildir. Burada binalar vardı ve Ģimdi çoğu dağılmıĢtır. Binanın 

içerisinde alçak bir salon Ģeklinde büyük mescit ve magbere( süslü mezar) vardı. Bu 

makbere bir Ģahsın mezarı idi. Diğer binalar o kadar kötü durumdalar ki onların ne 

olduğunu tahmin bile etmek zordur. Binaların hepsi birbirinden çok küçük döngülerle 

ayrılıyordu. Kalanlar taĢ veya toprakla dolmuĢtur. Burada birinci bina muhtemelen 

minarenin olduğuydu. Bu diyarlarda birçok yazı kalmıĢtır. Mescit‟in içi de çok güzel 

idi. Onun kıble tarafındaki duvarında büyük harflerle yazı yazılmıĢtır. Yazılar da altı 

köĢeli yıldızlardan oluĢmuĢtu. Ortada Ģeyhin mezarı vardı ve onun etrafında uzun-uzun 

yazılar mevcuttu. 1861‟de B. Dern Azerbaycan‟a gelmiĢ burada araĢtırmalar yapmıĢ ve 

yazdıklarını kendi eserinde neĢretmiĢtir. O akademiye verdiği raporda söylemiĢtir ki 

Hangah harabeye dönüĢse de ġirvanĢahlar‟ın eski azametini korumuĢtur. Güneye doğru 

gittikçe karanlık bir hücreye bir kuyu var bu hücreden de ikinci bir hücreye yol 

gidiyordu. Burada duvarlarda sadece 12 köĢeli izler kalmıĢtır. Bu izlere yazılı kerpiç 

takılmıĢtır. ġimdi bunlardan ancak 1-2 parça kalmıĢtır. Hücrenin ortasında ġeyh Pir 

Hesen‟in mezarı vardır. Mezarın uzunu 3 eni 2 arĢındır. Zamanında bu mezar renkli 

kerpiçlerle süslenilmiĢtir ama Ģimdi ise etrafı dağılmıĢtır. Akademisyen Dern‟in 

yazdığına göre burada 1285 tarihli büyük yazı varmıĢ. ġimdi bu yazıdan hiç bir iz 

kalmamıĢtır. Azerbaycan tarihi için bu yazılar oldukça önemli idi. Böyle kıymetli 

eserleri korumak ve burada arkeolojik kazılar yapmak gerekiyordu. Var olan yazılar 

okunup tamamen Ģerh olunsa tüm Ģüpheler ve karanlık meseleler aradan çıkar. 
35

 

2.2 Maârife Dair 

Bizde Maârif 

 On seneden biraz fazla süre Azerbaycan Türkleri Kafkaz milletleri ile birlikte 

Rusya Çarizm‟i etkisi altında olmuĢtur. Tam bir asır yani XIX. yüzyılı Azerbaycan 

Rusya etkisinde yaĢamıĢtır. Bu Azerbaycan tarihinde ilk vaka idi. Bu dönemde 

Azerbaycan Türkleri siyasi ve iktisadi olarak doğudan koparak Rusya‟nın etkisiyle 

batıya doğru yöneliyordu. Gürcistan ve Ermenistan tarihi edebiyatları Rusya dönemine 

süratli Avrupa nüfuzu devri diyorlardı. Azerbaycan Türkleri tarihinin bir asırlık tarihine 

bakılırsa, Maârif meselesinde tam bir boĢluk mevcuttur. Ama komĢu milletler bu 
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müddet içerisinde ilerlemeler kaydetmiĢlerdir. Medeniyetleri inkiĢaf etmiĢ hatta Avrupa 

medeniyetiyle iletiĢim halinde olmuĢlardır. Çar Rusya‟sı esareti döneminde Azerbaycan 

hem iktisadi, hem siyasi, hem de medeniyet mahkûmiyeti yaĢamıĢtır. Aynı kaderi 

paylaĢan milletler Maârif ve medeniyet açısından kazanmıĢlardı.    

 Çar Rusya‟sında Azerbaycan‟ın medeniyet açısından geri kalmasının baĢlıca iki 

sebebi vardır. Bu sebep; Çar hükümeti Azerbaycan Türklerinin Ġran ve Osmanlı halkları 

ile aynı kültüre, dile ve dine sahip olduğu için gelecek zamanda Rusya‟nın esaretinden 

kurtulmak için bir araya geleceklerinden endiĢe ederek tek doğru yolu Azerbaycan 

Türklerine medeniyet iĢlerini yasaklamakta görülmüĢtür. Azerbaycan Türkleri 

Maâriften kendileri uzak düĢmüĢlerdir. Rusya Türkçe okulları yasaklamıĢtır. Cahil halk 

ve ruhaniler çocukların Rus okullarına gitmesine izin vermemiĢlerdir.   

 1917 yıl inkılabı büyük bir fırtına yaratmıĢtır. Çarizm esaretinde olan milletler 

artık özgür idi. Ġlk iĢ onlara konulan yasakları uygulamak idi. Azerbaycan‟da okullarda 

dil meselesi gündeme getirilmiĢ ve hızlı bir Ģekilde uygulamaya konulmuĢtu. 

Çarizim‟den sonra Azerbaycan halkı okulların önemini anlamıĢ ve ortaokulların sayının 

artırmağa ve eğitim dilinin ana dili olması yönünde çalıĢmıĢlardır. Bu çok zor ve ağır 

bir süreç idi. Rusya etkisi Azerbaycan‟ı medeniyet açısından olumsuz etkilemiĢtir.  

 1922 senesinde umumi olarak bakılırsa Azerbaycan‟da 300710 okul yaĢında 

yani 8-15 yaĢlarında çocuklar vardı ve bunların yalnız %27,5‟i yani 85814‟ü okula 

gitmiyordu. Tüm kazalarda 227805 kiĢi çocuk vardı ve bunlardan %19,1‟i yani 43682 

çocuk okula gidebiliyordu. Dönem için ihtiyaç olan ilkokulların yalnız 1/6‟sı vardı. Bu 

durumda yeni okul açmak için maddi durum iyi değildi. Azerbaycan‟da eğitim 

sorunlarından biri de öğretmenlerin azlığıydı. Doktor, mühendis, hukukçu azda olsa 

vardı. Ama öğretmenler yok denilecek kadar azdı ve Türkçe bilen öğretmenler 

neredeyse hiç yoktu. Umumilikte 1200-1500 öğretmen vardı ki bunlardan yalnız  %10‟u 

vazifelerini iyi biliyorlardı. Geri kalan kısım medreselerde az-çok bir Ģeyler öğrenmiĢ 

ve sonrasında 3 aylık öğretmen kurslarına yazılarak diploma almıĢlardı. Ama bu 

öğretmenler kendilerinin bilgisi az olduğundan öğrencilere de bir Ģey öğretemeyecekleri 

belli idi.            

 Azerbaycan‟da ilkokullar yeniden baĢtan yaratılıyordu. Bu iĢleri komĢu ülkeler 

30-40 sene önce yapmıĢlardı. Yeni okulların maksadı tarihi, edebiyatı ve öz dilini bilen 

eğitimli kültürlü insanlar yetiĢtirmekti. Bu okullarda yetiĢen gençler daha sonra 

okullarda öğretmenlik yaparak daha iyi gençler yetiĢtireceklerdi.     

 Öğretmen okulları tüm güçleri ile çalıĢsalar da yalnız 10 sene sonra ülkenin 

öğretmen ihtiyacını karĢılayabilirlerdi. O zamana kadar da hala var olan öğretmenleri 

çalıĢtırmak için yollar aramak gerekliydi.
36

 

Zahmet Mektebi Hakkında Bir Mütalaa  

 “Zahmet mektebi” yeni yaranmağa baĢlıyordu. Bu süreç uzun ve zorlu bir yol 

idi. GeçmiĢ günlerin taraftarı ve eski inkılap hayalleri olan düĢmanlar ise okulun 

gereksiz olduğunu, eski okulların iyi olduğunu söylüyorlardı. Onlar sade aletler, 
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atölyeler, bahçeler, tarlalar olmadan nasıl “Zahmet mektebi” olabilir diyorlardı. Eski 

okullarda yazmayı, okumayı ve saymayı öğretiyorlardı. Yeni mekteplerde durum 

oldukça ağır bir halde idi. Bu okullarda okumak yazmak çok kötü öğretiliyordu. 

“Zahmet mektep”lerinde imalat öğretilmiyordu ve atölyeler vs. yok idi. Bu okullar iĢçi 

ve köylü sınıfı içindi. 1866 yılında birinci dünya çapında olan konferansta “zahmet 

mektebi” hakkında konuĢulmuĢtur. “ 9 yaĢından itibaren tüm çocuklar üretime iĢtirak 

edecekler, herkes doğanın umumi kurallarına uyacaktır. Ġnsan emek istiyorsa 

çalıĢmalıdır. Çocukların ve gençlerin emeklerinden giriĢimciler kullanamaz. Sadece 

üretim onların eğitimi ile alakalı olmalıdır”.        

 Öğretim denildiğinde akla üç Ģey gelir; 1) Akıl ve fikir eğitimi 2) Beden eğitimi; 

bunu da spor (jimnastik) okullarında veya askeri egzersizlerde öğretmek mümkündür. 3) 

Politeknik eğitim; tüm üretim yollarını genel ilim ve fen esasında bilgilendirmek. 

Bundan baĢka çocuklara ve gençlere üretimin baĢlıca aletleri hakkında malumat verip, 

onların nasıl kullanılması gerektiğini tecrübeli bir Ģekilde öğretmek gerekiyordu. 9 

yaĢından 17 yaĢına kadar olan çocuklar ve gençler üç sınıf halinde gruplaĢmalıdır. Onlar 

öyle gruplaĢmalıdırlar ki akıl, jimnastik ve politeknik terbiye ile alakadar olsunlar. 

Birinci sınıftan baĢka politeknik okulların masrafları onların yaptıkları Ģeylerin 

satıĢından gelen para ile ödenecekti. Bu durum âlî ve orta sınıfların durduğu dereceden 

daha yüksek bir dereceye kaldırılabilirdi. Birinci dereceli okullar politeknik okullarıdır. 

Eski okullar- ruhaniler, bürokratlar ve ziyalılardan ibaret olan hâkim sınıfının okulu idi. 

Doğudaki ve batıdaki ruhani okullar esasında kurulmuĢtur. Bu okul keĢiĢ ve molla vs. 

gibi dini figür yetiĢtiriyorlardı. Büyük ve güçlü devletler ortaya çıktığında çok sayıda 

memurlara ihtiyaç vardı. O zamanda devlet okulları kendi maksatlarını uygulamak için 

okulları kullanıyordu. ĠĢçi sınıfı için okul ihtiyacı ortaya çıktığında onlara 

sadeleĢtirilmiĢ, kısaltılmıĢ bir halde ağaların okulunu takdim etmiĢler. 14-15 yıllık 

eğitim yerine 3-4 ve en iyi halde 6-7 yıl yeterli idi. Eski ve yeni dilleri çıkarıp yerine 

ana dili derslerini güçlendirdiler. 14 yıllık Alman okullarında bile cahillik büyük 

derecede idi. Bu durumda geniĢ iĢçi sınıfı için yeni okulların açılması Ģart olmuĢtu. Bu 

mesele üzerinde batının en iyi öğretmenleri çalıĢıyordu. „‟Zahmet mektep”leri yalnız 

manevi olarak çalıĢmağı öğretmeyip fiziki olarak da zahmet mektebi olmalı idi. Eski 

okullar düĢünmeyi, tetkik etmeği, kendi nefsine malik olmak gibi Ģeyleri öğretiyordu. 

Yeni okullar ise bunlardan baĢka çiftçilik, fabrika ve atölyelerde el ile çalıĢmayı 

öğretmeliydi. Âlimler eğer öğrenilen bilgiler uygulanmazsa bir süre sonra unutulacağını 

söylüyorlardı.           

 Eski ve yeni okullar arasında farklar vardır. Din, devlet, millet bunlar eski 

okulların en kıymetli konuları idi. Medeniyet, Ģahsiyet ve sosyal hayat ise ikinci sırada 

idi. Yeni okullar iĢçi sınıfı tarafından yaratıldığı için yeni maksatlar ve yeni mevzuları 

vardı; dinin yerine -ilim, cehennem fikri yerine-yeryüzünde daha mutlu bir hayat 

kurmak fikrinde olmalılardı. Ġstismar ve ağalık teĢkilatından ibaret bir devlet değil, iĢçi 

sınıfının daha özgür bir Ģekilde Ģûralar teĢkil edebilmelidir. Eski okullar bir takım 

zorluklara mahsus bir okul idi. Darülfünun bitiren çok az kiĢi vardı.    

 Hristiyan okullarındaki çocuklar dünyanın yaranmasına facia gibi bakıyorlardı 

ve bu facia Âdem ile Havva‟nın günahı ile baĢlıyordu.     
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  Eski okullar yalnız bilgiler ve ilimleri öğretiyor ve geliĢtiriyordu. Eski ve yeni 

dillerde, matematik birinci sırada idi. Tarih ve edebiyat ilimleri ise meĢhur okullarda 

bile yok idi. Biyoloji ilmi hakkında en basit Ģeyleri bile bilmeyen öğrenci 

Darülfünundan mezun olabilirdi. Bu okullarda ilimler hayat ve tecrübe ile 

iliĢkilendirilmiyordu.  Yeni okullar hakikatleri ve hakikatlerin tetkikini öğrenmeliydi. 

Burada tarih, tabiat gibi ilimler baĢlıca bir ders olmalıydı. Tabiatın nimetleri insanların 

hayatında önemli bir yere sahiptir. Tabiat nimetleri ve onların üretimi eğitim konusu 

olmalı idi. 1918‟de Rusya halk Maârif komiserliği mecmuasında “zahmet mektebi” 

hakkında geniĢ makale çıkarılmıĢtı.
37

 

Bizim Meselemiz (BaĢlangıç Makale) 

 Geçen eğitim-öğretim senesi çok kötü geçmiĢtir. Eğitim öğretim yılı baĢlamadan 

bu sorunların aradan kalkması gerekiyordu. Berbat durumda olan Maârif iĢlerini acilen 

çözmek gerekiyordu. Bu sorunlar maddi durumun kötü olmasından kaynaklanıyordu. 

Kazalar “mahalli vesaiti” hesabına geçtikten sonra vesaitin azlığı sebebiyle zaten yeterli 

olmayan “Medeni Maârif Müesseselerini ”azaltmağa mecbur idiler. Okullar ise 

tamamen kullanıĢsız hale geldiği için tamire ihtiyaçları vardı.     

 Çocukların ve gençlerin ilkokulu bile tehlike altında bulunuyordu. Belli bir 

miktarda ilkokulların tutulması zorunlu idi. Hükümet tüm gelirlerinin yarısını Maârif 

iĢlerine harcıyordu. Muhtemelen memleketin iktisadi durumu iyileĢtiğinde bu 

harcamalar daha çok olacaktır. Maârif iĢlerinin maliye meselesi uğrunda mücadele 

sebebiyle okullarda dâhili teĢkilat ve tanzimatla uğraĢmaktan, onun dâhili önemini 

takdir etmek mümkün olmamıĢtır. Bu sebepten eğitim yılı programsız ve disiplinsizlik 

içinde akıp gitmiĢtir. Eğitim yılının baĢlarında kabul edilen program ve tüzüklerde ciddi 

hatalar vardı ve bunları düzeltmek için uğraĢıyorlardı. Türk okullarına mahsus olan 

eğitim kitaplarının zor ve gereksiz bir dille tercüme edilmesi, diğer taraftan eğitim 

malzemelerinin yokluğu, Kur‟an malzemesine mahsus medreselerden çok da 

uzaklaĢmamıĢ olan Azerbaycan okullarının umumi tasvirini tamamlıyordu.   

 ĠĢçi ve köylüler devleti için vatandaĢ eğiten Ģûra okulunun iç organizasyon iĢleri 

Maârif idaresinin tartıĢmalarına açık meselelerdendir. Birçok okulların maddi durumu 

yerinde idi. Okul kitapları ve eğitim malzemeleri vardı. Böyle okullarda organizasyon 

meselelerini açık bir Ģekilde tartıĢmak olağandı.       

 ĠĢçi ve köylü (fehle ve kentli) devleti tüm gücünü sosyalizm okullarının 

geliĢmesine harcıyordu. Bu okullar genç insanları hayatın daha iyi Ģekilleri uğrunda 

mücadeleye hazırlayan eğiten bir müessese gibi düĢünülüyordu. Sosyalizm okulları bir 

harekât okuludur. Burada eğitim ilk sırada duruyor. Zahmet, çalıĢkanlık ve faaliyet 

okullarının yaratılması küçük burjuvaya mücadele etmek için önemlidir. Genç nesli 

Ģimdiki cemiyete değil gelecekteki komünizme hazırlıyoruz. Fakat yine diyeceklerdi ki 

sosyalizm okullarını kurmak için her Ģeyden önce tecrübeli öğretmenler yoktur.   

 Doğrudan da teknik yönden de deneyimli öğretmenlerin olmaması yeni 

sosyalizm okullarının yaratılmasına engel oluyordu. Fakat sosyalizm esaslı okulların 
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yapılması iĢine baĢlanmalı idi. En azından ihtiyaç olan öğretmenlerin hazırlanmasıyla 

buna baĢlanabilirdi. Öğretmenlerin deneyimsizliği ve eğitimsizliği Azerbaycan‟da 

maârif iĢinin baĢlıca problemlerinden idi. Bu kusuru aradan kaldırmak için “yay 

kursları” planı hazırlanmıĢtı. Bu kurslar öğretmenleri sosyalizm ve zahmet okullarının 

esasları ile tanıĢtırmalı idi. Bundan baĢka birçok öğretmenlik okulları vardı ki onların 

görevleri kısa sürede öğretmen yetiĢtirmekti. Bu okullarda hala eski yöntemler 

kullanılıyordu. Öğretmen öğrenciyi mecbur ederek kitapta yazılanları Arap, Fars ve 

Türk dillerine tekrar ettirerek öğretiyordu. ġifahi usulden ise tecrübeyle öğretilirse daha 

çok verimli olurdu ve bu bilgi öğrencinin hafızasında uzun süre yer ederdi. Öğretmen 

okulları esaslı Ģekilde yenilenmeli idi. Çünkü onların birçok hataları mevcut idi. Burada 

derslikler düzensiz ve disiplinsiz bir durumdadır. Bu okulların eğitim plan ve 

programlarına bakmak için ve onların umumi durumunu tespit etmek için halk Maârif 

komiserliğinde yaratılmıĢ komisyonun kararıyla yakın zamanda, okulları sosyalizmin 

esaslarında kurmağa çalıĢılacaktı.
38

 

Bizde Maârif 

  Anadolu‟da ilkokulların Büyük Rusya inkılabından sonra açmaya imkân 

bulunduğu gibi ortaokulları da millileĢtirmeye baĢlanmıĢtı. Ġlkokullardan daha çok 

zorluklarla karĢılaĢılmıĢtır. GeçmiĢte “giminaziya” olan sonrasında ikinci dereceli okul 

olarak adlandırılmıĢtır. Medeniyetin elde ettiği ilim ve fenlerin bu okulda okunması 

lazım geliyordu ki bunun için de öğretmenlerin verecekleri dersler hakkında eğitim 

almaları gerekiyordu. Ġyi eğitim almıĢ öğretmende kaliteli eğitim verebilecek ve bu 

okulları bitiren öğrenciler üniversitelere gidecek ve zorluk çekmeden eğitimlerini 

tamamlayabileceklerdi. Ġkinci dereceli denilen okullarda eğitim alan öğrenciler yok 

denebilecek kadardı. Bunun sebebi Rus Çarizmi Azerbaycan eğitim hayatında birçok 

ilimleri yasaklamıĢtı. Bu sebeple de öğrenciler pedagoji, tarih ve edebiyat ilimlerine 

yönelmemiĢlerdi. Ama aynı kaderi paylaĢan Gürcistan ve Ermenistan halkı böyle bir 

yasakla karĢılaĢmamıĢ ve Çarizmden sonra Ģehir ve kasabalarda ikinci dereceli 

“gimnazya”lar , “rialni okullar” açılmıĢtır.       

 Bu okullarda eğitim ana dilinde olmuĢtur. ġeki‟de açılan ikinci dereceli okulda 

ders verecek öğretmen olmadığı için okul müdürü Rusya Maârif Komiserliğine 

müracaat ederek eğitimin Rus dilinde yapılması iznini istemiĢlerdir. Lenkaran, Guba ve 

AğdaĢ da bu durumda idi. Bakü Ģehri ve kazalarla birlikte 25 tane ikinci dereceli okul 

var idi. 4048 öğrenci eğitim alıyordu. Onlardan sadece 2 okul kızlar içindi ve 57 

öğrencisi vardı. 4 okul Türkçe eğitim veriyordu ve 2 okul erkekler içindi. Burada 109 

öğrenci eğitim alıyordu. Azerbaycan‟ın diğer Ģehirlerinde 10 okul vardı ve sadece 5 

okul Türkçe eğitim veriyordu. Bu rakamlarla ortaokulların durumunun nasıl olduğunu 

bilmek oluyor. Sadece ülkenin % 15‟i için okullar vardı. Birinci dereceli okullar ikinci 

dereceli okullara öğrenci hazırlıyordu. Bakü ile Horasanda birinci dereceli okullarda 

31765 öğrenci vardır ki onların sadece 10105 Türk okullarında 21000‟i ise gayri-Türk 

okullarında eğitim alıyordu. Birinci dereceli okullar 5 sınıflı idi. Azerbaycan‟ın diğer 
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Ģehirlerinden 1000 köylerinden 400000 öğrenci Türkçe eğitim alıyordu. Birinci dereceli 

okulu bitiren öğrenciler ikinci dereceli okula devam etmek isterse sadece 5 okul vardı 

ve her biri 50 kiĢi alıyordu. Bu okullardan sadece 2‟si mezuniyet belgesi veriyordu. 

Ġkinci dereceli okulların açılmasında en büyük sorunlardan biri öğretmenin olmaması 

idi. Darülfünun politekniği okuyan öğrencilerinden bu yönde yardım alınabilirdi. ġark 

ve edebiyat fakültesinden- tarih ve edebiyat dersleri Tabiat öğrencileri- biyoloji, 

politeknik ve matematik dersleri verebilirlerdi. Ama pedagojik yöntemler ile tanıĢmaları 

ve Türkçe öğrenmeleri gerekiyordu.         

 Azerbaycan Maârif komiserliği Türkiye ve Avrupa memleketlerine öğrenci 

gönderirken öğretmen yetiĢtiren okullara daha çok öncelik vermeliydi. Bu konu ile ilgili 

hazırlanmıĢ bir plan olmalı idi ki öğretmen yetiĢtirirken hiç bir fedakârlıktan 

kaçınmasınlar. Bu konu üzerinde çalıĢılırsa 3-5 yıla ihtiyaç duyulan öğretmenler 

yetiĢtirilebilmeli ve bu da ortaokulun hem sayısını artırmalı, hem de kalitesi 

artırmalıydı. Eğer ortaokullara gereken dikkat verilmese Liselerde yapılan iĢlerin bir 

faydası olmazdı.          

 Maârif Komiserliği liselere kabulde Türk dili bilmeyi Ģart koymuĢ ve bununla 

bile liselere kabul olan Türk öğrenciler %15-20-i idi. Çünkü Türk okullarının sayısı çok 

azdır. Gayri Türk okullarının sayı ise 3-4 defa çok idi. Maârif komiserliği bu meseleye 

hususi dikkat etmeliydi ve Kazalarda 4-5 okul açılıyordu. Gence, Qazax, ġeki, Quba 

gibi kazalarda böyle okulların açılması Ģart idi. Bu zaman iki soru var idi ki bunlardan 

biri öğretmen ve uzmanların azlığıdır. Diğer bir sorun ise kitapların olmaması veya az 

olması idi. Bu mesele öğretmen meselesinden daha kolay, ama önemli idi. Bunu temin 

etmek çok da zor bir iĢ değildir, esas ihtiyaç olan para ve gereken dikkati göstermek 

yeterlidir.         

 Öğretmenlerin eksik kalan taraflarından biri de Türk dilini bilmemeleri idi. Bu 

öğretmenler sistematik olarak Türkçe eğitim almadıkları için bu sorunlar ortaya 

çıkıyordu. Bazı ziyalılar Türkçe okuma yazma biliyorlar diğer Türk dilini bildiklerini 

zanediyorlardı. Bir dili tam öğrenmesi onların on yılını alıyordu.    

 Öğretmenlerin Türkçeyi bilmeleri gerekiyordu. Dili bilmeden ne öğretmen 

verdiği dersten bir Ģey anlar ne de öğrenci o dersten bir Ģeyler anlardı. Ortaokullara 

ilkokullara gösterilen dikkati göstermek gerekiyordu.
39

 

 

Ġlkokulun Görevleri  

 Milletinin büyük kısmı eğitimsiz köy halkı olan Azerbaycanlılar için bu çok 

büyük bir sorun idi. Maârif Komiserliğinin önem ve dikkat vermesi gereken bir konu 

buydu. 8-12 yaĢlı çocuklar ilkokula gidiyorlardı. Çocukların terbiyesi ile ilkokul 

öğretmenleri ilgileniyordu. Bu dönemde çocukların hangi tür beden terbiyesi, ruh 

terbiyesi, sosyal terbiye vs. ihtiyaçları olduğunu okul öğretmeni belirliyordu. Ġlk talep 

ilkokul öğrencilerinin vücutlarını hastalıklardan korumayı öğretmek idi. Bir süre sonra 

ilkokul öğrencileri vücutlarını hastalıklardan korumak yönünde ilerliyordu.   
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 Tıp ilmi beĢeriyet âleminin en eski ilimlerinden olduğu için bunu özel Ģekilde 

kayıt ediyorlardı. Vücut sağlığı için çocuklar birçok hastalıklardan korumalı idi. 

Çocuklara öğretmenleri sağlık kuralları öğretmeliydi ve böylelikle çocuklar hastalık 

kapmaktan kurtulurlardı. Onlara her iĢi temiz görmeği ve havayı temiz tutmayı 

öğreterek, onları bir sıra bulaĢıcı hastalıklara karĢı savunmayı öğreteceklerdi. Böylelikle 

sağlam bir birey yetiĢecektir.
40

 

 

Ġlkokulların Durumu  

 Ġlkokullarda her gün 3-4 veya 5 saat ders okutuluyordu. Bu durum pedagojik 

anlamda kabul edilemezdi. Ders aralarında hiç bir aktivite yok idi. Tüm ders boyu kitap 

okutuluyor ve yazı yazdırılıyordu. Ders sırasında çocuklar oyundan ve oyuncaklardan 

mahrum kalıyorlardı. Ġlkokullarda oyunlar çocukların hayatında önemli yer kapsıyordu. 

Burada oyunlar tek eğlence için değil, aynı zamanda terbiye içinde önemli idi. 

KreĢlerde uygulanılan oyunlar ilkokullarda da uygulanmalıdır.   

 Ġlkokulda zahmet tatbik olunmalıdır. Zahmetin tatbik olunması o demek değildi 

ki atölyeler inĢa etsinler. Mesela: hayvancılık, ziraat, ev iĢleri, el iĢi-örgü, elektronik iĢi 

vs. ilkokulların ders programına ilave edilmeli idi. Sadece zahmet derslerinin diğer 

derslere etki etmemesi gerekiyordu. Bu dersler ders saati haricinde yapılmalı idi. Burada 

çocuklara çalıĢma ortamını iĢ kurallarını öğretmeyi hedefliyorlardı. Mesela iĢ yaparken 

dinlenmeği, acele etmemeği, daha düzenli çalıĢmağı vs. öğretiyorlardı. Burada önemli 

rol öğretmende idi. O her çocuğun fiziki gücüne göre iĢler vermeliydi. 
41

 

 

Fenni Ġslahatlar 

 

 Okullarda ana dilinde eğitim vermenin çok zor yanları vardı ki bunlardan baĢlıca 

okulların azlığı, bazı var olan binaların kullanılmasının imkânsız olması, öğretmen 

azlığı, öğretmenlerin maaĢlarının azlığı, ders kitapların çok az olması, okul 

ihtiyaçlarının çokluğu, Türk dili bilen öğretmenlerin çok az olması vb. sorunlardır. O 

dönem için Azerbaycan dili herkes tarafından kabul edilmiĢ öğrenilmiĢ bir dil değildir. 

Sosyal hat gibi dilde buhran sürecini geçiyordu. Azerbaycan Hanlıklar döneminde 

Farsçaya mecbur bırakılmıĢlardı.         

 19 yüzyılda Çarizm‟in esaretinde olan Azerbaycan‟da iĢe yarayan dil Rusça idi. 

Hatta ziyalılar, memurlar, tüccarlar hatta ameleler bile sosyal hayat dili olan Rusçayı 

öğreniyorlardı. Ruhaniler bile Farsça ve Arapça dillerini kullanıyordu. Türkçe onların 

faaliyeti dıĢında kalıyordu. 1905 inkılabından sonra Azerbaycan Türkleri arasında 

sosyal hareketleri baĢlaması ile Türkçeye ihtiyaç duyuluyordu. Ama yeni ifadeler için 

yeterince olmadığından Osmanlı Türkçesine müracaat ediliyor.     

 XX yüzyılın baĢlarında Türkiye edebiyatında kullanılan Türkçe ise umumiyetle 

saray dili idi. Fazlasıyla Arapça ve Farsça dilinin tesiri altında bulunuyordu. Halk 
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dilinden uzak bir mesafede idi. Osmanlı dilinin kendisinde kusurlar çok idi. Böyle 

kusurlu bir dilin aleyhine hususi bir cereyan yaranıyor ve bu cereyanın üyeleri 

Azerbaycan edebi dilinin yeniden oluĢturulmasını talep edenlerdi. Son 20 sene içinde ve 

hususi olarak 1912 yılında Balkan harbinden sonra Türkiye‟de dil konusunda büyük 

değiĢiklikler olmuĢtu. Fazlasıyla sadeleĢen, yabancı dillerin etkisinden çıkarak ve halkın 

anlayacağı kadar sade edebi dil olmuĢtur.    

 Yaratıcı öğretmenler 20 yılda önceki kusurlu Osmanlıcanın etkisi altında idi. Dil 

konusunda elde edilen değiĢiklikleri kabul etmek istemiyorlardı. Onların zor ve ağır 

yazı üslubu asıl mekânı olan Türkiye‟de dıĢlanmıĢtır. Genç Osmanlı Ģairlerinin Ģiirleri 

Azerbaycanlı olanların yazılarıyla mukayese edilirse öncekilerin Türkçesi daha sade ve 

halk edebi diline daha yakın bir dil idi. Bu konu ile ilgili ikinci mesele ıstılah idi. Ġlim 

kitaplarında kullanılan ıstılahların çok ağır olduğunu ve birçoklarının önemsizce eski 

kalıpların kullanıldığını bu ilimlerle uğraĢanlar hissetmelidir. Dilin sadeleĢtirilmesi bu 

alanda çok az görülüyordu. Anlaması zor olan yabancı terimler oldukça çok idi. Ġlk önce 

bu konuları ele almak ve bu terimlerde hangisini tutmak hangisini değiĢtirmek gerektiği 

geniĢ çaplı Ģekilde araĢtırılmalıdır. Bir Ģeyi unutmamak lazımdır ki terim aynen 

terimdir. Onun herkes tarafından anlaĢılması gerekmiyordu. Ġlmi öğrenen Ģahıs 

araĢtırarak onları öğrenebilirdi. Sadece Türkçeye çevrilebilenler çevrilmeli diğerleri ya 

eskisi gibi kalmalı ya da yeni bir isim konulmalıdır. Bu meselenin çözümü için Maârif 

Komiserliği özel bir jüri toplamıĢtı. Bu jürinin çalıĢma sonucu olarak 5 ilme ait kitapça 

neĢrolunmuĢtur. Burada esas terimler Rusça karsısında o devirde kullanılan terim 

gösterilmiĢ daha sonra ise kullanılması gerek görülen terim yazılmıĢtı. Bu jüri meseleyi 

yanlıĢ anlamıĢ ve 8-10 aylık bir iĢin sonucu olarak bunu çıkarmıĢtır. Hayvanat ( 

zooloji), tabiat ( botanik), coğrafya, hendese ( geometri) ve hesap yerine yad bil, dergi 

bil, bitki bil, say bil terimlerini kabul etmek istiyorlardı. Bu terimleri değiĢmesine 

baĢlıca sebep daha anlaĢılır olması idi. Ama tam tersi yeni terimler eskisinden daha zor 

idi. Gafur ReĢit Efendinin coğrafya terimleri içerisinde o kadar mantıksız ve yersiz 

sözler vardır ki dili sadeleĢtirmeye çalıĢan birisi neden böyle bir iĢe kalkıĢırdı. Örnek 

olarak (Baloto - bataklık - batlak, Vid- Ģekil- görkem, Vtopoct qorod- gayri mühim Ģehir 

-aralık kent, Delta-delta-üç kulak, Glina-gil-sarı toprak, Kometa-kuyruklu yıldız-

kuyruklu, karta-harita-taslak, kruq-daire-firdula). Bu konuda büyük bir yanlıĢlık vardır 

ki o da terimlerin Arapça olmasıdır. Jüri üyeleri bu terimleri ya Türkçe ya da Türkçeye 

yakın bir sözle ifade etmeye çalıĢmıĢlardı. Tüm Arapça terimler çıkarılmıĢ ve yerine 

Türkçe veya Türkçeye benzer terimler konulmuĢtur. Azerbaycan dili girdikçe 

sadeleĢiyordu. Dilde olan Arapça ve Farsça terimler dili daha da zorlaĢtırıyordu. Bu 

terimlerin bazısının Türkçe karĢılığı olduğu halde bile kullanılmıĢ ve dilde kendine yer 

etmiĢtir. Bu meselede terimler konusuna daha az dikkat veriliyordu. Oysaki dilde 

kelimelerde olduğu gibi terimlerde de herkes tarafından anlaĢılan terimler bile 

çıkarılmalıydı. Bu jürinin hizmetleri boĢa gitmiĢtir çünkü onlar baĢından yanlıĢ yöntem 

seçmiĢlerdi. Eğer daha farklı bir Ģeyi esas alsalardı o zaman daha iyi bir sonuç ala 

bilirlerdi.
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UnutulmuĢ Bir Ġlm 

 Azerbaycan‟da Türkçe muhasebe ilmi nerdeyse unutulmuĢtu. Asırlarca büyük 

bir tarihe sahip olan ve baĢka memleketlerde adına gazete, okul, kitap, kurslar, 

mecmualar vasıtasıyla halk arasında okunan bir ilim, Azerbaycan‟da halkla arasında 

birçok sınırlar mevcut olmuĢtur. Azerbaycan‟da muhasebeyi iyi bilen insanlar iktisadi 

teĢkilatların yararına olmazdı. Bir ülke ne kadar zengin ve ne kadar güzel tabiatı olursa 

olsun iktisadi teĢkilatlarını kendi etkisi alına almadıkça hiç bir Ģey ifade edemez.  

 Azerbaycan‟da muhasebe ve iktisat ilmini bilen sorgulayan çok az kiĢi vardı. 

Ama Avrupa‟da herkes kendi geleceği için bu ilimler yönünde eğitim alıyorlardı. 

Muhasebe ilmi hakkında konuĢmağa gerek yoktur. Bu ilim diğer tüm ilimlerle 

iliĢkilidir. Bunu tüm dünya kabul etmiĢtir. Çar Rusya‟sından sonra yasaklar kalkmıĢtır. 

Azerbaycan Maârif Komiserliğinin desteği ile eğitim vermeye baĢlamıĢtır. Eskiden 

görülmeyen mektepler, kanun evleri yapılıyordu. Eskiden bu ilmi öğretmek için kurslar 

açılıyordu. Bu kurslar uzun ve kısa süreli oluyordu. Uzun süreli ( 1-3 yıl), kısa süreli (3 

veya 6 ay ) devam ediyordu. Bu kurslar Türkçe düzenleniyordu. Lakin bazı kazalarda 

Türkçe bilen biri olmadığından Rusça olarak devam ediyordu. Bu kurslar Türkçe 

muhasebe uzmanı yetiĢtirmeye çalıĢıyordu.
43

 

Geleceğe Hazırlanalım (BaĢlangıç Makale) 

 

 Bir eğitim öğretim senesi daha bitiyordu. Bu yıl okul iĢlerinde daha çok 

ilerlemeler kaydedildi. Okul iĢleri düzenlendi. Kitap, defter, kalem ihtiyaçları olan 

birinci dereceli okullar tam temin edildi. Ġkinci dereceli okullarda kısmen temin edildi. 

Birçok okullar tamir edildi ve kazalarda önemi büyük olan okullar inĢa edildi. 

Öğretmenlerin maaĢı artırıldı. Kapalı okullarda öğrencilerin yiyecek ve giyeceklerinin 

kalitesi yükseltildi. Bu iĢlerin Maârif komiserliğinin öncülüğü ile ve Halk komiserleri 

Ģûrası, mahalli hükümet idaresinin yardımıyla hâsıl olmuĢtur. Cehalet içinde boğulan 

Azerbaycan‟ın bitmez tükenmez ihtiyaçları dikkate alınsa bu bir “harekât” veya bir 

“muvaffakiyet” idi.      

