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Ön Söz 

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK-2022), 8-10 Haziran 
2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiş uluslararası akademik bir 
kongredir. Üniversitemizin ev sahipliğinde, meslek yüksekokulumuz tarafından ilki 
gerçekleştirilen kongremize başta siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, iktisat, 
uluslararası ilişkiler olmak üzere sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinlerden 
ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilim insanı ile araştırmacı katılım 
sağlamıştır. Sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinlerden çalışmaların ele alındığı 
kongremizde teorik ve pratik düzlemde bilim dünyasına katkı sunması amaçlanan 
107 bildiri sunumu yapılmış ve 35 bildiri ise tam metin bildiriler kitabına 
alınmıştır. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 
düzenlediğimiz I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin (USBK-2022) 
düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bu kitapta tam metin bildirileri ile yer alan 
çok kıymetli bilim insanlarına katkıları için üniversitemiz, meslek yüksekokulumuz 
ve şahsım adına teşekkür eder, kitabın sosyal bilimler alanına yararlı olmasını 
dilerim.   

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Özden 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 
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KENT MEKÂNLARINDA GÜVENLİK TEHDİDİ 
OLARAK GÖÇ 

Murat Sezik 

Öz 
Modern dönemde kent, sanayileşme süreci ile ortaya çıkan, ticaret ve zanaat ile 

geçimlerini sağlayan ailelerin yaşadığı yerleşme birimidir ve insanlara sağlıklı, güvenlikli 
ve modern bir yaşam ortamı sunmaktadır. 

Kentlerin insanlara sunduğu modern yaşam ortamları güvenlik olmadan eksik 
kalacaktır. Yani bir yerleşim yerinde insanların yaşayabilmesinin en önemli şartlarından 
birisi güvenlikli olmasıdır. Bir birey için güvenlik, kendisinin, sevdiklerinin canlarının 
güvende olması, sahip olduğu mallarının güvende olmasıdır. Son dönemlerde yaşanan 
göçler kent mekânlarının güvenliği açısından tartışılan başlıklardan birisi hâline gelmiştir.  
Kent mekânları, savaş, siyasal baskı, terör, doğal afet ve benzeri “itici” nedenlerle 
ülkelerini terk etmek durumunda kalanlara manyetik bir alan oluşturmakta ve “çekici” 
gelmektedir. Mülteciler çoğunlukla işkence gördüğü yerden, etnik temizliğe maruz kaldığı 
topraklardan, tecavüze uğradığı coğrafyadan ya da doğrudan fiziksel saldırı ve askeri 
tehditlerden kaçarak bir başka ülkenin kentlerine gitmek zorunda kalan insanlardır.   

Kentsel mekânlara gelen göçmenlerin yokluk, yoksunluk ve yoksullukla karşılaşma 
ihtimalleri bir yandan kendileri açısından güvensizlik kaynağı olurken öte yandan 
göçmenlerin varlığı yerleşik olanlar açısından güvenlik riski oluşturmaktadır. Yerleşik 
olanlar, göç ederek gelenleri, kültürlerini yozlaştıracakları, dini değerlerini olumsuz yönde 
etkileyecekleri, ekonomi için yük oluşturarak refah kaybı yaşamalarına yol açacakları ve 
benzeri nedenlerle tehdit olarak görmektedir. Bu tehdit algısı yerel halkın göçmenlere karşı 
çeşitli yollarla tepkiselliğini ortaya çıkarmaktadır.  

 Bu araştırmada kent mekânlarında yaşayanların göçle gelenleri hangi 
parametrelerden hareketle güvenlik tehdidi olarak gördüğü ele alınmış ve bu algının 
giderilmesinde merkezi idare ile yerel yönetimlerin daha aktif roller üstlenmesi gerekliliği 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kent Mekânları, Göç, Göçmen, Güvenlik  
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MIGRATION AS A SECURITY THREAT IN URBAN AREAS 
In the modern era, the city is a settlement unit where families that emerged with the 

industrialization process and made their living with trade and crafts, and offers people a 
healthy, safe and modern living environment. 

The modern living environments that cities offer to people will be incomplete without 
security. In other words, one of the most important conditions for people to live in a 
settlement is to be safe. For an individual, security is the safety of himself, his loved ones, 
and the safety of his possessions. Recent migrations have become one of the topics 
discussed in terms of the security of urban spaces.  Urban spaces create a magnetic field 
and are "attractive" to those who have to leave their country due to war, political 
oppression, terrorism, natural disaster and similar "repulsive" reasons. Refugees are mostly 
people who have to flee to the cities of another country by fleeing from torture, ethnic 
cleansing, rape, or direct physical attacks and military threats. 

While the possibility of encountering deprivation, deprivation and poverty of 
immigrants coming to urban areas is a source of insecurity for them, on the other hand, the 
presence of immigrants poses a security risk for residents. The settled people see the 
immigrants as a threat because they will corrupt their culture, negatively affect their 
religious values, create a burden for the economy and cause loss of welfare, and so on. This 
perception of threat reveals the reactivity of local people against immigrants in various 
ways.  

In this research, it has been discussed by which parameters the people living in urban 
areas see the immigrants as a security threat and it has been tried to reveal the necessity of 
the central administration and local administrations to take more active roles in eliminating 
this perception. 

Keywords: Urban Spaces, Migration, İmmigrants, Security, 

1. GİRİŞ 
Göç, insanoğlunun kaderidir. İnsan çok çeşitli gerekçelerle yaşadığı, yurt 

tuttuğu beldeleri terk ederek çoğu kez bir bilinmeze doğru hayata tutunmak için yol 
almaktadır. Tarihsel olarak göç süreci incelendiğinde küresel sermayenin çıkarları 
doğrultusunda gerçekleşen zorla yerinden edilme hareketlerinin de 
azımsanmayacak ölçekte gerçekleştiği ve büyük kitleleri mobilize ettiği 
görülmektedir. Köle ticareti, sömürgecilik akınları, misafir işçilikler bu bağlamda 
gelişen göçmen hareketleri olarak değerlendirilebilir.  

Avrupa ülkeleri hem kolonizasyon dönemi ile dış göçleri hem de sanayileşme 
ile birlikte iç göçleri tecrübe ederek yaşadığından, batı toplumlarının göç süreçleri 
sonucunda şekillendiği söylenebilir (Adıgüzel, 2016:94). Günümüzde kapitalist 
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batı sermaye ve malların bütün dünyada serbest dolaşımını savunurken insan 
hareketliliği ve iş gücünün serbest dolaşımı konusunda oldukça muhafazakâr bir 
tutum sergilemektedir. Başta Batılı devletler olmak üzere dünya devletleri 
güvenlik, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer birtakım nedenlere dayalı 
gerekçelerle ülkesine gelmesini istemediği yabancıların seyahat özgürlüğünü 
kısıtlamaktadırlar. Uluslararası sözleşmeler de devletlere kendi vatandaşı olmayan 
bireyleri mutlak kabule zorlamamaktadır.  

Castels ve Miller yaptıkları bir çalışmada (1993: 12), 20. Yüzyılın ikinci 
yarısını “Göçler Çağı” olarak tanımlamışlardır. Bu tespitte gelişmiş batılı kapitalist 
ülke nüfuslarının %10’nun göçmenlerden oluşması, göçmen kökenli ikinci ve 
sonraki kuşakların hesaba katılmasıyla İngiltere, Almanya ve Fransa’da toplam 
nüfusun %20 kadarının göçmen kökenli azınlıklardan oluşması önemlidir.  

Göçler neticesinde dünyanın farklı ülkelerinde, kent alanlarında hayata 
tutunmak isteyen göçmenlerin acımasız rekabet ile karşılaşması çeşitli ayrışma 
kaynaklarının mağduru veya tarafı olmasına da yol açabilmektedir. 

 Kentin yerel halkı veya siyasi nedenlerle zorunlu göçe maruz kalanlar 
ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde siyasalı tek çıkış noktası olarak görmesi 
hayatı bütünü ile iktidar mücadelesine dönüştürmekte ve hemen her konu ayrışma 
kaynağı olabilmektedir (Tuncel ve Sezik, 2016: 382). Siyasi olmayan konular 
siyasileştiğinde güvenlikleştirme politikalarına dönüşmektedir.  

Bu araştırmada göçmenlerin kent mekânlarında güvenlik sorunu ve tehdit 
olarak görülmesinin altında yatan nedenler tartışılmış ve siyasi söylemlerin etkisi 
üzerinde durulmuştur. Araştırmada literatür taraması ve belge incelemesine dayalı 
nitel bir çözümleme yapılmıştır.    

2. GÖÇ VE GÖÇMENLER  
Göç, “belli bir yerde yaşayan nüfusun doğal veya doğal olmayan gerekçelerle 

bulunduğu yeri terk ederek yer değiştirmesi hadisesi” şeklinde tanımlanabilir. Göçü 
bu tanımdan hareketle anlamaya çalıştığımızda bir mekândan başka bir mekâna, bir 
siyasal birimden bir başka siyasal birime nüfus aktarımı şeklinde gerçekleşen bir 
olgu olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde özellikle uluslararası göç, sadece iş gücü 
göçünden ibaret değildir. Mülteciler, sığınmacılar, doğal afetlere maruz kalanlar ve 
sürgün edilenler uluslararası göç akımının bir parçasıdırlar. Her ne gerekçe ile 
olursa olsun göç edenler yer almak için ulaştıkları topraklarda yeni gelen, 
bilinmeyen ve yabancıdır. Bütün bu sıfatlandırmalar toplumsal olarak henüz 
bütünleşmemiş bir gruba işaret etmektedir.  
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Göçmenlik kavramı ise netleşmiş bir kavram olmamakla beraber, göçün 
nedeni ve hukuki statüsünden bağımsız olarak ikamet ettiği ülkeden ayrılarak başka 
bir ülkeye giden kişi göçmen olarak tanımlanabilir. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
mültecileri de göçmen kategorisine almıştır. Ancak örgüte göre, her mülteci 
göçmen sayılsa da her göçmen mülteci değildir (www.dw.com. Erişim tarihi: 
21.04.2022). 