 Yıllarca ana dilinde okul görmeyen, ders verecek öğretmenleri olmayan köyünde 

veya Ģehrinde özel okul binası olmayan, köylüsünün eğitimi olmayan bir memleket için 

yapılabilecek çok iĢ vardır ama bu iĢler bir iki sene dâhilinde hallolacak meseleler 

değildir. Bunlar uzun süren ve zahmetli iĢlerdir. Maârif Komiserliğinin yardımıyla 

eğitim programlarının devamlı yenilenmesi, düzenlenmesi, maddi ve manevi desteklerle 

halledilebilirdi. Köylerde özel okul binaları yoktur ve olanlarda tamire ihtiyacı vardır. 

Bundan baĢka köy okullarında kitaplara ihtiyaç vardır, aynı zamanda var olan okullarda 

birçok malzemeler ya çok eskidir ya da hiç yoktur ve alınmalıdır. Pedagoji eğitimi 

veren okullara öğretmenler temin edilmeli ve hazırlıksız olan köy öğretmenlerine, 

bilgilerini artırmak için özel programlar yapılmalıdır. Bu meselelerin halli Maârif 

Komiserliğine, mahalli idarelere ve en sonda ise öğretmenlere bağlıdır. 
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Okul binalarının yapılması veya kısmen tamir edilmesi için gereken tutarın 

ayrılması ve gereken toprağın verilmesi mahalli hükümet idarelerinin çalıĢmasına ve 

köylülerin yardımına bağlıdır. Azerbaycan‟da mevcut olan Alman köyleri kendilerine 

okul binası inĢa etmiĢ ve bütün harcamaları kendileri karĢılamıĢlardır. Demek ki 

köylüler okulun önem ve değerini anlamıĢlardır. Ġsterlerse tüm köylerde kendi okul 

binalarını inĢa edebilirler ve mahalli hükümet idaresi onlara destek olur ve bu iĢ 

devamlılığını korurdu.       

Bu meselelerden en önemlisi öğretmenlerin bilgisinin azlığı idi. Maârif 

Komiserliği üzerine düĢen iĢleri halletmek için bir sıra programlar hazırlamıĢtır ki 

bunlardan biri de öğretmenlerin bilgisini artırmak için yaz kurslarının baĢlaması idi. Bu 

kurslar Hacıkent, ġuĢa, ġeki, Gusar, Bakü Ģehirlerinde düzenlendi. Kurslar 1 Temmuzda 

baĢlayacaktı ve kotenjan toplamda 600 kiĢilik idi. Bu kurslara ders vermek için Maârif 

Komiserliği tarafından en iyi öğretmenler gönderiliyordu. Kursa gelen öğretmenlere 

aylık maaĢlarından ilave olarak günlük yol masrafı parası veriliyordu. Tüm masrafları 

hükümet karĢılıyordu ve toplamda 65000 altın paraya mal olmuĢtu.    

 Hükümet ve Maârif Komiserliği ağır iktisadi buhran zamanında bile böyle 

büyük masraflardan kaçınmıyordu. Kurslarda öğretmenler yorulmasın diye kursları 

yayla bölgelerinde teĢkil etmiĢlerdi. Yeni öğretim senesinde okulların düzene girmesi 

için bu sene yapılacaklar; 1) Programlar yeniden bakılıp düzenlenmeli 2) Birinci 

dereceli okullar için gerekli levazımatın hazırlanması 3) Pedagoji okullar için gerekli 

kabine ve kitapların düzenlenmesi 4) Birinci dereceli okullar için gerekli kitapların 

hazırlanması 5) Ġkinci dereceli okullar için ihtiyaç olan kitapların hazırlanması 6) Sanat 

okulları için atölyelerin yenilenmesi ve kitapların hazırlanması 7) Pedagoji okullar için 

gereken öğretmenlerin temini 8) Pedagoji okulların öğrencileri için giyim, ayakkabı ve 

çamaĢırların hazırlanması 9)Öğrenciler için kalem defter ve diğer eĢyaların tedariki için 

plan hazırlanması ve bu ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. 
44

 

 

Çocuk Evleri  

 Çocuk evleri sosyal terbiye için en mühim ve en önde gelen meselelerdendi. 

YaĢanan iktisadi buhrandan dolayı okulların kapanması ihtimali vardı. Bu sebeple 

Çocuk evleri Mahalli Ġcareye Komitelerine havale edilmiĢti. Merkezi hükümetin maddi 

ve manevi sorumluluğundan çıkmıĢtı. Çocuk evleri mahalli hükümetinin sorumluluğuna 

verilmiĢti. Çocuk evleri Maârif idaresinin faaliyetinde önemli yer tutmalıydı. Mahalli 

hükümeti çocuk evlerini bir numaralı terbiye evine dönüĢtüremezdi. Bazı kazalar da 

çocuk evlerinde öğretmen bile yok idi. Bu sebeple Çocuk evleri terbiye meselesinde 

kendi önemini kaybedip sadece ev formasını alıyordu.      

 Kaza Maârif Ġdarelerinde bu meseleye ve umumi çocuk evlerinin durumuna 

dikkat vermemiĢlerdir. Yalnız bazı kazalarda çocuk evlerinin hayatından yakından 

ilgilenmiĢlerdi. Burada bir kısım hiç ilgilenmemiĢ, bir kısım Maârif Komiserliği ise ifrat 

derecede ilgilenmiĢtir. Bunun sorumlusu Maârif Komiserliğiydi. Çünkü bu konu 
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hakkında yol göstermeli idi. Maârif Komiserliğinin kararına göre üç aylık beĢ çocuk 

evinin masraflarını devlet karĢılayacaktır. Devletin desteklediği çocuk evleri “numune 

terbiye ” Ģeklini alıyordu. “Açlık neticesi ile mücadele komitesi” çocuk evlerine az çok 

yardım ediyorsa da bu ancak maddi anlamda oluyordu. Çocuk evlerinin dâhili meselesi 

ile ilgilenmiyorlardı. Devlet sadece 5 çocuk evinin masrafını karĢılamamalıydı, tüm 

çocuk evleri ve onların terbiyesi ele ilgilenmeliydi.
45

 

Yeni Okullarda Spor Dersi  

 ġuĢa kazasına Darülmuallimat için öğretmen gönderiliyordu. Burada olan durum 

öğretmeni ĢaĢırtıyordu. Çocuklar çok zayıf idi. Ġlkokullarda beden eğitimi dersine önem 

verilmiyordu, dinlemek bile istenmiyordu. Darülmuallimatlar genç öğretmenler 

yetiĢtiriyordu. Bu öğretmenlerde hem sağlam vücut, hem de heves gerekiyordu. Burada 

çocukların çoğu Ģehirli idi. Zahmet mekteplerinde çocukların yorgunluğunu almak için 

hiç bir eğlence yok idi. Buradaki öğretmenler 3 aylık kurs geçerek diploma almıĢlardı. 

Onların kendilerinin bile bilgisi olmadığı bir ilmi baĢkasına öğretmeyi bilgili yetenekli 

öğrenci yetiĢtirmeği beklenemezdi. Beden eğitimi derslerine okullarda dikkat verilmeli 

idi.
46

 

Yeni Devir (BaĢlangıç Makale) 

 Azerbaycan Maârif hayatında yeni bir devir baĢlıyordu. Ülkede yaĢanan iktisadi 

buhranlara bakmayarak maârif alanında durmadan ilerleme kaydediliyordu. Birinci 

dereceli okullara özel dikkat gösterilirdi, oysaki Azerbaycan‟da köylerin sadece %2‟si 

eğitimli idi. Köylerin tek medeniyet ocağı okullar idi. Köylülerin tüm medeni hayatı 

kendi okullarının etrafında toplanmalıydı. Gerek yukarıda söylenen meseleler, gerekse 

de baĢka meselelerde tüm durum maliye teminatına bağlıdır. Maârif Komiserliği maliye 

iĢine hususi derecede dikkat vermeliydi. Azerbaycan Merkez Ġcraye Komitesinin 

Haziran ayı kararında bunları dikkate alarak Azerbaycan kanununun %20‟sini Maârif 

meselesine ait etmeyi karar almıĢtır. Bu Azerbaycan Maârifi için çok büyük bir 

adımdı.
47

 

Sosyal Terbiye  

 Okulların faaliyeti sınırlı kaldığında sadece bilgi ve okuma-yazma öğretmekten 

ibarettir. Okulların mühim ve önemli görevlerinden biri de sosyal eğitimdir. Ama sosyal 

eğitime yeteri kadar dikkat çekilmiyordu. Sosyal hayat için çalıĢkan, idraklı ve hazırlıklı 

üyeler gerekiyordu ve bu meseleye ciddi önem verilmeli idi. Çocuklar için küçük 

yaĢlarından itibaren öyle bir Ģerait yaratılmalıydı ki onlar birbirleriyle iletiĢimde 

olsunlar, beraber gülmek, oynamak, iĢlemek vs. aktiviteler yapsınlar. Çocukların bütün 

hayatını bayrama çevirmek lazım değildi.        

 Serbest rekabet esası üzere kurulmuĢ sermaye devri, hayatı bir mücadeleye 
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çevirmiĢtir. Bir Ģahsın talep ve dilekleri bir baĢkasının talep ve dileklerinden tamamen 

farklı olmuĢtu. Okullar sosyal ruh ve sevk tipinin olmasına ve yükselmesine birinci 

sebep ve vasıta olmalı idi. Bu okulun kuruluĢundan, düzenlenmesine kadar hayata bağlı 

bir meseledir. Okulla sosyal hayat arasında hiç bir iletiĢim yok idi. Çocukların sosyal 

hayata dair bilgileri bir tablonun dıĢına çıkmıyordu. Okulla sosyal hayat arasında 

iletiĢim yaratılmalı idi. Bu iletiĢim sadece bir iki okul arasında değil. O zaman 

hallolunur ki okulla köylü gençleri arasında hakiki bir iletiĢim olur.    

 Eski okulları bitirenler biliyorlardı ki bu mesele hakkında bir cümle bile 

konuĢulmazdı. Sanki okul dıĢında baĢ veren olaylar burada eğitim alan çocuklarla hiç 

bir iliĢkisi yokmuĢ. Mesela; Rusya‟da okullarda tarih dersi okutulduğu zaman burada 

hiç bir kelime bile konuĢulmamıĢtır.        

 Tarihin birinci vazifesi odur ki etrafta baĢ veren hadiseleri doğru anlamak 

imkânı veriyor. Maksatlarına ulaĢmak için okullarda “siyasi bilgi” dersleri verilmelidir 

ki bu tür dersleri tarih derslerinden ayırmamaları gerekiyordu. Siyasi bilgi dersi tarih 

dersinin yerine de geçebilir.          

 Siyasi bilgi dersinin maksadı çocuklara muayyen bir malumatı vermek değil, 

sosyal hayattan alınmıĢ vakaları değerlendirmektir. Bunun için çocuklara muayyen 

usuller öğretmek lazım idi ki bu usuller vasıtasıyla onlar farklı-farklı vakaları 

değerlendirebilsinler. Bu usulleri anlatırken onların hayatına değinilmeli 

tecrübelerinden faydalanılmalıydı.
48

 

 

Türkçenin Eğitim Senelerinin Taksimi  

 Uygulanılan sistem gereği eğitim süresi dokuz sene olarak kararlaĢtırıldı. Bu 

dokuz sene zarfında alfabeden edebiyata kadar öğretiliyordu. Dil ve edebiyat programı 

bu senelere bölünecektir.          

Birinci sene - alfabe ile baĢlayan çocuklar Ġstanbul‟da tatbik olunan iyi bir metotlar 

vasıtasıyla öğretmesi zor görünen Türkçe okuyup yazmayı 3 ayda uğurla 

öğrenmiĢlerdir. Ġstanbul Daha sonra mutlak sözlerle imla harflerini kapsayan hecelerden 

karmaĢık olması esasına dayanır.  

Ġkinci sene- Türkçe “sarf ve nahv” ilmi hakkında çok az umumi bilgi veriliyor. 

Üçüncü sene - Türkçe “sarf ve nahv” ilmi hakkında umumi bir bilgi veriliyor.  

Dördüncü sene-önceki sınıfta öğretilen esasları tavsiye edilmek suretiyle Türkçe sarf 

kısmı değil, nahv kısmı bütün esaslı suret de öğretiliyor.  

BeĢinci sene- uzun zamandır Türkçe içerisinde kullanılan Arapça ve Farsça kuralları 

öğretiliyor.  

Altıncı sene - Türkçe eğitim iĢi tamamlanacak ve kabul edilecek. Daha sonra bu bir 

seneye sıkıĢtırılacaktı.  
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Yedinci sene -bu yıl edebiyat tarihi derslerine baĢlanmalı ve edebiyatın sosyal hayatla, 

güzel sanatlarla iliĢkisini öğretiyordu.  

Sekizinci sene- burada Türk edebiyatı 14-18 yüzyılları öğretiyordu. 

Dokuzuncu sene- 18. yüzyılın ortalarından itibaren edebiyat tarihini öğretiyordu. Her 3 

senede bir edebiyat tarihi mutlaka din tarihiyle beraber öğretiliyordu. Türk edebiyatı 

tarihinden bahsederken sonraki senede Arap edebiyatı tarihinden de bahsedilmeliydi. 

Azerbaycan Türkleri okullarını yeniden kuruyordu. Bu yolda da inkılapçı bir usul 

seçmeleri doğal idi. Yeni kurulmakta olan okul, yeni ve canlı bir hedefe doğru yürümek 

idi.
49

 

Yaz Mevsimi “Hazırlanma” Sonuçları  

 

 Okullar açılana kadar yaz tatili zamanı yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar 

yapılıyordu. Bu iĢlerden bazısı Maârif komiserliğine bazı kısmı ise mahalli hükümetine 

havale edilmiĢti. Maârif komiserliğinin iĢleri;  

1) Programların yeniden bakılıp düzenlenmesi  

2) Birinci dereceli okullar için ihtiyaçların giderilmesi  

3) Pedagoji okulları için kütüphanelerin açılması  

4) Birinci dereceli okullar için tüm kitapların hazırlanması  

5) Ġkinci dereceli okullar için eksik kitapların tercüme edilip hazırlanması 

6) Sanat okulları için atölyelerin yapılması ve gelecek sene için ihtiyaç duyulan 

kitapların hazırlanması 

7) Pedagoji okulları için ihtiyaç duyulan öğretmenlerin temin edilmesi  

8) Pedagoji okul öğrencileri için kıyafet, çamaĢır ve ayakkabıların hazırlanması  

9) Tüm okullar için kalem defter ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi. Maârif 

Komiserliği devir aldığı iĢlerin tamamını bitirmiĢtir.  

1- Birinci ve ikinci dereceli ve pedagoji okulların ders programları bir önceki senenin 

tecrübesine dayanarak hazırlanmıĢtır. Sanat okulları ve genç iĢçi okullarının programı 

bir az gecikmiĢtir.  

2- Birinci ve ikinci dereceli okulların eğitim masrafları, masrafların karĢılanması 2 

Nisan kararnamesine göre mahalli hükümete havale olunmuĢtur. Lakin mahalli 

hükümetlerinin para sıkıntısı olduğunu hissederek Maârif komiserliği kendi hesabından 

600 manat ayırarak okulların ihtiyacı olan malzemeleri tedarik etmiĢ ve bunları tüm 

kazalar arasında eĢit Ģekilde bölüĢtürmüĢtür. 

 3- Pedagoji okullar için fizik, kimya, tabiat odalarının hazırlanmasına çok dikkat 

edilmiĢti. Eksik olan malzemeler ise kısa sürede tamamlanacaktı. Bu okullar için 

kütüphane yaratılması daha zor idi. Çürük ülkede kitaplar yok idi. Ya Ġstanbul‟dan 

getirilecekti ya da yeniden hazırlanıp neĢrolunacaktı. Fakat neĢretmek o kadar da kolay 

iĢ değildi ve daha uzun bir süre gerekiyordu. Ġstanbul‟dan getirmek ise teknik olarak 

mümkün değildi. Maârif komiserliği Ġstanbul‟a memur göndererek oradan 4000 den 
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fazla kitap getirtti. Bunların bir kısmı Ģark fakültesine bir kısmı ise pedagoji okuluna 

verildi. 

 4- Birinci dereceli okulların ihtiyacı olan ders kitapları basılarak kazalara 

gönderilmiĢtir. Yalnız Türkçe gramer kitapları basılmamıĢtır ve onlar da kısa sürede 

hazırlanarak basılacaktır.  

5- Ġkinci dereceli okulların ihtiyacı olan dersliklerin hazırlanmadı daha zor ve uzun 

zaman talep ediyordu. Hem de uzman gerekiyordu. Bu kitapların bir kısmı hazırlanarak 

okullara gönderilmiĢ eksik kalan kısmı ise bir sene içerisinde tamamlanacaktır.  

6- Kazaklarda sanat okulları daha yeni kurulmaya baĢlıyordu. Bu okulların iki sorunu 

vardır biri atölyelerin olmaması biri de kitapların olmaması. Bu sorunlar büyük uğraĢlar 

sonucunda bir kısmı yapılmıĢtır. Gence, Zagatala ve ġeki‟de mekteplerde yeni atölyeler 

yapılıyor aletler alınıyordu. Okulun diğer sıkıntısı kitaplardı ve bu meselenin de bir 

kısmı hallolunuyordu. Diğer kısmı ise bir kaç ay içinde tedarik olunacaktı.  

7- Halk okullarına öğretmen yetiĢtiren pedagojik okullarda öğretmen ihtiyacı vardı ve 

zorlukla da olsa bu okulları öğretmenle temin edilmiĢtir.  

8- Pedagoji okullar Maârif komiserliği için en masraflı okul idi. Burada öğrencilerin 

yeme-içmesini, kalacak yerlerini, giyim ve ayakkabısını temin etmeli idi. Bu 

meselelerde sorunsuz Ģekilde halledilmiĢ giyimler okullara gönderilmiĢtir.  

9- Kaza okullarının ihtiyacı olan tüm kalem, defter ve diğer malzemeler Maârif 

komiserliği tarafından tedarik edilerek kaza Maârif müdürlerine gönderilmiĢtir. 

  Maârif komiserliğine havale olunan tüm görevler kısa zaman zarfında 

gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Bir kısmı yapılmıĢtır fakat bazı meseleler vardır ki 

onların 2-3 aya yapılması imkânsızdır ve bu iĢlemler de devam etmekteydi. Bu 

meselelerden de biri yeni okul binalarının yapılması konusu idi. Ve bu iĢe baĢlanılmıĢtı. 

Bina bir yıl sonra hazır olabilirdi. 
50

 

 

Yazımızın reform meselesi  

 

 Yazıların çetinliği ve reform ihtiyacı olduğu Azerbaycan Türklerinden baĢka 

diğer Türk milletlerinin de düĢüncesinde idi. Bu mesele her yerde konuĢulsa da ne bir 

yol bulunuyor ne de bir iĢ hallolunuyordu. Azerbaycan halkı için önemli bir mesele olan 

yazının düzenlenmesi konusu halloldu. Azerbaycan‟da yazının kolaylaĢtırılması için bir 

engel olan Arapça ve Farsça yerine Latin harflerinden oluĢan bir alfabe hazırlanmıĢ ve 

kabul için sunulmuĢtur. Güney Türkleri eski alfabeyi tutarak sadece yazıları 

değiĢtirmeyi önermiĢti. 

  Bu yazı kurallarına ait olan Tatar-BaĢkırt kitap ve gazeteleri yeni yazım 

kurallarına uygun yazılmıĢtır. Tatar-BaĢkırt‟ların kabul ettikleri düzenleme sözler 

duyulduğu gibi yazılıyordu. Sadece eski iĢaretler yerine harfler kullanıyorlardı. Mesela; 

dünya sözünü dünya olarak “vlayet” sözünü “vilayet” olarak yazıyordular ve bundan 

baĢka Arap dilinden alınmıĢ alınan sözlerde “ t, h, z”(ض,ح ,ط) vs. yerine “t, h, z” ( ه ,ت, 

 kullandıkları(خ) harfi yerine Tatarlar x ( ح)  harfleri kullanılıyordu. Arap dilinde ki h  (ز
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için harp sözü yeni yönteme göre “xarb” olarak yazılmaya baĢlamıĢtır. Harf reformunun 

tüm Arap harflerini kullanan Ģark milletleri için büyük önemi vardır.
51

 

 

Öğretmenlerin Hazırlığı  

 

 Azerbaycan‟ın Maârif alanındaki en büyük sorunu öğretmenlerin tekrar hazırlığı 

meselesidir. Bu sorunları çözmek için ellerinden geleni yapmağa hazırlardır. Pedagoji 

buhranından çıkmak için kuvvet ve maddi yardım gerekiyordu. Maârif teĢkilatları 

iĢlerinin 9/10 kısmını bu konuya harcamalılardır.     

 Azerbaycan‟da toplamda 1100 okul var ve burada 1450 Türk öğretmen vardır. 

Bu öğretmenlerden 73 kiĢi terbiye, 1000 kiĢi ilkokul, 320 kiĢi ortaokul ve sadece 50 kiĢi 

âli eğitim almıĢtır. Fakat 350 k Rus öğretmenden sadece 60 kiĢi ilkokul eğitimi almıĢtır. 

Azerbaycan‟da iktisadi buhran zamanı birçok yeni okul açılmıĢtır. Sanat, fizik-tabiat, 

coğrafya odaları ve laboratuvarları yapılmıĢtır. Fakat okullardaki öğretmenlerin bilgileri 

burada ders verecek düzeyde değildi. Ġlk defa yaz mevsiminde öğretmenler için hazırlık 

kursları açıldı ve bu Cumhuriyetin 5 kazasında organize olmuĢtur. Toplamda 

Azerbaycan‟ın 1/3 kısmını ve baĢlıca olarak Türk öğretmenleri kapsıyordu. Kurslarda 

iĢler hızlı bir Ģekilde devam ediyordu. Eğitime ihtiyacı olan köy öğretmenleri 

katılmıĢtır. Katılımcılar gece gündüz bilgilerini artırmağa çalıĢıyorlardı. Kurslar sosyal 

terbiye meselesini öğretmeyi hedeflediği için de program bu yönde hazırlanmıĢtır. Yaz 

mevsiminde olan hazırlık kursları halk Maârif Komiserliğinin yaptığı en faydalı iĢtir. 

Bundan sonra öğretmenlerin tekrar hazırlanması için yalnız bu iĢlere önem vererek daha 

doğru plan hazırlanmalıdır. 1) Pedagoji kursları öğretmenlere belli bir yöntem ve ilkel 

bilgiler vermiĢtir. Bundan sonra öğretmenler özünü terbiye ve özünü hazırlama iĢlerini 

uygulamalıdır. Fakat burada bir sorun var ki Türkçe edebiyat ve Türkçe kütüphane 

yoktur. Maârif Komiserliği bunlara öncelik vermeli ve kısa zamanda diğer dillerden 

kitaplar çevrilerek neĢredilmeliydi. Rus dilinde böyle kitaplar mevcut idi. 2) Bakü 

neĢriyatı tarafından halka mahsus birçok kitap tercüme olunmuĢtur. Kısa zaman 

zarfında sosyal-siyasal kitaplar neĢredilerek büyük kaza okullarına gönderilmeli idi. 3) 

KıĢ ve gelecek tatil zamanı öğretmenlerin yeniden görmeleri için kullanılmalıdır. 4) 

Pedagoji okulları devamlı surette yeni öğretmenlerin hazırlanmasına önem verildiği için 

Halk Maârif Komiserliği kendisi 8 Darülmuallimata ve 2 âli Darülmuallimata 

düzenlemiĢ. Öğretmen ve diğer malzemelerle teçhiz edilmiĢtir. 5) Son zamanlar 

Darülmuallimat Azerbaycan‟ın en iyi okullarından birisi olmuĢtur. Okulun kendi 

laboratuvarı, odaları ve atölyeleri vardır. Bu okul Rusya‟nın en iyi enstitüleri ile 

kıyaslanıyordu. Kısa sürede Azerbaycan‟ın Türk Darülfünune çevrilecektir. 

Azerbaycan‟ın medeniyet merkezine çevrilecektir. Âli Darülmuallimat yaz 

mevsimindeki öğretmenler kursuna yeterince destek göstermiĢtir. Azerbaycan‟ın 

köylerinde cehalet hâkimdir. Köylüleri sosyal hayata teĢvik etmelidir. Tabii 
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zenginlikleri elde etmekte onlara yardım etmeli ve belli bir Ģekilde onu kullanmayı 

anlatmaları gerekirdi. 
52

 

 

Yeni Eğitim Senesinde Türkçe  

 

 Okullar yeni eğitim senesine baĢlıyordu. Maârif komiserliği yaz tatili boyu iyi 

bir iĢ çıkarmıĢtı. Yeni okullar kurulmuĢ, var olan okulların ihtiyaçları karĢılanmıĢ, 

birinci, ikinci dereceli ve âli okullarda yeni sınıflar açılmıĢtır. Yeni sınıfların 

açılmasıyla öğrenci sayısı artmıĢ ve ders programlarına ilave dersler eklenilmiĢtir. 

Maârif komiserliği ihtiyaçları giderse de bazı eksiklikler vardır. Geçen seneye göre daha 

iyi ve daha da iyi olabilirdi. Azerbaycan öğretmen ve öğrencileri için yenilik eğitim 

dilinin Türkçe olması idi. Öğrencilerin en çok önem vermeleri gereken konu Türkçedir. 

Azerbaycan kültür ve medeniyetini tanıtmak için Türkçe iyi öğretilip iyi öğrenilmeli idi. 

Okullarda buna ciddi önem verilmeliydi. Türkçe Avrupa‟nın en kolay dillerindendir. 

Türkçe bir iki üç veya dört ayda öğrenilecek bir dil değildir. Umumiyetle hiç bir dil kısa 

bir sürede öğrenilmez. Kim ne derse desin Türkçe Avrupa dilleri arasında en kolay 

öğrenilen dildir. Rusça, Fransızca, Ġngilizce dillerinde cinse göre zamana göre vb. 

kurallara göre dilin öğrenilmesi zor bir hal alıyor. Ama bu zorluklar Türkçede yoktur. 

Türkçeyi zor öğrenilen bir dil olarak adlandırıyorlarsa ya onlar Türkçeyi bilmiyor ya da 

dilleri kıyaslamayı bilmiyorlardır. Tüm ilim ve edebiyat dilleri bu günkü dünyada ancak 

9-10 yıl içinde öğrenilmelidir. Bir insan Fransız olduğu için Fransız dilini, Ġngiliz 

olduğu için Ġngiliz dilini, Türk olduğu için Türk dilini bilmelidir. Fransız‟lar kendi 

çocuklarına ortalama 9-10 senede Fransızcayı öğretiyor, Ġngilizler 12, Almanlar 11, 

Türkler ise 10-11 senede, tüm birinci ve ikinci dereceli okullarda her millet kendi dilini 

öğretmekle uğraĢıyordur. Azerbaycan halkı Türkçeyi öyle benimsiyor ki hem eski 

Türkçeyi sadeleĢtiriyor hem de kurallara uyarak öğreniyor. Eğer kusursuz bir Türkçe 

öğrenmek istiyorlarsa o zaman Fransızlar veya Ġngilizler gibi 9-10 senelerini bu dili 

öğrenmeğe kendilerini adayacaklar. Yeni eğitim öğretim senesinde Türkçeyi öğretmeyi 

ve öğrenmeyi ihmal etmemeleri gerekiyordu. Türkçe bilgisi sınıfların derecesine uygun 

değildir. Bu da Maârif iĢinin gidiĢatına engel olabilirdi. 
53

 

 

Üçüncü Kurultay ve Maârif (BaĢlangıç Makale) 

 

 BağlanmıĢ olan tüm Azerbaycan Ģûralarının kurultayda tartıĢma konusu olan 

meselelerden biri de Maârif meselesidir.       

 Maârif meselesi Ģûra hükümetinin en önemli meselelerinden biridir belki de 

birincisidir. Her defasında kurultaylarda tartıĢmaya açık bir meseledir. Bu defa 

Azerbaycan Ģûralar kurultayında günlük meseleler arasına dâhil oluyor. ġûra 

Azerbaycan‟ın önemli iĢlerinde Maârifin ilerlemesini tartıĢmaya açıyor ve burada 

kurultayın görevi yeni yollar göstermek ve çareler bulmaktır. Kurultayda kabul edilen 
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kararlar Maârif iĢlerinin yükseltilmesinden ibarettir. Okul malzemelerinin temin 

edilmesi, öğretmenlerin ihtisasları iyi bilmesi için tedbirler, pedagoji okullara dikkat 

verilmesi, neĢriyat iĢinin iyileĢtirilmesi, sanat okullarının geliĢtirilmesi, genç Türk 

uzmanları yetiĢtirmek ve onların âli okullarda ders vermelerini temin etmek, siyasi 

Maârif iĢlerinin yükseltilmesi için çalıĢmak, tüm teĢkilatlanmada maddi ve manevi 

yardım etmek gibi kararları Maârif Komiserliğini görevlendirmiĢlerdi. Bu iĢlerin çoğu 

mali duruma bağlıdır. Onun için de kurultay Maârif Komiserliğine gerektiği kadar 

yardım edeceğini ve bu ücretin hiç bir zaman kesintiye uğratmayacağı hakkında karar 

vermiĢtir. Kurultay kendi görevini yerine yetirip kararlar aldı. Bundan sonrası bu 

kararları uygulamaktı ve bu bir tek Maârif Komiserliği değil tüm hükümetin 

sorumluluğunda idi. Kurultay da göründüğü gibi insanların %98‟i cehalet ve cahillikte 

boğuluyordu. Azerbaycan bir gün kendi cehaletine karĢı savaĢacaktır. 
54

 

 

2.3   Sanayi-i Nefise Hayatı 

Türk Hükümet Tiyatrosunun Geleceği  

 Sanayi-i nefise ve özellikle de tiyatronun herhangi bir millete ait olması dikkate 

alınmamalıdır. Sanayi-i nefise beynelmileldir ve dili de aydın olmalıdır. Rol ifa eden iki 

kiĢinin dili, ifade Ģekli bile farklıdır. Aslında aynı sözü ifade ediyorlardır ancak farklı 

ses tonunda ve farklı ahenktedir. Türk nağmelerini yetkinleĢtirmek için Müslüman 

olmak gerekmiyor, iyi eğitim görmüĢ besteci olmak gerekir. Bu iyileĢtirmeler Türk 

tiyatrosunda hayata geçirilmezse Türk tiyatrosunun geleceği tahmin edilemez. Rusya da 

onlarca yıldır "Rus operası" devam ediyordu. Ġzlemeye koyulan operalar arasında yalnız 

1-2 tane Rus operası vardır. Korsakov, Çaykovski, Sarok, Rimeski vb. Bu operalarda 

Rus el nağmeleri ve Rus milli nağmeleri vardır ve bu da içeriğin Rus hayatından örnek 

alındığını kanıtlıyordur. Rus bestecisi kaleminden yazılmamıĢ operalar çoktu ve bunlar 

Fransız, Alman, Ġtalyan operalarıydı. Türk operasının geliĢmesi için ilk önce Avrupa 

dillerini bilen aktris ve aktörler yetiĢtirmek gerek ve en kısa sürede Ġtalyan Fransız 

dillerinden kolay okunan operalar Türkçeye tercüme edilmelidir. Bu oyunlar Türk aktris 

veya Türkçe bilen Rus aktris tarafından gerçekleĢtirilmelidir.
55

 

Sahnemizde Noksanlar 

 Azerbaycan sahnesinin baĢlıca olarak 3 noksanı vardır. Bunlar: 1)Repertuar 2) 

Rejisörlük 3)Aktör Piyeslerin çoğunun eskiden yazılması ve insanların ilgisini 

çekmemesi. 30 yıl önceki olayların tekrar etmesi insanların unuttuğu kahramanlar 

hakkında veya günümüzün olaylarını bire bir yazmak gibi hatalar olmasıdır. Diğer 

sahnelerde hatalar zaruri sebeplerden olurken bizde kendimize bağlı olan ve asla yol 

verilmemesi gereken sebepler mevcuttur. Repertuar oluĢtururken halkın ilgi alanına 

zekâsına uygun yapılması gerek eski piyesleri çıkarıp yeni eserler eklemek gerektir. 

Sahne düzeni ve libasların azlığı oyunlara etki gösteriyordu. Bir tarihi eser tasvir 
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edilirken dönem dikkate alınmıyor ve ortaya kötü görüntü çıkarır. Tiyatroda grim ve 

giyim hepsi uyumlu olması gerektir. Aktörlere eğitim verilmelidir. Onların psikoloji 

hakkında bilgileri yoktur. Sahnede oyunun ruhunu izleyiciye yansıtmıyor veya kendi 

ruh haliyle oyunu devam ediyordur. Bu gibi hatalar sahnenin affedemeyeceği hatalardır.  

Türk Tiyatro Sahnesinin 50 Yıllığı  

 Türk tiyatro sahnesinin 50. yıl dönümü ile ilgili Maârif Komiserliği binasında 

toplantı yapılacaktır. Edipler iĢçiler katılacak. Türk tiyatrosunun sanatının yükseltilmesi 

için komisyonlar oluĢturulmuĢtur. 1)sanat komisyonu 2)maliye komisyonu 3) tahrir 

komisyonu 4) tebligat komisyonu. Yıldönümü komitesinin riyasetine Nerimanov 

Ağamalı oğlu fahri baĢkan, Mikayılov baĢkan, ġahtari kâtip, Tahmasib Kerimov üye 

olarak katılmıĢlar.
56

  

Azerbaycan Türk sahnesinin elli seneliği münasebeti ile Hüseyin Arablinski‟nin 

hayat ve psikolojisinden bir kaç hatıra!  

 Hüseyin'in annesi 12 yaĢındayken onu yaĢlı bir Rus kadının aracılığıyla ikinci 

Rus-tatar mektebine getirmiĢtir. O da eski tipli mekteplerde solan çiçeklerden biriydi. O 

babasını kaybetmiĢti. Ağır Ģartlardan okula devam edememiĢtir. Annesi bir 

hayırseverden onu okutmasını, bir meslek sahibi yapmasını rica etmiĢtir. Onun yoksul 

olduğu göz önünde tutularak ismi soy ismi alınarak okula kayıt oldu. Bu okulda iki sene 

okudu ve burada Rus dilini öğrendi. 1890 senesinde iptidai mektebi bitirdi. Daha sonra 

sanayi okuluna gitmiĢ, fakat hiç birini bitirememiĢtir. O zaman Bakü‟de Türk sahnesi 

veya muntazam olarak yoksul talebeler yararına yılda bir veya iki defa tiyatro ve oyun 

düzenleniyordu. Libas vs. levazımatları öğrencilere özel yapılıyordu. Hüseynin ilk 

sahnesini 1897 senesindeki Nevruz bayramı zamanı tiyatrosunda Han Sarabski 

komedisindeki Muhtar Kerim‟in rolü ile oynamıĢtır. O kendi rolünü oynarken 

heyecandan kendini kaybetmiĢ ve çok yüksek sesle konuĢurken sesi sahneye 

yayılmıĢtır. Bu çok büyük hata idi. Fakat dönemin izleyicileri sahnenin kurallarını 

bilmediklerinden onu alkıĢlamaya ve bu durumu sevmeye baĢlamıĢlardı. Hüseyin 

sahnede Arablinski lakabını kullanıyordu. 1905 yılında Gürcistan'a iĢ gezisine 

gönderilmiĢti. Orada Ağa Muhammet Gacar faciasının oyununda rol almıĢtır. Arablinski 

Azerbaycan sahnesinde en zor rolleri alan aktör idi. O her bir rolünü suflörsüz 

oynuyordu. 1919 senesinde o Ġran müsameresi zamanı Bakü kulübü sahnesinde rol 

almıĢtı. Ġnsanlar onun hangi rolü üstleneceğini merakla bekliyordu. Bu sahneden bir kaç 

gün sonra o akrabası tarafından silahla ateĢ edilerek öldürüldü. Arablinski faciası 

Azerbaycan sahnesi için matemi bir hadise idi. Arablinski Türk sahnesinde uzun zaman 

hatırlanacaktır. 
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Mevsim yaklaĢıyor (tiyatro mevsimi yaklaĢıyor) 
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 Sene 1923, Sayı 2 , s. 27-30 
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 Sene 1923, Sayı 3, s. 33-36 
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 Sahnemiz mevsim itibari ile 15 senesine giriyor. Geçen sene sahnemizde bazı 

iptidai sorunlar vardı bunlardan biri aktörlerin senaryoların içeriğinden haberdar 

olmamaları idi. Senaristten senaryoyu alıp okumadan sahneye çıkıyor ve herkes kendi 

kafasına göre oynuyordu. Ġkinci bir sorun sahne dili idi. Aktörler, zarif ahenkli 

konuĢmalı, hareketleri naif olmalıdır. Dil cehaletten o kadar zayıflar ki bu halleri ile 

sahnede yükselemezlerdi. Bu sorunlarla beraber geçen seneden daha iyi durumdalar 

ama yine de beklendiği kadar izlenilmiyorlardı. Yeni ortaya çıkmıĢ olan tenkit ve tebliğ 

tiyatrosu inkılabın doğurduğu yeniliktir. Ġnkılap ile doğan yeni fikir yeni görüĢler 

tiyatroyu kendi gayelerine uygun hizmet etmesini sağladı. Ġnkılap ilk günden tenkit ve 

tebliğ tiyatrosunun eskiye dair her Ģeyi baltalayarak izleyicisini yeni bir hayata davet 

ediyordu. Tenkidi ilk açık ve sade surette, tebliği ise hissiyat üzerinden yürütüldü. Her 

yerde olduğu gibi Türk tenkit ve tebliğ tiyatrosu 2 yıllık zamanda faaliyet gösterdi. Bu 

yolun doğru olup olmadığı ve uğur kazanılması merak ediliyordu. Birinci yılla 

karĢılaĢtırılırsa ikinci yılda gözle görülür ilerleme kayıt edilmiĢtir. Türk tenkit ve tebliğ 

tiyatrosu bu yıl boyunca kıymetli eserler çıkarmayı baĢarmalı ve eski repertuarda 

olduğu gibi önemsiz eserlere yer verilmemelidir.
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2.4   Edebiyat 

ġiirler  

"Elac"- Bedreddin Seyidzade     Sene 1923, Sayı 1, s.16  

"Peyğember" - Hüseyin Cavid    Sene 1923, Sayı 1, s.16  

"Mayıs Gecesi" - Abbas Sehet     Sene 1923, Sayı 1, s.17 

"Peyğember" - Hüseyin Cavid    Sene 1923, Sayı 2, s.12-17  

 

"Ayrılmam" - Aliyeviski        Sene 1923, Sayı 3, s.22 

" Sağalmaz" - Hüseyin Cavid     Sene 1923, Sayı 3, s.22  

"Halkımızdan"- Mehemmed Seid Ordubadi    Sene 1923, Sayı 3, s.22  

"ġair " - A. Sehet       Sene 1923, Sayı 3, s.23 

"ġiir incileri" - Abdulselimzade Mehemmed Hadi   Sene 1923, Sayı 3, s.23 

"Hazar Sahillerinde" - Ġsmail Hikmet    Sene 1923, Sayı 4-5, s.19  

"Buldum"  Ġamail Hikmet      Sene 1923, Sayı 4-5, s.19  

"Gelmez mi?" -  Celal      Sene 1923, Sayı 4-5, s.19  
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 Sene 1923, Sayı 8-9, s. 40-41 
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"Turane" - Bedreddin Seyidzade     Sene 1923, Sayı 4-5, s. 20 

" Kız kulesi" - Cefer Cabbar      Sene 1923, Sayı 4-5, s.21-25 

" Nezire " - Ğafur ReĢat      Sene 1923, Sayı 4-5, s.33 

"Zavallı ben" - A.Tağızade      Sene 1923, Sayı 6, s.19 

 "UnudulmuĢ genç" - Süleyman Rüstemzade   Sene 1923, Sayı 6, s. 19  

"Zavallılar " - Ġsmail Hikmet      Sene 1923, Sayı 6, s.20 

" Hicranında " B. - MürĢid      Sene 1923, Sayı 6, s.20-21 

"Peygamber" - Hüseyn Cavid     Sene 1923, Sayı 7, s.11-28 

"Peygamber" - Hüseyn Cavid     Sene 1923, Sayı 8-9, s.1-7 

 "Yıldırım" - Ġsmail Hikmet      Sene 1923, Sayı 8-9, s.8 

"Peygamber" - Hüseyn Cavid     Sene 1923, Sayı 10, s.1-9 

"Peygamber" -  Hüseyn Cavid     Sene 1923, Sayı 11, s.2-11 

"Olsun koy" - Cefer Cabbarlı     Sene 1923, Sayı 11, s.10  

"ġark güzeline" - Abdulla ġaik     Sene 1923, Sayı 11, s. 11 

 

Olsun Koy! 

Hayata geldiğim günden belaya çarpıldım,  

AlıĢtı kamlara gönlm, o yarım olsun koy!  

Senin ki, aĢkına ruhum perestiĢ eyler idi,  

Fakat, dedin, deli ruhun Ģikarım olsun koy!  

 

Vefalısın, dedim, eĢkin gönülde berkittim,  

Gönül, yürek, ne var aldın da, mahvolup bittim;  

Senin için her Ģeyi, hep kainatı terk ettim,  

Bu göz yaĢında fakat ihtiyarım olsun koy! 

Cefer Cabbarlı  

Sene 1923, Sayı 11, s.10 

 

 

Peygamber 
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Dram – 4 perde 

Biset, Davet, Hicret, Nüsret 

Bi’set 

 Aydın ve yıldızlı bir gece. Mekke yakınlarında Hira dağı... Etrafında mağaralar, 

yalçın kayalar, sarı iniĢler, korkunç uçurumlar... Peygamber eli alnında derin 

düĢüncelere dalmıĢ... O, kırk yaĢında, güzel bir sima... Alnı, göksü, omuzlarının arası 

geniĢ; rengi gül rengine mail esmerimsi ve nurani... Saçları ne pek kıvırcık, ne de pek 

düz; sakalı bir tutam, sık ve tam... Bilekler, kollar kalın ve kuvvetli... Büyük baĢlı, hilal 

kaĢlı, çekme burunlu, yuvarlak suratlı, orta boylu, iri kemikli; kirpikleri uzun, iki 

kaĢının arası açık, fakat bir-birine yakın. Gözleri kara ve büyücek... ĠĢte o dalgın ve 

muammalı gözler, gecenin sükûtunu okĢayan hazin ve bayıltıcı bir ud zümzümesini 

dinleyerek, uyuyor gibi, kendinden geçmiĢ. Bu sırada pembe, mavi, menekĢe nurlar 

içinde altın kanatlı, füsunkâr bir melek gökten iner ve ilahi bir ahenkle Peygambere 

hitap etmeye baĢlar. 

M e l e k 

Ulu dahi, sen ey büyük rehber! 

Kalk, uyan! ĠĢte her taraf, her yer, 

Hep tabiat dalıp da rüyaya, 

Celbeder ruhu Ģiirü sevdaya, 

Gece, yıldızlar ile pürhülya, 

Seni dinler sükût içinde feza... 

P e y g a m b e r 

(baĢını kaldırır, hayret ve ıstırap ile) 

Yine rüya mı gördüm acaba? 

Sen nesin, söyle? 

M e l e k 

Ben mi? Hiç sorma! 

Ezeliyyet Ģafaklarında açan 

Taze bir gonca, pembe bir yıldız. 

Ebediyet ufuklarında uçan 

Tanrı koynunda beslenen bir kız. 

ġiirü hikmet, zekâ ilahesiyim, 

Ulu dâhilerin nedimesiyim. 

Ayrı olsak da iĢte her ikimiz 

Bir rübabın inildeyen sesiyiz. 

P e y g a m b e r 

Ne için geldin, anlamam, yene sen? 

M e l e k 

(göğe doğru) 

Ona kaldırmak isterim seni ben. 

P e y g a m b e r 

Ah, sen daima gelir de bana, 

Sonra hep gösterirsin istiğna. 



45 

 

Ben kimim, söyle! Sen nesin? Göster! 

M e l e k 

Ben melek, sen de, sen de Peygamber. 

P e y g a m b e r 

(ĢaĢkın, geri çekilir) 

Ya! Demek sen melek misin? Hayret! 

M e l e k 

Ben senim, sen de ben, ĢaĢırma, evet 

Ben senin eklinim, fakat daim 

ġu kıyafetle zahir olmadayım. 

P e y g a m b e r 

Gel, yakın gel, aman, ne dilbersin! 

Yok, sakın, gelme, dur, ne söylersin? 

Yene sarsıldı müzterib ruhum, 

Dur, aman, sanki kalbi-mecruhum 

ġevkü hasretle dans eder, sızlar, 

Onu bir kahr hende yaldızlar. 

Kopuyor ta içimde bir tufan, 

Beynim ateĢ saçıp durur her an. 

Yanıyor benliyim, düĢüncelerim, 

Çare bul, yoksa mahvolup gederim. 

M e l e k 

En güzel çare: iĢte ezmü sebat, 

Olma asla esiri-hissiyat, 

Bırakıp eczi durmadan yüksel, 

Yüksel, ey Ģanlı kahraman, yüksel! 

ErĢi-lahute doğru aç Ģehper, 

Daima yüksel, ey büyük rehber! 

P e y g a m b e r 

Yok, kanat yok! Ben iĢte bir aciz 

Yolcuğum kimsesiz, tesellisiz. 

Çevrem ıssız mağaralar, yalçın 

Kayalar, sarp iniĢler, ah, azgın 

Uçurumlar, alev saçan ovalar. 

Ruhu kasvetle yıldıran havalar... 

Bir çemen yok, akar su yok, heyhat! 

Göz, kulak burada duymaz aĢku hayat. 

 Hüseyn Cavid  

Sene 1923, Sayı 7, s.11-28 
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Hicret 

 Ayni Ģehirde mezarlık. Kenarda bir evcik, iki-üç hurma ağacı. Ġkindi çağı... 

Evsahibi Seid telaĢ ile gelir, kapıyı Ģiddetle çalar. Kapı açılır. Onun 30 yaĢını 

geçmeyenkarısı – Hettab kızı karĢısına çıkar. 

H e t t a b k ı z ı 

Seid, yüz-gözünü saran 

Bu telaĢ niçin, acaba? 

S e i d 

Ahdetti kardeĢin ilan 

DehĢetli bir kurultayda... 

Sükût... 

H e t t a b k ı z ı 

Aman, nedir ahdettiği? 

Bu telaĢ, bu susmak niçin? 

S e i d 

Hettab oğlu ant içti ki, 

Peygamberi mahıv eylesin! 

H e t t a b k ı z ı 

(sarsılmıĢ ve korkulu) 

Ah, bu korkunç haber beni 

Bir yıldırım gibi vurdu. 

Tanrı kurutsun elini 

Yok, o artık pek kudurdu! 

S e i d 

Bilse hele sen de, ben de 

O dine iman etmiĢiz; 

Hiç sağ bırakmaz, ilk önce 

Bizden öc alır Ģüphesiz. 

(Uzaktan Hettab oğlu görünür) 

H e t t a b k ı z ı 

ĠĢte kendisi! ġerrinden, 

Ya Rab, sen sakla bizleri. 

H e t t a b o ğ l u 

(kinli adımlarla yaklaĢır) 

Seid! Sizden var mı gören 

Hiç o düzme Peygamberi? 

H e t t a b k ı z ı 

Yok, bir kimsenin Haberi. 

(Seidi gösterir) 

Ne zevcem görmüĢ, ne de ben. 

(Her ikisi içeri girer) 

H e t t a b o ğ l u 

(eli kılıcının kebzesinde, kızgın) 
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Hayır, asla o serseri 

Kurtulamaz Ģu pencemden. 

(Bu sırada Ebu Talib oğlu suretli adımlarla gelip geçer) 

Dur, ey Ebu Talib oğlu, 

Bu suretle sen nereye? 

E b u T a l i b o ğ l u 

Gediyorum Tanrı kulu 

Peygamberle görüĢmeye. 

H e t t a b o ğ l u 

Sizlerdeki hesap-nesep 

Belli, herkesçe muhterem. 

E b u T a l i b o ğ l u 

(onun sözünü keserek) 

Fakat bence ilim, edep 

Hesap-nesepten mukeddem... 

H e t t a b o ğ l u 

Sözlerimi kesme, dinle! 

E b u T a l i b o ğ l u 

Dinliyorum, evet, söyle. 

H e t t a b o ğ l u 

Bence atıp yeni dini, 

Ecdadınla öğünmeli... 

 Hüseyn Cavid  

Sene 1923, Sayı 8-9 , s.1-7 

 

Nusret 

 Sekiz yıl sonra. Mekke‟de baĢ reisin evi, altın Ģamdanlarda rengârenk mumlarla 

donatılmıĢ, Mısır ve ġam kumaĢlarıyla süslenmiĢ, sandalye ve halılarla döĢenmiĢ büyük 

bir kabul odası... Sağda ve solda birer kapı, karĢıda girilmek için basamaklarla inilir 

geniĢ bir kapı ve iki büyük pencere... Gece... ĠĢtirak eden eĢhasın sima ve kıyafetlerinde 

sekiz yıllık bir değiĢiklik göze çarpar. Ġki hizmetçi – kara kul – öteyi-beriyi düzelterek 

konuĢurlar. 

B i r i n c i h i z m e t ç i 

Bana bak, arkadaĢ! Ne var, ne haber? 

Yeni mucize mi yaptı kâhinler? 

Bu tedarik niçin, nedir bu telaĢ? 

Söyle, anlat, değil miyiz sırdaĢ? 

Ġ k i n c i h i z m e t ç i 

Yolcu varmıĢ Medine‟den, ilan 

Geliyor baĢ reis Ebu Süfyan. 
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Mekke eĢrafı hep kadın, erkek, 

Onu besbelli görmeye gelecek. 

B i r i n c i h i z m e t ç i 

ġu seferden nedir murat acaba? 

Görünür bunda var büyük mana. 

Ġ k i n c i h i z m e t ç i 

Ya, sebepsiz değil evet, bu sefer, 

Bir düĢün, kaç yıl oldu Peygamber 

Günde bir harp için kıyam ediyor, 

Günde bir baĢka macera güdüyor. 

Kurtulup kaçtı Mekke‟den, o zaman 

Ona birçoklar ettiler iman. 

Oldu yardımcı hep Medineliler, 

Bütün etrafa Ģimdi hüküm eyler. 

BaĢ reis iĢte ihtiyat ederek 

GitmiĢ, etsin onunla bir dernek. 

Yapa ta öyle bir muahide ki, 

Kalka düĢmanlık ortadan, belki... 

B i r i n c i h i z m e t ç i 

Çok yazık baĢ reis efendimize, 

Yüz verir her zavallı kimsesize. 

Bu tenezzül revamı sanki ona, 

Gediyor, gör, kimin ayaklarına. 

Ġ k i n c i h i z m e t ç i 

Sakın, aldanma, kimsesiz değil o, 

Var onun arkasında bir ordu. 

Her ne emir etse cümle baĢvuruyor, 

Bütün etrafı titretip duruyor. 

B i r i n c i h i z m e t ç i 

(yarı açılmıĢ sağ kapıdan bakar) 

Pek mükedder, fakat reise hanım, 

Geliyor iĢte, bak! 

Ġ k i n c i h i z m e t ç i 

Bırak, a canım! 

Neme lazım, hemen vazifene bak, 

Çabuk ol haydı! Yoksa çok kızacak. 

(Her ikisi meĢgul olur. Reise gelir, eğilirler) 

R e i s e 

(birinci hizmetçiye) 

Bana bak, sen bulun fakat burada, 

Her ne lazımsa, yap, bakıp durma! 

(Ġkinci hizmetçiye) 

Sen de çık, bekle, gör ne var, ne haber, 
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Her misafir gelirse ol rehber. 

Bir de ġemsa gelirse ihbar et, 

Bana gelsin... 

Hüseyn Cavid  

Sene 1923, Sayı 1, s.2-11 

 

Hikayeler 

" AldanmıĢ Emir" - Simurğ      Sene 1923, Sayı 1, s.19-21   

"Zırrama" - Mansureddin      Sene 1923, Sayı 1, s.21-23 

"Kuzu" - Mansureddin     Sene 1923, Sayı 2, s.18-20 

"Kan Bulağı" - Süleyman Sani     Sene 1923, Sayı 3, s.24-27 

"Mehemmed Hadi" - Salman Mümtaz    Sene 1923, Sayı 3, s.27-33 

"ġehit Anaları" - Amir M.      Sene 1923, Sayı 4-5, s.25-27 

"Mehemmed" - Hadi Kazımoğlu     Sene 1923, Sayı 4-5, s.27-30 

"ġah Hatayi" - Salman Mümtaz     Sene 1923, Sayı 4-5, s.30-33 

"AĢçı kadının izdivacı" - N.Ġsmet     Sene 1923, Sayı 6, s.21 -23 

"Adab korkusu" - Simurğ      Sene 1923, Sayı 6, s.24-25 

"Azerbaycan Ģairleri ġah Hatayi"- Salman Mümtaz  Sene 1923, Sayı 8-9, s.10-16 

"ġah Hatayi"- Salman Mümtaz    Sene 1923, Sayı 10, s.9-18 

"ġah Hatayi"- Salman Mümtaz     Sene 1923, Sayı 11, s.11-17 

 

 

2.5   Genç Kalemler 

 

 Macmuanın üçüncü sayısından itibaren genç yazarların Ģiir ve hikayelerini 

neĢrederek bu gençlere destek oluyordur. 

Hicran 

AĢık oldum bir gözel nigara 
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Hicranda akıbet düĢdüm avara. 

Gözlemekten bakmaktan bu yollara 

Kalbim sınık gönlüm yaralı olmuĢ. 

Abdalar H. 

Sene 1923, Sayı 3, s.39 

Dertlilik 

Sevda düĢtü baĢıma 

Ağı kattı aĢıma 

Hiç de acımazmısın 

Gözelim göz yaĢıma 

Halit M. 

 Sene 1923, Sayı 3, s.39 

Bulunmaz! 

Sevgilimin hicri fikri hayali 

EylemiĢtir beni baĢı belalı 

Dert elinde yaralı 

Derdime bir çare derman bulunmaz 

Abdalar H. 

 Sene 1923, Sayı 4-5, s.50 

Bahar geliĢi 

Bahar gelir güller açar çemenlerde dağlarda 

Her terefden etir saçar karanfiller bağlarda 

Seyidzade Hatice 

 Sene 1923, Sayı 4-5, s.50 

Ah... Belki... (mensur Ģiir) 

Bazen diyorum her güzel, yinede güzeldir. 
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Cennetlere bir saniye ömre bedeldir. 

Aylarla olur Ģahs çeke möhnet ve zat 

Bir anda hoĢkam olur görse mehebbet 

Hacıoğlu  

Sene 1923, Sayı 4-5, s.50 

Gurbet yollarında 

Gurbette yaĢamak sanki zindanda 

Yanmırda halıma sebep hicranda 

Gönlüm tebil tanasından dolu kandır 

Ah ne edim dillerde kalmıĢam ben. 

Abdalar H. 

 Sene 1923, Sayı 8-9, s.44 

O ve ben 

Ġki cavan iki kızğın yürekde 

ġule çeker nazlı bir duyğu yanar 

Ġki aĢık biri- birini sevmekte 

Ne güzel Ģey ben yanaram, o yanar. 

B.MurĢid 

 Sene 1923, Sayı 8-9, s.44 

Daha ne kaldı 

Bu güzel bahçeler tenha mı yoksa 

Senin için gezmeden yerler mi kaldı?... 

BakıĢın gönlümü ezdimi yoksa 

Sende merhemetden esermi kaldı... 

Salman Mümtazzade  

Sene 1923, Sayı 8-9, s.44 
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"Ġnandın gerek" - Necdet Z.             Sene 1924, Sayı s.46 

Korkuram 

AĢkına çıkıyor göklere 

Bunu tasdik edersek nakam 

Dedik gel bağçaya ay yüzü maham 

Gelerem korkuram hicran olmasın. 

Süleyman Rüstem 

 Sene 1923, Sayı 11, s.46 

Ağlama 

Ağlama gözelim ağlama ruhum 

Kökleme gemlerin cereyanı gelir 

ġu mahzum kalbimden sanki mecruhum 

Ağlama bağçanın bağbanı gelir. 

Ġsmayil Kalizade  

Sene 1923, Sayı 11, s.47 

AĢk ve emel 

Her yerde aĢk olursa o yerde hayat olur 

AĢk olsa ruh olur ve tüm kaanat vardır 

Ġnsan yaĢar ne ile yakın aĢk ile evet 

AĢk ile halk olur beĢeriyetle merifet 

Sevgi demetinden  

Sene 1923, Sayı 11, s.47 
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2.6    Tenkit ve Bibliyografya 

Azerbaycan ġairlerinden Nesimi  

 Azerbaycan‟ın ilk meĢhur Ģairlerinden olan Nesimi hicri 8 yüzyılda ġamaxı‟da 

doğmuĢtur. Önceleri Hüseyni mahlasını kullanırken, Fazlullah-ı Hururifiye 

bağlandıktan sonra Nesimi‟yi kullanmıĢtır. ġiirlerinde sekiz ve otuz iki harfe dayanarak 

insan yüzünün Tanrının yerdeki yüzü olduğunu söylüyordu. Seyit soyundan geldiği için 

o, Seyit Ġmameddin, Emr Ameddin, Mir Umadeldin veya seyit Nesimi isimleriyle 

bilinmektedir. Nesimi, iptidai BektaĢi meslekini tebliğ ettirmekle kalmıyor, aynı 

zamanda kabul ettirip, taraftar topluyordu. 

"Surette gerçek bektaĢi çoktur 

Nesimi tek manada adi her hicran kimya değil. 

Çün Nesiminin Ebül Fazıl oldu hakdan künyesi 

Cümle asimanın hürufi ayan ilkabındadır". 

 

 Nesimi Türkçe, Farsça ve Arapça yazmıĢ olduğu Ģiirlerinde ġah Fezullahı medh 

ve sefa ederek ismini her zaman hürmetle anıyordu. Hurufi mezhebinde olduğu için 

bazen toplum inançlarına muhalif olan ifadeler söylüyordu. Hayatının sonlarına 

doğruysa çok daha coĢkulu yazdığı biliniyordu. Hazret-i Muhammed'den sonra Hazret-i 

Ali'yi ve diğer imamları konu edinmiĢ ve daha ziyade On Ġki Ġmam için Ģiirler 

yazmıĢtır.
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Talim Kitaplarımız  

 

 Mekteplerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi eğitim kitaplarının 

olmamasıdır. Maârif çalıĢanları da bu sorundan haberdardır, aynı zamanda onu da 

biliyorlar ki, Türk dilinde eğitim verilmeye baĢlanıldığından beri sadece bir iki tane 

Türk dili eğitim kitaplarından ziyade bilimle ilgili baĢka kitaplarımız da yoktur. Bu 

ihtiyacı aradan kaldırmaya çalıĢan öğretmenler ders kitapları hazırlamaya baĢlamıĢlar ve 

bazıları yayınlanarak okullarda okutuluyormuĢ. Kitap olmadan eğitim çok yavaĢ 

ilerlediğinden yeni yazılan kitaplar tenkit olunmadan basılıyordu. Oysaki bu kitaplarda 

da kusurlar vardı. Bunların arasında okullarda okutulmaması gereken kitaplar bile vardı. 

Maârif komiserliğinin isteği üzerine deneyimli öğretmen tarafından incelenen bu 

kitaplarda birçok hatalar bulunmuĢtu. Bu hatalı kitaplardan bir tanesi de Gafur ReĢid‟in 

coğrafyasıdır. Bu kitapta yer alan bilgiler dağınık, sistemsiz ve çok karıĢıktı. Ġlaveten, 

görsellerin bazılarının coğrafya ile ilgisi yoktu. Örneğin, kitapta “önemli hükümetler” 

diye bahsedilen hükümetlerin neye dayanarak önemli kabul edildiği ile ilgili bilgiler yer 

almıyordu. Eğitim hayatında bunun gibi çok sayıda hatalı kitaplar vardı.
60

 

 

Mahmut Emi 
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 Mahmut Amca 74 yaĢında Bakü‟de vefat etmiĢtir. Hayatının 42 yılını eğitime, 

öğretmenliğe adamıĢtı. O, Azerbaycan‟ın eski öğretmenlerindendi. 19 yüzyılda 

Azerbaycan‟da Türkçe okul yoktu. Eski usul medrese eğitimi ve mollahaneler vardı ki, 

burada da eğitim Arapça idi. Ġptidai eğitim Arapça, orta eğitim ise Farsça oluyordu. 

Azerbaycan‟ın Ġran‟ın etkisi altında olduğu dönemlerde Fars ruhu medeniyete 

yansımıĢtır ve bu edebiyatta da kendini belli ediyordu. Hem resmî hem de özel 

okullarda eğitim Arapça idi. Bunun için Mahmut amca «Gori» seminaryasını bitirmiĢ, 

Mahmut Gorinin ilk mezunlarındandır. Mahmut Gori de Türkçe eğitim almamıĢtı. O, 

bir Rus dili öğretmeniydi ve yıllık okul planını da ilk defa hazırlamıĢtı. Lakin 1881 

senesinde iptidai okullarda Türk çocuklarına Türk dili dersi verilmesi ders programına 

yansımıĢ, bunun sonucunda da öğretmenler hem Türkçe bilmedikleri için, hem de 

Türkçe kitap olmadığı için zor durumda kalmıĢlardı. 1905 senesinde Türkçe okulların 

sayısı artmıĢ. Artık Türk çocukları kendi ana dillerde eğitim alabiliyorlarmıĢ. Okullarda 

yaĢanan derslik sıkıntısını da herkes tarafından takdir alan Türkçe kitapları yazarak 

Mahmut amca aradan kaldırmıĢ. 1907 senesinde yazdığı “Türk alfabesi” kitabı ise 

öğretmenler tarafından sevilmiĢ ve okullarda okutulmuĢ. Mahmut amcanın hizmetlerine 

hürmeten Maârif komiserliği, Mahmut amcanın kızının eğitim ve terbiyesinden 

sorumluluğu kendi üzerine almakla, Bakü Darülmüallimata kabul etmiĢtir. Bundan 

baĢka senelerdir öğretimi ve idari iĢleriyle ilgilendiği yedinci Ģûra okuluna onun adı 

verildi ve ġamaxı‟da ismine kütüphane yapılmıĢtır.
61

 

 

Tâlim Kitaplarımız  

 Ġlim kitapları çok azdır ve kullanılanlarda da çok fazla yanlıĢlar vardır. 

Öğretmenler bu konulara değinmiyor. Ama bunu düzeltmeye çalıĢılmalıdır. Son beĢ 

yılda Sami‟nin sayesinde bir sıra muvaffakiyet elde edilmiĢtir. Maârif ve Medeniyet 

mecmuasında Samet in ders kitaplarını umumu hataları olduğunu söylüyor baĢlıca 

olarak da coğrafya kitabını tenkit ediyor. Tenkit iyi bir Ģeydir yanlıĢları görmeye ve 

düzeltmeye yardım ediyor. Ama bu sefer Sami'nin kitabı tam okumadan tenkit etmesi, 

aslında var olan Ģeyleri inkâr etmesi onun hatasıdır. Coğrafya kitabında kıtaların yanlıĢ 

yazıldığını beyan etse de aslında bu bir gereksiz eleĢtiridir. Sami birinci dereceli 

mekteplerde ilk defa okunmak için bir malumat kitapçığı muayyen bir sistemin 

olmamasını tenkit ediyor. Öğretmenler ders kitabı yazarken bu kitap aslında sistem 

denilen bir sürü prosedürden geçiyor ve sonuç olarak bizim istediğimiz gibi kitap 

neĢrettirmek imkânsız oluyor. Ders kitapları hususi olarak coğrafya kitapları Maârif 

Komiserliğinin meramnamesine uygun olarak hazırlanmıĢtır. Tüm derslikler 1921 

yılında neĢrolunmuĢ ve tedris için mekteplere gönderilmiĢtir. Son olarak 

öğretmenlerden tenkit etmeyi rica ediyor. Tenkit, hataların düzeltilmesi sistemin 

yenilenmesidir.
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 Bir Ġki Söz Daha  
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 G. ReĢat kendisi tenkit taraftarı olduğunu belirtse de aslında öyle değildir. Özel 

komisyon tarafından basılmıĢ coğrafya uzman ReĢat'ın iĢtiraki ile sisteme ve 

meramnameye uygun bir kitapta öğretmen olmayan biri tenkit ediyor. Medeniyet 

hakkında malumat vermek Cafer Efyenin iĢi değil bundan ötürü hususi Ġlim medeniyet 

dersi var. Bir de içtimai terbiye ve neĢriyat Ģubesinin Ģimdi vazifelerinden olmalılar. 

Büyük kusurlu kitaplardansa Ġlim Kitaplarının çevirisi daha önemlidir. 
63

 

Laçın Povesi Hususunda  

 Ġnikılap sonrası eser yazmaya baĢlamıĢ olan Süleyman Sani Ahundov‟un 3 

perdeli “Laçın Yuvası” ĢûralaĢmanın yıldönümü için hazırlanmıĢtır. Muhalifin sözlerine 

göre 5 günde yazılıp hükümete takdim edilmiĢtir. Bu mevzuda yazılmıĢ birçok eser 

arasında bu seçilmiĢ ve birincilik mükâfatı verilmiĢtir. Ġçeriği inkılap zamanı oğlu 

Cihangir'i Rusya'ya göndermiĢti ve Emiraslan ağa bununla iftihar ediyordu. Kendi 

soyunu herkesten üstün tuttuğu için kendi kardeĢ kızı Pericahan‟ı oğluna niĢanladığı 

için seviniyordu. Çünkü o da kendisi gibi değeri ancak para pulda görüyordu. Cihangir 

Rusya„dan Bakü„ye oradan da isyan eden Karabağ beylerine haddini bildirmek için 

Kızıl Ordu ile ana yurda yürüyüĢ yapıyordu. Son darbesine hazırlanırken babasına 

teslim olmayı tebliğ etmiĢtir. Onu anca sevgilisi niĢanlısı ikna edeceği için ona telgraf 

yolluyor. Ama kız reddediyor. Karabağ beylerinin son sığınacağı Laçın yuvası kalesi 

idi. Oraya çekiliyorlar. Kızıl ordu Karabağ„a giriyor Cahangir„in annesi vurularak 

öldürülüyor babası kendini hançerle öldürüyor. Cihangir niĢanlısını Ģark kadınlarının 

öncüsü olmayı teklif ediyor. Edebiyatımızın eksik yönlerinden biri odur ki hiç bir yazar 

Ģive veya lehçe belirtmiyordu. Burada da aynı sorun vardı ve hiç bir rolde Karabağ 

Ģivesi görülmüyordu. Facia nesirlari geneli geniĢ halk kitlesine hitap etmiyordu. Mesela 

piyesin sahnede oynanacağı düĢünmeden Ģivesiz yazılmıĢtır. Sultan Mecit Ganizade 

veya ondan bir evvelki yazarlar azda olsa yeri geldikçe Osmanlı Ģivesi ile Azerbaycan 

Ģivesini karıĢtırıyorlardı. Gerek Avrupa gerekse Ģark edebiyatında artık ifadeleri 

davranıĢ Ģekillerini sahnede el kol mimik hareketleri bir Ģekil vermelilerdir. Bunlar 

okuyucu ve tiyatro sahnesi için önemlidir. Bu eserde önemli rol Emir Aslan beydir o 

son damla kanına kadar mal-mülk uğrunda savaĢıp kazanmayınca kendini öldürmüĢ. 

Yazarın esas gayesi vatanı satmak, kadın esareti, Ģöhret olmaya can atanları tenkit 

etmektir.
64

 

Seyid Yahya ġirvâni  

  

 Ġstanbul Darülfünun profesörü Muhammet Ali'nin 1921 senesinde Bakü‟deki 

seminerindendir. Azerbaycan‟ın yetiĢtirdiği ziyalıların eserleri dikkat odağı olmuĢtur. 

Seyit Yahya hicri 850 yılında ġamahı'da doğmuĢtur. Çok küçük yaĢlarda parlak zekâsı 

herkesin dikkatini çekmiĢti. Zamanın en büyük âlimlerinden Sadr Aladin onu yanına 

almıĢ ve onu eğitmiĢtir. Mürebbiyesi vefat ettikten sonra Bakü‟ye gitmiĢtir. Bakü 

hükümdarı ona her türlü saygıyı göstermiĢtir. Kısa zamanda Yahya'nın namı Ġslam 
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âlemine yayılmıĢtır. Özelliklede iç Anadolu‟da. Hakikat ve mârifet âĢıkları Bakü‟ye 

gelmiĢlerdir. Onların bazıları istedikleri makama gelmek için Yahya'yı kullanmıĢlardır. 

Erzincanlı Pir Muhammet Bahaladdin ile Ġzmir'e gelmiĢtir. Osmanlı Türkleri arasında 

yaygın olan ġabaniye, ġemsiye, Ramazaniye, Cerrahiye, Ahmediye tarikleri hep Pir 

Muhammet vasıtasıyla ve daha sonra Seyit Yahya'ya bağlanmıĢtı. Tebriz'de vefat eden 

Ömer dede kendisi gibi büyük bir âlim yetiĢtirmiĢti. O Diyarbakırlı Ġbrahim idi. Özü 

Türk olan Ġbrahim Rumi'nin mesnevisine nazire olarak söylediği kitap manevi bir 

Ģeydir. Ömer dede'nin Tebriz‟de vefatından sonra yerine Ġbrahim Sufi'nin Tebrizi 

konuĢması üzerine orada kalmayıp Mısır‟a geçmiĢtir. Kısa zamandı ismi her yana 

duyulmuĢ ve o sokağa çıktığında bile halk âlim ayakbastı diye onun bastığı toprak 

üzerinde birbirini eziyorlardı. Toprağı alıp yüzlerine sürüyorlardı. Seyit Yahya'nın 

mezarının nerede olduğu belli değildir. Seyit Yahya sağlığında meĢhurluğu tatmıĢ 

filozof idi. Onun eseri düzenli olarak Ģerh edilmiĢtir. BaĢlıca Ģerhler Abdullah, 

Veliullah, K. Mahmut, Ġstanbul ediplerinden Mustakimzade, Kastamonulu Amir 

Fuadinin vs. idi. Bu Ģerh-i beyan hicri 287 senesinde Ġstanbul matbaasında basılmıĢtır. 

Seyidin “Vird-i Settar”dan baĢka eserleri de vardır. Bunlardan biri “Esrâr-ı Tâlibîn”dir. 

O kitabı Ġslamiye'nin ortak dili olan Arapça da yazmıĢtır. Kastamonulu BekyaĢi remzi 

bin namında bir zat bu kitabeni Türkçeye tercüme etmiĢtir. Bunlar Ġstanbul‟da (nur 

Osmaniye) kitapçığında 4902 ve 4903 numaralı mecmuaya dâhildir. Ehli andında 

kıymetli olan bu risaleler çok muhteĢemdir. Yahya'nın baĢka “GülĢeni Raz‟‟a dair 

yazdığı bir açıklama vardır. Salman Mümtazın düĢüncesine göre aslen Azerbaycanlı 

olan filozof Mahmut ġebüsteri'nin ecnebi dillerine tercüme ve birçok âlimler tarafından 

methedilmiĢ “GülĢeni Raz” Seyit Yahya'nın nazar etmesiyle meĢhur olmuĢtur.
65

 

 

Bir Mutala  

  

Âli Darülmuâlim ve Darülmuâlimat Batı dilini öğretmek için risalesinin mütalaası. 

Risalede 28 harf var. Bir iki sahifede hüküm ve emsal yazılmıĢtır. Bir kaç sayfada 

“Kuran-i Ģerif” daha sonra “Kitab'ı Aldes” (en kutsal kitap) basılarak risale bitmiĢtir. 

Toplantıda bir iki Ģahıstan baĢka herkes Arapçaya yabancılardır. Âli Darülmuâlim ve 

Darülmuâlimat iptidai mektep sırasında değildir ama Bakü‟de yeni açıldığından, 

Azerbaycan‟da ilk olduğundan batı dili burada iptidaidir. Her bir dilin iptidai Ġlimi için 

ilk evvel kolay sözler ve kolay cümlelerden baĢlanmalıdır. Dil eğitiminde esas iki yol 

vardır biri tercüme ikincisi doğal usul. Tabii usul her hangi bir sözü anlatırken onunla 

temasta olarak değiĢik cümlelerde kullanır, tercümesi ise sözü çevirmek ve onu 

anlatmak tekrar ederek hıfz etmektir. 
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2.7  Maârif Ocaklarında 

Azerbaycan Hükümet Kütüphanesi  
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 23 Mayıs‟ta Azerbaycan hükümet kütüphanesinin resmi köĢesinin açılıĢı oldu. 

Maârif Komiserliği ve birçok konukların katılımı ile etkinlik yapıldı. Maârif idaresinin 

müdürü kütüphane tarihi hakkında bilgi verdi ve medeni-maârif çalıĢanlarına 

teĢekkürlerini bildirildi. Toplamda kütüphanede 2000 kitabın olduğu ve bunun bininin 

Ģark Ģubesine ait olduğu bildirildi. ġark Ģûrası yeni olduğu için bundan sonra daha çok 

dikkat edileceği ve kitap sayının artırılacağı bildirildi. Daha sonra konuklar kitabın 

basım tarihi ve kitabın önemi hakkında konuĢtular. 
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Yazda Açılacak Pedagoji Kursları  

 Maârif Komiserliği Azerbaycan eğitimini daha iyi duruma getirmek için birçok 

iĢ yapıyordu. Bunlardan biri de pedagoji yaz kursları idi. Bu kurslar öğretmenlerin 

bilgilerini artırmak için teĢkil ediliyordu. Kurslar Maârif komiserliğinin meĢveret 

heyetinin vasıtasıyla yapıldı. Bu hususta düzenlenen kanun projesi komiserlik 

tarafından aĢağıdaki Ģekilde kabul edilmiĢtir. “Azerbaycan Sosyalist Cumhuriyet’indeki 

birinci dereceli okulların öğretmen ve öğretmenlerinin hazırlığı için açılacak pedagoji 

kursları kanun projesidir”.  