Uluslararası toplumu en fazla endişelendiren göçmenler düzensiz göçmen 
olarak tanımlanan kişi ve gruplardır. Avrupa Komisyonu'na göre; "göç alan 
ülkeler” göç düzenlemelerinin gerektirdiği izin ve belgelere sahip olmaksızın 
ülkeye giriş yapan, buraya yerleşen ya da burada çalışanları "düzensiz göçmen” 
olarak tanımlıyor. Göç veren ülke için ise "düzensizlik” genellikle geçerli bir 
seyahat belgesi olmaksızın ülke sınırını geçen ya da ülkeyi terk edebilmesi için 
gereken idari yükümlülükleri yerine getirmeyenleri ifade etmektedir. Birleşmiş 
Milletler (BM) 2015 Göç Raporu’na göre, dünya genelinde uluslararası 
göçmenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.  2000 yılında 173 milyon olan 
göçmen sayısı 2010’da 222 milyona, 2015’de ise 244 milyona ulaşmıştır.  İç göçler 
ile birlikte hesaplandığında göçmenlerin sayısı 1 milyara yaklaşmaktadır. Bu da 
günümüzde her yedi kişiden birinin doğduğu yerde yaşamadığını yani göçmen 
olduğunu göstermektedir (Adıgüzel, 2016:8). 2019 yılında BM tarafından 
yayınlanan raporda ise dünyada 271 milyon 642 bin 105 uluslararası göçmenin 
bulunduğu ve son otuz yılda uluslararası göçmen sayısının yaklaşık %78 oranında 
artış gösterdiği görülmektedir. Dünya Göç Raporu’na göre, Suriye "en çok mülteci 
veren", Türkiye de "en çok mülteciye ev sahipliği yapan" ülke olurken, Hindistan 
"en çok göçmen veren", ABD ise "en çok göçmene ev sahipliği yapan" ülke olarak 
belirlenmiştir.  

Göçmen ve mülteci kavramları uluslararası literatürde birbirinden ayrı iki 
kavram olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle mülteci (Refugee) tanımına yer 
vermek gerekir. 1951 Cenevre Sözleşmesine göre mülteci; ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme 
uğrayacaklarından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen kişi olarak tanımlanmıştır.  

Dünya genelinde göçler büyük kentlere doğru akma eğilimi göstermektedir. 
Çünkü büyükşehirler iş fırsatları, yeni gelenlerin akraba veya tanıdıkları ile iletişim 
kurma imkânlarını, eğitim ve sağlık kurumlarına erişimi daha mümkün 
kılabilmektedirler. Bu ve benzer nedenlerle gerçekleşen göçler neticesinde büyük 
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kentlerin bir kısmında göçmen nüfus toplam nüfusun üçte birinden fazla olmuştur ( 
Ör: Sidney, Londra, New York). İstanbul’un da içinde bulunduğu dünyanın büyük 
kentlerinde de her geçen yıl göçmen nüfus artmaya devam etmektedir 
(Olsson,2020:7). 

Türkiye Avrupa ile Asya’yı bağlayan konumu ve tarihsel bağları nedeniyle 
eskiden beri göçmenler için çıkış, geçiş ve varış noktası olarak düşünülmüştür. 
Hızlı bir kentleşme sürecine 1950’li yıllarla giren Türkiye’de bu süreç devam 
etmektedir. Kentlere yaşanan iç göç ve dış göç akınlarının kentsel bölgelerde arazi 
kullanımı belediye hizmetleri ve kent güvenlik sistemleri üzerinde zorluklar 
çıkardığı söylenebilir.   

3. KENT MEKÂNLARI VE GÜVENLİK   
Kent mekânları, kentlilerin, kentteki yabancıların, marjinal grupların, 

farklılığını ve biricikliğini vurgulamak isteyenlerin bir şekilde kendi yaşam 
alanlarını inşa ettikleri, alt kültür cemaatlerini oluşturdukları, kendi kimliklerini 
yeniden ürettikleri, kentin kozmopolitesi içinde ontolojik birer aidiyet alanı olarak 
kurabildikleri yerlerdir (Aytaç, 2017: 3). Ayrıca kentler gelenekleri, yaşam 
şekilleri, coğrafi ve topoğrafik özellikleriyle diğerlerinden ayrılan özgülüklere 
sahiptir. 

Kent mekânları kentin biçimsel oluşumunun en önemli öğesidir ve tüm kent 
dokusu mekândan türemekte ve mekân çevresinde oluşan ilişkiler ağı ile birlikte 
bir bütün oluşturmaktadır (Şahin, 2021:6). Kent sakinleri için tesadüfi 
karşılaşmalar ya da bilinçli buluşmalar yaratan mekânlar bir arada olma, konuşarak 
haber alma, paylaşma, kültür üretme, dayanışma ve etkileşim içinde olmaya imkân 
sağlayan yerlerdir. Toplumsal mekân, gündelik yaşamın olmazsa olmazıdır 
(Lefebvre 2010: 245).  

Kenti oluşturan ve içinde konuşlanmış caddeler, sokaklar, mahalleler ve 
buralarda inşa edilmiş olan müzeler, sanat galerileri, tiyatrolar, konser salonları, 
sosyal klüpler, yayınevleri, kitapevleri, üniversiteler, salonlar, cafe/kahvehaneler, 
restoranlar, oteller vs. aynı zamanda, kentlilerin yöneldiği ve sosyal temsiliyete 
sahne olan yerlerdir (Aytaç, 2017: 10).  

Kent mekânları insanoğlu için vazgeçilmez alanlardır. Bu mekânlar, kentlerde 
yaşayan insanlar için hayatın aktığı yerlerdir. İnsanlar sokakları kullanarak hayata 
karışır, binalar barınma ihtiyaçlarını karşılar, alışveriş mekânları ve eğlence 
merkezleri insanlara sosyalleşme imkânı sağlar. Hava limanları, tren istasyonları, 
otogarlar sevenleri birbirine kavuştururken hastaneler derde derman olur (Begeç, 
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2020: 35).  Bir anlamda kentler yaşam için insanlara her şeyi sunar. Fakat aynı 
alanlarda güvenliği tehdit eden her türlü ortam da mevcuttur. Beyaz kadın ticareti, 
kumar, fuhuş, silah, insan ve uyuşturucu ticareti, kara para aklama vb. gibi kolay 
para sağlayan yasa dışı faaliyetler için de uygun ortam sağlar. Bu ortamları 
kullanan yapıları çeşitli faaliyetleri, kentte korku ve paniğe sebep olduğu gibi 
kentlerde yaşayan yerel halkın kentlerini terk etmesine kadar varan sonuçlar 
doğurmaktadır (Yılmaz, 2019:221). 

Bütün kent mekânları ile suç arasında iki yönlü etkileşim vardır; Mekân suç 
işleme için elverişli ise gelir seviyesi yüksek olanlar güvenlik endişesi ile bu 
alanları terk etmekte ve bunun sonucu bu yerler ıssız kalmakta ve geliri olmayan, 
suç işleme potansiyeli olabilecek kişilere bırakılmaktadır (Ataç, 2007: 18-19). 
Kentte gelir seviyesine göre kimi yerleşim alanları suçu engelleyici yapıdayken 
kimi alanlar ise suçu teşvik ettiğinden kent mekânlarında güvenlik günümüzde her 
zamankinden daha önemli hâle gelmiştir. Kentin güvenliği de ancak bu mekânların 
güvenliğinin sağlanabilmesi ile mümkündür. Örneğin, mahallelerdeki sokaklar iyi 
kullanıldığında emniyetlidir. Boş sokak genellikle emniyetsizdir. Sokağı izleyen 
gözler yani sokağın doğal sahipleri olmalıdır. Sokağın binaları sokağa bakıyor 
olmalı, binalar arkalarını ya da boş taraflarını sokağa dönüp sokağı 
körleştirmemelidir. Kaldırımlarda hemen her zaman birileri bulunmalı ve sokağa 
bakan etkin gözlerin sayısı artırılmalı. Bunun için de binalarda oturanların belli 
kesimine sokağa bakma mazereti yaratılmalıdır (Jacobs 1993: 55).   

Güvenlik, birçok disiplin tarafından ele alınan ve kavramsallaştırılmaya 
çalışılan bir kavramdır. Uluslararası güvenlik, Ulusal güvenlik, kentsel güvenlik 
gibi birtakım farklı disiplinlerin güvenlik tanımına yaklaşımları da farklılaştığından 
ortak bir güvenlik tanımı bulmak oldukça güçtür.  Güvenlik, İnsanın doğumundan 
itibaren gündemine giren hem bireysel hem de toplumsal bağlamda önemini her 
zaman koruyan bir kavramdır. Bir birey için güvenlik denildiğinde anladığı şey, 
yakınlarının ve kendisinin canının güvende olması, mallarının güvende olması ve 
bu güvenli durumun sürdürülmesidir. Güvenlik, varlığını koruma ve sürdürme 
amacı taşıyan her davranış biçiminde karşılaşılan bir olgudur ve yaşamanın temel 
dinamiklerindendir. Güvenlik kavramı daha çok güvensizlik ihtimallerinin ortadan 
kaldırılması durumunu ifade eder. Güvensizlik ihtimalleri ise şiddete maruz kalma, 
yokluk, yoksullukla karşılaşma ihtimalleri demektir. Güvensizlik ihtimalleri risktir 
ve riskler de gerçekleşme yakınlığına bağlı olarak endişe ve korku yaratırlar. 
Dedeoğlu’nun (2020:29) Uluslararası Güvenlik ve Strateji çalışmasında ortaya 
koyduğu tehlike, risk ve hedef arasındaki ilişki konumuz açısından önemlidir. 
Tehlike olarak görülen her durum insanlar için tehdittir. Tehdit, bir yanıyla gerçek 
olgu ve olaylara dayanırken bir yanıyla da algı ve tahminlere dayanmaktadır.  
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Riskten söz edilebilmesi için öncelikle bir tehlike ve o tehlikenin 

ilişkilendirildiği bir hedef gereklidir. Dolayısıyla risk, tehlike ile hedefin kesişme 
noktasında yer alır. Konunun anlaşılması için örnek bir olay verilebilir. Kendisini 
ve ailesini korumak güdüsüyle bir silah sahibi olan komşunun evde silah 
bulundurması risk, ev sahibinin silahı eline alması tehlike, o silahı vuruş 
pozisyonuna getirmesi tehdit olarak kabul edilir (Dedeoğlu, 2020: 32). 

Toplumsal güvenliğe dair tehditleri, göçler, yatay rekabet, dikey rekabet ve 
demografik tehditler şeklinde saymak mümkündür. Birey düzeyinde algılanan 
tehditler ise yerinden edilme, statü kaybı, gelir kaybı, gibi durumlar şeklinde 
sıralanabilir.  Herhangi bir ülkede merkezi idare veya yerel düzeydeki yönetim 
mekanizmalarında herhangi bir konunun siyaset yapıcılar tarafından güvenlik 
konusu olarak ele alınmaya başlanması, bu konunun tehdit olarak görüldüğü ve en 
azından söylem yoluyla tehdidin inşa edildiği bir durum olarak karşılaşılmaktadır. 
Bu tehditlere karşı alınacak önlemlerin meşrulaştırılması süreciyse, 
güvenlikleştirme olarak adlandırılmaktadır.   

Tablo 1: Güvenlikleştirme Süreci 
Siyasi Olmayan Siyasileşmiş Güvenlikleştirilmiş 
Devlet Mesele ile 
İlgilenmez 

Konu, Standart siyasi sistem içinde 
yönetilir 

Konu, güvenlikleştirme eylemi 
yoluyla bir güvenlik sorunu olarak 
sunulur 

Konu Kamusal 
tartışmalarda yer 
almaz 

Konu, Kamusal tartışmanın bir 
parçasıdır. Hükümetin karar vermesi, 
kaynak tahsis etmesi ve toplumsal 
yönetişim türlerini gerektirir.  

Bir güvenlikleştirici aktör, 
siyasileşmiş olan konuyu, referans 
nesnesinin varlığına tehdit olarak 
sunar. 

Kaynak: (Şahin ve Oğultürk, 2020: 136). 

Kentlerde güvenlik, son zamanlarda merkezi yönetimlerin ve yerel 
yönetimlerin üzerinde durduğu önemli konular arasına girmiştir. Bunun temel 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

8 

nedenleri kent alanlarında yaşayanların can ve mal güvenliklerinin ciddi soruna 
dönüşmesi ve sürekli olarak büyüyen kentlerde kontrolün daha da zorlaşmasıdır. 
Küreselleşme ile birlikte kentler, devletlerden daha ön planda olmaya 
başlamışlardır. Çünkü kentler artık ekonominin lokomotifidir. Ekonomisi güçlü 
olan kentler, cazibe merkezi olmakta ve bu cazibe sadece ülke sınırları içinde değil 
uluslararası boyutta da olmaktadır. Ülke içinden ve ülke dışından bu cazibeye 
kapılan sayısız insan göç etmektedir (Deyan, 2014:40). Nüfusun artması kentlerde 
yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Kentlerdeki sosyal tabakalar yeniden 
şekillenmekte, böylece kentlerde sınıf farklılıkları ve her sınıfın kendine has 
istekleri ortaya çıkmaktadır. Bu ortak kaygıların başında ise güvenlik gelmektedir.  
Kentlerde güvenlik denildiğinde ilk akla gelen kavram “asayiş”dir. Asayiş “bir 
yerde korku ve kaygı verici hiçbir şeyin bulunmayışı durumu, düzen ve güvenlik 
içinde bulunma hâli” olarak tanımlanabilir.  

Kentlerde asayişi bozan durumlar incelendiğinde karşımıza aşırı göç ve hızlı 
kentleşme, yoksulluk, denetim yetersizliği gibi durumlar çıkmaktadır. Avrupa 
kentsel şartı kentlilerin haklarını sayarken ilk önce güvenlikten söz etmiş “suç, 
şiddet ve yasadışı olaylardan arındırılmış emin ve güvenli bir kentte yaşam hakkı” 
önemsenmiştir. Kentsel yaşamda suçluluğun artmasında, kalabalık, karmaşa, 
komşuluk ilişkilerinin zayıflaması, toplum ve aidiyet duygusunun yitirilmesi, aile, 
okul ve çevre gibi sosyal kontrol unsurlarının etkinliğinin azalması, gelir 
dağılımındaki eşitsizlikler (Henden ve Korkmaz, 2006:75) gibi durumlar etkili 
olmaktadır.  

4. KENT GÜVENLİĞİNDE GÖÇMENLER 
Göçün ve göçmenlerin güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi beraberinde 

birden çok tartışmalı soruyu doğurmaktadır. Bu sorulardan öne çıkanı, kimin 
güvenliğinin tehdit altında olduğu sorusudur devletin mi, insanların mı?  

Yerleşik olanların mı, göç ile gelenlerin mi? Kent mekânları mı kırsal alanlar 
mı?  Bu soruların yanıtını aramak kolay olmamakla beraber kentler üzerinden 
başlayıp diğer aktörlere doğru giden bir değerlendirme yapılabilir. Kentlerin 
büyümesiyle bireylerin içinde bulunduğu toplumla kurdukları iletişim dolaylı 
ilişkiler olmuştur. İkincil ilişkilerin artması da kent mekânlarında ahlaksızlık ve suç 
oranlarının artması sonucunu doğurmaktadır. Park’a göre Yerel bağlılıkların ve 
birincil grupların çökmesi, kısıtlama ve yasaklama gücünün zayıflamasına sebep 
olmuştur (2015:63). Park “Nüfusun sabit olmadığı, aile ve çocukların evin dışında, 
çoğunlukla şehrin farklı yerlerinde meşguliyetlerinin olduğu; binlerce kişinin 
yıllarca yan yana, baş selamı vermekten öteye gitmeyen bir tanışıklık hâliyle 
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yaşadığı büyük şehirlerde, birincil grupların samimi ilişkileri zayıflar ve bu 
ilişkilerden güç alan ahlak düzeni bozulmaya başlar.” Park bunun dışında, Chicago 
örneği üzerinden büyük şehirlerde göçmenler ve suçluluk üzerine yorumlar da 
yapmıştır. Ona göre büyük şehirlerde göçmenler üzerinden konuşulan suç sorunu 
genel olarak asimilasyon problemidir. Göçmenlerin ülkelerinden getirdikleri 
toplumsal ritüel ve ahlaki düzen Amerikan ortamında kendini korumakta başarılı 
olmuş, fakat yerel adetlere dayanan bu toplumsal kontrol ikinci kuşakla birlikte 
dağılmıştır. 

Kentlerde dış göçlerle oluşan gettolar bir yandan bulundukları kentin 
dokusundan, kültürel, entelektüel ve ekonomik açıdan farklılıklar gösterirken öte 
yandan buralarda yaşayanları kent yaşamından izole etmektedir (Erkan, 2010:29). 
Gettolaşma dış göç alan bütün toplumlarda kentlerdeki toplumsal tabakalaşmaya 
göre ayrımlaşmış alanlardan başka sadece belli göçmen grupların oluşturduğu 
yaşam alanlarıdır. Bu alanlarda yaşayanlar kentin diğer sakinlerinden gelir, 
çalıştıkları iş, vb. kıstaslara göre farklı olmakla kalmayıp, yaşam tarzları, etnik 
kökenleri kültürleri, dinleri ve bazen de derileri bakımından farklılık 
göstermektedir.    