1) 1 Haziran 1923‟den itibaren aĢağıda gösterilen yerlerde dört aylık kurslar tekrar 

açılacaktır.   a) ġuĢa, CavanĢir, Cebrail ve Gubadlı kazalarının öğretmenleri için - ġuĢa 

Ģehrinde b) Kazak, Gence, ġemkir ve Tovuz kazalarını öğretmenleri için ( Ermeniler 

için burada açılacaktır) – Hacıkend‟de c) ġeki, Zakatala, Göyçay ve AğdaĢ kazalarının 

öğretmenleri için – ġeki‟de ç) Kuba, ġamaxı kazalarının öğretmenleri için-Kusarda d) 

Salyan ve Lenkeran kazalarının öğretmenleri için ve Ermenistan‟ın Türk öğretmenleri 

için -Bakü‟de. Kayıt; birinci dereceli okulların 1.2.3. gruplarında vermek için yukarıda 

gösterilen yerlerde. Birinci dereceli okulların tam gruplarında ders veren öğretmenler 

için Bakü‟de açılmalı idi. 

 2) Bu kurslara öğretmenler Maârif komiserliği tarafından gönderiliyordu. Bir grupta 40 

kiĢiden fazla olmamalıydı ve kursa katılan kiĢilerin isimleri 15 Mayıs 1923 tarihinden 

geç olmayarak tüm kazalarda ilan olunmalı idi.  

3) Kurs katılımcılarının belirlenen saatte gelmesi ve yanlarında yatak ve çamaĢır 

getirmeleri gerekiyordu. Yemekleri Maârif komiserliği tarafından günlük olarak 

verilmeli idi.  

4) Kurslarda bu gibi dersler verilecek: A) Didaktika ile pedagoji B) Türk dili C) Hesap 

ve usulü Ç) Tarih D) Siyasi Maârif  

5) Kurslar 15 Haziran‟dan itibaren baĢlamalıdır ki katılımcılar ders iĢleyebilsinler.  

6) Kurs müdürü vazifesi Maârif komiserliğinin müfettiĢi veya halk Maârif 

komiserliğinin emri ile tayin olunuyordu.  
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7) Kursların dâhili kuralları kurs öğretmenleri tarafından hazırlanıyordu.  

8) Kursların bekçisi aylık maaĢ olarak 8 ruble altın para alıyordu. 

 9) Kurs öğretmenleri ve katılımcılar geliĢ ve gidiĢ için para alıyorlardı.  

10) Kursların düzenlenmesi gereken yerlerin kiralanması için her kursa aylık 25 ruble 

altın para veriyorlardı. 

11) Kurs öğretmenlerinden biri tüm yazıları düzenlemekle görevlendiriliyordu ve aylık 

25 ruble altın para ilave alıyordu.  

12) Müdürlük için aylık 40 ruble altın para alıyorlardı ve haftalık 8 ders 

verebiliyorlardı.  

13) Öğretmenlere aylık maaĢ olarak her ders baĢına 1 ruble 50 kuruĢ altın para 

veriliyordu. 14) Tüm kurslar 1 Eylül‟e kadar bitmeliydi. Ve kurs müdürü gerekli 

bilgileri Maârif komiserliğine bildirmekteydi.
68

 

Eski ve Yeni Terbiye Sistemleri Hakkında  

 

 Yeni sistemde, yeni nesil çocuklara terbiyeli olsun diye terbiyeden önce fikir 

eğitimi verilmelidir. Terbiye farklı asırlarda farklı fikirlere sahne oluyor. Önceleri 

terbiyenin gayesi dini mahiyettedir. Uzun süre bu böyle devam etmiĢtir. Rönesans -

intibah dönemi eski inanca, eski zihniyete ve eski terbiye mefkûresi de yoktur. Onun 

yerine hümanizm beĢeriyet mefkûresi koydu. Jan Jak Russonun inkılap yapan terbiye 

eserinde; “ biz terbiyede burjuvazi veya aristokrasi istemiyoruz. Biz insani gaye 

düşünüyoruz. Çocuklar her şeyden önce insan olmalıdır. İnsani keyfiyetlere sahip olan 

adam cemiyetine daha çok fayda verecek”.   

   Malumdur ki karakter diğer insanlarla olan münasebetlerden, onlarla olan 

konuĢmalardan ve hareketlerden anlaĢılıyordur. Her gün birçok insanla münasebette 

bulunan bir kiĢi hareketlerini o surette düzenlemelidir ki aynı Ģekilde tekrar etsin.  

 Eski terbiye usulü çocuklara istenilen ruhi desteği veremiyordu. Bunun en 

önemli sebebi ise çocukların ruhunun harekâta gelmemesi, onların çok oturması, çok 

dinlemesiyle alakadardı. Eski usul çocuğu eziyordu, yeni usul onu en baĢta tutuyor; eski 

usul terbiyede despotizm ruhu veriyordu, yeni usul ise demokratik ruh veriyor; eskiden 

öğretmen çoban idi ve çocuklara ne yaptığını nereye gittiğini bilmez Ģuursuzca harekât 

eden bir koyun sürüsü idi. Yeni terbiye çocuğa ne yaptığını ve ne yapacağını 

gösteriyordu. Eski terbiye usulüne göre çocuklar öğretmenin esiri idi, yeni usule göre 

ise esaret kötüdür ve özgürlük esastır. Bu sisteme göre terbiyen en mühim değildi. Eski 

sistem üzere pasif terbiye gören öğrenci okul bittikten sonra hayata atılıyorlar burada 

karĢılaĢtıkları kötü olaylarla okul senelerinde öğrendiklerini kaybediyor. Çünkü bu 

terbiye onların ruhlarına dokunamamıĢtır. Terbiyede birinci Ģart çocuğun her hangi bir 

harekâtı severek içinden geldiği gibi yapmasıdır. Ruhundan gelmeyen bir harekât onun 
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karakterinde yer etmez. Öğretmenlerin muayyen bir ruha sahip olması Ģarttır. Tüm 

durumların yönetilmesinde son söz öğretmene aittir. Öğretmenler çocukları eğitirken 

tüm olasılıkları göz önünde bulundurmalıdır. Öğretmenler nasıl bir ruha ve Ģahsiyete 

sahip olmalıdırlar; 1) Öğretmen görevinde geniĢ kalpli olmalıdır. Asabi halde olan 

öğretmenler çoğu zaman yanlıĢlar ve hatalar yapıyor 2) Öğretmenler çok iyi kalpli 

olmalı ve terbiyesi iyi olmayan öğrencilere Ģiddet göstermemeli, kin beslemelidir. 

3)Öğretmenler katiyen baskılayıcı ruhlu olmamalı, 4) Öğretmen kendini öğrencilere 

sevdirmelidir 5) Öğretmen daime yüksek ruhlu olmalıdır 6) Öğretmen öğrencilerini 

tanımağa çalıĢmalıdır. 7) Öğretmen derste bilgili ve yetenekli olmalıdır. 
69

 

 

Azerbaycan TürkĢinaslık Ocağı (Türkolog) 

 

  21 Kasım‟da Darülfünun Ģark Ģubesinin darülfünun TürkĢinaslık (Türkolog) 

odası tesis ediliyor. Özel bir binada bulunan bu odaya kütüphane sağlanılacaktır. 

TürkĢinaslık odasında arkeoloji, tarih, halk edebiyatı ve coğrafya, eski ve yeni Türk 

halkları diline ait Ģark ve Arap dillerinde esas eserlerden baĢka tarihi ve etnografik 

haritalar, Türk maddi medeniyet örneklerinin topluları, eski Türk yazıları, Türk 

halklarının tasvirleri bulunmalıdır. Türk âlemi tarihi ile uğraĢanların, meĢhur 

TürkĢinasların resimleri olacaktır. Azerbaycan darülfünun medreseleri arasında 

Avrupa‟da meĢhur olan TürkĢinas Profesör AĢmarinin olduğunu dikkate alırsak, yakın 

zamanda Ģarkın ilk büyük TürkĢinaslık ocağının birisi Azerbaycan Cumhuriyetinde 

olacaktır.  

TürkĢinaslık kabinesinin teĢkili tek Maârif Komiserliği darülfünun veya Ģark 

fakültesi üzerinde değil, tüm toplumun vazifesidir 
70

  

 

Azerbaycan’ı Tetkik Eden Öğrenen Cemiyet  

 Azerbaycan Cumhuriyetini ayrıntılı ve düzenli surette öğrenmek gerektiği, tüm 

yerli okullar, kurslar, darülfünun öğretmenleri, mahkeme, sanayi, ziraat, ticaret iĢçileri 

tarafından açıkça hissediliyordu. Azerbaycan iktisadi, fenni tarihi, etnogafik yönden 

incelenmezse bu zengin memleketin maddi ve manevi düĢüncesi için kuruluĢ iĢleri 

derinletmek mümkün olmaz. ÇeĢitli uzman temsilcileri ve Bakü Türk Komünist 

gazetesinin özel giriĢimiyle halk Maârif Komiserliğinin etkisinde Azerbaycan tetkik ve 

uygulama cemiyetinin teĢkili için Kasım ayı boyunca çalıĢılmıĢtır.    

 Halk Maârif Komiserliği tarafından tasdik edilmiĢ meramname gereğince 

cemiyetin muvafık Ģûrası seçilmiĢtir. 3 Ģûra teĢkil edilmiĢtir. Tarihi-etnografik, tabiat, 

iktisadiyat. Birinci Ģube tarih ve etnografi olmak üzere 2 komisyon tayin edilmiĢtir ki 

bunlar da Ģûra etmiĢlerdir. Etnografi Ģûrası; halk edebiyatı, lügat tertibi ile mahalli 

Ģivelerini tetkik için müfettiĢler ve uzmanlar grubu organize etmiĢtir. Halk inançlarını, 

halk müziğini incelemek ve Azerbaycan Cumhuriyetinin etnografi haritasının 
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düzenlenmesinde dahi iĢtirak etmek kabul edilmiĢtir. Cumhuriyet iĢleri 2 taraftan hayata 

geçiriliyor; 1) Farklı malzemelerin toplanması ve bunlara dayanarak Azerbaycan 

araĢtırmalarını neĢretmek 2) Halka ve okuyucular içerisinde Azerbaycan tabiatı ve 

ahalisi hakkında doğru düzgün malumatları çattırmak.
71

 

2.8  Haberler 

 

 Maârif komiserliği mürettebat idaresinin 26 Temmuz 1922 kararına göre 

Darülfünun ve âli sanayi mektebi öğrencilerinin hepsine Türk dili tedrisi zorunlu 

edilmiĢtir. Azerbaycan ve Ermenistan Maârif komiserliği arasında kabul edilmiĢ  

 Maârif komiserliğinin mürettebat idaresi tarafından birinci dereceli zahmet 

mektepleri ikinci dereceli Darülfünun ve natik mekteplerinin (Hatip okulları) yeni 

nizamnamesi hazırlanmıĢ ve kazalara gönderilmiĢtir. Ġdarenin 25 Kasım kararına göre 

sahnemize aktör yetiĢtirmek için hususi Türk aktör mektepleri açmak kabul edilmiĢtir. 

Maârif komiserliği kararına göre muallimlerin bilgilendirmesi için darülfünun Ģark 

fakültesi ve orta mektepler için kitap alınması ve Türkiye‟den Darülmuallimin Ģark 

fakültesinden öğretmenler davet edilmiĢ. 

  Maârif komiserliğinin Ġlimi Ģûrası mekteplerde Türkçenin tedrisini tatbik etmek 

için özel bir komisyon ayırdı ve bu komisyon birinci ve ikinci dereceli mekteplerde 

okunması için Türkçe 3 kitap neĢrettirecekti.
72

 

Maârif Haberleri  

 Azerbaycan sınırlarında köylü çocuklara sanat öğretmek için Maârif 

Komiserliğinin 3 Ocak toplantısında köy çocuklarına mahsus sanat evlerinin tahsis 

olunması karar alınmıĢtır. Bu evler baĢlıca olarak demircilik Ģubelerinden ibaret 

olacaktır. Bu toplantıda teknik mekteplerin açılması karar alınmıĢtır ve bu sebeple 

Maârif Komiserliğine proje verilmeli ve para istenmelidir. Komiserliğinin kararına göre 

tüm mektepler baĢ teknik âli mektepler Ģûrasına havale ediliyorsa tiyatroları yönetmek 

için tiyatro komitesi yaratılmalıdır. 2 ġubat toplantısında köy kulüplerinin nizamnamesi 

kabul edilmiĢtir. Maârif Komiserliğinin kararına göre Darülfünun tarih ve edebiyat 

fakülteleri toplumsal Ġlimler Fakültesi olmak üzere teĢkil olunacak. 22 ġubat 

toplantısında Darülfünun nizamnamesi kabul olmuĢtur. 

 Maârif militanlarının kurultayı  

12 ġubat baĢlayan kurultay 1 hafta devam etmiĢ ve bir sıra kararlar çıkarılmıĢtır. Maârif 

komiserliğinin gelecek iĢleri hakkında konuĢulmuĢtur.  

Ġlimi Haberler 
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Okyanusun Saklıları 

 Coğrafya kitaplarında okyanusun içinde bulunan derinlikler ve hayvanat 

hakkında bazı bilgiler veriliyor. Teknolojinin ilerlemesiyle yeni aletlerin geliĢmesi 

sebebiyle artık okyanusun dibindeki sıcaklığı ölçmek, orada yaĢayan hayvanlar 

hakkında bilgi veriyor. MeĢhur yunan âlimi Erestun ve tabiatla ilgilenen âlimler yılan 

balığının ne kadar suretle çoğaldığını araĢtırıyor 12 sene içinde tahkikat yapılmıĢ ve 

meseleye Danimarkalı âlim açıklık getirmiĢtir.
73

      

 Bakü Maârif ġubesinin teklifi üzerine Maârif Komiserliği karar almıĢtır ki 16 

yaĢtan küçük çocuklar repertuar komiserliği tarafından müsaade edilmeyen sinemalara 

gidip bakmak yasak edilsin. Narkompros'un 3 Nisan tarihli kararına göre birinci dereceli 

okul hocalarının siyasi ve aârif bilgilerini artırmak için yaz tatili zamanı bir sıra kurslar 

teĢkil edilecek ve bu proje hazırlanıp Maârif Komiserliğinin onayına sunulacaktır. Bakü 

Maârif ġûrasının reisi Narkomprosa müracaat etmiĢtir ki Bakü kazasının Türk 

öğretmenlerin bilgilerini artırmak için kurslar açılsın, bu o kurslar idi ki ermeni 

öğretmenler için açılmıĢtır. Bu kurslar hafta sonları olsun. Narkompros tarafından bu 

teklif kabul olmuĢ hatta kursların açılmasını baĢ terbiye içtimaiye Ģubesine havale etmiĢ 

ve Salyan ve Lenkeran öğretmenleri de bu kurslardan istifade edebilmeleri için Bakü 

Maârif Ģubesine danıĢmaları gerek. BaĢ Terbiye Ġctimaiye Ģubesinin konuĢması üzerine 

Maârif Komiserliği karara almıĢtır ki âli Darülmuallimin ile Darülmuallimat terbiye ve 

Ġlim noktasından birleĢtirilsin. Azerbaycan dâhilinde olan ikinci dereceli okullar ve âli 

mekteplerde talebelere yeni Türk - Latin alfabesini bu seneden itibaren aĢina edilmesini 

Maârif Komiserliği karar almıĢtır. Bakü devlet Darülfünunde tarih ve lisan 

fakültelerinin yeniden teĢkil edilmesi Maârif Komiserliği tarafından karar alınmıĢtır. 

Bunun için âli sanayi tahsili Ģubesiyle Ġlim Ģubesine havale olunmuĢtur. Bu hakta plan 

hazırlayıp Maârif Komiserliğine takdim edilsin.
74

 

Ġdareden Ġhtar 

Ġdareden asılı olmayan nedenler yüzünden bir önceki sayımızda yarım kalan bazı 

makaleleri bu sayımızda veremedik. Yayınlanmayan yazılar hiçbir tartıĢmaya tabi 

tutulmadığı gibi el yazıları geriye de çevrilmez. Yazarlardan kağıdın tek yüzüne daha 

aydın Ģekilde yazmaları rica olunur.
75 

Sekiz Bin Yıllık Kadim Baltalar 

Cenub Zelanda'da 7 ve 8 bin yıl önce yaĢayan insanlardan kalma eĢyalar bulunmuĢtur. 

Bir kaç metre derinlikte buz devrine ait olan bazı aletler bulunmuĢtur. Bulunan eĢyalar 

arasında 40 adet taĢ balta varmıĢ. 

Petrol Ġle ÇalıĢan Aeroplan 
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Benzin değil petrol yakıtı ile çalıĢan bir aeroplan motorunun, Ġngiliz firması tarafından 

getirildiği haberi verilmiĢ ve bu büyük bir tartıĢmaya sebep olmuĢtur. Mazotla çalıĢan 

motorlar benzinden daha az masraflı oluyor. Bu motorlar altı silindirli ve altı yüz at 

gücüne eĢ değerdedir.  

Telsiz Telgraf Dairesinde Yeni KeĢfiyat  

MeĢhur Marxwell yeni bir aparat yapmıĢtır. Bu aparat vasıtasıyla haberleĢmek mümkün 

olmuĢtur. Telsiz telgraf haberleĢmenin gizliliğini korumak açısından çok iyi idi. Tek 

telsiz telgraf 5 mile kadar mesafeden haberleĢmeyi sağlıyordu. Açıklamalara göre ileriki 

zamanda bu aparat geliĢtirilerek daha uzak mesafelerden haberleĢmeyi sağlayabilecek.  

Sakarin Zararlı mı? (Saxarin) 

Revue d‟Hygllene mecmuasında verilen malumata göre Fransa‟da savaĢ zamanı 1914-

1917 yıllarında 2 bin ton sakarin üretilmiĢtir ve onun zarar verdiği görülmemiĢtir. 

Kimya uzmanı laboratuvar testleri sonucu sakarinin insan için zararsız olduğunu 

göstermiĢtir. Sakarinin zararsız olduğu söylenilse de onun çeĢitlerine dikkat etmek 

gerek.  

Yeni halk operası  

Azerbaycan halk musiki ve Ģarkısından ibaret opera yaratmak, Maârif komiserliğinin 

yapacak iĢleri sırasında uzun süre duruyordu. MeĢhur Profesör Ğaliber Moskovadan 

Bakü'ye davet olunmuĢtur. Profesör kendi eserleriyle tek Rusya‟da değil, tüm 

Avrupa‟da tanınmıĢtır. Azerbaycan Türk musiki ve Ģarkılarını meĢhur hattat Cabbar 

Karyağdı oğlu ve tar çalan Kurban vasıtasıyla notlara salıyor. Türk operasıyla yakından 

tanıĢmak için Maârif komiserliği ġuĢa ve Göyçay'dan halk aklarını davet edecektir. 

Profesör ve Maârif komiserliği ile bağlamıĢ olduğu anlaĢmanın mucibince 3 veya 4 

perdeli opera tertip edilmiĢ.  

Lokma -Türkçe  

MeĢhur eser ilk önce Rusça'dan Türkçe'ye çevirilmiĢtir. ġark fakültesinde seminer 

vermek için Ģark âleminin Türk lisanı profesörü AĢmaryan‟a onay verilmiĢ ve halk 

Maârif komiserliği tarafından davet edilmiĢtir.  

Yeni kitaplar 

Halk Maârif komiserliğinin neĢriyat Ģubesi tarafından kitaplar neĢrolunmuĢtur.   

1. Psikolojik kitap- ikinci dereceli okullar için.   

2. Geometrik - birinci ve ikinci dereceli okul öğretmenleri için hazırlanmıĢtır. 

3. Eski medeniyet tarihi - birinci dereceli okullar için. 

 Ġtizar (özür) 
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" Maârif ve Medeniyet Dergisi'ni" yakından takip eden bazı yazarların yaz tatiline 

çıktıkları için 6-7 sayılar düzensiz çıkmakla beraber 8-9 sayılar ise geç çıkarıldı. 

Bundan sonra bu hatalara yol verilmemesine daha çok dikkat edilecektir.  

Tashih (düzeltme)  

Mecmuanın yedinci sayısında Sabir'in hatırası serlevhalar makalenin imzası T. ġ. Nisan 

neticesi olarak yazılmamıĢtır. 

 Ġlan  

Halk Maârif komiserliği tarafından neĢrolunan "Maârif ve Medeniyet Mecmuası "abone 

kabul ediyor. Mecmuada Azerbaycan'ın ziyalıları iĢtirak ediyorlar. ġimdilik mecmua 

ayda bir kere çıkıyor. 

Toptan ve tekel satıĢ Devleti müesseselere ve kooperatiflere toptan satıĢta sıkıntı 

ediliyor. Bakü Sabik Mirkorifski Sokağı 20 numaralı evde Maârif komiserliğinde Azer 

NeĢr‟e müracaat etmeli.
76

 

 

ġark fakültesinde 

 MeĢhur Petrograd profesörü Türkolog bu sene Azerbaycan‟a seminer vermek için 

gelecek. Bu yıl Ģark fakültesi için Türkiye‟den de doktorlar celbedilecektir. Doktor H. 

Fikret ve Ġsmail Hikmet seminerini Türkçe okuyacak. Profesör ise semineri Rusça 

kitabeleri Türkçe okuyacak.  

Azer NeĢr  

Mecmua Maârif komiserliğinin neĢriyat Ģubesinde basılıyordu. Artık Azerbaycan halk 

neĢriyatı idaresine çevrilecektir. Yeni adresin nizamnamesi hazırlanıyor kısa zaman 

zarfında halk komiserliğinin Ģubesine takdim edilecektir.  

Ġlan  

"Maârif ve Medeniyet Mecmuası" Maârif komiserliğinin finanse etmesiyle yaklaĢık bir 

senedir ayda bir kere yaklaĢık 32-40 sayfalık olarak çıkıyordu. 1924 Ocak ayından 

itibaren ayda iki kere basılması planlanıyor. Mecmua edebiyat, Ġlim ve fen, tarih ve 

ictimayet, eleĢtiri ve bibliyografya, sanat ve hayat, Ġlim ve terbiye, Maârif meseleleri 

gibi havi olup dil, hurufat, edebiyat, pedagoji, meseleleri etrafında Ġlimi müzakereler 

açarak memleketin Ġlmi ve edebi ziyalılarını kendi etrafında toplamıĢtır. 

 Abone kabul Seneliği (altın para ile) 3 manat 6 aylık 1 manat 75 kuruĢ 3 aylık 1 manat 

Tek numarası 6 milyon manat Ġlan fiyatları özel anlaĢmalı
77
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3. "Maârif ve Medeniyet Mecmuası'nın" 1924 Yıl Sayıları 

3.1   Ġlim ve Fen 

Lenin’in ÖzgeçmiĢi (BaĢlangıç Makale) 

( 23 Nisan 1870-21 Ocak 1924)  

 

 Vladimir Ġlyiç Lenin 1870 yılında Simbirsk‟te dünyaya gelmiĢtir. 1887 yılında 

Simbirsk gimnaziyasını bitirdikten sonra Kazan Darülfünun‟e dâhil olmuĢ fakat burada 

öğrenci eyleminin ardından okuldan kovulmuĢtur. Daha sonra 1891 yılında St. 

Petersburg Üniversitesine dâhil olmuĢ ilk defa burada amelelerle iliĢki kurmuĢtur. 1895 

yılında Avrupa‟da ilk defa Pehanov‟la tanıĢarak “ĠĢçi Sınıfının KurtuluĢu” grubu 

düzenlemiĢtir. Lenin yurt dıĢından Moskova‟ya sosyalist eserler yollamağa baĢlamıĢ 

daha sonra ise Petersburg‟a gelerek hükümetten gizli neĢredilen “Amele ĠĢi” 

gazetesinde yazarlar sırasına katılmıĢtır. Daha sonra 1895 yılında Çar Rusya‟sı 

tarafından 3 yıllığına hapis cezası verilerek Sibirya‟ya sürgün edildi. 1900 yılında 

sürgün hayatı bittikten sonra o yene Avrupa‟ya gitmiĢ ve orda da arkadaĢları ile beraber 

bir sıra mecmualarda çalıĢmıĢtır. “Yeni hayat” daha sonra “Telatüm” gazeteleri 

vasıtasıyla ameleler arasında sevgi kazanıyordu. 1905 yılında Petersburg‟a dönerek 

devrim örgütüne katılmıĢtır. 1906 yılında bir amele kurultayı baĢlıyor ve burada toprak 

meselesi tartıĢılır. 1910 yılında Lenin ilk defa olarak açık bir Ģekilde “yıldız” adındaki 

amelle gazetesinin neĢrine öncülük etmiĢtir. 1912 Petersburg‟da “Pravda” (gerçek) 

gazetesini çıkarmıĢtır. 1914 yılında Rusya büyük bir isyanın eĢiğinde olurken 

Petersburg ve Bakü‟de sokaklarında barikatlar vardı. Lenin Avrupa‟da “sosyal 

demokrat” ve “komünist” gazeteleri neĢrediyor. O arkadaĢlarıyla birlikte iĢçi sınıfını 

emperyalistlere karĢı mücadelede destek oluyor. Lenin “emperyalist savaĢ” olarak 

değerlendiriyor ve bunun sınıfların savaĢına çevrilmesi gerektiğini söylüyordu. 30 

Ağustos 1918 yılında Lenin ona yaklaĢan bir Ģahıs tarafından zehirli mermi ile üç defa 

ateĢ edilerek yaralanmıĢtır. Güvelik nedeniyle hastaneye değil Kremlin‟e götürülüyor ve 

dünyanın birçok yerinden doktorlar getirilimiĢtir. Önceleri durumunda iyileĢme görünen 

Lenin‟i halkı sevgiyle bekliyordu.1922 yılının baharında ağır bir Ģekilde hastalanıyor. 

Dört yıllık ağır mücadele onun vücudunu zayıflatmıĢtı. Zayıf vücudu dayanamadı 21 

Ocak‟ta fenalaĢmıĢ bir kaç saat sonra vefat etmiĢtir. Fakat onu seven halk onun 

ölümünü kabullenmek istememiĢtir. 
78

 

 

Sanat ve Sanat Eserleri  

 

 Sanat ve “Art” kelimeleri biri diğerinin yerine kullanılmaktadır. Kelimenin 

gerçek anlamının eski Yunancada olduğuna Ģüphe yoktur. Hatta eski Latin dilinde 
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“Ars” kelimesi de “ar, ti” yani birleĢtirmek ve “aru” talif etmek manasına gelen 

kelimelerden alınmıĢtır ki ikisi de eski Yunancadır.  

 Sanat kelimesi de Arapça  (عنص) “sena” kelimesindendir. “Sena”nın anlamı da 

“Art” kelimesinin anlamına çok yakındır. “Bir iĢi maharetle yapmak” demektir. Tüm 

eski Türk edebiyatında “sanai” kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır. Ġnsanların 

yarattıkları eserler hakkında yine aynı kökenden gelen sanat ve zanaat kelimeleri 

kullanılmaktadır. Görünen o ki kelimeler gerek kullanıĢları, gerek anlamları açısından 

bir dilde çok büyük öneme sahiplerdir. Bir dilde her kelime kullanılamaz. Her dile de 

ilim dili denilemez. Ġlmi dil bir ihtiyaç nedeniyle uzun yıllar veya asırlar süren 

çalıĢmalar sonucu oluĢur. Kimsenin keyfi isteği ile yaratılamayacağı gibi kimsenin keyfi 

ile de değiĢtirilemez. Bu ihtiyaç ilimden, hayattan, medeniyetten doğan bir takım 

ihtiyaçtır. Bunu anlamayanlar “bu kelimeleri değiĢtirelim”, bu kelimeleri koruyalım” 

gibisinden ifadeler kullanır. Fakat dil insanların değil, zamanın ihtiyaçlarının sözünü 

dinliyordur. Atalarımız bir zamanlar “Ort” kelimesinin yerine sanat kelimesini 

kullanıyorlardır. “Zanaat” “تعانص” insanların her hangi bir eserinin karĢılığı olarak 

kullanıldığı halde, Sanat "تهنص" mutlaka maharet ve yaratıcılıkla yapılan güzel eserler 

hakkında kullanılmıĢtır. Her sanat eseri için bir amaç gerekir. Fikrin ve azmin 

yardımıyla sanat eseri meydana gelir. Bu da o eserin doğada kendi baĢına mevcut 

olamayacağını gösterir. Sanat mutlaka insan tarafından düĢünülerek uygulanmalıdır. 

Yaratıcılık ve maharetle yapılan en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm insani eserler 

sanat mevhumu dâhiline girebilir. Maharetle yapılmıĢ bir küçük resim de, aynı zamanda 

bir sıra heykel de sanat eseridir. Ġnsan maharetiyle yapılmayan eserler ne kadar güzel 

olursa olsun sanat eseri değildir. Mesela; bir tahta parçası üzerine yapılmıĢ bir kuĢ resmi 

sanat eseridir, ama doğada bizi güzelliğiyle hayran eden bir kuĢ sanat eseri değildir. 

Sanatın doğaya bir etkisi yoktur. Sanat doğayla birebir olmasa da taklit ediyordur. Eğer 

aynısını taklit ediyor olsa o zaman o sanat eseri olamaz. Ġnsanların yaptıkları iĢlere art 

veya sanat, onu yapanlara ise sanatçı veya artist denilir. Bu iĢlerin estetikle bir alakası 

yoktur. Estetik ile ilgili sanat eserlerinin amacı bir zevk, bir heyecan yaratmaktır. Bu 

gibi eserleri yaratanlara sanatkâr veya artist ismi veriliyordu. Mesela; bir ev yapmakta 

maksat bir dinlenme veya bir emniyet ortamı temin etmek iken evin haricindeki taĢlara 

yapılmıĢ oymalar, evin içerisine asılmıĢ boyalı tablolar bir sanat eseridir. Bu sanat 

eserlerinin insana verdiği zevk ve heyecan insani hislerin en yükseği, en temizidir ve 

buna duygusal estetik denilir. Ġnsanlarda zevk ve duygusal estetik hissini uyandırmayı 

hedefleyen sanata “güzel sanatlar” denilir. Sanatsal beceriler sonradan kazananılmıyor. 

Sanat tarihi de bunu kanıtlar. Daha vahĢi bir halde yaĢayan ilk insanların da bu yeteneğe 

sahip olduklarını birçok araĢtırmacı bilim insanları kanıtlıyordur. Aynı zamanda 

Antropoloji ilmi de bu yeteneğin eski olduğunu kanıtlar. TaĢ devrinden kalma süs 

eĢyaları da insanlarda sanata bir merak olduğunu kanıtlıyordur.     

 Sanayi-i nefisenin hangi Ģubesine ait olursa olsun her eser ilk önce sanatkârının 

diğer eserlerinin oluĢturduğu bir zümre ile bir kitle, bir hayat ile alakadardır. Mesela: 

Sabir‟in eserlerinde hiç bir Azerbaycan Ģairinin eserlerine benzemeyen bir ifade, bir his, 

bir hayal, bir fikir, bir amaç vardır. ĠĢte bu kimseye benzememek Sabir‟in üslubu, tarzı, 

özelliğidir. Bu üslup Sabir‟in imzası yerine geçiyordur. Sabir‟in imzasız her hangi bir 
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gazetede, kitapta Ģiiri görülürse derhal onun olduğu anlaĢılır. Hatta Ģark tarihini 

araĢtıranlar ve onun özgeçmiĢini bilenler onun eserinin hayatının hangi döneminde 

yazdığını bile söyleyebiliyorlardı. 
79

 

 

Fars Edebiyatı Tarihinden  

 

 Ġlk muhtemel fikre göre Midyalılar Ġran ırkına mensup olup, kadim farsa çok 

yakın olan Farsî bir dilde konuĢuyorlardı. Alman müsteĢarlarından “Noldeke” “Ġran 

tarihi hakkında makale” eserinde Geschichte Aufsateze Zur Persischen diyor; belki bir 

gün Hemedan civarının daha dağınık bir tarafında eski zamanların diğer eserlerini bizler 

keĢfederiz. Eğer Midya krallarından kalma yazılar bulunursa, o zaman bulunan bu 

yazıların büyük bir değeri olacaktır. KeĢfolunacak Midya yazısının gerek dil, gerek de 

hat(yazı Ģekli) olarak eski Ġran Ģahlarının kullandıkları dil ve hat ile büyük benzerlikler 

içereceği düĢünülmekte idi. Fransız müsteĢarlarından Darmesteter (Ġranilerin tetkiki) 

adlı eserinde daha da ileriye giderek bu sadece Midyalıların iĢgal ettikleri bir dilden 

baĢka bir Ģey değildir demiĢtir. ZerdüĢt inancının menĢei Azerbaycan (Atropatena) 

olması muhtemeldir ki her iki halde bu ikisi de Midya dâhilindedir. ZerdüĢt dini 

Atropatena‟da yaranmıĢ ve buradan doğuya ve batıya yayılmıĢtır. Yeni Fars dilinde 

köpeğe Sak (كس) , eski Farsçada ise saka (اكاس) denirdi. Heradota nazaran Midya 

dilinde spaka (اكابس) diyorlardı, Avesta dilinde span (نابس) Ģeklinde kabul edilmiĢtir 

ve Yunan dilinde Kuon (نواوق) Ġran Kahrud, KeĢan vilayetlerinde Ģimdiye kadar bu 

kelime Ġspa Ģekline kullanılmaktadır.  

 Berezi‟nin tetkikatına nazaran TalıĢcada bin demektir. Avesta diline göre Azem 

ve eski Farsça Âdem Ģeklinde kullanılmıĢtır. Her halde bu meselenin incelenmesi 

bitmemiĢtir ama tetkik için gerekli maddelerin birçoğu elde edilmiĢtir. Örneğin; 1) fars 

Ģivelerinin incelenmesi 2) fars Ģivelerini öğrenmek için gerekli maddeler 3) Afkanların 

milli nağmeleri. Azerbaycan ve kuzey Ġran‟ın tamamının Ģiveleri bir birine yakındır. De 

Harlez avestanın "getha" ve "vendldade" kısmını Azerbaycan Ģivesine ait etmiĢtir. 

Fransa âlimlerinden olan Oppert, Midyalıların Turani bir ırka mensup olduğunu iddia 

ediyordu. Krallıklardan kalan eserlerin birincisi eski Farsça, üçüncüsü Sasanilerin 

devrinde kullanılan Farsçayla yazılmıĢ olduğu gibi ikincisinde Midya dili Turani bir 

dilde yazılmıĢ olduğunu ieri sürmüĢtür. Yunanlı Strabon ve Heradotun söyledikleri gibi 

Midyalıların "Aryani" bir dilde olduğuna Ģüphe etmemek lazım. Özellikle Zend-

Avestanın Midyada ortaya çıktığına ve Midyalıların vatanının Zend olduğuna dair 

kuvvetli deliller vardır. Bunların yeniden keĢfedileceği zamana kadar Midyalıların eski 

Farsçaya yakın bir dilde konuĢtuklarını ve Ġrani ırka mensup olduklarını kabul etmek 

zorundayız. Midyalıların dini, dilleri kadar hayli güç bir meseledir. Ehemeni'lerin nasıl 

ve ne zaman ZerdüĢt'ü kabul ettikleri hakkında hiç bir bilgi yoktur. Hatta 1800, 2000, 

M.Ö. 600 yıla ait olduğu söyleniliyordu. Azerbaycan'da meydana geldiği bildirilirdi. 

Ama Avrupa bilim insanları son zamanlarda bu yolu temizlemiĢ ve klasik muasırların 

eserlerinde bulunan hurafeler ve efsaneleri ayırarak hakikat tarihini ortaya çıkarmıĢtır. 
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Amerika‟nın Kolumbiya Darülfünun medresesinin profesörü Villiam Gackson‟un “The 

Americian journal of philologie” dergisinde basılan “zoroaster the prophet of anclent 

Ġran” makalesinde:  

1) ZerdüĢt‟ün tamamı ile tarihi bir Ģahıs ve Midyalıların sınıf organları olduğu 

2) M.Ö. 17 yüzyılın bortalarına doğru Midyalıların saltanatları kurdukları bir zamanda 

ve kuraklıkların yaranmasından daha önceye tesadüf eder. Ġsa'dan 583 sene önce 77 

yaĢında vefat ettiği, 

3) Ġsa da ilk mühim uğurlu savaĢını burada (Atropatena veya Midya) kazandığı 

4) Avesta‟nın tamamındaki kitabın ilk eski sureleri olmak üzere tüm kabul olunan 

kuralları ZerdüĢt‟ün icra ettiği mevzu ve vazifeler özeti olduğu söylenir
80

  

 

Sanat Hakkında  

 

 Sahne edebiyatı amacına göre iki kısma ayrılır. Bunlar güzellik ve yararlılıktır. 

ġüphesiz estetik açısından ilk yanını güzellik meĢgul etmektedir. Estetik felsefenin bir 

kısmını oluĢturan ilim güzellik felsefesidir. Eskiden resim, heykeltıraĢlık, musiki, Ģiir ve 

mimarlık diye 5 büyük gruba ayrılırdı. Güzel sanatlara yeni altıncı bölme olan dans 

ilave edildi. Dans önemi ve güzellik esaslarıyla alakası ile güzel sanatlar arasında 

önemli yer tutacaktır. Medeniyet insan faaliyetinde o kadar çok yer etmiĢtir ki güzel 

sanatlar adını vererek insan faaliyetinin sınırlılığının mümkün olmadığını kanıtlıyordu. 

Güzel sanatlara dâhil olan edebiyat da zamanla birçok hisseye ayrılmıĢtır. Edebiyatın 

büyük bir kısmını temaĢalar teĢkil ediyordur. BaĢlıca olarak: Trajedi, dram, komedi, 

opera, opera tiyatrosu ve vodvil mühim bir edebiyat Ģubesidir. Sahnenin ruhu harekâttır. 