Park, kente gelen her göçmen grubun önce merkeze yakın yoksul semtlere, iş 
alanlarına yakın geçiş bölgelerine yerleştiğini, kendinden olmayanı kovarak getto 
bölgeleri ürettiklerini savunmuştur. İktisadi durumu düzelen göçmenlerin 
Amerikan toplumunun değerlerini daha kolay benimsemesinden dolayı merkezden 
daha uzak bölgelere, dış halkalara kaydığını ifade etmiştir. Louis Wirth’de bu 
düşünceye benzer bir yaklaşımla kentliliğin ırklar, halklar ve kültürler üzerinde 
eritme potası işlevini gördüğünü söyler (Arlı, 2012:130). Kentlerin sahip olduğu 
nüfusun karakteristiği, toplumsal yapıyı etkileyerek toplumda var olan sosyal 
kontrol gücünü zayıflatarak suç için uygun ortam oluşmasına kaynaklık ettiği 
söylenebilir (Özensel, 2012:372).  Birçok çalışmada kentler, pazar yeri ve 
yabancıların dünyası olarak tanımlanmış, kent ve çevresinin suçu ortaya çıkardığı 
zikredilerek, kentlerin her dönem suçun önemli bir mekânı ve artan oranda 
suçluluğun varlığını sürdürdüğü yerler olarak görülmüştür.    

Merton tarafından ortaya konulan “gerilim teorisi” göçmenlerin kent 
mekânlarındaki suçluluk durumlarını açıklamada önemlidir.  Gerilim teorisine göre 
suç, eşitlikçi bir nitelikten yoksun toplumsal yapıların sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Toplumda eşit imkân ve fırsatlara sahip olamayan grup veya 
bireylerin toplumun meşru olarak addettiği amaçları gerçekleştirmek için illegal 
yollara sapabileceklerini varsaymaktadır. Teoriye göre suç, kent mekânlarında 
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toplumsal engellenme veya yasal bazı yolların bloke edilmesinin sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Suç yönelimi, meşru fırsatlar ve bu fırsatlara yasal yollardan 
ulaşmanın imkân dâhilinde görülmemesi durumunda, bireyler tarafından maddi 
hedeflere ulaşmak için yenilikçi bir alternatif veya seçenek olarak kabul 
görmektedir. Bir anlamda, düşük eğitim düzeyine ve zayıf bir ekonomik yapısına 
sahip olan çok sayıda vasıfsız göçmenin yerleştikleri bölgeye yeterince nüfuz 
edememeleri nedeniyle bir tercih veya seçenek olarak suça yönelmeleri 
muhtemeldir (Kızmaz, 2018: 568). 

Göçmenler kentsel mekânlara geldiğinde ortaya çıkardıkları ilk güvenlik 
tehdidi gecekondulaşmadır. Gecekondu bölgeleri çoğunlukla kırdan kente 
gelenlerin hazine arazisi ya da sahipli araziler üzerine inşa ettiği derme çatma 
yapılarak olarak belirmiştir. Bu alanlar birçokları tarafından “radikalizmin sıcak 
yatağı” olarak tanımlanırken bazı çalışmalarda buralarda yaşayanlar, yeni girdikleri 
topluma uyum sağlamaya çalışanlar olarak görülmektedir (Tekeli, 1982: 319). 
Gecekondularda yaşayanlardan kente uyum sağlayanlar bir süre sonra buralardan 
kentin daha seçkin alanlarına göç etmekte buralara ise kente yeni gelen veya meşru 
fırsatları yakalayamayan göçmenler yerleşmektedir. Gecekondu mahalleleri bu hâli 
ile bir yandan kente uyum sağlamayı kolaylaştıran tampon bölge işlevi görürken 
diğer yandan kent suçluluğunun mekânları olabilmektedir.  

Kentler toplumsallaşmanın ve kültürel miras aktarımının sağlandığı yerler 
olmakla beraber öncelikle içinde bulunduğu ülkenin milli kültürünü, manevi 
değerlerini genç kuşaklara aktaran mekânlar olarak da öne çıkmaktadır. Ayrıca her 
bir kent ve o kentte yaşayan insanlar kendine özgü unsurları ile diğerlerinden 
ayrılmaktadır. Göçmenlerin kentlere yoğun bir şekilde akın etmesi, onların kentin 
kimlik özelliklerinin dışında birtakım kültürel öğelere sahip olmaları kentliler 
açısından bir tehdit ve güvenlik sorunu olarak algılanabilmektedir.  Ayrıca kente 
göçle gelen ve buralarda yaşayan fakat onun değerlerine adapte olamayan bireyler 
kendilerini yalnız, yetersiz ve değersiz hissetmektedirler. Kendileri hakkında 
hissettikleri bu olumsuz düşüncelerden kurtulmak için bu bireylerin başvurduğu 
yollardan bir tanesi de şiddet olabilmektedir.  

Göçmenler ve suçluluk ilişkisini inceleyen araştırmaların önemli bir kısmında 
göçmenlerin bulunduğu kentsel alanlarda suç oranlarının arttığı ve göçmenler 
arasında hapis oranlarının yüksek olduğu ifade edilmektedir. Bu çalışmalarda 
göçmenlerin kent mekânlarındaki suç oranlarının yüksekliği göçmen gruplardaki 
genç erkek nüfusun fazlalığına, eğitim ve iş becerilerinin düşüklüğüne, kent halkı 
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ile göçmenler arasındaki kültür çatışmalarına, asimilasyon politikalarının olumsuz 
sonuçlarına bağlanmaktadır (Kızmaz, 2018: 405, Yaşar 2013:125). 

Kentlere yapılan göçler kent sakinlerini iş olanakları açısından da tedirgin 
edebilmektedir. Zira iş olanakları açısından yaşanan rekabet beraberinde kötüleşen 
yaşam koşullarını getirmekte bu durum da yabancı düşmanlığını 
körükleyebilmektedir. Bu durum popülist politikaları ve şiddet içeren aşırılıkları 
besleyerek kentlerde güvenliksiz ortamların doğmasına yol açabilmektedir. 
Siyasilerin göçmenleri bir güvenlik tehdidi olarak görmesi ve buna ilişkin 
söylemlerin artması göçmenlere olan yaklaşımları etkilemekte ve çok kültürlü 
politikalardan geriye gidişe yol açabilmektedir. Zira 11 Eylül olaylarından sonra 
tüm dünyada Müslümanların karşı karşıya kaldığı durum, ülke siyasetini ve yerel 
siyaseti belirleyen siyasi aktörlerin söylemleri ile şekillenen sorunlu bir durum 
hâline gelmiştir.  

Göçmenlerin yaşadıkları kent alanlarında yerel halkın daha fazla dikkatini 
çekmesi ve fark edilmeleri siyasilerin söylemleri neticesinde gerçekleşmekte ve 
güvenlik sorunu olarak görülmektedirler. Göçmen karşıtı söylemler geliştiren 
siyasilere en son ve en net ifadeler Polonyalı Milletvekili Dominik Tarczynski’ ye 
ait.  Katıldığı bir TV programında “Şu ana kadar bir tane bile Müslüman mülteci 
almadık. Bir tanesi bile Polonya’ya giremeyecek. Fakat iki milyon Ukraynalı aldık. 
Bununla Gurur duyuyorum.” İfadesi batının Müslümanları ne kadar büyük bir 
güvenlik tehdidi olarak gördüğünü göstermesi bakımından önemlidir 
(www.yenisafak.com).  

Türkiye'de de son zamanlarda yaşama tutunmaya çalışan göçmenler de diğer 
ülkelerde olduğu gibi siyasetin gündeminde ilk sırada yer almaya başladı.  Başını 
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çektiği "göçmen karşıtlığı" giderek 
taraftar bulmaya başladı. Sığınmacıların gönderilmesi hususunda Özdağ ve partisi 
yalnız değil. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefetteki 
birçok partinin temsilcisi de benzer görüşleri savunmakta ve Suriyelilerin geri 
gönderileceğini dillendirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan “Suriyeli kardeşlerimizin 
gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" 
ifadelerini kullanması ve Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye'de geçici koruma statüsü ile 
bulunuyorken asayişi bozanların derhal, gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı 
edilmesi gerektiğini söylemesi de göçmenler üzerinde olumsuz bir kamuoyunun 
oluşmasına ve kent alanlarında sorun çıkaran kişiler olarak daha fazla dikkat 
çekmelerine yol açmaktadır.  
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5. SONUÇ 
Son yıllarda yoğun göç alan kent mekânlarında güvenliğin sağlanması, 

toplumsal düzeni ve güven artırımını sağlayacağından yerel yönetimler ve merkezi 
idarenin üzerinde özenle yoğunlaşması gereken konulardan birisi hâline gelmiştir. 
Özellikle kent yöneticilerinin, tanıklık ettiğimiz kitlesel göç hareketliliği karşısında 
duruma direnmek yerine kabul ederek göçmenlerin kent sistemleri üzerinde 
oluşturabileceği baskıları ve istenilmeyen durumları ortadan kaldıracak planlar 
yapmaları oldukça önemlidir.  

Kente göçle gelenlerin büyük bir kısmının plansız ve hassas toplulukların 
yaşadığı bölgelere yerleştiği bilinmektedir. Bu durum çoğunlukla burada 
yaşayanlarla kentin diğer semtlerinde yaşayanlar arasında gerilimler 
doğurabilmektedir.  Bunun dışında kentlerde yaşayan yerel hakla göçmenler 
arasındaki dil, kültür, yaşam farklılıklarının dikkate alınması gerekmektedir. Aksi 
hâlde yer yer görülen dini, etnik-mezhepsel kutuplaşmaların daha ciddi kent 
güvenlik sorunlarına dönüşeceğinin farkında olunmalı ve buna uygun politikalar 
üretilmelidir.  

Yoğun göç alan kentlerde meydana gelen asayiş sorunlarının başlıca 
müsebbibi olarak göçmenlerin görülmesi gibi bir yanlış anlayış kent güvenliğini 
önemi ölçüde tehdit edebilecek provakatif eylemlere yol açabilecektir.  Bu nedenle 
yerel idareciler, kente göçle gelenlerin entegre olabilmesi için çeşitli süreçler 
işletmelidir.  
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TRB2 BÖLGESİNDE GÖÇ OLGUSU  

Asima İsaoğlu - M. Akif Arvas 

Öz 
Göç, antik çağlardan beri her dönemde farklı sebeplerden dolayı meydana gelen bir 

olgudur. Göçün sebeplerine bakıldığında en önemli sebep olarak ekonomi ile 
karşılaşmaktayız. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve sürdürülebilir hâle 
getirilmesi her ülkenin öncelikli konularından biri olmasına rağmen, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerin önemli bir yapısal sorunu olarak 
varlığını sürdürmekte ve önemi giderek artmaktadır. Türkiye, bölgesel gelişmişlik farklarını 
azaltmak ve mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için 1960 yılından bu yana yoğun bir 
şekilde mücadele etmektedir. Ancak bu farklılıklar günümüzde önemini korumaya devam 
etmektedir. Bu bağlamda, Van Muş, Bitlis ve Hakkâri illerinden oluşan TRB2 bölgesi 
Türkiye'deki bölgeler arasında en az gelişmişlik düzeyine sahiptir. Dolayısıyla, TRB2 
bölgesinden Türkiye'deki diğer bölgelere her dönemde yuğun göçler olmaktadır. TRB2 
bölgesinde net göç ve net göç hızı son yıllarda sürekli negatif seyretmektedir. Bunun temel 
sebebi bölgenin sürekli olarak aldığından daha fazla göç vermesidir. Bu bağlamda, bölgenin 
göçünü azaltmak için istihdam olanakları artırılmalıdır. Bölgedeki işletmeler çoğunlukla 
küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Bu sebeple sanayi sektöründe istihdamı artırma 
imkânları oldukça kısıtlıdır. Diğer taraftan, bölgenin hayvancılık ve tarım faaliyetlerine 
uygun olmasından dolayı tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırıcı yöntemlerin 
yaygınlaştırılması ve yeni projelerin yapılması kırsal göçü azaltacağı düşünülmektedir. 
Çalışma, bu bağlamda TRB2 bölgesindeki göç olgusunu ele almaktadır. Bu bağlamda, 
çalışmada genel olarak göç olgusuna değinilmiştir ve TUİK’ten elde edilen veriler ile 
yıllara göre TRB2 bölgesindeki göç miktarları ele alınarak göçün sebeplerine değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, TRB2 Bölgesi, Ekonomi, İstihdam 
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MIGRATION IN TRB2 REGION  
Abstract 

Migration is a phenomenon that has occurred for different reasons in every period 
since ancient times. When we look at the reasons for migration, we encounter the economy 
as the most important reason. Although reducing regional development disparities and 
making them sustainable is one of the priority issues of every country, it continues to exist 
as an important structural problem of all countries, especially underdeveloped and 
developing countries, and its importance is gradually increasing. Since 1960, Turkey has 
been struggling intensely to reduce regional development disparities and to eliminate them 
as much as possible. However, these differences continue to maintain their importance 
today. In this context, TRB2 region consisting of Van Muş, Bitlis and Hakkâri provinces 
has the least development level among the regions in Turkey. Therefore, there are massive 
migrations from TRB2 region to other regions in Turkey in every period. Migration rate in 
the TRB2 region have been constantly negative in recent years. The main eason for this is 
that the region constantly gives more immigration than it receives. In this context, 
employment opportunities should be increased in order to reduce the migration rate of the 
region. Businesses in the region are mostly small and medium-sized enterprises. For this 
reason, opportunities to increase employment in the industrial sector are very limited. On 
the other hand, due to the fact that the region is suitable for livestock and agricultural 
activities, it is thought that the dissemination of productivity-enhancing methods in 
agriculture and animal husbandry and the implementation of new projects will reduce rural 
migration. In this context, the study deals with the migration phenomenon in the TRB2 
region. In this context, the phenomenon of migration is generally mentioned in the study 
and the data obtained from TUIK and the amount of migration in TRB2 region by years are 
discussed and the reasons for migration are mentioned. 

Keywords: Migration, TRB2 Region, Economy 

1. GİRİŞ 
Antik çağlardan günümüze kadar uzanan ve insanlık tarihini derinden 

etkileyen kitlesel göçlerin sebeplerine bakıldığında, göçün yapıldığı yere ve 
zamana göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle göç birbirinden oldukça farklı 
sonuçları da beraberinde getirmiştir. 

Göç, insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen bir olgudur. 
Göç kavramı hem sınıflandırma hem de tanım açısından zaman içinde 
genişlemiştir. Göç hareketi mekânsal bir değişim olarak görülmesine rağmen göç 
eden birey ve göç alan topluluklar için psikolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel 
sonuçları olan bir durum olarak kabul edilmektedir (Akyıldız, 2019: 27). Göç 
konusu ayrıca günümüzde birçok ülkenin değişmez gündemi olmuştur. 
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Tarihsel süreç içerisinde bireyler her zaman bulundukları bölgeden başka 
bölgelere göç etmişlerdir. Kısaca yer değiştirme şeklinde tanımlanan göç eylemi en 
az insanlık tarihi kadar eskidir (Ekici ve Tuncel, 2015: 10). Göç eylemi aktif bir 
süreç olmasından dolayı bireyleri, toplumları ve devletleri etkilemesinin yanı sıra 
çok yönlü nedenleri ve sonuçları olmasından dolayı akademik çalışmalara konu 
olan bir olgu hâline gelmiştir. Göç, sebepleri veya etkilediği alan ne olursa olsun, 
insanın odak noktası olması gereken bir süreçtir. Ekonomik nedenler ile 
gerçekleşen göçler, itici güçler içerdiği için bir kırılmayı sembolize ederken, diğer 
taraftan savaş kaynaklı gerçekleşen zorunlu göçler göç eden bireyi derinden 
etkilemektedir (Lee, 1966: 49). 

Farklı dönemlerde insanlar çeşitli nedenlerle yaşadıkları toprakları terk etme 
ve yeni yerlere gitme ihtiyacı hissetmişlerdir. Özellikle günümüzde sürekli gelişen 
teknolojiyle beraber bu yer değiştirme eylemi daha hızlı bir şekilde 
gerçekleşmektedir. Buna göre, eski zamanların aksine günümüzde mesafenin ne 
kadar uzak olduğu önemini yitirmiştir. Meydana gelen her göç hareketi gönüllü 
değildir. Nitekim göç olgusu açıklanırken en çok üzerinde durulan olgu zorunlu 
göç ve gönüllü göç ikilemidir. Yukarıda belirtildiği gibi, her göç çeşitli sebeplere 
dayanmaktadır. Ekonomik veya eğitim amacıyla gerçekleşen göçler çoğunlukla 
gönüllü olmakla birlikte; Doğal afet, kriz, savaş gibi sebeplerle yapılan göçler ise 
zorunlu olarak gerçekleşen göçlerdir (Akyıldız, 2019: 29). 

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri yoğun bir şekilde göç 
alan ve göç veren bir ülke olmuştur. Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi 
gören, başka bir değişle Avrupa’ya açılan kapı olarak görülen Türkiye eskiden 
transit ülke iken, günümüzde hedef ülke konumuna gelmiştir. Ancak Türkiye sahip 
olduğu büyük nüfusu ile kitlesel bir göçü kaldıracak düzeyde olmamıştır. Çünkü 
her ne kadar göç bağlamında hedef ülke konumuna gelse de Türkiye’deki bölgelere 
bakıldığında, bölgelere arasında ciddi eşitsizlikler ve dengesizlikler mevcuttur. 
Mevcut olan bu eşitsizliklerden dolayı Türkiye’nin bazı bölgelerinden diğer 
bölgelere yoğun bir göç dalgası yaşanmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye’deki 
bölgeler arasında ciddi bir şekilde gelir eşitsizlikleri meydana gelmekte ve göç 
edilen bölgenin ise nüfus yapısı değişmekle beraber doğan barınma ihtiyacından 
dolayı betonlaşma oranı artmaktadır. Bu bağlamda, örneğin TRB2 bölgesinden 
(Van, Hakkâri, Muş, Bitlis) TR10 (İstanbul), TR 31(İzmir), TR 41 (Bursa alt 
bölgesi), TR 42 (Kocaeli alt bölgesi) gibi sanayinin yoğun olduğu kentlere yoğun 
bir şekilde göç edilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı TRB2 bölgesindeki 
göç olgusunu analiz etmektir. Bu bağlamda, çalışmada ilk olarak göç olgusundan 
bahsedilmiştir.  Sonrasında ise TRB2 bölgesinin demografik yapısına değinilerek 
bu bölgeden diğer bölgelere doğru gerçekleşen göçün sebeplerine değinilmiştir. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEÇEVE 
2.1. Göç ve Göç İlgili Temel Kavramlar 
İnsanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahip olan göç kavramı farklı sebepler 

ile ortaya çıkan bir olgudur. Tarihte meydana gelen kitlesel göçlere bakıldığında 
göçün temel sebebinin savaşlar, ekonomik krizlerden kaynaklanan işsizlik ve siyası 
istikrarsızlıklar sonucunda meydana geldiği görülebilir.  