Gösterilen harekâta esas alınarak sahne eserleri iki kısma ayrılır. Birincisi korku, dehĢet 

veya merhamet hissi uyandıran Trajedi, ikincisi gülünç konuları araĢtırarak, mecaz 

kullanılan komedi oluyor. Bunların her ikisi manzum da, mensur da olabilir. Tragedya 

opera, opera-dram, dram kısımlarında oluyor. Dram her tarafta meĢhur olmuĢ ve herkes 

tarafından seviliyordu. Melodram müzik vasıtasıyla sahneye koyulan bir nevi dramdır. 

Melodramın ibtidai forması operadır. Tragedya önceleri Roma Ģarap tanrısının Ģerefine 

düzenlenen organizasyonlarda okunuyordu. Üzüm zamanı Bacchus‟un Ģerefine yapılmıĢ 

büyük bayramlarda tragedya “keçi Ģarkıları” demekmiĢ. Bacchus için kurban edilen 

keçilerin etrafında okuyup dans edermiĢler. 
81

 

 

Yazılacak Azerbaycan Tarihinde Uygulanacak Usul  

 

 Her hangi bir tarih olursa olsun yazmadan önce belirli bir usul konuya, alana, 

mahiyetine uygun seçilmelidir. Azerbaycan tarihi meselesi bu fikir ile çok alakalıdır. 

Azerbaycan gibi zengin ve büyük bir memleketin tarihi hakkında bir eser yoktur. Bunun 

yokluğunu hissedenler tarafından hakkında küçük makaleler yazılmıĢtır fakat hakiki 

kaynaklara istinat edilmemiĢtir. Azerbaycan‟ın sosyal, siyasi, iktisadi ve medeniyet 

tarihi XIX. yüzyılın kitabelerinde kaydedilmiĢtir. “Yeni ġark” “mecmuasında 
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Azerbaycan diye adlanan memleketin ismi aslında Azerbaycan olmadığını, bir zamanlar 

Azerbaycan kelimesinin baĢka yerlere ait olması lazım geldiği gibi bazı olumsuz 

meseleler iddiası ortaya çıkmıĢtır. Azerbaycan tarihi ile bağlı olan Rus, Türk ve Fars 

kaynaklarına bakmak gerekiyor. Mesela: Adıgözel Ağa‟nın “Karabağnamesi”, Mirza 

Camal‟ın “Tarihi Karabağ”, Vezirov‟un “Derbendname-Cedidi”, Zeynalabdin 

ġirvani‟nin “ġirvan Tarihi”, Refi‟nin “Tarihi Dağıstan”, Abbasgulu Ağa Bakınski‟nin 

“Gülüstan-i Ġrem” vs. Aynı zamanda Samerinov, Kron, Dubrovin vs. tarihçiler kendi 

eserlerinde Azerbaycan hakkında bilgiler verilmiĢtir. Bu bilgiler hanlıklar ve diğer 

devirlerde yazılmıĢtır. Bu kitapları kütüphanelerde bulmak mümkün idi. Batı dillerinde 

Azerbaycan‟ın IX. –X. yüzyıla ait geniĢ bir malumat almak mümkün idi. Türk dilinde 

neĢrolunmuĢ en kıymetli ve mühim eser Evliya Çelebinin “Seyahetname”sidir. O zaman 

hakiki Azerbaycan tarihi yazmak olur ki Azerbaycan halkının geçmiĢ medeniyeti 

belirlemek tartıĢmalı meseleler haledildikten sonra olabilirdi. Azerbaycan tarihi için ilk 

önce bir bibliyografik katalogu hazırlamak ve Azerbaycan hakkında makaleler, haberler 

toplamak, ancak bu vasıta ile mükemmel Azerbaycan tarihi yazmak mümkün olurdu.
82

  

 

Sanat Hakkında 

 

 Eski Yunanistan‟da birçok Ģahane eserler yaratan Chef-d‟euvres‟a bağlı olan 

bazı özel ve umumi Ģartlar ve kurallar mevcut idi. Bir hakikati unutmamak gerekir; dilin 

ait olduğu kural ve Ģartların oluĢmasından önce dilin yaranması ve kuralların sonradan 

düzgün yazı yazan, düzgün söz söyleyen edip ve Ģairin eserlerinde düzeltilerek 

oluĢmuĢtur. Sahne edebiyatının kanun ve kurallarının da her halde edebiyattan sonra 

yaranması Ģüphesizdir. Eski Yunanistan‟da “Tragedie” yaratmak meĢhur sanatkârlar 

kendi zekâlarından, hislerinden ve zihniyetlerinden aldıkları ilham ve izlenimlerine 

uyarak birçok eserler yaratmıĢlardır. Birer sanat eseri, birer Ģaheser denilen bir eserin 

kusursuz “type de perfection” olduğunu iddia edecek kimse yoktu. Bu eserlerin 

kuvvetli, doğal ve güzel tarafları olduğu gibi kusurlu, gayri doğal, toplum vicdanına 

uygun gelmeyen birçok yönleri vardır. Mesela: Eshilos yazılarıyla halkın heyecanlı 

alkıĢlarını kazanmıĢ, sanatkâr kelimesinin altını doldurmuĢtur. Ama daha hayatta iken o 

halkın gözünden düĢürülmüĢtür. Önceleri alkıĢlanan eserleri artık eskisi gibi iltifatlar 

almıyordu. Çünkü o kendisinden daha baĢarılı yazar ve sanatkâr yetiĢtirmiĢtir. O, artist 

Sophocle idi. Sophocle kendi selefinden tam farklı bir yola gitmiĢ, onun doğrularını 

almıĢ, yanlıĢlarını düzeltmiĢtir. ĠĢte kural, kaide ve Ģart böylelikle oluĢmuĢtur. Mesela, o 

Eshilos‟un kahramanlarını doğal bulmamıĢ, onlarda karakter itibarı ile aĢırıya kaçma, 

fazla mübalağa olduğunu düĢünmüĢtür. Burada esas amaç izleyicilerde merhamet 

hissini uyandırmaktı. Eserde bazı Ģeyler vahdet halinde olmalıdır. Bunlar zaman, mekân 

ve eylemdir. Bir birlerine uyumlu halde olmalılardır. Burada konunun önem ve değerini 

anlamak, temiz bir dil kullanmak gerek. ġahsiyetlerin bilinç ve zihniyetlerini 

unutmamak, sürekli göz önünde bulundurmak gerek. Ġfade edilen hisleri hakkıyla ifade 

etmek için tahlil etmek, tabiattan ayrılmamak lazım. Maksat sadece güzel Ģiir yazmak 
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değil, Ģair ve muasırın kendi kimliğini saklayarak konuĢturduğu kiĢiyle temasa geçmek, 

Ģairin kimliğini göstermeden onun duygularını, hislerini ifade etmektir. ġekspir‟in 

eserlerinin değerli kısmı, onun her Ģeyden önce bir psikolog gibi olayı canlandıran 

Ģahısların ruhlarıyla uygun bir dil kullanmasıdır. 
83

 

 

Babek ve Babekiler  

 

 Babek‟in Ģahsi rehberliğiyle 816 yılında baĢlamıĢ komünizm harekâtı zaten 808 

yılında baĢlamıĢ bu gibi harekâtın sonu oldu. Bu harekâtın öncüsü Babek‟in ustası 

Cavidan idi. Cavidan‟ın 816 yılındaki vefatından önce Hürremi-komünistlerine öncülük 

etmek ve Ġran halkını kendi düĢmanı olan Abbasilerin ağalığından kurtarmakla baĢladığı 

bu mücadelenin öncülüğünü Babek‟e verildi.  

 Komünist harekâtının yeni öncüsü olan Babek‟in proletar sınıfından olduğu 

ispatlanır. 816 yılında Azerbaycan Hürremiler harekâtına öncülük eden Babek 837-838 

kadar bu görevi üstlenmiĢtir. Azerbaycandan harekâta katılanların sayı üç yüz bin idi. 

Bundan baĢka Ġran ve Ermenistan‟dan da harekâta katılan binlerce insan vardı. Bu da 

harekâtın batıya kadar yayılmakta olduğunu gösterirdi. 830‟da hilafetle Babek arasında 

olan savaĢın en sıcak zamanında Bizanslıların kendi aralarında olan Hürremilerle kuzey 

taraftan Abbasi askerlerine baskın yaparak Babek‟in karĢısında periĢan hale getirdi. 

Babek 816 yılında kendi müritlerinin baĢında olarak çıkıĢlarda bulunurdu. 819 

senesinde Babek‟in üzerine gelen hilafet ordusu hiç de baĢarılı olamadı. 827 yılında 

Babek‟e karĢı gönderilmiĢ Mosul tarafında faaliyette bulunan Abbasi ordusu idi. 827 

yılında bir sıra baĢarılı mücadeleler olsa da iki sene sonra Babek HeĢdadser‟de onları 

yenerek ordusunu dağıttı. 833 yılında Hemedan, Ġsfahan vs. yerlerde yaĢayan insanlar 

Hürremi dinini kabul etti. 833 yılında Hemedan yakınlığında Babekin ordusuna hücum 

etmiĢler. Fakat Babekiler arasındaki ortak düĢman - Abbasiler karĢı bir birleĢme 

olduğunu tekrar göstermiĢ. Hemedan‟da komünistlere olan darbe savaĢın seyrini 

değiĢtirmedi. 837 yılında AfĢin Babek‟in üçüncü ordusunu yendi. Artık Babek‟in 

mücadelesi anlamsızdı. O, yakın arkadaĢları ve abisi ile gece iken baĢkenti terk ederek 

Ermenistan‟a, oradan da Bizans imparatorluğuna sığınacaktı. Fakat AfĢin onu takip 

ettiriyordu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki zorlu dağ yolunu geçer ve Bizans 

imparatorluğuna ulaĢır. Oysaki Bizans imparatoru ona yardım etmek yerine onu 

AfĢin‟in görevlilerine teslim eder. Hürremiler harekâtının dairesi geniĢler, nüfusu 

yayılır ve askerlerinin sayı durmadan artar. AfĢin‟in Ģerefine merasimler düzenlenir. 

838 yılında AfĢin Babek‟le beraber bir hapishaneden yola çıkar ve Samara Ģehrine 

geldikten sonra ertesi gün Babek acımasızca idam edilir. Bir gün sonra Bağdat‟ta 

kardeĢi öldürülür. Sonrasında AfĢin‟in güç toplamasından korkarak, onun Türk 

hükümeti kurması fikrine düĢmesini önlemek için onu da hapis ederek idam ederler. 

Lakin tüm bunlar komünizm harekâtını durdurmaz. 12. yüzyıla belki daha sonrasına 

kadar Azerbaycan ve Ġran‟da komünistlerin izine rastlanır.
84
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Fars Tarihi Edebiyatından  

 Eski fars yazısı “Mismari” çivi yazılar ile yazılıyormuĢ. Çiviye benzediği için bu 

yazı öyle adlandırılmıĢtır. Bu yazı Sümerler tarafından M.Ö. 3000 yıl önce 

keĢfedilmiĢtir. Ġptidai Mısırlılar hiyerogliften sonra bu yazıyı kullanmıĢlardır. Zamanla 

heceli bir sistem uygulanmıĢtır. Eski zamanlarda tüm Güney Asya‟da bu dil yaygındı. 

TaĢı yontarak kalem elde ederek, tahta, plaket ve papirüs üzerinde yazılırmıĢ. GüneĢ 

veya alevde kurutulmuĢtur. 400 kadar alameti vardı. Bu Ģiveler içerisinde en eskisi 

Babil Ģivesi idi. Bu Ģive daha çok yayılarak Antiyahos‟un asrına kadar devam etmiĢtir. 

Assur‟lar bu yazını Babil‟lerden almıĢtır. Eski Ninova ve Babil‟de bu yazılarla yazılmıĢ 

birçok kitap bulunmuĢtur. Asurbanipal‟ın kütüphanesinde bulunan plaketler de bu yazı 

ile yazılmıĢtır. 17 yüzyılda bu yazıdan Avrupalılar haberdar oldu. Alman âlimi 

Groyrfend bu kitabelerin grafik semboller olduğunu anlamıĢ ve bir kaçını okumuĢtur. 

Bundan habersiz Ġngiliz âlimi Raulinson birçok araĢtırmalar yapmıĢtır. Assuriya‟daki 

yazılarla Ġran‟daki yazıları görünürde bir-birine benzese de aslında birçok farkları 

vardır. Bunun baĢlıca sebebi Assurya yazılarının hakiki bir alfabe sistemine 

getirilmemesi, Ġran‟daki yazının ise hakiki alfabe sisteminde uygulanması idi. Bu 

yazının en muhteĢem örneği Ġran‟daki Ģekli idi. M. Ö. 559 yılında Ġran‟da Kiros 

tarafından Ahameniler devleti kuruldu. III Darius, Bessus ve Barzaentens satraplar 

tarafından öldürülmüĢtür. M. Ö. 300 yılında Makedonya‟lı Ġskender tarafından Ġran 

medeniyeti yakılmıĢtır. Sadece 200 metre uzaklıkta olan “Tağlar” bu felaketten 

kurtulabilmiĢtir. Bu Tağların üzerine taĢları çizerek yazılar yazılmıĢtır. 
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Sanat Hakkında II 

 Sahne edebiyatından konuĢurken komediden bahsetmemek olmaz. Tragedia gibi 

komedi de eski Yunan‟dan alınmıĢtır. O da bazı evrim yolu geçmiĢtir. Komedi tarihine 

bakıldığı zaman 3 evrim sürecinin olduğu görülür: Birinci dönem eski komedi 

dönemidir. Bu dönemde komedideki Ģahsın karakterini canlandıran ve yaĢatan Atina 

Demokrasisinin verdiği hadsiz dikkat idi. Hiçbir kurala bağlı olmayan Ģiddetli ve 

dizginsiz hicivler herkes tarafından herkese karĢı yazılıyordu. Siyaset bu hicivlerden 

yaka kurtaramıyordu. En büyük Ģahıslar, iĢçiler, filozoflar, caniler ve hatipleri sahnede 

temsil ediliyorlardı. Tüm hareketleri, yaptıkları iĢleri, fikirlerini ve tüm düĢüncelerini 

eleĢtirirlerdi. Eski komedi Atina‟nın tüm yüksek kurumlarına kadar her Ģeyle alay 

ederdi. Hatta yanlıĢlık olmasın diye eleĢtirdikleri kiĢinin kıyafetlerini giyerek 

oynarlardı. Herkesin kendi, fikrini kendi düĢüncesini söylemesi en doğal haldir. 

Hürriyetlerden en büyüğü fikir bildirmektir. Oysa eski komedi buna hiç önem vermezdi. 

Bu, Atina‟nın Lysandre tarafından fethedilmesinden sonra uygulanmıĢtır. Ispartalı 

Lyasandre bir emrinde yaĢayan insanların sahnede temsilini yasaklamıĢtır.   

 Ġkinci dönem; orta komedi dönemi. Birinci dönemde uygulanan kanun sahneye 

ilgiyi öldürmüĢ, insanlarda bir merak kalmamıĢtı. Kısa sürede farklı bir yöntem 

buldular. Bu eskisinden daha etkili idi, insanlar daha fazla eğlenir ve zevk alırlardı. 

Onlar isimlerini söylemese bile kimin hakkında olduğunu anlarlardı. Bu yöntem kinaye 
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idi. Ama bu durumdan memnun olmayan memurlar yeni bir kanunun uygulanmasına 

sebep oldular ve bununla da ikinci dönem bitti.       

 Üçüncü dönem: yeni komedi devridir. Siyasetten kovulan, Ģahıslarla 

uğraĢmaktan baĢka bir Ģey olmayan komedi, kendine yeni bir konu arayıĢına çıktı. Yeni 

komedi genel hayatı tasvir etmeğe baĢladı. Ġnsanların ayıplarını, çirkinliğini eleĢtirdi. 

Atina‟da Menandre, Roma‟da da Plaute ve Terence‟larla yeni bir komedi canlanmaya 

baĢladı.
86

 

Azerbaycan Türküne ve Azerbaycan Türkçesine Bir BakıĢ.  

(11 Nisan‟da Bakü‟de Maârif evinde verilen konferansından) 

 

 Son 10-15 yy.da Azerbaycan Türklerin meskunlaĢmasına ve Türkçe 

konuĢmasına Ģahitlik etmiĢtir. Türklerin Orta Asyadan buraya nasıl geldiğini, 

Azerbaycan‟da yaĢayan türklerin kimler olduğunu araĢtırmak için ilk önce Türklerin 

kimlerden ibaret olduğunu öğrenmek gerekir. M.Ö. XXII. yy‟da Çin‟in He-ja 

sülalesinin liderlik ettiği zaman Asya‟nın kuzeyinde  yabancıların yaĢadığı dair bilgiler 

vardır. M.Ö. 3. Yüzyılda Çe-o sülalesinin liderliği zamanında bu yabancıların hükumet 

halinde yaĢadıkları söyleniliyordu.        

 Bu gün bizim Türkler dediğimiz toplum V. yüzyıldan itibaren Türk diye 

adlandırılmıĢ olan eski Hunlardan bir kısmıdır. Rus'lar  önce Peçenek'leri, sonra ise 

Türkleri, Türkmenleri, Kıpçakları tanımıĢlar ve bunların aynı aileden olduğunu 

bilmiĢlerdi. 985 yılında "Vladimir kara yoluyla atlı Tork'i getirerek Bulgarları 

yenmiĢtir". Hunlarla Çinliler birçok kez savaĢmıĢlardır. Çinliler bu savaĢların karĢısını 

almak için 4 tane sed inĢa etmiĢlerdir. Çin‟in dördüncü sülalesi bu sedleri birleĢtirmeyi 

önermiĢ ve çalıĢmalar on sene sürmüĢtür. Bu sedin inĢasında 400.000 kiĢi vefat etmiĢtir. 

Hunların saldırısını savunmak için 500.000 asker nöbet tutmuĢ, dört milyon iĢçi 

çalıĢmıĢtır. Sedin uzunluğu 3600-2500 kilometre olmuĢ ve bu sed yan yana 6 süvari 

gidebilecek geniĢliktedir. Ama bu sedler de Çinlileri hunların saldırısından 

koruyamamıĢtır. Türk-Tatar tayfalarının yardımı ile Hunlar  “Kara Murat” dedikleri 

nehirden geçerek Çine girmiĢlerdir. Türklerin ecdadı birçok uluslardan, kabilelerden ve 

aĢiretlerden oluĢmuĢtur. Bunların aile esasları Çincede “Assena” idi ki bu da eski 

Türkçe ve Moğol dilinde “Tsene” yani kurt anlamına gelir. Bu sembol hakkında da 

farklı-farklı rivayetler vardır ki bu rivayetlerin çoğu vahĢi Kurt‟un Türk‟e yardım 

ederek onun hayatta kalmasına yardım etmiĢ olması ile ilgilidir. 
87

 

Sanat Hakkında III 

 

 ġiirde ne dereceye kadar ahlak aranır? Bu soru çok eskidir. Asırlarca, yıllarca bu 

soru sorulmaktadır. Herkes kendi görüĢüne, düĢüncesine, kanaat ve hevesine, 

terbiyesine göre cevaplar, belki de cevap vermeğe mecbur bırakılır. Bu soruya 

gerçekten doğru cevap verebilmek için ilk önce Ģiirin ne olduğunu anlamak ve onun 
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içeriğini ve amacını bilmek gerekir. ġiir, hissin, hayalin, ilhamın dilidir, duygusal 

estetiğin ifadesidir. His, insanı tercih ettiği noktalara yükseltir. Hayal insanın eĢyayı 

olduğu gibi değil görmek istediği gibi değiĢtirip güzelleĢtirir. Akıl ve muhakemenin 

etkisinden kurtulan hayal her gördüğünü güzel saymaz. O, kendi bir güzellik belirler ve 

o yarattığı güzelliğe ulaĢmaya çalıĢır. Ahlak konusunda bir katılık, ciddiyet, kırılmazlık 

olmalıdır. Onun tüm formülleri ve tüm kuralları aklın, muhakemenin ve iradenin 

üzerine düĢer. ġiir bu kuralları kaldıramazdı. Onun narin ve nazik omuzları ancak his ve 

hayalin inceliğine tahammül edebilirdi. Bu sonuca göre Ģiir ve ahlak bir birine tamamen 

aykırı olsa da ondan bir anlamın çıkması ihtimali de vardır ki bu da doğru olmaz. ġiir 

edebiyatta bir ahlak dersi vermekle mükellef değildir. Belirli bir kuralı olmayan bir 

dönemde ahlak itham edilemez. Ġnsanlar doğruları yalıngözle bile görmeye tahammül 

edemezken, onların yaĢadıkları yüzyılın, yaĢadıkları ortamın ahlak kurallarından, ahlaki 

inançlardan uzaklaĢan bir eseri de kolay-kolay kabul etmezler. Bunun için eserlerin 

üzerine ince bir tül örtmek gereklidir. Ġnsanlar çıplak vücudu görmeğe bile müsaade 

etmezler. 
88

 

 

Orhun Kitabeleri  

 Tahminen 200 yıl önce Sibirya‟nın güneyinde ve Moğolistan‟da (Yenisey) ve 

(Orhun) çaylarının yukarısında Ģimdiye kadar hiç bir yerde tesadüf edilmeyen özel 

alfabe ile yazılmıĢ kitabelerin mevcut olduğu belli olmuĢtur. Bu kitabeler hakkında ilk 

bilgiyi veren kiĢi tutuklanan Ġsviçre zabtı olmuĢtur. 1818 yılında bu kitap hakkında 

“Sibiriski Vestnik” mecmuasında Ġspliski‟nin makalesi basılmıĢtır. Bu makale 

kitabelerden habersiz olan gayri Avrupa âlimlerinin de dikkatini çekmiĢtir. Uzman 

âlimler bu kitabeyle ilgilenmeye baĢladılar. 1889 yılına kadar ister Rus, isterse de 

Avrupa âlimlerinin hiç birinin elinde ne kitabenin fotoğrafı, ne de yazıların ne içerdiği 

ile ilgili hiç bir bilgi yok idi. Sibirya halkının bilinen âlimlerinden olan 

N.M.Yadrintsev‟in araĢtırmaları, kitabelerin âlimler tarafından elde edilmesini mümkün 

kılmıĢtır. Aynı zamanda ġarkĢunaslar (ġarkiyatçılar) da bu kitabeler ile yakından 

ilgilenmiĢtir. 1889 yılında Yadrintsev Orhun çayı etrafında Budda‟nın manastırından 

160 metre kuzeyine doğru bir takım inĢaatın mevcut olduğunu keĢfetmiĢtir. Dikkatle 

incelendiğinde bu inĢaatın arasında 3 yere parçalanmıĢ büyük bir anıtın var olduğu 

görülmüĢtü. Bu 3 yüzeyde Yenisey karakterleri yazısı ile dördüncü yüzeyde ise Çin 

karakterleri yazısı ile yazılar vardı. BeĢinci yüzeyin üzerinde yazılan bilgiden Türk hanı 

Bilge‟nin Ģerefine yapılmıĢ bir abide olduğu anlaĢılmıĢtır. AraĢtırmalar sonrasında 

ikinci anıt bulunmuĢtu. Bu anıt diğerinden farklı olarak parçalanmamıĢtır. Bunun üç 

yüzeyinde Yenisey karakterleri ile dördüncü yüzeyinde Çin karakterleri ile yazılar 

yazılmıĢtı. Sonradan bu anıtın Bilge hanın kardeĢi Gültigin hanın Ģerefine inĢa edildiği 

belli anlaĢılmıĢtı. Bu anıtların mimarisi aynıydı; bu anıtların batı kısmında granit taĢ ve 

bu taĢın üst kısmında çukurluk görülürdü ve bu taĢ kurbangah addedilirdi. Bu taĢtan bir 

iki adım doğuya bir tepe vardı ve burada bazı dağıtılmıĢ cisimler dizilmiĢti. Bu cisimler 

hanı, onun zevcesini, tebaalarını tasvir ediyordu. Bilge han anıtının geniĢliği 3.40 metre, 
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eni 1.74 metre, kalınlığı 72 santimdi. Gültigin abidesi ise bundan çok az küçüktü. Bu 

kitabeler Türk tarihi için çok önemlidir. Onlar Türk yazı dilinin en muhteĢem 

örneğidir.
89

 

Ġran Tarihi Edebiyatı  

 

 Ġskender Ġran‟ı iĢgal ederek Ġran edebiyatına büyük zarar vermiĢtir. 500 senelik 

bir tarihi yakıp yıkmıĢtır. Bu devir feodalizm devri diye adlanır. Ahameni 

imparatorluğundan sonra Ġskender ve Sefkiler‟in yöneticiliğinin baĢlamasıyla 

Yunanperestlik de baĢlamıĢ oldu. Ġran topraklarında geliĢip, yayılmağa baĢladı. Yunan 

askerleri Ġran toprağı, diğer taraftan Yunan dili Ġran maneviyatını fethetmiĢtir. 

Ġskender‟in zamanında Ġran‟a dâhil olan Yunan dili EĢkani‟lerin zamanında bile çıkmak 

istemiyordu. EĢkani hükümdarları bu iĢe önem vermiyordu, kurallar yoktu. Yalnız 

kuralsızlık değil, Yunan dilinin yayılmasına yardım ediyorlardı. Yunan dili hükümetin 

resmî devlet dili idi. Ġlim dili vazifesini taĢıyordu. EĢkani‟lerin döneminde Yunan ilmi 

ve sanatı Ġran‟da hüküm sürüyordu. EĢkani‟lerin kendi dilleri Turani ve Farsi sözlükten 

oluĢan zor bir dildi. Dari Ģivesinin EĢkan‟i dili olma ihtimali de vardır. Fars dili Ġran‟da 

büsbütün mahvolmuĢtu. 224 yılında ErdeĢir Babekan EĢkani‟lerin son hükümdarını 

yenerek Sasaniler sülalesini temelini koyuyor 400 yıl ömür süren bu imparatorluğun 

Ġran tarihinde önemli bir yeri olsa da, Ġran edebiyatına etkisi o kadar da baĢarılı 

olmamıĢtır. Bu dönemde 500 yıllık ölüme mahkûm olmuĢ Ġran diline yeniden can 

verdiler ve Ġran dili için ikinci devirin baĢlangıcı oldu. 
90

 

 

Azerbaycan Türklerine ve Azerbaycan Türkçesine Bir BakıĢ  

 

 93 yılda kuzey Hun hükümetinin dağılması sonucunda Hunların büyük bir kısmı 

Batıya göç etmiĢ ve Kafkaz‟ın kuzeyinde Ġdil ve Don nehri arasında Batı Hun 

hükümetini kurmuĢlardır. Bu batıya göçün baĢlangıcı olmuĢtur. Kafkaz‟ın kuzeyinde 

yaĢamakta olan halklar dağları aĢarak Midyaya yani Azerbaycan‟a yayılmağa 

baĢlamıĢlardır. I. yüzyılda Kafkaz‟ın kuzeyinde Ġskitler ve Alanlar vardı. Ġskitler M.Ö. 

VIII. yüzyılda Azerbaycan‟da yerleĢmiĢler. Ġskitler‟in hangi ırka mensup oldukları 

bilinmiyor. Fakat onların Moğol ırkına ait olduğu tahmin ediliyordu. Azerbaycan‟a ilk 

gelen Türklerin Ġskitler olduğu anlaĢılıyordu. 93 yıl seferi sonucunda buraya Alanlar da 

gelmiĢtir. Alanların Türk olduğuna Ģüphe yoktur. Çünkü Alan sözü eski Türkçede dağlı-

dağlık manasına geliyordu. Demek ki Alanlar kendilerinden önce gelen Ġskitlerin 

vatanına hücum etmiĢlerdi. Alanlar Azerbaycan‟a ilk defa geldiği zaman burada 

Albanya veya Ağvanya hükümeti vardı. Bu hükümetin merkezi Ģimdiki Azerbaycan‟ın 

kuzeyindeki Gabala Ģehri idi. Albanya devleti Romalılarla sürekli savaĢ halinde idi. 

Alanlardan sonra buraya karıĢık hun tayfaları göç etmiĢtir. Alanlar Anadolu‟nun balkan 

taraflarında mesken salmıĢlardı. M.Ö. 193 yılında Hazar Türkleri Azerbaycan‟a baskın 

yapmıĢlardı. Hazar denizi ve Karadeniz arasında hüküm sürmüĢler. Devletin baĢkenti 
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Semender Ģehri olmuĢtur.  Azerbaycan‟a farklı zamanlarda göç edip, burada yerleĢen 

Türk kabilelerinden en büyüklerine bakarsak; ilk önce Ġskit tayfaları gelmiĢtir ki, 

Fransızlar Sikit, Ruslar Ġsgif, Yunanlar Siktiv, Farslar Sak veya Turani diye 

adlandırmıĢlardır. Onlardan sonra Alanlar geliyor ki bunun arkasından farklı adlarla batı 

Hunları (Kıpçak, Kırgız ve Kazak vs.) daha sonra Hazarlar, Bulgarlar, Türkmenler ve 

Selçuklar Ġran idaresi zamanında birçok Ġranlılar, Ariler zamanında birçok ari burada 

yerleĢmiĢler ve TürkleĢmiĢlerdir. Bundan baĢka Albanya hükümeti zamanından itibaren 

Azerbaycan farklı Ģekillerde Bizanslar ve Rumlularla temasta bulunmalarından dolayı 

halkın birçoğunda Rum özellikleri vardır. Azerbaycan‟ın ve komĢu milletlerin Ermeni, 

Gürcü, Udiler, Lezgiler, Yahudiler Kafkazın eski halklarına karıĢmıĢtır. Eski Türkler 

yeni Türklerle kaynaĢıp karıĢmıĢ bir Azerbaycan haritası yaratmıĢlardı.
91

  

 

Türk Dili ve Azerbaycan Türkçesi  

 

 Avrupa ve Afrika‟ da yaĢayan Türkler Türkçe konuĢuyorlardı. Türk dili Ural-

Altay dil ailesine dâhildir. Türk dilleri tamamen araĢtırılmamıĢtır. Fakat bazı âlimler 

Türk dillerini tasnif etmiĢlerdir. Türkçeyi 3 gruba ayırmıĢlardır. Bunlar; 1- Kuzey 

topluluğu yakutça vs. 2- Merkezi Asya grubu veya Uygur grubu: Çağatay, Özbek, 

Sibirya ve Rusya, Tatar lehçeleri, KaĢkarca, Türkçe, Kırgız dili, Altayca, Turan dili, 

Kırım Yahudilerinin dilleri 3- Batı grubu: Akdeniz Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Ġran 

lehçeleri. MeĢhur Türkolog Akademik Profesör Radlof‟a göre Türkçe 4 gruba ayrılıyor: 

Doğu, Batı, Orta Asya ve Güney Türkçeleri. a) doğu Türkçesi: Altay Türkçesi b) batı 

Türkçesi: Kırgız, batı Sibirya, BaĢgırt ve Ġdil Türkçeleri c) Orta Asya Türkçesi: 

Turanca, Doğu Türkistan lehçesi ve Özbek lehçesi d) güney Türkçesi: Türkmence 

Azerbaycan dili, Ġran Azerbaycan Türkçesi, Anadolu Türkçesi, Kırım Türkçesi Ve 

Osmanlıca. Bu sınıflandırmanın hiç biri hakikati göstermiyordur. 48‟e yakın Türkçe 

Ģiveler vardır ki onlar yeterince araĢtırılmamıĢtır. Bu dillerin hepsinde bir birine benzer 

özellikler vardır. Hepsinde kelimelerin aslı ve kökleri aynıdır. Hepsinde bir heceleme 

sistemi vardır. Ġstanbul Türkçesi son zamanlar Türkmence üstünlük kazanıyordur. 

Azerbaycan Türkçesinde Türkmence hâkimdir. 
92

 

 

Türk Milletinin Tarihi Sahneye Ġlk GeliĢi  

 XIX yüzyılın ikinci yarısında Moğolistan‟da Orhun nehrinin sahillerinde 

âlimlerin yaptığı araĢtırmalar sonucunda Bizans ve Ermeni tarihçilerinin eserlerinde 

Türk halklarının tarihine dair bilgiler verildiği öğrenilmiĢtir. VI-VIII. yüzyıllarda 

yazılmıĢ olan Orhun kitabelerinde Türk tayfaları hakkında yazıyordu ki, Altay ve 

Moğolistan arasında yaĢayan Türk halkı 582 yıla kadar güçlü bir toplum idi. Türk halkı 

VI. yüzyıllarda bir birleriyle savaĢarak kendilerini zayıflatmıĢ, eski güçleri kalmamıĢtır. 

Bunun sonucunda (ياطخ)Hıtay  (Kara Hıtaylar) imparatorluğunun yarım asır etkisinde 

kalmıĢ onlar tarafından yönetilmiĢtir. Hıtay imparatorları “ayır ve ağalık et (divide et 
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impera)” siyasetini yürüterek sürekli bu halkı bir birine düĢünüyordu. IV.-V. yüzyılda 

önemsiz bir tayfa halindeyken, V. yüzyılın sonu VI. yüzyılın baĢlangıcında Amuderya 

nehrinin etrafını iĢgal edebilecek güce sahip olmuĢ ve Eftalit ismiyle meĢhur olan 

halklar üzerinde zaferi 565 yılında Muğan han kumandalığı ile elde edilmiĢtir.   

 Monarh imparatorluğunun hüküm sürdüğü zamanlarda ve imparatorluğunun 

dâhilinde olan halklar hakkında birçok malumatlar vardır. Türklerin 4 devleti olduğu ve 

onların Türk kabileleri etrafında toplanmıĢ olduğu söylenir. Türkler Eftalit‟leri 

yenilgiye uğratıp onlardan haraç istemiĢlerdi. Türklerin zulmünden Avrupa‟ya gitmeyi 

baĢaran Avarlar takriben 20 bin kiĢi idi. Türklerle Bizanslar arasında iliĢkilerin güçlü 

olduğunu ve Türklerin sadakatle dostluk ettiği kaydedilmiĢtir. Hatta Ġmparator Justin 

monarhın 567 yılında geri dönmesine izin verildi. Hanın huzuruna bir heyet gönderildi. 

Bu heyeti Türkler karĢılıyor ve malumatlara göre onlara demir almalarını rica edilmiĢ 

ve bu demir madenlerine sahip oldukları anlamına gelirdi. Daha donra onları ġamanlar 

karĢılamıĢ ve oddan atlamalarını istemiĢlerdir. Bu ayin mecburi Ģekilde yapılmıĢtır. 

Daha sonra hanın onları altın bir tahtın üzerinde karĢılamıĢtır. Bu taht oldukça ihtiĢamlı 

bir Ģekilde iĢlenilmiĢti ve gerektiğinde atlar vasıtasıyla baĢka yerlere götürüle bilirdi. 

Akabinde Ģarap ve ziyafet sofrasıyla devam edilmiĢtir. Bir çadırın içerisinde gümüĢ 

eĢyalarla dolu bir araba vardı. EĢyaların üzerine farklı-farklı hayvanların resmi 

çizilmiĢtir ki bunla Bizans‟da olanlardan hiç de geri kalmıyordu. Bununla da hakkında 

konuĢulan Türklerin düĢünüldüğü gibi vahĢi olmadığı öğrenildi. 
93

 

3.2 Eğitim ve Terbiye 

Çocuk Vücudunun GeliĢiminin Deneyimle Tetkikinin Eğitimsel Açıdan Önemi 

 Pedagojinin amaçlarını takip etmek için ilk önce ortalama olarak 5-6 

yaĢlarındaki okul öğrencilerinin geliĢimini araĢtırmak gerekir. Pedagojinin buradaki 

önemi, belli eğitim mefkûrelerine göre doğal geliĢimin bir plan dâhilinde idaresi ve 

denetimidir. Bunun çocukların beden ve ruhunda ne gibi değiĢiklikler yaptığını ve 

çocukların farklı dönemlerde ne gibi değiĢikliklerden geçtiğini bilmek gerekir. 

 1) GeliĢim dönemleri hakkında zamanın kavramı 

Bu hususta genel bir fikir istenirse, genç insanların hayatının dönemlere bölünmesi 

gerekir;  

a) Çocuklar doğduğu andan ergenlik dönemine, yani 14 yaĢına (güney memleketlerde 

bu 13 yaĢ olarak kabul edilir) kadar.  

b) Gençlik dönemi (Ģebabet) 14-18 yaĢ aralığı, kızlarda bu 17 yaĢa kadar olur.  

c) Gençlik dönemi, bu tekâmül döneminin sonu hesap edilir.  

 Fizyolog Vierer Trt ilk dönemleri aĢağıdaki gibi ayırmıĢtır.  

Doğumdan dokuzuncu aya kadar olan süre süt emen dönemidir. Bundan sonra baĢlayan 

dönem çocukluk dönemidir ki 9 yaĢına kadar devam eder ve 9-14 yaĢ arası devam eden 

dönem ise çocukluk dönemidir.  

 Strata cinsel münasebet anlamında 4 döneme ayırmıĢtır. Ġlk yıl süt emme 

dönemi, 1-7 yaĢ çocukluk dönemi, 8-15 yaĢarası bisexuell dönem, 15-20 yaĢarası ise 
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olgunluk dönemidir. Çocukların ruh ve beden geliĢimi bir biriyle iliĢkilidir. Çocuklar 

okula baĢladığında vücut geliĢimi tamamlanmıĢ olur. Bu, vücut uzuvlarının 

vazifeleridir.  