Göçmenlik, en genel tabir ile bir nüfus hareketidir ve göç sonucunda meydana 
gelen bir durum olarak tanımlanmaktadır. Bu sebepten ötürü öncelikli olarak göç 
kavramının üzerinde durulması gerekmektedir". Akkayan'a göre göç, kişinin 
gelecekteki yaşamının tamamını ya da bir kısmını geçirmek için tamamen veya 
geçici olarak yapmış oldukları coğrafi yer değiştirmedir (Akkayan, 1979: 82). 
Aygül’e'e göre göç, diğer demografik olgulara kıyaslandığında, göz ardı edilmesi 
zor bir kavramdır (Aygül, 2018:75). 

Tarihsel süreç içerisinde bireyler çeşitli sebeplerle yaşadıkları yerleri terk 
etmek zorunda kalmışlardır. Fakat bu yer değiştirme her zaman belirli bir 
yükümlülüğe dayalı değildir. Nitekim göçün nerede başladığı nerede bittiği, 
kaynak ülke ve hedef ülkenin nerede olduğu ve göçün kendi içinde sahip olduğu 
nedenler doğal olarak göç hakkında yapılacak tanımlamaları da etkileyecektir. 
Kara’ya göre (2017: 7) tüm bu faktörler bağlamında göç, toplumları sadece sosyal 
ve kültürel değil ayrıca siyasi ve ekonomik olarak etkileyen bir olgudur. 

Türk Dil Kurumuna göre göç, kişinin ya da toplulukların ekonomik, sosyal, 
politik nedenlerle bir ülkeden diğerine veya bir yerleşim yerinden diğer bir 
yerleşim yerine taşınma, hicret veya muhacerettir (TDK, 2021). Diğer bir deyişle 
göç, kişilerin ekonomik, sosyal ve politik bazı nedenlerle yer değiştirmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Balcıoğlu, 2007: 15).  

Göç Terimleri Sözlüğünün tanımlamasına göre ise göç, insanların uluslararası 
bir sınırı geçmesi veya bir devlet içerisinde yer değiştirme eylemi olarak 
tanımlanmaktadır. Göçün süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun göç, kişilerin yer 
değiştirdiği bir nüfus hareketi şeklinde karşımıza çıkar. Bundan dolayı, bu yer 
değiştirme eylemine mültecileri, yerinden edilmiş kişi(ler), ve ekonomik 
göçmenleri de içermektedir (Göç Terimleri Sözlüğü, 2009: 22). 

Başka bir tanımda ise göç, kişi ya da kişilerin farklı sebeplerle (siyasi, 
ekonomi, sosyal ya da doğal sebeplerle) coğrafi olarak yer değiştirmesi olarak ifade 
edilmektedir. Fakat bu yer değişikliği sadece fiziksel bağlamda bir yer değişikliği 
değil aynı zamanda söz konusu tüm toplumsal yapıların dönüşümüne sebep olan 
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toplumsal bir olgudur (Adıgüzel, 2018: 1). Böylece göç, farklı toplulukları fiziksel, 
dini, kültürel ve dilsel açıdan bir araya getirerek, bu kişilerin bir arada yaşamasını 
sağlayarak etkileşime girmiş ve bu etkileşim sonucunda ise yeni ırklar, kültürler, 
yönetimler ve yaşam biçimleri ortaya çıkararak günümüz toplumlarını 
oluşturmuştur (Karpat, 2010: 9). 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’nda göç 
Türkiye açısından şu şekilde tanımlanmıştır: 

“Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve 
Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla 
Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz 
çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı” ifade eder (YUKK, 
2013: md. 3/ı). 

Literatürde göçün farklı tanımları ile karşılaşmak mümkündür. Chambers'a 
göre ise göç, daha çok seyahate dayanan, başka bir değişle gönüllü göç olduğuna 
dikkat çekmiştir (Chambers, 2014: 13). Ayşe, göç olgusunu “bireylerin iş bulma ve 
daha iyi yaşam olanakları bulma umudu ile yaşadıkları yerleri terk ederek başka 
bölgelere yerleşme hareketi” şeklinde tanımlamıştır (Ayşe, 2015:30). Nakanishi ise 
göç olgusuna bir süreç olarak yaklaşır ve “göçün kişinin ekonomik ve sosyal 
olanaklarından vazgeçmeleri veya vazgeçmek zorunda bırakılmaları sonucunda 
yeni topraklara yerleşmesi ve orada yaşamak için yeni fırsatlar bulmaya çalışma 
süreci” olarak tanımlamaktadır (Nakanishi, vd., 2008: 9) Fakat, yapılan veya 
yapılacak göç sonucunda kişi/kişiler yeni fırsatlar bulmaya çalışmasına rağmen bu 
sürecin sonucu olarak bireyi etkileyen derinden psikolojik sorunlar ortaya 
çıkabilmektedir. 

Akhtar, bir yerden başka bir yere yapılan göçün bireyin kimlikleri üzerinde 
derin ve uzun süreli etkilere sahip olduğunu ve göçün bu bağlamda psikososyal bir 
süreci temsil ettiğini belirtmektedir. Çünkü Akhtar'a göre bireyin kendi ülkesinden 
ayrılması çok derin kayıpları da beraberinde getirmektedir. Bu tehcir sonucunda 
meydana gelebilecek olası kayıplar, sadece bir ülkeden diğerine göç etme 
sonucunda değil aynı şekilde bir ülke içindeki göçlerde de kendini 
gösterebilmektedir. Akhtar ayrıca göçün beraberinde getirmiş olduğu muhtemel 
kayıpların yanı sıra ruhsal gelişim ve değişim fırsatlarını da yenilediğini 
belirtmektedir. Buna örnek olarak yeni kimlik modelleri, yeni idealler ve farklı bir 
dizi üst benlik dayatması vermektedir (Akhtar, 2018: 3). 

Günümüzde göç için yapılan tanımlara bakıldığında, meydana gelen göçün 
amacına, sebebine, zamanına, yerine, hangi ülkeden başladığı ve hangi ülkede 
bittiği, ya da hangi şehirden başlayıp hangi şehirde bittiği, göç sırasında 
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karşılaşılan zorluklara göre farklılık gösterdiği görülmektedir (Özyakışır, 2013: 5). 
Çağlayan'a göre, bu şekilde her göç ve göç dalgasının sebebine, içeriğine, 
gerçekleşmesine ve yaşam biçimine göre farklılık gösterdiğinden ortak ve 
kapsayıcı bir tanımın sunulması engellenmektedir (Çağlayan, 2013: 87). 
Dolayısıyla tüm akademisyenlerin üzerinde uzlaştığı bir göç tanımı bulunmamakla 
beraber her araştırmacı konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşır ve bu bakış açısı 
ışığında tanımını yapmaktadır. 

Bilhassa sosyal bir konu olan göç, sosyoloji alanının temel parametreleri 
arasındadır. Ancak göçün ekonomi, kültürel, siyasi ve askeri bağlamda diğer bilim 
alanlarını da ilgilendirmektedir.  Aynı konuya değinen İnan, göçün, farklı bilimsel 
disiplinlerin ilgi alanında olduğunu belirtmektedir. Bundan dolayı göç, toplumsal, 
politik, ekonomik, ekolojik ya da bireysel nedenlerle ortaya çıkan ve sadece zaman 
değil ayrıca mekân bağlamında da incelenmesi gereken bir değişim süreci olarak 
tanımlanmaktadır (İnan, 2016: 15). 

Akhtar, siyasi, ekonomik ve kültürel etkenlere bağlı olarak meydana gelen 
göç hareketinin toplumu benzer yönleriyle etkileyen ve bu bağlamda sonuçları olan 
bir olgu olduğunu ifade etmektedir. Akhtar, göç olgusunun tek taraflı bir şekilde 
analiz etme yanlış sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir. Bu bağlamda Akhtar 
hem göç alan ve hem göç veren merkezlerin nitelik ve nicelik olgularının 
özelliklerinin belirlenmesi ve merkezlerin özelliklerinin birlikte analiz edilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır (Akhtar, 2018: 7). 

2.1.1. Göçün Nedenleri 
Daha öncede belirtildiği gibi göç eski çağlardan günümüze kadar devam eden 

bir olgudur. Ancak göçün nedenleri her dönemde birbirinden farklı olmuştur. 
Göçün nedenlerine bakıldığında, bilhassa ilk dönemlerden endüstri toplumlarına 
kadar olan dönemlerde kişilerin geçimlerini sağlayabilmek için tarım ve 
hayvancılık bakımından uygun yerleri elde etme isteği olmuştur. Göçler genel 
olarak doğal koşullardan, ekonomik ve politik nedenlerden dolayı meydana 
gelmiştir ve meydana gelmeye devam etmektedir. Fakat küreselleşme ile birlikte 
göçün nedenleri daha çeşitli hâle gelmiştir. 

Kontuly ve Smith’ göre, insanlar, sosyal, ekonomik, psikolojik, politik, 
kurumsal ve diğer belirleyicileri içeren karmaşık mekanizmalar nedeniyle ortaya 
çıkan sürekli bir uluslararası fenomen olan antik dönemden beri bir yerden başka 
bir yere taşınmaktadır. Dolayısıyla küreselleşme süreci ile birlikte birçok göç 
türünün ortaya çıkması hızlanmıştır. Beyin göçü bu göçlerin en büyük 
örneklerinden biridir. Tarım toplumlarında doğa koşulları, var olan kaynakların 
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yetersizliği, kuraklık ve kıtlık gibi sebepler göçün temelini oluştururken, sanayi 
sonrası toplumlarda bu sebeplerde değişiklikler görülmüştür (Kontuly ve Smith, 
1995: 185). 