 2) Çocuk vücudunun anatomisinin tamamlanması: Çocuk vücudu genel anlamda 

bunlarla tanımlanır: saçları ince, kafatası vücutlarına oranla daha büyüktür, ciltleri açık 

renkli ve canlı görünür, gözleri iri ve parlak olur, vücutlarında kıkırdak daha çoktur ve 

büyüdükçe kemik‟e çevrilecektir. Bu nedenden dolayı çocuk vücudu daha elastiktir ve 

yetiĢkin vücudundan farklı olarak kırıklar çok nadiren olur. YetiĢkinlerdeki gibi 

bölgesel kıllanma yoktur. GeliĢim her hangi bir nedenden dolayı durursa çocuğun 

fiziken ve ruhen geri kalması gözlemlenecektir.  

 3) Çocuk vücudunun fizyolojik tamamlanması: Çocukların büyüme ve geliĢme 

süreci ile bağlantılıdır. Çocukların nabız atıĢı büyüklerinkinden daha hızlıdır. Bir 

dakikada durması büyüklerinkinden, küçük çocuklarinki ise büyük çocukların 

nabızlarından fazladır. Deneyler, 6-7 yaĢlı çocukların kalp atıĢının dakikada 127-72, 10-

11 yaĢlı çocuklarda 107-56, 12-14 yaĢarası çocuklarda 114-66, büyüklerde ise 90-60 

olduğunu gösterir. Çocukların kalp faaliyeti büyüklerinkinden daha fazladır. Aynı 

zamanda çocukların nefes alması da büyüklerden 3 defa hızlıdır. Çocuklar ruhu, fikri ve 

bedeni her türlü faaliyette büyüklerden çok daha fazla çalıĢır. Bu nedenle de yorulmaya 

daha müsaittir. Oysaki kısa süreli molalar onların toparlanması için yeterlidir. Ağrı ve 

ateĢ çocuklarda daha yüksektir. Buna rağmen, özellikler okul yaĢındaki çocukların 

genelde tüm çocukların dikkati daha güçlüdür.  

Uzuvların aktivitesi üzerine olan araĢtırmalar sonucunda ise büyüklerin adımlarının 

daha yavaĢ ve düzenli olduğu, çocukların adımlarının ise daha hızlı ve düzensiz olduğu 

görülmüĢtür ki, bu da zaman ve mekân ile bağlıdır.  

 1) Vücudun ölçüsü 

 2) Kafa ve etraf çapının ölçülecek noktaları. YumuĢak eĢyadan hazırlanmıĢ 2-3 

cm‟lik bir aletle ölçülür. Bu teknik, kaĢların üzerinden olmak Ģartıyla kafanın etrafında 

döndürülerek alınan ölçülerin kâğıt üzerine resminin çizilmesine dayanır. Kafa 

yüksekliği kulak deliğinden kafanın en üst hissesine kadar olan mesafedir.  

 3) Fizyolojinin çap konusunda dikkate alınacak en mühim noktaları. Spirometer 

diye adlandırılan aletle ciğerlerin hava aldığı ve hava verdiği zamandaki geniĢliği 

ölçülür. Djnamometer ile ciğerlerin kuvveti ölçülür. Ergogoraph ile kasların kuvveti ve 

dayanıklılığı ölçülür. En sonda ise göz ve kulağın görme ve duymadaki netliği ölçülür. 

Bu ölçümlerle beraber yeni ölçümlere de gerek var. Farklı ölçüm sonuçları olmazsa bu 

ölçümlerin doğruluğu da kesinleĢmemiĢ olur.  

4) Ailenin sınıf ve refahı: Ailenin sosyal durumu çocukların geliĢimine çok büyük etki 

eder. Refah içerisinde yaĢayan çocuklar diğerlerinden ruhen ve fiziken daha hızlı geliĢir. 

Zengin ailelerin çocuklarının vücut uzunluğu, ağırlığı, dilin ve zekânın geliĢimi dikkat 

çekmekteydi. Ġtalya‟da yapılan araĢtırmalara göre zengin ve fakir aile çocuklarının 

geliĢimi arasında büyük farklar vardı. Zengin ve fakir ailelerin kız çocukları üzerinde 

yapılan deneyler, 14 yaĢlı zengin çocuğunun boyunun diğerlerinden 5-7 cm uzun 

olduğunu göstermiĢtir. 1879-1886 arasında Rusya‟da 100 fabrika iĢçisi üzerinde yapılan 

deneye 9 yaĢlı iĢçi dâhil her yaĢ grubundan insanlar katılıyordu. Yapılan araĢtırma 
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çalıĢan çocukların geliĢiminin duraksadığını gösterdi. GeliĢimin çalıĢmaya izin verdiği 

yaĢ ise 16 olarak belirlenmiĢtir. 
94

 

 

Pedagoji Enstitülerinde Ġlm  ve Öğretim Planı Nasıl Olmalı?  

 

 Pedagoji enstitüleri üç Ģubeye bölünür. Üç öğretmenlik alanına göre: tarih-

edebiyat, tabiat-coğrafya, fizik-matematik. Bu Ģubelerde genel olarak pedagojik 

esaslarda dersler verilirdi. Bu programlarda ilm-i terbiye dersleri de olmalı idi. Pedagoji 

eğitim, ilm-i terbiyenin güçlü ve derin kuralları üzerine esaslanmalıdır. Pedagoji 

enstitülerinin öğreteceği genel ilimler ve fenler sırasına anatomi ve embriyoloji ve 

fizikolojiden ciddi bir kurs hazırlamalıydı. Ġnsan yapısını ve onun geliĢimini 

karĢılaĢtırmak, aynı zamanda biyolojinin morfoloji kuralları dâhilinde temas etmek, 

Enstitünün tüm Ģubeleri için ilm-i terbiye metodolojisi dâhilinde genel kurslar kabul 

edilmeliydi. Tüm metodolojinin temelini içeren ilm-i terbiye metodolojisidir. Ġlm-i 

terbiye metodolojisi istenilen surette Anatomi, embriyoloji, fizyoloji, insani antropoloji, 

ruhiyat vs.ye geniĢ ve derin ilm-i terbiye eğitimini sağlayabilirdi. Pedagoji, eğitimi 

sadece böyle bir amaç üzerine kura ve herhangi bir meslek alanında uzman 

yetiĢtirebilirdi. Okullarda herkes tarafından kabul edilmiĢ biyoloji metodu ve eğitim için 

gereken malzeme ile temin olunduğu halde sık rastlanan sorunlardan kurtulmak 

mümkün idi. Pedagoji enstitülerinde verilen ilm-i terbiye eğitimine ek olarak okul ilm-i 

terbiyesi ciddi bir kurs ile onu tamamlamalıdır. Bunun önemi herkes tarafından 

bilinmekteydi. 
95

 

 

“Zahmet Okulu” Hakkındaki Fikirler  

 

 Rusya mesai okulları kurmakta idi. Azerbaycan‟da olan “zahmet okullarını” 

hakiki zahmet okulu olarak adlandırmak doğru değildir. Eski okullarla yeni okullar 

arasındaki farklar önceden de değiĢtiği için program ve ders planı değildir. Bu farklar 

yalnız öğretmenlerin psikolojilerindeki değiĢim ile ilgiliydi. Zaman bu gibi okulları 

zayıf bırakıyordu. Bu okulların güçlenmesi bazılarının iĢine gelmiyordu. Oysaki yeni 

tipli okulları savunanlar inkılap zamanı yok olup gittiler ve bir daha da öyle savunanlar 

hiç olmadı. Bu okullardan mezun olanlar dıĢlanmaktaydı. YaĢayıĢ Ģartlarına uygun 

olarak öğrenciler ve pedagoglar eski okulların takipçisi gibi görünmeye mecburdu. 

Bazıları bu okulların gerçek zahmet ve mesai okullarına dönüĢmesi için bir dizi 

engellerinin olduğunu düĢünmekteydi ki bu engellerden en birincisi de mali gücün 

olmaması ve öğretmen yetersizliği idi. Oysaki bu doğru değildi. Azerbaycan‟ın yeri 

kadar mali gücü de vardı ve eğer bu tip okullar Kırgızistan çöllerinde ve Sibirya 

bataklıklarında uygulanmıĢsa Azerbaycan‟da uygulanamaması sadece bahane olarak 

görünürdü. Bir köylü ailesi çocuklarının önceki gibi eğitim almadığını fark ettiği zaman 

okula ve hatta öğretmenlere inanmaz, düĢüncesi değiĢirdi. Bu okulların yerine zahmet 

okulları yaparak kötü bir Ģeyi iyi bir hale getirilebilirdi. Bunun için iki engeli aĢmak 
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gerekirdi; birincisi hazırlıklı öğretmenlerin olması, diğeri ise insanların okula olan 

düĢüncelerini değiĢtirmesi. Mesai okulları için hazırlıkların en önemlisi - öğretmenlerin 

akıllarında öyle bir düĢünce oluĢturulmalı ki, okulun teĢkili zamanında uzun ve yorucu 

tartıĢmalar zamanı kendilerini okulun öncüsü olarak görsünler.  

 Çocukların tabiatına muhalif olmayan çocuk okullarının tümü çok kolaydır. Bu 

da çocuk okullarını ciddi bir beĢeri okul yapıyordu. Her okulun mesai zahmet okulları 

Ģeklinde kurulması önemli görülürdü. Eski okullarda da özellikle her yönden temin 

olunan okullarda da Zahmet okullarının bazı kısımları bulunurdu. Fakat bu kısımlar 

okulun tamamını zahmet okulu yapmazdı. Bu okullar zahmet okulu değildi ve bir 

birinden çok farklılardı. Bu okulların hiç Ģüphesiz zahmet okullarına benzeyen 

özellikleri vardı. Ama bu okullar sürekli arama içerisinde oldukları için hiç bir özelliği 

kalıplar haline getiremezdi. Mesai okulları kurmak için ilk önce mevcut zahmet 

okullarının tiplerine uygun pedagoji uzmanlarının en değerli ve kıymetlilerini götürmek 

icap ederdi. Böyle âli iddialı okulun esaslı ve önemli özellikleri bunlar; 1) Bu tür bir 

okulda terbiye ve ilim bir birine bağlı Ģekilde yürütülmelidir, 2) Genel olarak eğitim 

verilmeli ve sosyobiyolojik Ģekilde çocukların geliĢimine yardım edilmelidir, 3) Okulda 

çocukların kendi çalıĢmaları ile geliĢmesi mümkündür, 4) Okul, kendi terbiye ve 

pedagoji vazifesini ilk önce çocuğun Ģahsi tecrübesine uygun Ģekilde kurmalıdır ki 

çocuk zamanla kendi tecrübesini diğer insanların tecrübesi ile iliĢkilendirsin. 5) Eğitim 

planları, programları eğitim ve öğretime dair okuldaki tüm malzemelerle uygun 

olmalıdır, 6) Dersler ve ilave dersler arasında iliĢkiler ve bağlantılar olmalı idi. Bu 

kurallar mesai okullarının kuralları olabilirdi. Bunlar burjuvazi zahmet okullarının 

hiçbirinde yoktur. Eğer varsa da parçalı Ģekilde vardı ve uygulanmazdı. Böyle bir okul 

kurulmuĢ olsa veya yakın zamanda kurulsaydı onu yüksek iddialı bir okul olarak kabul 

etmek olmazdı. Yukarıdaki özelliklerin hepsi var olsa bile bir tanesi olmadan o okul iyi 

bir mesai okulu olamazdı. 
96

 

 

 

Azerbaycan’da Eski Anıtlar (Asari Atika)  

Hanegah  

 

 Harabe yalnız tarihi anlamda değil, aynı zamanda bedii anlamda da büyük bir 

önem taĢır. Maalesef ki bu eserin yalnız bir kısmı kalmıĢtır. Kâfi derecede güzel ve 

ilginçtir. Minare ve içerisindeki merdivenler oldukça güzel bir Ģekilde kalmıĢtır. 

Minarenin esası dört köĢeli olup üzeri ise 8 köĢelidir ki bununda üzerinde dairevi 

Ģekilde minare inĢa edilmiĢtir. Eski cami güneyden batı tarafına kadar süslenilmiĢtir. Bu 

iĢlemeler, nebatet Ģekilli köĢeli resimler ve kufi çizgiler, karıĢık güzel bir sanat 

eserinden oluĢmaktaydı. Ressamın maharet ve sanatkârlığı oldukça yüksek idi. 12 

metrelik bu sanat eserinin değeri oldukça yüksekti.  

 Bunlardan en büyüğü mihrabın etrafında olan çerçevedir ki 4 metre (arĢın) 

geniĢliğinde ve 3 metre eninde olan bu mihrabın doğu ve batı taraflarına güzel 
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çerçeveler iĢlenmiĢti, bunun yanı sıra 3 mihrap daha vardı. Bu çerçevelerin içindeki harf 

kalıpları bayraklar ve çizikler arasına o kadar baĢarılı ve güzel bir Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir ki ilk bakıĢta bunları ayırt etmek mümkün değildir. Bu yazılar 700 yıl 

öncesine ait olduğu için okunması zordur. 
97

 

 

 

Çocukların Vücutlarının GeliĢimini Tecrübe Ġle Tetkik ve Tahribunın Terbiyevi 

Önemi  

5) AhelKey, Hertel 1889-1890 yılında Ġsveç ve Danimarka çocukları üzerine araĢtırma 

yapmıĢtır. Ġsveçli çocukların 15 bini erkek, 3 bini kızdı. Danimarka‟da ise 17590 erkek 

çocuk ve 11600 kız çocuğun vücutlarının büyüklüğü ve ağırlığı ölçülmüĢtür. Sonuç 

olarak 3 geliĢim çağı bulunmuĢtur.  

a) 6-13 yaĢarası ergenlik çağına hazırlık, ergenliğin baĢlangıcı. Tekâmül kısmen azdır.  

b) 14-17 yaĢarası ise tekâmülün en hızlı dönemidir 

c) 18 yaĢın sonlarına doğru sönük ve zayıf bir dönem baĢlar. Erkeklerin geliĢim dönemi 

14-17 yaĢlarına, kızlarınki ise 13-15 yaĢlarına tesadüf ederdi. Ġster vücut Ģekli isterse de 

fikir anlamında gençler bu dönemde çok değiĢirler. Çocuk vücudu geliĢtikçe ağırlığı da 

ona uygun olarak artmaya baĢlar. Bu dönemde çocukların vücut Ģekillerinin 

değiĢmesiyle beraber onların düĢünceleri ve hislerinde de bir değiĢiklikler olur. Bu 

dönemde çocukların kötü alıĢkanlıklar edinmesi daha kolay hal alır. Bundan ziyade bu 

dönemde çocukların yargılama, fikir söyleme, kendilerini ispat etme, eleĢtirme ve tenkit 

etme gibi özellikleri oluĢmaya baĢlar. Bu dönemde eğitim önem kazanmaktadır ve 

ileride karakterin oluĢmasına yardım ettiği için terbiyenin de çok önemli yeri vardır.  

6) Ġkinci dereceli etkiler - 1889 yılında Emil Schmidt‟in Almanya‟da 9606 çocuk 

üzerinde yaptığı araĢtırmanın sonucunda köy çocuklarının Ģehir çocuklarından daha 

büyük olduğunu öğrenmiĢtir. Fakat Emil Schmidt‟den sonra aynı araĢtırmayı yapanlar 

bunun tam tersini söylemiĢlerdi. Mesela; Michailoff, Rusya‟da 15 yaĢlı Ģehir çocuğu ile 

aynı yaĢta köy çocuğunu karĢılaĢtırmıĢ ve ortalama olarak Ģehir çocuklarının boylarının 

diğerlerinden 10 cm daha uzun olduğunu görmüĢtür. Ġkinci dereceli meselelerde en 

önemlisi çocukların okula gitmesidir. Okulun çocuğun tekâmülüne uygun ve gayr-ı 

muvafık etkileri umumi olarak söylenemez. Bu, çocuğun vücut Ģekline, yaĢına, manevi 

tekâmülüne ve çocuğa ilk zamanlarda verilen okul uğraĢlarının kalitesine bağlıdır.  

a) Çocuklar 6 yaĢtan önce okula gönderilmemeli, mümkün oldukça 6 yaĢı 

tamamladıktan sonra gönderilmelidir.  

b) Zayıf olan çocukların okula baĢlamaları için daha özel Ģartlar konulmalıdır. 

c)  Ġlk zamanlar dersler 25-30 dakikadan fazla olmamalıdır.  

ç) Derslerin tarzı ve usulü aniden çocuğun doğallığını bozmamalı, onu yormamalıdır. 

 Çocukların uğraĢma becerileri yoktur, onlar aktivite ister, oyun ister ve neĢeli 

olmak isterler. Eğer bunlar yapılmazsa, o zaman okullar çocukların tekâmülüne 

beklenen etkiyi yapamayacak duruma gelir ve çocuklar okula baĢlamaktan zarar 
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görürler. Bu çocuklar için okula baĢlamak çoğu pedagogların kabul ettiğinden çok daha 

mühim ve ciddidir. Böyle çocuklar diğerlerinden geri kalır ve zamanla sersemleĢirler. 

Okula baĢlamak aynı zamanda çocukların tekâmülünde önemli yere sahiptir. Mesela: 

hastalıkların vücutta etkisi. Bunlar ilk önce teneffüsü ve sesin çıkmasını engelleyen 

noksanlardır. Burun deliklerindeki tıkanıklık - sürekli olarak burundan nefes almak 

dikkatin dağılmasına sebep olur. Çocukların dikkatini belli bir konu üzerinde 

yoğunlaĢtırmak ve uzun zaman o konu ile uğraĢmanın zararlı etkileri olur. Kafeman 

büyükler üzerinde araĢtırma yapmıĢ, bu sorunun onlarda da etkili olduğunu, nefes 

almalarının azaldığını gözlemlemiĢtir.      

 Dilin tekâmülündeki hatalar da çocukların manevi geliĢimine zarar verir. Okula 

ilk baĢladıkları zaman dillerinde hatalar oluĢmaya baĢlar. Aynı zamanda arkadaĢlarında 

olan dil hataları onları etkiler. Ġlkokul döneminde yaptıkları okumalar, icraatlar ve 

faaliyetler onların dil tekâmülünün daha iyi Ģekilde ilerlemesine büyük etki eder.  

2) Gençliğin manevi tekâmülüne özel iliĢkiler. Çocukların tekâmülünün en mühim 

dönemi ve kuralları nitel aĢamalardır (qualitative stufen). Amaç, çocuğun manevi 

tekâmülünün neyden oluĢtuğunu bulmaktır.  

a) Büyüklerin sahip oldukları her hangi bir manevi yeteneğin ilk zamanlar çocuklarda 

mevcut olmaması  

b) Büyüklere nazaran küçüklerde her hangi bir yeteneğin kısmen oluĢması, manevi 

faaliyetlerin içeriği 

c) Bilinç sınırlamasının veya bilinçteki basit ve ibtidai bir halin küçüklerdeki kalitesi ile 

büyüklerdeki kalite arasındaki farklar.  

ç) Çocukların faaliyet ve icraatlarının kalitesinde fark olmasa da Ģiddet ve kemiyeti 

büyüklere nazaran az olabilir.  

3) Çocuğun tekâmülünde oluĢan değiĢiklikler. Tekâmül döneminde çocukların vücudu 

bir sene içerisinde geliĢir, önceki yıl ile karĢılaĢtırırsak vücutta ve manevi olarak birçok 

geliĢmeler kaydedilir. Bu dönemdeki çocuklar kıĢ aylarında daha fazla hareket halinde 

olurlar. ġubat‟tan Haziran‟a kadar ağırlıklarında durgunluk olur, Temmuz‟dan itibaren 

ise geliĢim devam eder.
98

 

 

Zahmet Okulu Hakkında DüĢünceler  

 Mesai okulları hakkında olan teoriler hakkında bilgi sahibi olduktan sonra bu 

okulların öğrencileri geliĢime yönelttiği açık görünürdü. Bu geliĢim sonucu olarak 

öğrencilerde çalıĢkanlık zevki ve katılımcılık ruhu artıyordu. Daima çalıĢan ve sonuca 

ulaĢan öğrenci buna baĢarılı ustanın yardımıyla ulaĢmıĢtır. AĢağıda gösterilen plan ile 

hareket edilirdi.  
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1) Yeni okullar çocuğun yaĢamasına engel olmaz 

2) Yeni okullar çocuğun yaĢamasına yardım eder 

3) Yeni okullarda çocuğun yaĢamı yaĢıtlarıyla birlikte kurulur  

4) Tüm etkilere karĢı çocuğun harekâtını okul kontrol eder 

5) Teni okul çocuğun olumlu ve olumsuz özelliklerini kaydeder 

6) Yeni okul olumlu özellikleri geliĢtirerek olumsuzları yok etmekte yardımcı olur  

7) Yeni okul özel bir kiĢi veya hayatın bir uzvu olan çocuklara ihtiyacın artmasını temin 

eder.  Pedagoglar ve psikologlar batıdan doğuya doğru hareket etmekteydi. Mevcut 

okulları Zahmet okulları ile değiĢtirmek için birçok engeller vardır ki bunlar da 

öğretmenlerin daha iyi pedagoji eğitim alması, hazırlık görmesi, bu okullarda mevcut 

olan okul malzemelerinin yenilenmesi, ihtiyacın giderilmesi idi. Bu okullar için âli 

pedagoji okulların yetiĢtirdiği öğretmenleri beklemek anlamsız ve boĢa zaman kaybı ola 

bilirdi. Çünkü onların hem sayısı azdı, hem de bitirmelerine daha çok vardı. Zahmet 

okullarında çalıĢmaya hazır olmayan, mesai okullarını anlamayan insanlarla böyle bir 

okul açmak ve onun herkes tarafından sevilmesi, gereken kadar tetkik olunmaması, bu 

öğretmenlerin ve malzemelerin yeniden ıslah olması gerekirdi. Bu maksatla yeni 

kurslar, laboratuvarlar ve kurslar - usta evleri vs. açılmalı idi. Bu kurslar yaz tatili 

zamanı baĢlamalı ve öğretmenleri hazırlamalı idi. Bu kurslardaki kurs öğretmenleri kurs 

katılımcıları ile ve gruplarla çalıĢmalı idi; 

1) Öğretmenliğin kendini belli etmesi.  

2) Çocuğun yaĢayıĢının esası sorularına cevap verebilecek kadar malumat ve baĢarı elde 

etmek.  

3) Okul yaĢlarının vazife ve vesaiti hususunda.  

4) Öğretmenin malumatını okul hayatında maksada uyar tarzda kullanmak  

5) Sınıf toplumunun ayrılıkta birer üyelerinin baĢarılarını belli etmek  

6) Tüm kolektifin birer üyesinin becerileri kullanılması  

7) Tüm toplumun ortak mülkiyeti olan hisselerin yükseltilmesi  

8) Mesai okullarında söylenilen görevleri dikkate alarak gereken malzemeyi almak için 

okula destek olmak öğrenmektir. 
99

 

 

Mefkûre (Ġdeal) Öğretmenlerin Mefkûreci Olmalarının Önemi  

 

 Mefkûre kelimesi birçok Türk kitaplarında “hayal ve gaye anlamında 

kullanılmıĢtır. Terbiye kitaplarının bir kısmında mefkûre gaye kelimesine tesadüf edilir. 

Bunlar bir birinden farklıdır. Gaye-elde edilmesi arzu edilen bir iĢin sonudur. Bir sistem 

içerisinde farklı-farklı gayeler olabilir. Mefkûre ise ne olduğunu anlamadan onu hayal 

kelimesi ile aynı anlamda kullanılması kabul edilemezdi. Hayal iĢin içine girince ideal 

hayalin gayesine, her hangi bir amacın sonuna çevrilir. Ġdealin etkilemesine, onun 

yaranmasında hayalin rolü reddedilemez. Ġdealin yaranmasında tefekkürün, 

yargılamanın, eleĢtirinin ve mantığın önemi büyüktür. Ahlak mefkûresi 

mükemmeliyettir. Güzel sanatlarda güzellik mefkûredir. Hayatta bazı insanların eserleri 
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mefkûreye yaklaĢtıkları için onlar mefkûre olarak kabul edilebilir ve bu bilimde olduğu 

gibi insanlarda da böyledir. YaĢam standartlarında mefkûreleri, en sonda ise gayeleri 

vardır. Bu mefkûreler sırasına göre tarihi Ģahsiyetler olabilir veya düĢünce ve hayalin 

çizdiği bir Ģahıs olabilir. Ġnsanların sayısız hesapsız hayalleri olabilir.  

 Mefkûrenin önemi özellikle terbiyede büyüktür. Terbiye dünyada mevcut 

mefkûrelerden en kutsal olanıdır, öğle bir meslek yoktur ki terbiye kadar mühim ve 

onun kadar sorumluluk yüklensin. Terbiye mühim ve sorumluluk yüklü bir iĢtir. Bir 

memleketin, genellikle beĢeriyetin yetiĢtirmek üzere olduğu çocukların en iyi ve en 

mükemmel bir Ģekilde yetiĢtirmek gayesine yükümlüdür. Eğer büyükler çocuklarını 

geliĢi güzel büyütseler o zaman ahlaki ve sosyal ilerlemelerden geri kalması ve 

felaketlere maruz kalması beklenen bir hal olurdu.  

 Toplum bir organizmadır. Bireyler toplumun organizmasında mutlak surette 

görünmesi ve görevlerini mükemmel surette yerine getirmesi gerekir. Görevini en iyi 

Ģekilde icra eden kiĢiler yardım alanlar değil, bu görevlerde en iyi Ģekilde çalıĢmaya 

uygun olanlardır. Ġnsanların ve en önemlisi de çocukların ruhlarını anlamak, çocukların 

ruhsal becerilerine ve tekâmülüne müdahale ederek ona istenilen Ģekilde etki etmek çok 

zordur. Çocuk ruhunu anlamak demek: onun hissini, fikrini, ahlakını ve kuvvetlerini 

tüm yaĢlarda tekâmül ettikçe anlamaktır. Bu zor görev öğretmenlerin 

sorumluluğundaydı ve öğretmenler yüzlerce çocuğun ruhundan anlamalıydı. Öğretmen 

her çocukla ayrı çalıĢmalı, onların yaĢına, özelliklerine ve becerilerine uygun 

davranmalıydı. Çocukların ruhunu anlamakla dersin verimliliği artar. Öğretmen ders 

süresince çocukların özelliklerine göre eğitmelidir. Çocukların birbirinden farklı yönleri 

varsa da farklı becerileri de vardır. Deneyimli öğretmenler her çocukla aynı tarzda 

davranmamak gerektiğini bilir. Çocuklara farklı Ģekillerde davranarak onların ruhuna 

dokunmak çalıĢmanın getirdiği zarurettir. Çocukların derslere dikkat etmesi için ders 

anlatılırken onların dikkatini dağıtacak tüm Ģeylerden uzak durulmalıdır. Öğretmenlik 

görevine baĢlayan bir öğretmenin ilk önce ruhu araĢtırılmalıdır. Ruhunda bu mesleğe 

karĢı derin bir sevgi duyup duymadığı araĢtırılmalıdır. Eğer bu mesleğe karĢı canlılık 

his edilirse, gece gündüz çocuklarla çalıĢmaktan zevk alıyorsa, bu meslekte hevesli bir 

Ģekilde tüm enerjisiyle çalıĢmakta kararlıysa ve bu mesleğin onun maddi refahını 

yükseltmeyeceğini bildiği zaman yine bu iĢi yapmak istiyorsa, o zaman öğretmen 

mefkûresine sahip olabilirdi. Öğretmenlik mefkûresi, görevin önemini anlamak, her 

türlü mahrumiyetlerine aldırmayarak zevk ve neĢe ile çocukları en mükemmel Ģekilde 

yetiĢtirmeye gayret etmek ve bu iĢte her türlü fedakârlıktan çekinmeyecektir. Eğer 

öğretmenlik ruhunda böyle bir mefkûre doğarsa o zaman öğretmenlik hayatın çok 

faydalı görevi olarak düĢünülebilirdi. En büyük ruhi saadet karĢılık beklemeden “insani 

sevgiyle” insanları yetiĢtirmek ve insanlara yardım etmektir. Bundan baĢka öğretmenlik 

mefkûresinin Ģahsi ve karakteristik faydası çoktur. ġahsi faydası meslekte yükselmektir. 

Buna ulaĢanlar ise mesleklerinden zevk alanlardır. Meslek sevgisi insanları çalıĢtırır, 

uğraĢtırır, her gün kazandığı tecrübeni kullandırır. Öğretmenlik mesleğine sahip olan 

genç bir öğretmen isteksiz ve ruhsuzlaĢtığı takdirde bizzat kendisine zarar verebilir. Bu 

zarar hem maddi hem de manevidir. Bir insan severek yaptığı iĢten zevk alır ve ruhu 

canlanır. Gereksiz sorunlarla karĢılaĢmaz ve yıpranmaz, bu ise onu geç yaĢlandırır. 
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Sağlığı yerinde, ruhu sağlam olur. Fakat mesleğini sevmeyen bir Ģahısta bunlar tam tersi 

olur ve o erken yaĢlanır, en küçük Ģeylerden bile hasta olur. Herkes sevdiği mesleği icra 

etmelidir bu hem ruh hem de vücut sağlığı için gereklidir. 
100

 

 

Pedagoji Enstitülerinde Uygulama Dersleri.  

 

 Enstitülerin “tabiat-coğrafya “ Ģubesinde mühim yere sahip olan uygulama 

dersleri eğitim planında yer verilmesi, uygulama dersleri herkesin derse katılmasını ve 

praktik bilgiler öğrenmesini sağlıyordu. 

1) Ġnorganik kimyadan uygulama dersleri 

2) Tarımsal kimya. Azerbaycan halk Maârif komiserliğinin kararına göre okullara tarım 

ruhu verilmelidir. Bu nedenle de ders programına tarımsal kimya uygulamalı dersi 

eklenerek bu amacına az çok ulaĢmıĢtır. Öğrenciler toprağı inceler ve farklı-farklı 

kimyasallar hakkında bilgi alırlar.  

3) Kimya tahlilinde uygulama dersleri. Kimyanın tahlili uygulamalı dersine o kadarda 

önem verilmesi gerekmez. Çünkü kimya dersi ikincil okulların eğitim programında 

vardır. Kimya tahlili dersinde teoriye gerek yok. Öğrenci kendi istekleriyle de bir Ģeyler 

yapabilir.  

4) Fiziksel uygulama dersi.  

5) Zooloji uygulamalı dersleri. Zooloji derslerinin iki farklı amacı vardır.  

 a) Öğrencilerin bilgilerini derinletmek ve arttırmak  

 b) Bu, öğrencilerin gelecekte kendi çocuklarıyla birlikte geziler yapmasına 

alıĢtırmak. Zooloji dersleri birçok yöntemlerle yapılır. Mesela: akvaryum kurmak, 

hayvanları teyit etmek, geziler düzenlemek, hayvanlardan koleksiyon yapmak vs.  

6) Botanikten uygulama dersleri. Bu dersler 2 kısma ayrılır: bir tanesi bitki fizyolojisini 

tetkik etmek için uygulama dersleri, diğeri ise farklı bitkileri kurutmaktır. Bitkilerin 

fizyolojisi dersi bir sonraki eğitim yılında uygulanacağı halde diğeri eğitim planına 

dâhil edilmiĢtir. Yaz tatili zamanı birçok bitkileri kurutup ayrı-ayrı alanlarda 

yerleĢtirildi. Bu derslerin uygulanması fizik ve kimya derslerinden sonra yapılmalıydı. 

Çünkü öğrencilerin fizik ve kimya derslerinde öğrendikleri ile kurumuĢ bitki üzerinde 

hangi kimyasal ve fiziksel süreçlerin gittiğini daha iyi anlayabilirlerdi.  

7) Antropolojiden uygulamalı dersler: Bu dersler enstitülerin dâhilinde olan uygulama 

okullarında yapılır. Uygulama derslerinde çocuklar üzerinde ölçümler alınıp grafikler 

yapılırdı.  

8) Fizyoloji uygulama dersleri: Bu dersler enstitünün fizyoloji öğretmenleri tarafından 

yapılmaktaydı. Fizyoloji uygulama derslerine diğer meslek öğrencileri de katılabilirdi. 

Özellikle psikoloji ile fizyoloji üzerinde büyük etkiye sahipti. Bu hakta fizyolojinin 

meĢhur âlimi Seçenov birçok makaleler yazmıĢtır.  

9) Deneysel psikolojiden uygulama dersleri. Psikoloji ilmi eski aksiyon usulünden 

vazgeçmeli idi. Psikoloji ilmi uygulanarak ve deneyim ile öğrenilmeliydi. Eski sınıf 

odalarının yerine deneysel psikoloji laboratuvarları tercih edilmeliydi.  
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10) Uygulama örnek dersleri ve onların müzakeresi. “Numune okul”larından ayrılan 

uygulama derslerinin pedagojinin önemi çok büyüktür. Bu dersler okullar için klinik 

rolü taĢır. Güzel bir Ģekilde düzenlenen numune dersleri öğrencilerin enstitü hayatında 

öğrendiği pedagojik bilgileri aynısıyla uygular. Bu zaman öğrenciler bildiği ilmi 

hazırlıkları aktarır ve pedagoji disiplinlerini birer-birer uygulardı. Bu dersler için 

okulların teknik altyapılarının olması gerekirdi. Eğer bu uygulamaları gösterecek aletler 

mevcut değilse o zaman pasif-aktif metot kullanılabilirdi. Numune dersler müzakeresi 

zamanı maksimum derecede dikkatli olmak gerekir. En küçük yanlıĢ bile gelecekte 

büyük sorunlara yol açabilirdi.  

11) Gezi alanında yapılan gezilerin önemi gözle görülecek kadar büyüktür. Bunların 

eğitim ve öğretime etkisi çoktur. Öğrenciler sınıfta öğrendiklerinden daha çok bilgi 

toplar ve daha çok merak eder. Gezi zamanı ise öğrenciler analiz eder, anlar ve 

benimsemek için çok güçlü bir amildir. Gezilerin öğrencilerin eğitim hayatında çok 

etkili olduğu için ders planlaması zamanı onlara daha çok yer verilmelidir. Fakat geziler 

uygulamasız dersler sırasına girer ve sadece birkaç saat yer verilirdi. Gezi zamanı 

öğrenci bir taraftan gözlemler, diğer taraftan ise öğrenir.  

12) Enstitünün uygulama dersleri.  

13) Enstitülerden iĢçi sınıfı için bilgi. Enstitü öğrencileri köylülerle daha çok iletiĢim 

halindedirler. Öğrenciler en çok çalıĢanları alakadar eder. Pedagojik alanda propaganda 

yapmak için gönderilen öğrenciler burada iliĢkiler kurmuĢlardı. Sosyal hayatın 2/3‟sini 

oluĢturan öğrencileri pedagoji okullarında çok iyi yetiĢtirmek gerekirdi. 
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John Devey  

 

 Amerika son yarım yüzyılda her alanda ilim ve fende insanları hayrete 

düĢürecek ilerleme kaydetmiĢtir. Coğrafya dersinin öğretilmesine önem vermiĢlerdir. 

Çünkü Dünya, çalıĢan insanların yuvası olarak adlandırılırdı. Okul faaliyetleri doğal 

olarak mevcut olan faaliyetlere ilmi bir fikir üretmektedir. YaĢamın olmadığı yerlerde 

faaliyet de yoktur. “Kendi kendini yönetmek” prensibi büyük bir suretle Amerika‟ya 

yayıldığı halde, Avrupa‟ya yeni-yeni yayılmaktaydı. Amerika‟nın profesörleri arasında 

darülfünun eğitim Ģubesinde ve bu Ģubenin “numune okullarında” birçok deneylerde 

bulunmuĢ olan John Devey vardır. 1900 yılında “okul ve toplum” isminde önemli bir 

eseri basılmıĢtır. Bu eserde yalnız birinci dereceli okullardan bahsedilirdi. Avrupa‟da 

yetiĢen öğrencilere öğretmenlerin etkisinden ve Amerika özelliklerinden bahsedilirdi. 

Okul eğitimi konusu sosyal anlamda araĢtırılmalı idi. Bilginin baĢka bir tarzda verilmesi 

yükseköğretime zarar vermeyecekti. Okullarda bilgiler sıkıcı Ģekilde verilirdi. Eğitim, 

yaĢama hazırlık değil, yaĢamın kendisi olmalı idi. Eğitim zihni bir iĢtir. Çocukların 

yaĢam ihtiyaçlarına uygun bir program ve yöntemler geliĢtirilmeli idi. Eğitim sorun 

çözmeli ve deneyimlere dayanmalı idi. Okullarda öğretilen çiftçilik ve ziraat hayatında, 

ev bahçelerinde olan çiçekler ve bitkileri hiç bir zaman tam öğretilemezdi. Eskiden 
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çocuklar hayvanlar ve bitkileri doğal Ģekilde hayatta görürlerdi, tanırlardı ve onları 

hafızalarında iyi bir Ģekilde yerleĢtirirlerdi. Fakat geçmiĢte olan bir Ģey artık geri 

getirilemez ve medeniyetin geliĢimini olduğu gibi kabul etmek gerekirdi. Eğitim zamanı 

çocuklar beĢeri hayatın evrimini anlamaya çalıĢıyorlardı. Çocuklar en sade aletler, 

makineler icat eder ve pamuk, yün vs. gibi hammaddeleri elde edip sonrasında karıĢık 

Ģekillerde iĢlenmiĢ tarzlar öğrenirlerdi. Bu iĢler ilmi, tarihi ve tekâmül dersleri ile daha 

derin bilgiler kazanırdı. Dünyada her insanın bir mesleği ve bir görevi vardır. Her gün 

görevini sosyal hayatla birleĢtirir ve bu Ģekilde çalıĢırsa çok büyük ve yüksek ruhla 

harekât ediyor demektir. Çocuklarda kurmak ve kendi bilgilerinden bir Ģeyler yapma 

becerisi vardır. Bu becerilere kıymetli bir yön vermek terbiyenin vazifesiydi. Eskiden 

bilgi kısıtlı idi. Bir sınıfın inhisarı altında idi. Tüm bilgiler kitapların içinde toplanmıĢtı. 