Her türlü göçün sonucunda farklı çeşitlerde sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Her 
sonuç, göçün yeri ve zamanına göre farklılık gösterir. Ayrıca göç olgusuna dâhil 
olan her birey için göçün sonuçları farklılık gösterebilir. Söz gelimi, bir çocuk için 
farklı bir sonuç getiren aynı göç olayı, bir kadın için farklı sonuçlar doğurabilir. 

2.1.1.1. Doğal Nedenler 
Dünyada meydana gelen göçmen hareketlerine neden olan sebepler ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir. Bu değişimin arkasındaki ana faktörler; kaynak 
ülke, hedef ülke, transit ülke ve ekonomik, sosyal, politik, psikolojik, kültürel ve 
teknolojik olgulardır. İlk çağlarından beri göçlerin meydana gelmesinde yaygın 
olan en temel sebeplerinden biri doğal sebeplerdir. Doğal sebeplere bakıldığında 
ise erozyonlar, kuraklıklar, deprem, volkanik patlamalar, sel ve su taşkınları ve 
yangınlar göçe sebep olan doğal nedenler arasında sayılabilir. Genel olarak doğal 
afetler olarak göçün meydana gelmesine sebep olan bu olaylar, insanlığın ilk 
dönemlerinden beri bireysel ve kitlesel göç ve göçlere sebep olmuştur. Ayrıca bir 
bölgede yaşanılan doğal afetler nedeniyle kıtlık varsa ve bu kıtlığın devam etmesi 
göçü kaçınılmaz kılacaktır (Tekeli, 2010: 67). 

2.1.1.2. Ekonomik Nedenler 
Göçe neden olan başlıca nedenlerin başında ekonomi gelmektedir. Karpat'ın 

belirttiği gibi bugün hem köyden kente hem de ülkeler arası göçün meydana 
gelmesindeki temel sebepler arasında ekonomik nedenler ön plandadır (Karpat, 
2010: 76). Bu sebeplerden dolayı insanlar yerlerini terk etmek zorunda kalabilirler. 
Gelir ve istihdam, göçü etkileyen ekonomik faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Dolayısıyla ekonomik faktörlerden dolayı meydana gelen göçler çoğunlukla 
gelişmemiş veya gelişmemiş yerlerden gelişmiş yerlere doğru gerçekleşmektedir” 
(Çelik, 2007: 88). Bu yöndeki göçlerin temel nedeni, bölgeler arasındaki 
dengesizlikler ve eşitsizlikler ile istihdam olanakları açısından yaşanan sorunlardır 
(Özyakışır, 2013: 15). Buna örnek vermek gerekirse, 2010'de Meksika'da bir 
göçmen topluluğu tarafından yapılan bir araştırmada, ABD'ye göç eden erkek 
göçmenlerin %61'inin ekonomik fırsatlar, daha yüksek ücretler ve daha fazla iş 
fırsatı için göç ettiklerini belirtmiştir (Wainer, 2011:2).  
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Özyakışır'ın da belirttiği gibi, ekonomistlerin karşılaştırmalı ekonomik 
fırsatlarının bölgeler arası göç modellerinde önemli bir itici faktördür.  Buna göre, 
istihdam ve ücretler herhangi bir yere göç üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu 
söylenebilir (Özyakışır, 2013: 16). 

Tekeli'ye göre, bazı iktisatçılar bilhassa ekonomik bağlamda iki çeşit 
dengesizliğin olduğunu ve bunların bir gösterge olarak göçe sebep olabileceğini 
ifade etmektedir. Tekeli, ilk göstergenin göç alan ve veren bölge ya da yerler 
arasında yaşanan ücretin farklı olduğunu ve ikinci gösterge olarak ise hedef ülkenin 
işgücü talebi ile kaynak ülkelerdeki işgücü arzı arasındaki dengesizliklerin bir 
göstergesi olarak işsizlik oranlarındaki farklılıklar olduğunu belirtmektedir (Tekeli, 
2010: 24). 

Günümüzde, zengin ve fakir ülkeler arasındaki ekonomik ve gelişmişlik 
uçurumu, tarihin herhangi bir zamanında hiç olmadığı kadar büyüktür. Yaşanan bu 
gelir dağılımı eşitsizliği göçün de en önemli nedenlerinden biridir. Gelir 
dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik nedeniyle köylerde işsiz kalan bireyler daha 
büyük kasabalara göç etmektedir ya da kendi ülkesindeki gelir dağılımı 
eşitsizliğinden dolayı iş bulabileceği daha gelişmiş ülkelere göç etmektedir. 
Türkiye’nin birçok ilinde yasal veya yasa dışı çalıştırılan göçmenler bunun en bariz 
örnekleri arasında sayılabilir (Zaim, 2005: 328).  

Benzer şekilde Kara'nın da belirttiği gibi, ekonomik temelli meydana gelen 
göçler, sermaye ve emeğin bölgesel bağlamda eşitsiz dağılımının bir sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ücret düzeyindeki farklılık, bölgelere göre düşük veya yüksek 
yaşam standartları işgücünü harekete geçirmekte ve göç veren ve alan ülkeler 
arasındaki işgücü arz ve talep farklılığı ile birleşerek göçün yapısal bir nedeni 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kara, 2017: 15). 

Ekonomik sebeplerden kaynaklanan göçlerin nedenlerini sıralayan Başel'e 
göre ise söz konusu faktörler şöyledir: Bölgeler arasındaki dengesizlikler, tarım 
sektörünün nitelik ve nicelik yapısı ve ekonomi politikalarının yetersizliğidir. 
(Başel, 2007: 526-536). Bunlar arasında en önemli sebep bölgeler arasındaki 
dengesizlikler ve ekonomik politikaların yetersizliği olarak gösterilebilir. 

Kaya ve Erdoğan'a göre ise göç türleri arasında daha çok ekonomik sebeplere 
dayanan göçler, doğaları gereği döngüseldir. Başka bir deyişle, göç eden bireyler 
göçe neden olan ihtiyaçlarını karşıladıklarında geri dönerler ve söz konusu 
ihtiyaçları tekrar oluştuğunda tekrar göç ederler. Bu döngü sürekli devam eder 
(Kaya, 2015: 5). 
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Sonuç olarak, göçün sebep olduğu en etkili ve en önemli sonucu ekonomik 
bağlamda gerçekleşen sonuçlarıdır. Gerçekleşen göç ekonomik bağlamda bölgesel 
gelirdeki ve istihdamda yarattığı sorunlar, bölgesel kalkınma sebep olduğu 
dengesizlik, sanayileşme ve kentleşme bağlamında sebep olduğu sorunlar, kırsal 
kalkınmadaki yavaşlama, bölgesel farklılıklar ve son olarak beyin göçü gibi farklı 
şekillerde kendini göstermektedir (Özyakışır, 2013: 23). Ayrıca ekonomik 
sebeplerle göç eden göçmenler, yeni geldikleri toplumda anavatanlarında 
kullandıkları araçları, tarım yöntemlerini ve bitki türlerini kullanma 
eğilimindedirler. Göçmen kabul eden toplumlar bu tarım yöntemlerini verimli 
oldukları ve göçmen çalıştırmanın daha ekonomik olduğu düşüncesiyle yasal ya 
da yasa dışı göçmenleri çalıştırmaktadır. Bu da dolayısıyla bölgenin yerlisi olan 
bireylerin iş bulma imkânını azaltmaktadır ya da düşük maliyetler ile 
çalışmaktadır (Karpat, 2010: 81). Başel ise farklı göç türlerinin işgücü piyasası 
üzerindeki ekonomik açıdan etkilerinin göç edilen yerin, göç eden bireylerin ve 
göç edilen bölgenin niteliğine bağlı olarak farklı olabileceğinden bahsetmektedir 
(Başel, 2010: 306). 

2.1.1.3. Siyasi Nedenler 
Göçe neden olan bir diğer faktör de siyasal bakımdan meydana gelen bazı 

zorunluluklardır. Bu yükümlülükler sonucunda göç iki farklı şekilde 
olabilmektedir. Birincisi ülke içi iç göç, ikincisi ise uluslararası göç olarak 
adlandıran ülke dışına doğru gerçekleşen dış göçtür. 

İnsanlar her zaman sosyal refahları için daha iyi ekonomik fırsatlara sahip 
olan bir yerlere göç etmek istemiştir. Fakat ekonomik faktörlere ek olarak kişinin 
yaşadığı ve ait olduğu ülkesinden başka bir ülkeye göç etmesine sebep olan politik 
faktörler de bulunmaktadır. Meydana gelen savaşlar, kişilerin maruz kaldığı 
zulümler ve siyasi hakların yokluğu göçte baskın olan siyasi faktörler olduğu 
söylenebilir. Siyasi özgürlüklerin ve hakların eksikliği ya da tamamen olmaması ve 
yaygın olan yolsuzluk ve hukuksuzluk, daha fazla özgürlük arayan bireylerin göç 
etmesinde itici faktörler olarak değerlendirilebilir. Siyasi ortam düşmancaysa ya da 
ülke sadece elit kesimlerin daha elit olmasına ve fakir bireylerin daha fakir 
olmasına sebep oluyorsa ülkenin ekonomik durumun zayıf olması muhtemeldir. 
Tüm bu siyasi ve ekonomik nedenler doğal olarak göçü tetikler (Özipek ve 
Tanrıkulu, 2020: 49). 