Bilgileri koruyan, himaye eden bir teĢkilat vardı. Fakat matbaanın yaranmasıyla bu 

inhisar eski Ģeklini kaybetmeye baĢlamıĢtır. Ġlim her taraftan sosyal hayatı sarmıĢtır.  

 Pedagoglar okul terbiyesinin esas amacının ilmi Ģahsiyetler yetiĢtirmek 

olduğunu söylemiĢler. Fakat okullarda hem sosyal anlamda bir değiĢiklik yapılmalıdır 

ve hem de gençlerin hayatı ve ihtiyaçları anlamında yeniliklere doğru gitmek 

zorunluluktur. 

 Okul sistemlerinde çocuklar günlerini veya aylarını pasif olarak okumalarla 

geçirerek tabiat ve sosyal hayattan çıkmıĢlardı. Onların bir sınıf odasında, duvarlar 

arasında kıymetli zamanlarını geçirmeleri faydasızdı.  

 Okullarda ruh ve irade bakımından olgunlaĢmıĢ kiĢiler tarafından çocukların 

bilgi arayıĢına çıkmadan önce onlara bazı bilgiler veriyordu. Bu bilgiler kısımlara 

ayrılarak senelere bölünürdü. Bu yanlıĢ bir yöntemdi. Tüm bunların merkezindeki 

çocuklar değil, öğretmenler, ders kitapları veya konular vardı. Odağı gereken yere 

yöneltmek en büyük sorunlardandı. Çocukları faaliyet merkezine koymak lazımdı ve 

terbiyede büyük bir inkılap gerekiyordu. Okullarda laboratuvar, büyük bahçe ve 

etrafında orman olmalıydı. Burada geziler, seyahatler ve eğlenceler olmalıydı. 

Çocukların büyümesine ve geliĢmesine yardımcı olan her Ģey okullarda olmalıydı. 

Çocuklar öğrendiği her Ģeyi hayatta uygulamalıydı. Çocuklar eğitimde her zaman aktif 

olmalılardı. GeliĢime yardımcı olan eğitimlere bakarsak: 

1) Sosyal eğitim, insan aracıyla öğretilir  

2) Yaratmak ve kurmak yolunda, bir Ģeyi yan-yana koymak, inĢa etmek, yani baĢlanılan 

iĢi aynı Ģekilde bitirmek  

3) EĢyanı araĢtırmak veya eĢya ile deneyim,  

4) Resim ve güzel iĢler yapmak. Eğitim ve öğretim programlarında bu gibi temayüller 

olmalıydı. Çocuklar okulda öğrendiklerini hayatta uygulamalılardı. Büyükler gibi 

hayatla iliĢkide olmak onların da doğal haklarıdır. 
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Georg Kerschensteiner  
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 Her öğretmen yeni terbiye fikirlerini birçok memleketlere kabul ettiren Ģahısları 

tanımalı, onların fikirlerini anlamalıdır. Bu vasıta ile okullara uygulanması istenilen 

yenilikleri daha iyi bir Ģekilde idare ederlerdi. Onlardan biri de Georg 

Kerschensteiner‟dir. Onun fikrine göre, terbiye tamamen sosyal disiplindir. Fakir ve 

köylü sınıfının terbiyesine ait konularla çok uğraĢmıĢtır. Georg Kerschensteiner 1901 

yılında Alman gençliğin vatandaĢ terbiyesi (Staatsburgerliche der Erziehung Deutschen 

Kugend) adlı bir eser neĢretmiĢtir. Eser kısa zamanda sevilmiĢ ve satılmıĢ, hatta ödül 

almıĢtır. Eserde XIX. yüzyılda “eğitim” ve “terbiye” sözlerine çok rastlandığını 

söylüyor fakat bir vatandaĢın terbiye almasına o kadar da önem verilmediğini 

kaydediyor. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Maârif iĢçileri eğitimin geliĢimi için birinci 

dereceli okulların yeterli olmadığını fark etmiĢlerdi. Bunun için de sürekli eğitim 

okullarını (fortbilqungsschule) genelleĢtirmek ve yükseltmek fikrini kabul etmiĢlerdir. 

Fakat bu okullarda devamlılık zorunluluğu sadece bir kaç yerde vardı. Bundan ziyade 

bu okulların etrafında bir sıra faydalı teĢkilatlar yaranmaya baĢlamıĢtır. Bu etkinlikler 

ne kadar fazla olursa olsun halka umumi bir terbiye vermek, onların eğlence hayatını bir 

Ģekilde düzene koymak gerekiyordu. Terbiye görmüĢ zenginlerin çocukları 18-19 

yaĢlarına kadar okullarda eğitim aldığı zaman, fakir halk çocukları o yaĢlarda 

çalıĢıyorlardı. Bu da devletin yeni bir terbiye siyasetine ihtiyacı olduğunu gösteriyordu. 

Birinci dereceli okulları ihmal eden gençler hakkında konuĢulurken ilk önce mesleki 

beceriler terbiyesi önem taĢımaktadır ki her bir genç mesleğine tutunarak hayatta 

kalmağa çalıĢsın. Ġkinci olarak ise çocukların makul bir hayat yaĢamağa alıĢtırmaktır. 

Tamamlama okullarında iki türlü kurs olması gerekiyordu. Biri çıraklık zamanlarında 

teĢkil ediliyordu. Yani 17 yaĢına kadar devamlılık zorunluluğu vardı. Bunda birinci 

dereceli okullara gitmeyen, ziraat ve sanat terbiyesi verilmemiĢ çocuklar katılıyordu. 

1908 yılında Kerschensteiner‟in yeni bir eseri neĢredilmiĢtir. Eserin ismi “ Okul 

kurulmasında yemin esası meseleleri ”dir. Bu eserin konusu diğeriyle aynı sayılabilir 

burada yine tamamlama okullardan bahsediyor ve aynı zamanda birinci dereceli okulları 

ihmal eden gençler askere gidene kadar eğitim görmediğinden bahsediyordu. Hiç bir 

okulda eğitim görmeyen milyonlarca genç vardır. Bu gençlere eğitim ve terbiye vermek 

gerekiyordu. Onları her hangi bir teĢkilata bağlamak ve onlara hasta bakıcılık, yangın 

söndürme, kitap mütalaa etmek gibi amaçlar etrafında toplamalı, sonrasında ise onlara 

ister mesleki ister umumi terbiye konularından bahsedilmelidir. 1911 yılında 

Kerschensteiner‟in “ mesai okulları kavramı” eserinde Münih Ģehrinde uygulanan 

prensiplerden bahsediyordu. Burada zahmet okulları ile görüĢen Kerschensteiner her iki 

okul arasında büyük fark olmadığını söylemiĢtir. Birinci dereceli okulların amacı 

çocukları yetiĢtirmektir. Fakat bu az bir bilgiyle sağlanamazdı. Birinci dereceli okulların 

3 vazifesi vardır. 1) Bireyleri özgür bir Ģekilde mesleğe hazırlamak 2) Bu meslekleri 

ahlaki yönde değerlendirmek 3) Çocuğu bulunduğu cemiyetin ahlak yönde 

değerlendirilmesine yardım edecek Ģekilde yetiĢtirmek. Bunun için de okulda aĢağıdaki 

gibi program olmalı idi: a) Eğitim çocukları aktif etmeli b) Her okulda matematik 
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dersleri olmalı idi c) Ahlaki sıfatlar sadece sosyal hayatta kazanıla bilirdi. 
103

 

 

Çocuk Evleri Müdiresinin Görevi ve Durumu.  

 

 Çocuk evlerine girince ilk önce müdire dikkati çekiyordu. Gözünden hiç bir Ģey 

kaçmazdı. Sınıfta ne olursa hepsinin farkında olurdu. Bazen yavaĢça çocuklara yaklaĢıp 

birini uyarır, birini önemli bir malumat verir, diğerine yanlıĢımı gösterirdi ve tüm 

bunları o kadar sesiz ve fark edilmeden yapardı ki hiç bir çocuk bunu fark etmez, onlar 

kendi baĢlarına ve tamamen serbest yaĢadıklarını söylerlerdi. O çocukların her haline, 

her harekâtına karıĢmaz, çocukların tecrübelerine müdahale etmezdi. Müdür çocukların 

dünyasından memnun olmalı, onlara karĢı son derece sabırlı olmalı idi. Çünkü 

çocukların ilerlemesi çok geç oluyordu. 
104

 

 

Tecrübe Terbiye Vasıtaları ve Yöntemleri  

 

 Tecrübenin esası gözlem vasıtasıyla olaylarının sonucudur. Gözlemlerin ilmi 

kıymetleri farklıdır. Eğer gözlem rastgele oluyorsa, bir sistem dâhilinde bunu belirli 

amaç ve prensiplere uygun yapılmazsa, kontrol ile araĢtırma edilmezse, o zaman 

gözlemlerin ilmi kıymeti kalmaz. Aynı zamanda gözlemlerde bir hata bulunmazsa o 

zaman ilmi kıymetleri olabilir.         

 Pedagoji araĢtırma yönünde kısmen bir bilgi edinmek için ilk önce okullarda 

uygulanan eğitim ve tecrübenin terbiyede kullanılan yöntemlere bakmak gerekiyor:  

1)Bu yöntemlerden en eskisi çocukluk dönemi dâhil olmakla kendini çocuk rolüne 

sokmaktır. Bu yöntem J. J. Russo‟da görülmüĢtür. Onun terbiye eserinde muasır 

insanlarda yaptığı büyük etkiler kabul edilerek ispat edilebilir ki Russo hiç bir zaman 

tekâmül devrinde olan çocuklarda tecrübe ağarmamıĢtır. Bunu onun eserlerinde 

çocukları tasvir ederken kaba hatalar bırakmamıĢtır 2) Diğer bir yöntem insanlara 

çocuklar hakkında sormak ve bunları toplamaktadır. Ġyi bir Ģekilde tetkik edildiği halde 

terbiye meselesini sistematik bir tarzda mütalaa ve tetkiki kolaylaĢabilir. Bu yöntem 

çocuğun hayat ve ruh halini doğrudan doğruya müĢahide edilen Ģekilde tezahür 

ediyordu. Bu yöntemi en iyi Ģekilde ulaĢtıran Amerika profesörü Starbuck„dur. O 

yakınlarından kendi çocukluğu hakkında duyguları yazmağı rica etmiĢ ve birçok bilgiler 

elde ederek araĢtırmalar yapmıĢtır. 3) Mukayeseli tekâmül tarihi yöntemi. Farkı-farklı 

milletlerin ve memleketlerin çocuklarını araĢtırarak onların ruhi tekâmüllerini mukayese 

ederek çocukluk için umumi tekâmül kanunlarını bulmağa çalıĢmıĢlar. 4) çocukların 

yaptığı Ģeyleri toplama yöntemi. Çocukların tekâmülünü tetkik etmek için her türlü 

manevi faaliyetler, ruh ile alakalı olan faaliyetler ( yanı yaptığı Ģeyler) hepsini toplamak 

ve onları mukayese ederek, hakkında bilgi toplamak gerekiyordu. Bunun sonucunda 

çocukların manevi tekâmülü hakkında umumi bir sonuç elde ediliyordu. Bu yöntemin 

ahlaki ve terbiyevi ehemmiyeti çoktur. Her manevi faaliyette terbiye ve ahlak vardır. 5) 

hakikat halinde bir değil bir kaç yöntem vardır. Bu yöntemler doğrudan doğruya 
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çocuklarla yaklaĢtırıyor. Çocuğu doğrudan doğruya tetkik ve müĢahede altında esasında 

kuruluyor. Toplu müĢahede birden fazla genci aynı anda tetkik etmektir. A) Sorgulama 

yöntemi. Burada gençlere verilen sorular vasıtasıyla tekâmüllerini öğrenmektir. B) 

Çocuk doğduğundan olgunluk devrine kadar olan faaliyetini kaydetmek için defter 

yazmak yöntemi C) Çocukların müĢahedelerine ait diğer bir yöntem okulda her çocuk 

hakkında özel bir defterlere kayıt yapmak yöntemidir. D) Bir Ģahıs ve onun 

özelliklerinin gözlemlerinde büyük bir mükemmeliyet göstermek isteyen yöntem 

psikoğrafik veya bir insanın hakkında psikoğram yapmak yöntemidir. 6) MüĢahedenin 

haricinde bir de deneyim ( exsperiment) yöntemi vardır. 
105

 

 

Aktif Mesai Eğitim Yöntemi ve Okullar  

 

 Ġlim fikir ve tetkikat alanında çalıĢan büyük pedagoglar ve filozofların 

faaliyetleri sonucunda eğitim ve öğretim meselesi git-gide yeni sınıflar, yeni devirler 

geçiriyordu. Diğer ilimlerde olduğu gibi psikoloji, biyoloji ve sosyoloji ilimlerinde 

büyük ilerlemeler ve yenilikler görünmüĢtür. Bu ilimlerde tezahür eden tüm yenilikler 

eğitim ve öğretim hayatına etki etmeli ve değiĢikliklere uğratmalı idi. Eski okullar 

çocukların ruhi kuvvetlerini artırmadan onlara eğitim vermeğe çalıĢıyorlardı. Çocuklar 

öğretmenlerini taklit ediyor, Kurandan ayetler ezberletiliyordu. Fars Ģairlerinin Ģiirleri 

okutuluyordu. Yazılar tekrar olarak yazdırılıyordu. ġeriat hükümleri öğretiliyordu vs. 

Bu eğitim yöntemi çocuklara cansız eĢya muamelesi yapıyordu. Rönesans devrinde 

içerisinde birçok yanlıĢlar, hatalar olan bu yöntemler uygulanıyordu. Bu okullar 

çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmıyor, onlara ezberden baĢka bir Ģeyler 

öğretmiyordu. Bu eski yöntem okullardan artık vazgeçilip Avrupa tarzı okullar 

kurulmalı idi. Öğretmenlerin hazırlıksız olmaları buna engel oluyordu.    

 Okul hayatında yeni bir dönem baĢladı, Avrupa tazı okullar ve derslere 

geçilmeliydi. Zamanla eski okullar değiĢerek, geliĢtirilerek ve amacını defalarca 

değiĢtirerek Azerbaycan Türk okulu mesai okulu Ģeklini almıĢ ve bu Ģekilde tekâmülüne 

devam etmiĢtir. Aktif mesai okulunu anlamak için onun çoğalmasını beklemek ve bu 

çoğalmasının gayesini öğrenmek gerekiyordu. Mesai okulu fikri Avrupa‟da da kısa 

zamanda ortaya çıkmamıĢtır. Orada bile bu fikir zamanla doğmuĢ ve bu Ģekle gelmek 

için uzun bir yol gitmiĢtir. “Doğal yöntem” ( natur metod) adı ile meĢhur olan yöntem 

mesai okullarında uygulanmıĢtır. Azerbaycan için yeni olan yöntem Avrupa için 

eskimiĢ sayıla bilerdi. Ġlk defa olarak bu yolda yeni bir fikrin ortaya koyulması 

Komenski tarafından olmuĢtur. Daha sonra ise pedagogların geliĢtirmesiyle “doğal 

yöntem” yerini “görsel yöntem”e veriyordu. Daha sonra onun fikirlerini devam ettiren 

Komenski‟nin öğrencisi Russo olmuĢtur. Onun eğitim yöntemleri hakkında birçok 

çalıĢmaları olmuĢtur.  
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3.3 Maârife Dair 

1-10 Ocak Arası Öğretmenler Ġçin KıĢ Konferansları  

 

 Kazalardaki okullarda çalıĢan öğretmenlere, zahmet okullarının önemini 

aydınlatmak, birinci ve ikinci dereceli okulların programları uygulandığı zaman ortaya 

çıkan sual ve meseleleri öğretmenler ile müzakere ve halletmek, aynı zamanda köy 

öğretmenleri usul hakkında ve diğer ilmi malumatlar vermek maksadıyla halk Maârif 

komiserliğinin öncülüyü ile tüm kazalarda on günlük konferanslar düzenleniyordu. 

Merkezden kazalara gönderilen eğitimli ve tecrübeli görevlilerde bu konular hakkında 

konuĢmuĢtur. 1) Kazalara gelen görevlilerin ilk hedefi klasik sıkıcı yöntemlerden 

çıkmak idi. Onlar bilgiyle tecrübenin beraber yürütülmesini 2) Kazalarda çalıĢan 

öğretmenlerin büyük kısmının son pedagoji edebiyattan hiç haberdar değildiler. Yeni 

zahmet okulları yapısından tamamen habersiz olduklarını anlayarak, hakkında fazla 

bilgi vermek vazgeçilmeli idi. 3) Yapılacak iĢler hakkında tartıĢmalar yapmak 

4)TartıĢmalar sonucunda uygun ve yararlı olan eğitim malzemelerinin elde edilmesi. 

5)Zor Ģartlar dâhilde bulunup kendi eğitimini özgür Ģekilde artırmak isteyen 

öğretmenlere yardım etmek bu yolda yapılacak iĢlerin hızını hızlandıracak idi. 

Merkezden tâlimat alan eğitmenler kazalara gelmiĢ ve burada görevlerini icra etmeğe 

baĢlamıĢlardı. Böyle konferanslar hem merkez hem de kazalarda çok faydalı hesap 

ediliyordu. Konferanslar öğretmenlerde olumlu etki etmiĢtir. Bu konferanslar Guba, 

ġuĢa, Ağdam, Salyan, ġamaxı kazalarında düzenlenmiĢ, zahmet okulları, talim ve 

terbiye ile ilgili kararlar almıĢtır. 
106

 

 

Yeni Tarifler ÇalıĢmalı  

 Azerbaycan Maârif esasi Ģüphesiz ki halk okullarıdır. Bu yönde en önemli 

mesele eğitimsizliği aradan kaldıran okullardır. Bu okullar halka, iĢçi sınıfına daha 

yakın oluyordur. Bu okullarda daha çok eğitim alan öğrenciler 9/10 vardır. Okullarda 

eğitim alanlar ilk önce cehaletten, avamlıktan, mövhumattan, karanlıktan 

kurtuluyorlardı. Maârifin ölçüsü halk okullarının miktarına ve tekmiline bağlı idi. Halk 

komiserliği de bu fikri onaylıyordu. Halk okullarını sayını artırmak için ilk önce yeni 

öğretmenler gerekiyordu. Bunun için Azerbaycan‟da on adet öğretmen yetiĢtirme okulu 

açılmıĢ ve buraya iki bine yakın öğrenci toplamıĢtır. Bu okulu ilk yılda 100‟e yakın 

öğretmen bitiriyor, diğer yıllarda ise 200-300 kiĢi mezun olmuĢtur. Mevcut olan 

öğretmenlerin bilgilerini artırmak için kurslar teĢkil olunuyordu. Bu kurslar ara 

tatillerde düzenleniyordu. Tatillerde kazalarda öğretmenler için konferanslar 

düzenleniyor, onlara yeni yöntemler hakkında bilgi veriyorlardı.    

 Bundan ilave esas meselelerden biri de Maârif komiserliğinin ve mahalli 

idaresinin görevleri idi. Bu yeni okul binalarının inĢası, okul malzemelerinin temin 

olunması, öğretmenlerin ihtiyaçlarının giderilmesi idi. Maârif komiserliği kazalar 

köylere tahta ve diğer malzemeler gönderiyordu. Diğer bir iĢ ise mahalli idarelerinin idi, 

onlar ilk önce halkın sevgisini, rağbetini kazanmalı idi. Onların yardımıyla yeni okullar 
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inĢa edile bilirdi. Bunun içinde ilk önce halka okulun önemini anlatmalı onları bu iĢe 

teĢvik etmeli idiler. Guba kazasında daha bir kaç yıl önce mollaların Ģiddet uyguladığı 

ve insanlara hiç bir Ģey öğretmediği halde bu yıllarda artık Guba kazasında okullar 

açılıyor yeni okul binaları inĢa ediliyor. 1922-1923 yıllarında 126 okulda 5092 öğrenci 

vardıysa, 1924 yılında 154 okulda 7566 öğrenci eğitim alıyordu. Bu da gösteriyor ki 

önceki senelere nazaran yeni okul binaları inĢa edilmiĢ ve öğrencilerin sayı artmıĢtır. 

Önceki eğitim yılında büyüklere eğitim veren 55 okulda 1100 kiĢi var ise de, 1924 

yılında 95 okulun 2375 öğrencisi olmuĢtur. Bu ilerlemelerle Guba kazası en önde giden 

kazalardan olmuĢtur. Diğer kazalardan biri de ülkenin merkezine en uzak olan Zagatala 

kazası idi. Merkezden uzak olan kazalara daha çok dikkat verilmesi gerekiyordu. 

Zagatala Maârif idaresinin baĢkanı tüm dikkatini okullara vermiĢ. Okul binalarının 

tamiri ve yeni binaların inĢası önde duran meselelerden idi. Zagatalanın 12 köyünde 

tadilat ve inĢaat iĢleri gidiyordu. 8 okul binası inĢa edilmiĢtir. Kazalara merkezden daha 

çok dikkat verilmeliydi. Merkezde yapılan iĢin iki fazlasını kazalara ait etmek 

gerekiyordu.
107

 

Lügat Ġçin Azerbaycan ġivekârlarının Toplanmasına Dair  

 Medeniyetinin gerektiğince yükselmesini isteyen halkın mutlak surette bir dile 

sahip olması gerekir. Bir milletin ne kadar medeni olduğunu onun dilinin ne kadar 

zengin olduğu gösterir. Dili zengin olan halk en ince duygu ve düĢüncelerini ifade 

edebilir. Bir halk ruhen yükseldikçe dili de inkiĢaf ediyor, ıslah oluyordu. Bir dil 

konuĢulursa yaĢar ve geliĢir. Bir halkın özgür olması onun kendi dilinde konuĢması 

demektir. Dili ayakta tutan kitaplar lügat olması gerekiyordu. Azerbaycan dilinde böyle 

bir lügat yoktur. Lügat oluĢturmak için gereken sözler bu iĢe merakı olan Ģahısların bir 

arada çalıĢmasıyla toplanabilirdi. Bu iĢlerle Azerbaycan Tenkit Cemiyeti ilgileniyordu. 

Onun iĢleri ile ilgilenenler ve bu iĢe yardım etmek isteyenler bu sürece katılabilirlerdi. 

Toplanması gereken malzemelerin cins ve mahiyet itibariyle ayırıp ve uygulanması 

gerekiyordu. Azerbaycan için edebi bir dilin yaranmasını arzulayanlar bunun büyük 

faydası olduğunu biliyorlardı. Aynı zamanda bundan edipler, dilciler, Azerbaycan‟ı 

tetkik edenler, tüm beĢeriyete ait özellikleri öğrenmeğe can atanlar hepsi kullanmıĢ 

olurlardı.           

 Dil konusuna eski Roma döneminde birçoklarının dil ile ilgilenmesi gibi Ģimdi 

de ġarkta bu konuya merak çok idi. Buna, Araplar, Ġranlılar, Osmanlı Türkleri, Çinliler 

örnek gösterilebilir. Bu halklar dil hakkında birçok kıymetli eserler yazmıĢlardır. 

Bunların en mükemmeli ve en yenisi ġemseddin Sami‟nin “Kamus-i Türki” eseridir. Bu 

lügatta kelimelerin Ģerhi ve tasviri yazılmıĢtır. Bu lügat halkın hayatını ve hislerini ifade 

etmesi için çok güzel tasarlanmıĢtır. Azerbaycan dilinde toplanmakta olan lügat esasen 

halk Ģivesi ile umumi dil arasında iliĢki kurmaya çalıĢıyorlardı. Lügat toplanılan sözleri 

bir arada tutmaya yarıyor ve onların kaybolmasına engel oluyordu.
108

 

Azerbaycan’da Yüksek Öğretim (BaĢlangıç Makale) 
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 Ġnkılap Azerbaycan Maârifinin karanlık alanlarını aydınlatmıĢtır. Azerbaycan‟da 

ilkokul, ortaokul, iĢçi fakültesi ve pedagoji okullar açılmıĢtır. ĠĢçi fakültelerinde iĢçi köy 

gençleri eğitim alıyordu. Bu fakültelerde 700‟den fazla Türk öğrenci vardı. 

Yükseköğretim okullarının yenilenmesi ve kurulması Maârif komiserliğinin 

vazifelerinden idi. Türkçe ikinci dereceli okulları bitiren gençler Rusçayı iyi 

bilmediklerinden onları nerede görevlendirilmesi hakkında düĢünülüyordu ki bu 

kurumlar varken yükseköğretim okullarının da TürkleĢtirilmesi meselesini ileri 

süremiyorlardı. Azerbaycan yükseköğretim okullarının diğer önemli görevi 

Azerbaycan‟ın sanayi ve ziraat iĢlerinde hizmet vermeleridir.     

 Politeknik enstitü okulların sanayi hayatıyla ciddi alaka kuruyordu. Bu 

enstitülerin maddi dayanağı sağlamlaĢtırılmalı, büyük vesait çekmeli, laboratuvarlar 

hazırlanmalı, programlarına yeniden bakılmalı ve hataları düzeltilmeli idi. Politeknik 

enstitü, ziraat ve hayatı arasında ciddi bir alaka kurmuĢtu.     

 Tip fakültesinde bir tecrübe hayata geçirmiyorlar, öğrenciler çok az bilgilerle 

mezun oluyorlardı. Fakat buna itiraz etmiyorlardı. Bu fakültelerde eski program ve eski 

teoriler üzerinden eğitim veriliyordu. Azerbaycan tıp ilmi Rusya, Almanya tıbbının kötü 

yanlarını almıĢtır. Fransa ve Ġngiltere‟ de tıp öğrenciler hastanelerde stajlar görüyordu. 

Azerbaycan‟da ise böyle stajlar üçüncü yıldan sonra oluyordu. Bu stajlar Maârif 

komiserliğine çok pahalıya mal oluyordu. Tıp fakültesinde ayrı-ayrı dersler yeniden 

gözden geçirilmeli eğitim programı yeniden hazırlanmalı idi. Amerika ve Almanya gibi 

Avrupa ülkelerinin Darülfünunlarında pedagoji fakülteleri var idi. Azerbaycan yakın 

Ģarkın kapısı diye adlandırılıyordu. Dolayısıyla yükseköğretim okullarının yapısını 

değiĢtiriyordu. Azerbaycan okullarının yapısının değiĢtirilmesi meselesi müzakere 

olunmuĢtu ve sonuç olarak bir sıra fakülteler pedagoji temayüllü olacaktı. Azerbaycan 

yükseköğretim okullarının amacı sadece Azerbaycan‟ın ihtiyacı olan öğretmenleri 

yetiĢtirmek değil, aynı zamanda mühendis, çiftçi vs. gibi meslekli insanlar yetiĢtirip 

büyük bir okul yaratmak ve bunun sayesinde Türk ve Azerbaycan gençlerini terbiye 

etmek idi.
109

 

Maârif ve Medeniyet Yolunda.  

 Büyük Rusya inkılabı devrin en büyük imparatorluğunu yıkmıĢtır. Bu 

imparatorluğun dâhilinde yaĢayan küçük halklar ve Rus halkı öz mukadderatlarını 

kendileri halletmek yetkisine sahip oldular. Aynı zamanda Fransa ihtilali beĢeriyet 

tarihinde tekâmül devri idi. Artık vicdan ve Ģahsiyet mefhumu bir aksiyon haline 

gelmiĢti. Rusya inkılabı umumi sınıfı ve içtimai vs. ile tek bir Ģahsın hürriyeti ve 

Ģahsiyeti ile yansıtmayarak, hem Rusya‟nın dâhilindeki mahkûm halkların, hem kendi 

çevresindeki milletlerin hürriyet ve bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmiĢtir. Bu inkılap 

Çar Rusya‟sının yüz yıla yakın etkisi altında olan istiklalini kaybetmiĢ halkların özgür 

olması idi. Azerbaycan da bu özgürlüğe kavuĢan milletlerden idi. Azerbaycan tarihinde 

yeni bir sayfa açılıyordu. Rusya Azerbaycan Maârif iĢlerinde sadece “Rus-tatar” 

ilkokullarına ve gimnaziyalarına dikkat gösteriyordu. Burada eğitim alan Azerbaycan 
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çocuklarına sadece Rus dili öğretiliyor, onlar RuslaĢtırılıyor, pravoslavlaĢtırılıyordu. Bu 

okulları bitiren gençler “mutlular” adlandırılıyordu. Onlar öz dillerini bile unutmuĢ, 

halkından uzak düĢmüĢ “ziyalılar” idi. Öyle bir cemiyet yaranmıĢtı ki bir tarafta kendi 

dilini bile bilmeyen “ziyalılar”, diğer tarafta eğitimsiz mollalar idi. Çarizim baĢka 

milletler hakkında kendi egemenliğini korumak için böyle siyaset yürütüyordu. Bununla 

beraber kendi halkın da bu siyasetten etkileniyordu. Ama Rusya‟da halk teĢkilatları ve 

“zemdtvolar” vardı. Halk içerisinden yeni çıkmaya baĢlayan veya halkı ileriye 

götürmeye çalıĢan inkılapçı, halkçı ziyalı gençlere sahip idi. ĠĢte bu sebeplerden dolayı 

Rusya Azerbaycan‟dan önce Avrupa medeniyetini benimsemeğe baĢladı. Azerbaycan 

halkı Rus mutlakıyetine hayranlığından dolayı Rus milletini taklit ediyordu. Bu halde 

Rus medeniyetini kullanmak mecburiyetinde idi. Bununla da medenileĢmek 

Azerbaycan‟da RuslaĢmak anlamına geliyordu. Ġnkılaptan sonra Azerbaycan halkı âli ve 

orta Darülfünunlar, bir sıra milli idareler, ilkokullar, sanayi okulları açmıĢlardır. Bu 

iĢlerden biri de Avrupa ülkelerine eğitim için öğrencilerin gönderilmesi idi. Ġnkılaptan 

sonra 90‟a yakın öğrenci gönderilmiĢti. Ziraat, tarım, ticaret, kimya, heykeltıraĢ, 

geometri vs. bilim dalları üzerine öğrenciler gönderilmiĢtir. Bu talebelerden bir kısmı 

eğitimini tamamlayıp geri dönmüĢtür. Diğer 80 öğrenciden 64‟ü Almanya‟da, 13‟ü 

Fransa‟da, 1‟i Ġtalya‟da, Ġngiltere ve Türkiye‟de de var idi. Bunlardan 2 öğrenci 

Moskova Darülfünunü bitirmiĢ doktor idi. Onlar bir buçuk yıl Almanya‟da görev 

yaptıktan sonra Bakü Darülfünuna dönmek zorunda idiler.     

 Avrupa‟dan gelen öğrencilere her türlü sınav ve muayene yapılmalı idi. Onlar 

Avrupa hayatından etkilenip daha da ahlaktan ayrılabilirlerdi. Batı ülkelerine yeniden 

öğrenci gönderilme meselesini gündeme getirmek gerekiyordu. Avrupa‟da Azerbaycan 

gençleri eğitimlerini bitirip geri dönmelilerdi. 5 yıl aldıkları eğitimi yeni gelen 

öğrencilerle de paylaĢmalı idi. Avrupa medeniyetiyle kırılmaz bir bağ kurmak 

gerekiyordu. Avrupa makinelerinden kullanarak tarımda ilerleme kaydedilebilirdi.
110

 

Azerbaycan’da Eğitimsizlik (Tesviye)  

 

 Azerbaycan‟a iĢçi sınıfı arasında eğitimsizlikle mücadele için yollar aranıyordu. 

Bunlardan biri Lenin‟in “Ekimin onuncu senedi gelince bir kiĢi bile eğitimsiz 

kalmayacak”, diğeri ise köylüler arasında ilime doğru yönelmedir. 1921 yılında 

köylerde yaĢayan 10 yaĢından 20 yaĢına kadar olan erkek ve kadınlar sayılarak 800 

eğitimsiz genç olduğu tespit edildi. Eğitimsizliği aradan kaldırmak için ekim inkılabının 

on yıllığı değil de Azerbaycan‟ın ĢuralaĢmasından (27.04.1930 kadar) itibaren 10 yıl 

zarfında eğitimsizliği aradan kaldırmak için iĢler yapılmağa baĢlanmıĢtı. 800 gence 

eğitim vermek için faaliyet planı hazırlanmıĢ ve eğitim yılında uygulanmaya 

konulmuĢtur. Önceki yıl öğretmenler için yaz kursları düzenlenmiĢti. Bu kursların 

amacı eğitimsizlikle mücadele idi. Kısmen amacına ulaĢmıĢ sayılırdı ki bunun 

sonucunda kazalarda 534 okul açılmıĢtı. Mesela: AğdaĢ‟da 28, Gence‟de 25, Ağdam‟da 

41,Zagatala‟da 25, Göyçe‟da 14, Cebrayıl‟da 27, Gazah‟da 42, Guba‟da 119, Lenkeran 

‟da 15 vs. okul açılmıĢtır. Bundan baĢka üç yüze yakın Maârif Ģubesi açılmıĢtır. 
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Azerbaycan harp komiserliğinin orduya çağıracağı askerler eğitimsiz idi. Harp 

komiserliği bu gençlerin hangi bölmede görev yaptıklarının listesini oluĢturmalı onların 

eğitim almasına ciddi nezaret etmeli idi. Eğitimsizliği aradan kaldırmak için açılması 

gereken 20400 grup açılmamıĢtı. Sebep o idi ki bu kursların düzenlenmesi için gereken 

malzemeler ve öğretmen maaĢı temin edilmemiĢti. “Yok olsun eğitimsizlik” sloganı ile 

çıkıĢ edenler bu konuda destek toplamak için konserler yarıĢlar düzenliyorlardı. Bu 

meselenin hallinde büyük ağırlık öğretmenlerin omuzlarına düĢüyordu. 
111

 

 

Türk Tiyatro Okulu  

 1923 yıl Nisan ayından sonra Azerbaycan tiyatrosu birçok zorlukları arkada 

bırakmıĢtır. Sahneye aktör ve yönetmen yetiĢtirmek için Bakü‟de yeni tiyatro binası 

inĢa edildi. Nizamname ve ders programı hazırlandıktan ve onaylandıktan sonra 

görevine baĢlamıĢtır. Ali Bayramov kulübü öz dâhilinde bu okula yer verdi. Tüm 

dersleri Türkçe vermek için yeterince öğretmen olmadığından bazı ilimleri Rus 

öğretmenler vasıtasıyla tedris ediyorlardı. Öğrenciler yeterince Rusça bilmedikleri için 

derste Türkçe tercüme ediliyordu. Türkçe okunan dersler Türk edebiyat tarihi ve Türk 

dili dersleri idi. Ġlk yılda 60 öğrenci kabul olmuĢtur ki bunlardan 8 kiĢi Türk kadını idi. 

Korkarak açılan okul gençler tarafından seviliyordu. Gün içinde farklı yerlerde hizmet 

etseler de akĢamları okula hevesle gelip derslere katılıyorlardı. Okulu idare eden 

Azerbaycan‟ın ilk kadın aktörü ġövket Hanım Memmedova idi. Bu okul onun isteği ve 

çabaları sonucu açılmıĢtır.
112

 

 

Dört Yıllık (BaĢlangıç Makale) 

 Azerbaycan ġûralar hükümeti dört yılını doldurmuĢtur. Bu hükümete geçiĢ 

döneminde özellikle de Maârif yönünden bir sıra iĢler yapmıĢtır. Özellikle çar ve 

müsavat hükümetlerinin 10 yılda yaptıklarına denk idi. GeçmiĢ yılları, asırları 

mukayese ettikçe büyük bir fark ortaya çıkıyordu. GeçmiĢte zulüm, cehalet ve mülk 

sahiplerinin acımasızlığı yerine Azerbaycan hayatında umumi bir yükselme, Maârif ve 

ziraat iĢlerinde de yükselme kaydediyordur. DaĢnak ve müsavatlar tarafından milletleri 

bir-birine düĢürerek, aralarında nifak yaratıyordu. Açlık ve yoksulluk yıllarca devam 

etmiĢti. ġûra hükümetinin Maârif alanında yaptığı iĢleri saymakla bitmez. Bu dört yılda 

okulların sayı artmıĢ, Türk kadınları Maârif müesseselerine ve okullara dâhil olmağa 

baĢlamıĢtır. Pedagoji ve sanayi okulları açılmıĢ, yüzlerle Türk yavruları fabrika 

okullarında meslek öğrenmeye baĢlamıĢtır. Ġlk defa Türk iĢçi kadınları iĢçi fakültesini 

bitiriyordu. Yükseköğretim okullarının kapısını iĢçi sınıfı için sadece ġûra hükümeti aça 

biliyordu. ĠĢçi ve köylü hükümetinin( fehle ve kentçi hükümeti) dört yıllık faaliyetinin 

en önemlisi Azerbaycan‟ın ortaokulları için 35 kiĢi yükseköğretim mezunu olmuĢtur. 

Eski çar ve müsavat hükümetleri devrinden 50-60 öğretmen kalmıĢtır ki onlarda Rus 

okullarında eğitim aldıkları için Türk dilini bilmiyorlardı. Ġkinci dereceli Türk okulları 
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ise bundan dolayı zor durumda kalmıĢtı. Ġkinci dereceli okullar öğretmenlerle temin 

olunmamıĢtı. Pedagoji okulları bitiren gençler ikinci dereceli okulların durumunu 

yükselteceklerdi. Çar ve müsavat hükümetleri döneminde Bakü, Gazak, Gence 

kazalarında bir tek (Gori seminaryası ) Darülmuâlimat mevcut idi ve yılda 10 Türk 

öğretmenden fazlasını mezun olmuyordu. ġûra döneminde ise yüzlerce Türk öğrenci 

pedagoji okulları bitirecekti. ġûra hükümeti döneminde pedagoji enstitüsünü 16 Türk 

kızı öğrencisi bitirmiĢti ve onlar kazalara gidip Maârif alanında çalıĢacaklardı. Bundan 

baĢka 7000‟e yakın Türk kız öğrenci eğitim almakta idi. Bunu çar hükümeti ile 

mukayese edersek 15 defa artmıĢtı. ġûra hükümetinin dört yıllığı “Maârif sarayında” 

kutlanılmıĢtı. Halklar arasındaki düĢmanlıktan dolayı yakılmıĢ “ Ġsmayilliye” binası 

ġûra hükümeti tarafından yeniden onarılmıĢ ve Lenin‟in ismini vermiĢlerdi. Resulzade 

Ġstanbul‟da neĢredilen kitabında bu bina hakkında fikirlerini yazmıĢtır. O Bakü 

tüccarları tarafından yapılmıĢ olan binanın 1918 yılında BolĢevikler ve Ermeniler 

tarafından mahvedildiğini, fakat bina hala kendi gösteriĢini koruduğundan yazmıĢtır. 

ġûra dört yılda bir sıra Maârif iĢleriyle Azerbaycan eğitimine fayda sağlamıĢtı ve bu 

yolda daha kuvvetli devam etmesi gerekiyordu.
113

 

 

Tarımın Yeniden ĠnĢa Edilmesinde Okulların Katılımı. (BaĢlangıç Makale) 

 

 Tarım Azerbaycan ekonomisi için çok önemli idi. Azerbaycan medeniyet 

yolunda umumi tekâmülü tarımın yükseliĢine bağlıydı. Yeni ġûra okullarının esas amacı 

ahalinin çalıĢma faaliyetini öğrenmekten ibarettir. Umumiyetle okullara istihsal 

temayülü ve köylerde ise tarım temayülü vermek gerekiyordu. Tarımı araĢtıran ve 

köylülere kendi tarım alanını yeniden kurmasına yardım eden okullar kısa sürede halk 

tarafından sevilmiĢ ve köylerde medeniyetin inkiĢaf etmesinde kaynak rolünü 

oynamıĢtır. Fakat öğretmenlerim hazırlıksız olma sebebinden dolayı bu temayül okulları 

kısa sürede hayata geçirilemeyecekti. Çocuklar her yıl bahar aylarında anne babalarıyla 

tarlalarda bahçelerde çalıĢıyorlardı ve bu zaman da onlara gereken bilgiyi alıyorlardı. 

Çocuklar çalıĢmağa baĢlamadan önce öğretmen onlara bir sıra bilgiler veriyordu. Hatta 

onların çalıĢma planlarını öğretmenle beraber hazırlıyordular. Yaz mevsimi boyunca 

onlar karĢılaĢtığı her Ģeyi kaydediyor, zorlandıkları an öğretmenlerinin yanına gelip 

sorunlarına yeni yöntemler deneyerek hallediyorlardı. Bunlar öğrenciler için çok büyük 

bir tecrübe oluyordu. Bu kayıtlar kıĢ mevsiminde okulda tetkik olunacak çok güzel bir 

dosya oluyordu. Hazırlık kurslarında olan öğretmenler eğitim öğretim yılı baĢlayınca 

daha bilgili Ģekilde görevlerini yapmaya, köy halkına tarım iĢinde yardımcı olacak 

bilgiler vermeye devam ediyordu. Meslek okulları açılmakta olan temayül okullarına 

öncülük etmeliydi. Meslek okulları eğitimsiz köy halkına medeniyetinin artırılmasında 

ve gündelik yaĢantılarında yardımcı olmalı, öncülük yapmalı idi. 
114
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Küçük Yekûnlar  

 

 Mayıs ve Haziran ayları adeta eğitim yılının sonu hesap olunuyordu. Tüm 

okullar bu zaman zarfında 9 aylık faaliyetlerinin sonucunu gözden geçirmekle elde 

edilen baĢarının bir kapanıĢını yapıyorlardı. KapanıĢlar farklı-farklı eğitim 

müesseselerinde oluyor ve merkeze rapor ediliyordu. Bu raporlar bir yere toplandıktan 

sonra tüm okulların Maârif yolunda nasıl gittiklerini daha net gösterecek bir tablo 

oluĢacaktı.           

 Sosyal hayatta bir sıra alanlarda-Maârif ve sanat alanında, ziraat ve tarım 

iĢlerinde, ticaret ve kooperatif alanlarında ve bunlardan baĢka birçok ilmi iĢçiler 

vasıtasıyla görülecek iĢlerde iĢçilere ihtiyacı olduğunu matbuatta yazılmıĢ ve 

konferanslarda söylenilmiĢtir. Ġhtiyacı uygun bir Ģekil vermek ve onun ne derecede 

büyük bir sorun içerdiğini tayin etmek gerekiyordu. Bunu da göz önünde bulundurmak 

gerekiyor ki Azerbaycan Türk halkının %98‟i eğitimsizdir. Azerbaycan‟da Maârif 

iĢlerine özel bir Ģekilde emek sarf etmek gerektiğini her fırsatta dikkat çekiliyor. 

Avrupalıların ilim medeniyet sayesinde yaĢayıĢ tarzlarını kolaylaĢtırdıkları bir asırda ve 

tekniğin sayesinde tabiatın tüm kuvvelerini kullanarak, sanat ve ziraatta mucize 

denilecek bir derecede büyük ilgi sonuçlar, faydalar elde etmiĢlerdir. Azerbaycan‟da ise 

hala bin yıl önceki yöntemlerle çift sürüyorlardı ve bin yıl önceki gibi koza kurdu 

yetiĢtiriyorlardı. Yine ne ilim vardı ne de âlim. Eğitimsizliği aradan kaldırmak için 

açılmıĢ kısa zamanlı sanat kursları ve Maârif iĢlerine hizmet edici meselelerin ihtiyacı 

gidermekte büyük faydası vardı. Üçüncü dereceli okullarını bitiren öğrenciler sayı 

azlıkta idi. Darülfünun tıp bölümünün öğrencileri son sınıfta idi, matematik ve fizik 

fakültesinden sadece bir kiĢi, Ģark fakültelerinden 6 kiĢi bitiriyordu. Toplamda 

Azerbaycan Türk öğrencilerin sayısı 41 idi. Azerbaycan‟ın ihtiyacına nazaran 92 kiĢi 

enstitü, 162 nefer ise liseyi bitirmiĢti. Türk gençleri çokta büyük bir kuvvet teĢkil 

etmiyordu. 2 milyon halkın yalnız 92 kiĢi institüt mezunuidi ki bu da her 21 bin kiĢiden 

bir tanesi, her 13 bin kiĢiden biri ise lise mezunu  idi. Bu meseleye böyle bakılırsa hiç 

ilerleme kaydedilmediği düĢünülür. Ama beĢ yıl öncesiyle mukayese edince gözle 

görülür bir baĢarı kaydediliyor. 
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Azerbaycan Hükümet Müzesi ve Önemi  

 

 Müze-tabiatın ve beĢeriyet kültür eserlerinin bazılarının toplusu demektir. Ġlmi 

bir planla muntazam surette kurulmuĢ ve git gide geniĢleyen bu müesseseye toplanan 

malzemelerin tümünü muhafaza etmekle birebir olarak üzerine tetkikat yapmak, 

birleĢtirmek, umumileĢtirmek gibi bir amacı vardır. Bu görevin yapılma gerekliliğinin 

ispata ihtiyacı yoktur. Herkes biliyor ki müze eĢyalarının her biri ayrılıp da götürüldüğü 

zaman ne kadar önemli olduğu anlaĢılır. Müzenin muhafaza, tetkik ve umumileĢtirme 

gibi diğer vazifeleri bir toplumun medeniyetinin yükselmesi Ģartlarını kolaylaĢtırılarak, 

ilmi çalıĢmalar için gereken malzemeleri temin ediyorlardı. Müzedeki ilmi iĢler iki 
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kısma ayrılmalı idi. Birincisi müze personelinin vazifeleri: müze çalıĢanları müzede 

olan eĢyalar hakkında daha fazla ilmi malumat ihraç etmeli idi. Ġkincisi ise daha geniĢ 

bir ilmi maksat taĢıyordu. Bu müze eĢyalarının karakter ve özelliklerini bilmek, onları 

kullanmayı baĢarmaktan ibaret idi. 1923 yılında Leningrad Ģehrinde teĢkil olunmuĢ 

müze militarları konferansında çıkarılmıĢ karardan esas göstererek Azerbaycan 

müzesinin Leningrad‟da tahsis olunmuĢ font hesabına koleksiyonların ve aynı zamanda 

tarihi, paleontoloji, biyoloji ve tıbbi ve tarihi malzemeler ile donatılmasını rica ettiler. 

Bunla beraber kazı iĢlerinin yapmak ve eĢya toplamak maksadıyla ekspedisyonları tertip 

etmek lazımdır. Bu kazıntıları yapmanın müze için ne kadar değerli olduğunu müze 

çalıĢanları daha iyi bilir. Bir diğer mesele ise Zakhafkhazya ġuraları ile Rusya 

müzelerinde bulunan, kendi tarihi veya özelliklerinden dolayı Azerbaycan hükümet 

müzesinde bulunması daha doğru olan malzemelerin diğer müzelerden Azerbaycan 

müzesine gönderilmesi meselesi idi. 
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ġûralar ve Maârif (BaĢlangıç Makale) 

 

 Darülfünun profesörü Zeydal “ Demokrasi Ġlim ve Ziraat” makalesinde yazmıĢtır 

ki: kaç defa aristokratizm idare ve baskı etmiĢtir ise her zaman halk azatlığı son 

bulmuĢtur, uygulamanın, öğretimin, serbest düĢüncesinin, ilim ve halk Maârifi dahi 

çökmüĢtür. Zeydal bu makalede medeniyet ve halk Maârifinin açılıĢı ve inkiĢafını 

yalnız burjuvazi demokratik yönetiminde olabileceğini kanıtlamak için uğraĢmıĢtır. 

Zeydal Portekiz‟i örnek veriyor ve diyor ki 1910 yılına kadar Portekiz‟ler Maârifden 

kaçınıyordu. Ahalinin 3/4 kısmı ne okumak ne de yazmak biliyordu. Yükseköğretim 

aristokratların elinde silah rolü taĢıyordu. Fakat 1910 yılında burjuvazi-demokrasi bir 

cumhuriyeti kurulduktan sonra Portekiz kendi Darülfünunu açmıĢ ve iki yıl 

içerisindeyse 1075 yeni okul açmıĢtır. Bu zaman öğretmenlerin durumunu 

iyileĢtirmiĢler vs. Burjuvazi Avrupa memleketlerinin her birinde hükümet yönetimini 

kendi eline almak için sermayedarlık ve diğer giriĢimlerde bulunmuĢtur. Devlet bunun 

için de memur yetiĢtirmeli idi. Profesör halk Maârifinin yalnız burjuvazi demokratik 

usulü yönetiminde tam bir canlanma olacağını söylemekle yanılmıĢtır. Bir zamanlar bir 

sıra sınıfları okula bırakmadıkları gibi, Avrupa burjuvazisi de köylüleri okula 

bırakmamıĢtır. Köylünün çocuğu okula gitmiyordu. Bu sadece çocuk evleri, çocuk 

kreĢleri ve bunlar gibi birçok yerler açıldıktan sonra mümkün olmuĢtur. Avrupa 

okullarında çocuklar aĢağı veya ortaokulu bitirip yükseköğretim eğitimlerini devam 

edebiliyorlardı. Burjuvazi bütçesinin 3/4 harp iĢlerine ayrılmıĢtır. Bu sebepten burjuvazi 

Maârif iĢlerine çok az bütçe ayırmıĢtır. Bu da sadece burjuvazi çocuklarına ve ziyalılara 

ancak yeterdi. Burjuva idaresi okulu köylüleri istismar etmek için kullanıyordu. ġûra 

halk Maârifinin inkiĢaf etmesine izin vermiĢti. Azerbaycan ġûra federasyonun en az 

geliĢmiĢ cumhuriyeti idi. Eskiden Azerbaycan‟ın kazalarında 200 okul vardı. Müsavat 

zamanı bu alanda hiçbir iĢ yapılmamıĢtır. Azerbaycan halk Maârifinin inkiĢafı sadece 

ġûra hükümeti zamanında görünüyordu. Burjuvazi Maârife az bütçe ayırsa da yüze 
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yakın okul binası inĢa edilmeliydi. SavaĢçı halk yılın ortasına doğru 30 yeni okul 

binasını hazır etmiĢlerdi. 
117

 

 

Ġstanbul’da Okul Meselesi  

 Türkiye Avrupa‟nın emperyalist siyasetinden kurtulmağa çalıĢıyordu. Bu yolda 

en çok önem vermeleri gereken Maârif meseleleri idi. Ġstanbul okullarının sorunu 

Avrupa devletlerini iktisadi anlamda Türkiye‟ye sokuluyordu. Almanya, Fransa, 

Ġngiltere, Amerika vs. devletlerinin Türkiye‟de geçirdikleri Maârif teĢebbüsleri sürekli 

olarak Türkiye üzerindeki iktisadi etkilerini güçlendiriyordu.  

 Türkiye‟de Fransızların etkisi XVI. yüzyıldan baĢlamıĢtır. Bu zaman Marsilya 

tüccarları Suriye ve Levant‟de uzun bir süre yaĢamıĢlardı. Ġtalya okulları ise Venedik ve 

Cenova‟da XIII. Yüzyılın ortalarında açılmıĢtır. XIX. yüzyılın sonu ve XX. Yüzyılın 

baĢlangıcında Ġngiltere Saksonlar ayaklanması zamanı siyasi ve iktisadi neticelere sebep 

olmuĢ ve Türkiye‟de önemli pozisyonlar elde etmiĢtirler. SavaĢın mağlup devleti olan 

Almanya‟nın Maârife etkisi nerdeyse hiç kalmamıĢtır. Avrupa okulları misyoner 

teĢkilatları tarafından kuruluyor ve uygulamaya koyuluyordu. Avrupa okulları ve 

onların Ģeklinde kurulan Türk okullarının kendileri için temin ettikleri esas amaçları 

Avrupalıların ticaret evlerinde ikinci dereceli memur ve hizmetçi yetiĢtirmek idi. Bu 

okullarda umumi ticaret derslerine önem veriliyordu. Ġlim, ahlak ve edebiyat derslerine 

ise az önem veriyordular. Ġstanbul kendinin okul Ģebekesi sistemine koyma 

teĢebbüsünde bulunmuĢtur. Ġstanbul‟da üstünlük teĢkil eden Türk, Yunan, Ermeni, 

Yahudi milletlerinin hiç biri özel iktisadi Ģeraitli okullarının olmasını talep etmiyordu. 

Ġstanbul okullar Ģebekesi iki kısma ayrılıyordu. Yerli ve içtimai okullar. Yerli okullar 

dört kısma ayrılıyordu. 1) Türk 2) Yunan 3)Ermeni 4) Yahudi okulları. Ġçtimai okullar 

ise Ġngiltere, Fransa, Amerika, Ġtalya okulları idi. Türk okullarında din ve felsefi kültür 

ön planda idi. Medreselerin programı Hristiyanların eski Darülfünunlarının planına çok 

benziyordu. Türkiye bürokrasisinin artmakta olan ihtiyacını Sehn-ı seman medresesi 

karĢılayamıyordu ve bu sebepten dolayı Sultan Süleyman yeni bir medresenin inĢasını 

baĢlattı ve 1556 yılında Süleymaniye mescidi inĢa olundu. O darülhadis diye 

adlandırıldı. Süleymaniye Darülhadisinin programı Sehn ayni idi. SavaĢ ve inkılap 

döneminde medreselerde öğrenci sayı yükselmekte idi. Bu zaman 196 medresede 10 bin 

öğrenci vardı. Ġnkılap sonrasında ise medrese sayısı 21‟di ve toplamda bin öğrencisi 

vardı. XIII. yüzyılda Cenova ve Venedik medeniyetlerinin etkisi Türkiye‟nin her bir 

okuluna yayılmıĢtır. Ġtalya okulları Türkiye„de yeniden açılmağa baĢlıyor. Bunlar:           

1) Çocuklar için ilkokul eğitim süresi 4 yıl, 2) Kızlar için ilkokul eğitim süresi 4 yıl,                   

3) Üniversite eğitim 8 yıldır. 4 ) Birinci ve ikinci dereceli sanat okulları. Bu okulların 

teĢkili misyonerler tarafından temin ediliyor. Amerika okulları 1920-1923 yıllarına 

kadar kurulmuĢtur. 1921 yılında 3 üniversite organize olunmuĢtur. Türkiye 

Avrupalıların siyasetinden kurtulmak için onların okul siyasetini yürütmekten ve onlara 

hizmet eden okullar açılmasına izin vermemesi gerekiyordu. Türkiye Türk 

burjuvazisine, Türk ziyalısına, Türk uzman iĢçisine muhtaç idi. Avrupa okulları baĢka 

                                                           
117

 Sene 1924, Sayı 6, s.2-3 



98 

 

millete mensup ve hatta Türkiye okulları bu ihtiyacı giderme iktidarında değildir. 

Türkler ise okullarında bu kuvveti olmadığı için hiç bir zaman yapamayacaktı. Eski 

gücünü önemini kaybetmiĢ Ġstanbul bundan sonra Ankara‟ya karĢı muhalif oluyordur.
118

 

 

Azerbaycan Devlet Müzesinde Etnografı ĠĢleri  

 

 Azerbaycan hükümet müzesinde etnografı Ģubesi teĢkil olunuyordu. ġubenin 

amacı bir taraftan ülkenin etnografik tarafını tetkik etmek ve diğer taraftan da 

toplanılmıĢ eĢyaların korunmasıydı. Bu o zaman mümkün ola bilirdi ki Azerbaycan 

Ģuralar Cumhuriyetinde halkı teĢkil eden Türklerin ve onlarla içtimai ve medeni alakada 

olan Ermeni, Gürcü, Kürt, TalıĢ, Fars ve Tatarların hayatına, âdetine, karakterine ait 

manevi ve maddi malzemeler toplanmıĢ olsun. Devlet müzesinde kısıtlı olan 

malzemelerin müze için toplanılmasına karĢı çıkamıyorlardı. Böyle Ģuranın 

yaratılmasına ihtiyaç vardı. Bu müzelerim korunmasında Ģehir ve köy ahalisi ellerinden 

gelen yardımı göstermeli idi. Herkes topladığı kıymetli eĢyaları müzeye göndere bilirdi. 

Bu iĢte öğretmenlerin büyük yardımına ihtiyaç vardı ki görev yaptıkları Ģehirde kazada 

veya köyde oranın ruhunu yansıtacak yazılar yazmak insanını, havasını, suyunu, 

adetlerini vs. Ģeyler hakkında bilgiler yazmakla ve bundan baĢka o yöreye ait giyimler, 

takılar, tahtadan, çamurdan, taĢtan vs. yapılmıĢ eĢyalardan birer tane örnek olarak 

müzeye göndermeleri etnograflar için büyük bir yardım olabilirdi. Müze için köy ve 

kaza halkından evlerinin modelini (taĢ,kerpiç,kamıĢ vs.) yapmalarını istemiĢler. Ama bu 

modellerle gerçek evler arasında hiç bir fark olmamalı idi. 
119

 

 

Köylerde Maârif (BaĢlangıç Makale) 

 

 Köy Maârifi iĢleri XIII. kurultayda özel bir Ģekilde dikkat çekmiĢtir. Azerbaycan 

köylerinde iktisadi-tarım yükseliĢi kaydediliyordu. ġûra hükümetinin terkibinde olan 

varlıklı insanlar faaliyetiyle bu yükseliĢ artmakta idi. Fakat bu zaman köylüler arka 

planda kalıyordu. ġûra hükümeti Amele ve köylü hükümetini her türlü muhafıza etmeli 

idi. Köylerde fakir ve yarım proletarya (emekçi) kısmı Maârife doğru gidiyordu. 

Köylerde medeni ve siyası Maârif iĢlerini kuvvetlendirmek zorunlu idi. Proletarya için 

sosyalizm usulüne geçmek yalnız köylülerin Maâriflenmesi ile mümkündür. Bu iĢe 

yeterince bütçe ayrılmadığında siyasi Maârif iĢleri erteleniyordu. Mahalli bütçelerine 

dâhil edilen siyasi Maârif müesseseleri sürekli fazlalık diye kapatılıyordu. Halk Maârif 

mahalli bütçelerinden 19 faizini teĢkil ediyordu ise onun siyasi Maârif iĢlerine 5 faizlik 

bir yer veriliyordu. XIII. kurultayında köylerin siyasi Maârif meselesine daha fazla 

dikkat ayrılmasını karara alıyorlardı. Köylerde siyasi Maârif iĢleri yaparken öncelikle 

eğitimsiz köy halkına eğitim vermek ilk baĢta geliyordu. Azerbaycan ġûralaĢmasının 

10. yılına kadar Azerbaycan‟da eğitimsizliği aradan kaldırması gerekiyordu. 

Azerbaycan‟ın 15-35 yaĢlı gençlerinin sayısı 808 bin idi. Bu da o demektir ki yılda 116 

bin insana eğitim vererek bu iĢi tamamlayabiliyorlardı. Bu maksatla insanlara eğitim 
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vermek için 300 kadar ibtidai (baĢlangıç) kurslar açmıĢlardı. Bu kurslar kazalarda 

düzenleniyordu. Öğretmenlere yeniden siyasi hazırlık vermekle birçok uğur 

kazanılabilirdi. Bununla öğretmenler yapacakları iĢi, ġûra hükümetinin görevini ve 

komünist prensiplerini anlamak ve okulun siyasi rolünü öğrenmek amacındaydı. Bunun 

için de kıĢ tatilinde öğretmenlere eserler, kitaplar, mecmua ve gazeteler vs. göndermek 

lazımdı. Azerbaycan‟ın Türk dilinde siyasi edebiyatı vardı. Kazalardaki büyük okullara 

yardım ediliyordu, fakat bu iĢte tüm teĢkilatlar birlik olmalı, yardım etmeli idiler. XIII. 

kurultayın kararında XII. kurultaydan sonra devam eden iĢler ve Maârif iĢlerinde ne 

kadar ilerlediğinden bahsetmiĢlerdir. 
120

 

 

3.4 Edebiyat 

ġiirler 

"Lenin" - M.S.Ordubadi      Sene 1924, Sayı 1, s.4 

"ġark kadınının andı" - Rübabe Yakubzade    Sene 1924, Sayı 1, s.4  

"Kız kulesi" - Cafer Cabbarzade     Sene 1924, Sayı 1, s.4 

"Kız kulesi" - Cafer Cabbarzade     Sene 1924, Sayı 2-3, s.41-46 

"Demirçi:- Hikmet Ğafarzade     Sene 1924, Sayı 4, s.38-39  

"Demir" - Hikmet Ğafarzade      Sene 1924, Sayı 4, s.40 

"UnutulmuĢ savad"        Sene 1924, Sayı 5, s.25-26 

" Gizli yara " - Hikmet     Sene 1924, Sayı 7-8, s.49-51 

Kız kulesi 

Kuzgunun sahilinde pek kocaman 

Bir yapı, eski sırlar yuvası, 

Sanki dalmıĢ derin düĢüncelere, 

Duruyor sesizce Kız kulesi. 

Bu yakın geçmiĢin güzel gelini, 

Bakıyor , sanki gam büküp belini, 

YaĢlılar tek hayattan doymuĢ, 

Bakıyor devreye yarım uyumuĢ. 

Bakıyor Turna gök giyimli düze, 

Bakıyor ta uzak-uzak denize; 

DüĢüyor gönlüne geçen iĢler, 

Ah, sevimli, sefalı geçmiĢler... 

Gece, gök bahçeler, yeĢil bağlar, 
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Sevdiğin bekleyip duran çağlar, 

Hatırından geçiyor çocukluğu hep, 

Anası, geçmiĢ evleri, okul. 

Geliyor fikrine hemen о gece, 

Hep nasıl da dayandığı ağaca. 

Cafer Cabbarzade 

Sene 1924, Sayı 1, s.4 

Daim ondan sonra bu ev mehzun, 

ġimdi ondan bu evcik küskün. 

Dört yanından onun sular kurumuĢ, 

Yüksek evler tüm onu bürümüĢ. 

Cafer Cabbarzade 

Sene 1924, Sayı 2-3, s.41-46 

3.5 Tenkit ve Bibliyografi 

Türklerin Eski Tarihi Hakkında ne Okumalı? 

1890 yılına kadar Türk milletlerinin tarih sahnesine çıkmasından önceki zamana 

kadar Türk halkları hakkında Çin kaynaklarından bilgi alınabiliyordu. Çünkü Türkler ile 

Çinliler uzun zaman iliĢkide olmuĢlardı ve Türklerin tek medeni komĢusu Çinliler idi. 

Türk halkları hakkında Sorl Chou, Kieou Mang Chov, Manq Chov vs. verdikleri en 

güzel malûmatlardır. Bu malûmatlar Türk milletinin ilk tarihini, medeniyetini, din 

teorilerini, sosyal ve siyasi kuruluĢunu tasvir ediyorlardı. Çinlilerden sonra Türk hakları 

hakkında Yunan kaynaklarında malumat almak mümkündür. Yunan kaynakları 6. 

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren malumat vermektedir. Türklerle Bizans devleti 

arasında diplomatik ve ticaret iliĢkileri vardır. Bu sebeple de Türkler hakkında birçok 

malumata rastlamak mümkün oluyordur. Türk milleti hakkında en kıymetli malûmatları 

Türklerin kendi kitabelerinde yani “Orhun ve Yenisey” kitabelerinden elde etmek 

mümkündür. Çin tarihçilerinin Türk halklarından bahseden kitapları: 1) Deguignes, 

Histoire generale des Huns, des Turcs, des Mogols etc. Paris, 1756 ( Fransaça) 2) 

Herbelot , Bibliotheque orlentale. ( Fransaça) 3) Visdelou, Supplement a la 

Bibliotheque Orintale, Maestricht 1776 ( Fransaça) 4) Stanislad Kulien Decuments 

historiwues sur les Toukione Traduits des chinois ( lourn. Asiatique 6- e ser. T III u IV , 

Paris 1864)( Fransaça) vs. 
121
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4. SONUÇ 

 

 Süreli yayınlar toplumların kültürlerini, sanatsal yanlarını, sosyal ve siyasi 

yaĢantılarını, umumilikte tüm yaĢam süreçlerini anlamak için en önemli araçlardan 

biridir. Tez konumuz olan "Maârif ve Medeniyet Dergisi" dönemin sosyal yapısını ve 

aynı zamanda siyasi yaĢantısını topluma ulaĢtırmağa çalıĢan edebi, siyasi 

mecmualardandır. Dergi siyasi fikirlere çok az yer veren ve genellikle edebi mevzulara 

dair yazılarla sayfalarını dolduran bir mecmuadır.  

 

 ÇalıĢmamızda "Maârif ve Medeniyet Dergisi'nde" çıkan yazılar türlerine göre 

ayrılarak özellikleri incelenmiĢ ve Ģu bilgilere ulaĢılmıĢtır: burada artık aruz vezninden 

hece veznine geçiĢ ve hecenin Türk diline daha uygun olduğunu düĢünenler, Türkçenin 

inkiĢafı, Türk dilinde mevcut olan yabancı kelimeler, hiç kimse tarafında anlaĢılmayan 

terimler, Ģive ve lehçeler konusuna büyük yer verilmiĢ ve dili sadeleĢtirmek için yeni 

yollar arandığı aynı zamanda bu faaliyetlerin Türkçeye zarar vermeden yapılması 

öğreniliyor.  

 

 Okulların özelliklerinden, ders metodundan, okulların ders sistemi ve ders 

programı çocukların ihtiyaçlarına uygun kurulmasından ve aynı zamanda eğitimsizliğin 

kısa sürede aradan kaldırılması içi Maârif komiserliğinin çalıĢmalarından, pedagoji 

okulların durumundan, öğretmenlerin durumundan, bilgisizliğinden ve yaĢam 

standartlarından bahsediliyor. Akabinde okullarım durumu, öğretmenlerin azlığı ve ders 

kitapların vs. ihtiyaçlarla bağlı bilgiler verilmiĢtir. Dergide tiyatro sahnesinin ne kadar 

vahim bir vaziyette olmasından, bu vaziyetten çıkmak için tiyatro okullarının 

açılmasından ve musikinin durumundan da bahsedilmiĢtir. Derginin asıl amacı halkı 

bilgilendirmektir. Bunun için dergide her alanda makalelere yer verilmiĢtir. 

 

 "Maârif ve Medeniyet Dergisi" Azerbaycan tarih ve edebiyatında büyük öneme 

sahiptir. Dergide bahsi geçen sınır bilgileri Ģu an inkâr olunmakta olan,  Azerbaycan 

halkının en ağır derdi olan Karabağ topraklarında mevcut olan eğitimden, yaĢam 

standartlarından ve orada yaĢayan Türk dilli Azerbaycan halkı ile bağlı yazılı kaynak 

rolü taĢır. Burada yazılan istatistiksel bilgiler hiç bir yerde bulunmamaktadır ve bu 

sebepten de çok değerlidir.   

 

 Aynı zamanda günümüze kadar korunamayan tarihi yapıtlar, saraylar hakkında 

verilen bilgiler ve fotoğraflar bu derginin önemini daha da artırmaktadır. Tüm Türk 

dünyasının dili, dini inancı, edebiyatı ve kültürü dergide çok kapsamlı Ģekilde 

anlatılmaktadır. Akabinde Türk tayfalarının eski zamanlarda nerede ve hangi olayları 

yaĢadığı nakledilmiĢtir.   Ülkede ve dünyada yapılmıĢ önemli bilimsel araĢtırmalar ve 

baĢ veren ilmi ve tıp alanında yenilikler hakkında makaleler halka sunulmuĢtu. Bu 

bilgiler halkın ilmi, kültürel ve sosyal tefekkürünü artırmağa çalıĢmıĢ, milli Ģuurun ve 

milli kimliğin inkiĢaf ettirilmesi yönünde büyük çabalar gösterilmiĢtir.  
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 ÇalıĢmamız sırasında dönemin eğitim sistemine ait makalelerinde siyasetin 

Azerbaycan eğitim hayatına olumsuz etkisini ve komĢu devletlerde aynı eğitim 

stratejisinin yürütülmediğini açık-aĢikâr deliller ve istatistikler vasıtasıyla kapsamlı 

Ģekilde belirtilmiĢtir.  

 "Maârif ve Medeniyet Dergisi" Azerbaycan‟ın ilk ilmi-edebi dergisidir. 

Azerbaycan eğitim hayatı hakkında boĢlukları doldurmaya yardım etmektedir. O 

zamanda Türkçe dersliklerin olmaması, bu sorununu kaldırmak için yeni dersliklerin 

yapılması ve kitapların yazılması veya baĢka dillerden çevrilmesi, Sovyetler döneminde 

eğitim sisteminin kusurları ve yürütülen eğitim stratejisi bu dergi vasıtasıyla gün yüzüne 

çıkarılmıĢtır. Mecmua, XX. yüzyılda Azerbaycan siyasi yapısının Sovyet siyaseti 

tarafından nasıl etkilendiğini öğrenmek için eĢsiz kaynaktır. 

 

 . "Maârif ve Medeniyet Dergisi" ġûralaĢma döneminde faaliyet gösteren ve az 

bulunan dergilerinden biridir. Bu dergilerden yalnız "Maârif ve Medeniyet Dergisi" 

günümüze kadar neĢredilmeye devam etmiĢtir. ġûra denetimi sebebiyle mecmuanın 

ismi defalarca değiĢtirilse de kendi gayesinden uzaklaĢmamıĢtır.  

 

 Dönemin siyasi durumlardan dolayı, Azerbaycan‟ın ĢuralaĢma dönemi hakkında 

bilgi kirliliği ve kıtlığı vardı. Bunun en baĢlıca sebebi Sovyetler kendi iradelerine uygun 

Ģekilde kanıtları değiĢtirerek kendi çıkarları doğrultusunda kanıtları değiĢtirmiĢ veya 

yok etmiĢtir. Fakat bu dergiden edilen bilgiler bilgi kirliliğinin aradan kaldırılmasında  

ve kanıtların ortaya çıkarılmasında önemli kaynaktır.  

  

 Tez konumuzda daha önce Latin alfabesine çevrisi yapılmamıĢ “Maârif ve 

Medeniyet  Mecmuası'nın” çevrilerek özetlenmesi yapılmaya çalıĢılmıĢtır. Sovyetler 

döneminde çıkan ve hala günümüz alfabesine çevrilmemiĢ, gazete ve mecmualardan en 

azından birinin gün yüzüne çıkarak, onun tarih sahnesinde yerini almasını sağlamağa 

çalıĢtık.  

 

 “Maârif ve Medeniyet  Mecmuası'nı” çalıĢırken karĢılaĢılan zorluklardan en 

önemlisi sayfaların yıpranması, yırtılması ve bazı sayfaların olmaması idi. Aynı 

zamanda özel isimlerin yazılıĢındaki hatalar zorlanmaya sebep olmuĢtur. ġiirleri daha 

önce yayınlanan Ģiirlerle karĢılaĢtırarak daha doğru çevirdiğimizi düĢünüyoruz. 

 

 “Maârif ve Medeniyet  Mecmuası'nı” hakkında bir kaç makaleden baĢka 

malumat olmaması bu mecmuanın dilciler, gazeteciler, tarihçiler ve edebiyatçılar 

tarafından kapsamlı Ģekilde araĢtırılmasını gerektirmektedir. Burada yayınlanmıĢ eğitim 

stratejisi, derslik sorunları, tiyatro sorunları günümüzün güncel meselelerindendir. Aynı 

zamanda mecmuda yayınlanan eserler, hikâyeler ve Ģiirler de araĢtırılmaya ihtiyaç 

duymaktadır. 
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EKLER 

 

 

 Bakü'de Ali Darelmuâlimin - öğretmenler şurasının toplantısından (Sene1923,Sayı 10, s.12)  
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Bakü'deAli Darelmuâlimin - öğretmenler mürettebat uygulama okulu öğretmenlerinin 

toplantısı(Sene1923,Sayı 10, s.13) 
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 Hangah- İstihkam yanında bir kule (Sene1923,Sayı 11, s.33)  
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       Hangah- büyük güney duvarının aşağısında olan kitabe (Sene1923,Sayı 11, s.35) 
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 Bakü'de Darelfün tıp fakültesinin tabiat faunası(Sene1924,Sayı 1,s.9 ) 
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Bakü'de Türk tiyatro okulu : Prof. İvanov öğrencilere semineri (Sene1924,Sayı 2-3, s.20) 
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Bakü'de Türk tyatro okulu : öğrenciler seminer dinliyorlar (Sene1924,Sayı 2-3, s.33)  
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 Bakü'de Türk  musiki okulu (Sene1924,Sayı 4, s.23)  

 



112 

 

 

Bakü'de Türk  tiyatro okulunda:mesafe derslerinde maç dersleri (Sene1924,Sayı 4, s.7)  
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Bakü civarında Buzovna köyünde eski han sarayının kapısı XV yüzyıla ait (Sene1924,Sayı 7-8, s.29) 
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Türk  tiyatro okulunda:mesafe derslerinde süngü dersleri (Sene1924,Sayı 4 , s.5) 
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Türk  tiyatro okulunda:plastik derslerinde öğrencilerin durumu  (Sene 1924,Sayı 4, s.17)                   
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Bakü'de Türk  musiki okulu : kaman dersi  (Sene1924,Sayı 4, s.27) 
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 Bakü darülmuâlimat: öğretmen şurasının öğretmenleri ve öğrencileri (Sene1924,Sayı 5, s.5) 
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Maârif Komiserliğinin matbaası: makinalar çalışırken  (Sene1924,Sayı 6, s.14) 
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Maârif Komiserliğinin matbaası (Sene1924, Sayı 6, s.20) 
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Maârif Komiserliğinin matbaası: matbaanın idarisi ve çalışanları  (Sene1924,Sayı 6, s.30) 
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Şeki şehirinde Han sarayı  (Sene1924,Sayı 7-8, s.5) 
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Azerbzycan umumi Maârif çalışanlarının kurultayından (Sene1924,Sayı 7-8, s.13) 
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