Özyakışır'ın da belirttiği gibi Savaş, darbe, etnik temelli siyasetten ve dini 
gerekçeler ile yapılan her türlü saldırılardan kaçıp kurtulmak için yapılan zorunlu 
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göçler hem iç göçe hem de dış göçe neden olabilen siyasi temelli göçler olabilir 
(Özyakışır, 2013:19). 

Tekeli'ye göre, bazı iktisatçılar bilhassa ekonomik bağlamda iki çeşit 
dengesizliğin olduğunu ve bunların bir gösterge olarak göçe sebep olabileceğini 
ifade etmektedir. Tekeli, ilk göstergenin göç alan ve veren bölge ya da yerler 
arasında yaşanan ücretin farklı olduğunu ve ikinci gösterge olarak ise hedef 
bölgenin işgücü talebi ile kaynak bölgedeki işgücü arzı arasındaki dengesizliklerin 
bir göstergesi olarak işsizlik oranlarındaki farklılıklar olduğunu belirtmektedir 
(Tekeli, 2010: 24). 

Bu bağlamda, günümüzde, zengin ve fakir ülkeler ya da şehirler arasındaki 
ekonomik ve gelişmişlik uçurumu, tarihin herhangi bir zamanında hiç olmadığı 
kadar büyük bir hâle gelmiştir. Yaşanan bu gelir dağılımı eşitsizliği göçün de en 
önemli nedenlerinden biri olmuştur. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik 
nedeniyle bazı bölgelerdeki gelişmemiş ve sanayisi az olan şehirlerde işsiz kalan 
bireyler sanayisi gelişmiş şehirlere göç etmektedir.  Bu bölgelerden biri de TRB2 
bölgesidir. TRB2 bölgesi gelişmişlik bazında Türkiye’nin ortalaması altında 
olmasından dolayı bu bölgeden diğer gelişmiş bölgelere göç edilmektedir. 

3. TRB2 BÖLGESİNDE GÖÇ OLGUSU 
TRB2 Bölgesi Türkiye’deki 26 düzey-2 bölgesinden biridir. Van, Muş, Bitlis 

ve Hakkâri illerini kapsayan bölgenin günümüzdeki nüfusu 2 milyon 192 bin 
civarında olup bu nüfus Türkiye nüfusunun %2,6’sını oluşturmaktadır. 

Van, Bitlis, Muş ve Hakkâri illeri sert karasal iklimin görüldüğü Doğu 
Anadolu’da yer almakta ve yörenin topoğrafyası sınırlı alan kaplayan 
depresyonların dışında büyük oranda dağlık, yüksek ve engebeli sahalardan 
oluşmaktadır (Erinç, 1953). Bundan dolayı TRB2 Türkiye’de ulaşım, eğitim, sağlık 
ve sanayi olanakları açısından en dezavantajlı bölgelerden biridir. Coğrafi 
koşulların zorluğuna bağlı olarak bölgenin Türkiye’de kişi başına gayri safi katma 
değer açısından 26 düzey-2 bölgesi içinde son sıralarda yer aldığı görülmektedir 
(Köse ve diğerleri 2012). Nitekim TRB2’nin içinde yer aldığı Ortadoğu Anadolu, 
Türkiye’deki 12 düzey-1 bölgesi içinde en az gelişmiş ve en çok göç veren 
bölgelerden biridir (Demir ve diğerleri, 2013). Bölgeler arasındaki ortalamaya 
bakıldığında (Şekil 1), TRB2 bölgesi 18.000-29.999 ile en az gelire sahip bölge 
olmuştur. 
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Şekil 1. Türkiye’deki Bölgelerin Ortalama Gelirleri 

 
Kaynak: TUİK 

Sanayi ve hizmet faaliyetlerinin yetersizliği, tarım ve hayvancılığın gelir ve 
istihdam oluşturma potansiyelinden uzak olması, eğitim düzeyinin Türkiye 
ortalamasının altında olması, nüfusun genç nüfustan oluşması ve bunun beslediği 
yüksek işsizlik gibi faktörler göçü tetikleyen temel unsurlar olmuştur.  

Bu bağlamda, son yıllarda, TRB2’den İstanbul, Ankara, Yalova, Bursa, 
Adana ve diğer şehirlere doğru önemli bir göç hareketliliğinin mevcut olduğu 
istatistiki verilerden anlaşılmaktadır.  

TRB2 bölgesinin 2020 yılı itibari ile nüfusu 2.191.967 olmuştur. Bu sayının 
1.149.342'si Van ilinde, 411.117'sinin Muş ilinde, 350.994'ünün Bitlis ilinde ve 
280.514'ünün ise Hakkâri ilinde yaşadıkları tespit edilmiştir (TUİK, 2020). Başka 
bir ifadeyle belirtmek gerekirse, TRB2 bölgesinin sahip olduğu nüfusun hemen 
hemen %52,4'ünin Van'da, %18,8'inin Muş'ta, %16'sının Bitlis'te ve %12,8'inin ise 
Hakkâri nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu sayılardan da anlaşıldığı gibi, 
TRB2 bölgesinde bulunan nüfusun yarısından fazlası Van’da, yaklaşık %47,6'sı 
diğer 3 ilde yoğunlaşmıştır. 

2007'de TRB2 bölgesinin nüfusunun %50'sinin Van ilinde, %21'inin Muş 
ilinde, %17'sinin Bitlis ilinde ve %13'ünün ise Hakkâri ilinde (DAKA, 2014a) 
olduğunu göz önüne bulundurduğumuzda, 13 senede Van ilinin bölge nüfusu 
içindeki payı artarken, Muş'un, Bitlis'in ve Hakkâri'nin paylarının azaldığı 
görülmektedir. Kuşkusuz bölgedeki bazı illerin daha fazla göç vermesi bu 
tablodaki değişimin en önemli sebebidir. Çünkü bölgedeki tüm illerde toplam 
doğurganlık hızı yüksek ve birbirine çok yakındır (Yüceşahin ve Özgür 2008: 141; 
Koç ve diğerleri 2010: 79; DAKAb, 2014; Aydın ve diğerleri, 2018: 39).  
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TRB2 bölgesinin sahip olduğu nüfus 2007'de 1.959.535 olan nüfusu 2020'de 
2.191.967'ye yükselmiştir. Diğer bir deyişle bölge nüfusu 13 yılda 232.432 
artmıştır. Bu da bölgenin nüfusunun 13 yılda %12 (yıllık ortalama %0,9) artış 
gösterdiğini göstermektedir (Tablo.1). Çok sayıda bölge dışına göç olmasına 
rağmen nüfusun 13 yılda onda bir oranında artması, TRB2 bölgesinin toplam 
doğurganlık hızının yüksek olduğunu göstermektedir (Yüceşahin ve Özgür, 2008). 
Bundan dolayı nüfusun göçe rağmen artmaya devam ettiğini göstermektedir. 

TRB2 bölgesinin 13 yılda yıllık nüfus artış hızının değişimi dikkate 
alındığında bu değerin önemli farklılıklar gösterdiği göze çarpmaktadır. 2007-2008 
yılları arasında %1,76 oranına sahip iken, bu oran 2008-2009 yılları arasında 
%0,89'a, 2009-2010 yılları arasında ise %0,51'e düşmüştür. 2010-2011 yılları 
arasında %1,17'ye, 2011-2012 yılları arasında %1,78'e yükselen yıllık nüfus artış 
hızı, 2012-2013 yılları arasında %0,50'ye gerilemiştir. 2013-2014 yılları arasında 
%0,87 olan değer, 2014 yılında %0,63 olmuştur. 2015-2016 yılları arasında TRB2 
bölgesinde yıllık nüfus artış hızı, 2008-2019 döneminin en düşük değeri olan 
%0,40'a gerilemiştir (Tablo.1). Bu durumun nedeni, çözüm süreci olarak 
adlandırılan dönemde KCK baskıları nedeniyle bölge dışına göçün çok yüksek 
değerlere çıkması (Bahar, 2013, Coşkun, 2015, Köse, 2017: 83) olarak 
gösterilebilir. 2016-2017 yılları arasında yıllık nüfus artış hızı %0,61; 2017-2018 
yılları arasında %1,83'e yükselmiştir. Ancak 2018-2019 yılları arasında %0,32'ye 
düşmüştür ve 2019-2020 yılları arasında %0,79'a yükselmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. TRB2 Bölgesi’nde Nüfusun 2007-2019 Yılları Arasındaki Gelişimi 
Yıllar Erkek Kadın Toplam Nüfus Artan-Azalan Yıllık Artış Hızı (%) 

1990 781846 734724 1516570 - - 
2000 1020755 935682 1954437 437867 2,88 
2007 1004229 955306 1959535 5098 0,04 
2008 1030784 963381 1994165 34630 1,76 
2009 1036491 975553 2012044 17879 0,89 
2010 1030140 992233 2022373 10329 0,51 
2011 1060685 985342 2046027 23654 1,17 
2012 1079528 1002942 2082470 36443 1,78 
2013 1076400 1016463 2092863 10393 0,50 
2014 1087498 1023570 2111068 18205 0,87 
2015 1096751 1027598 2124349 13281 0,63 
2016 1088356 1027373 2115729 -8620 -0,40 
2017 1094473 1034197 2128670 12941 0,61 
2018 1121969 1045673 2167642 38972 1,83 
2019 1117544 1057128 2174672 7030 0,32 
2020 1125450 1066517 2191967 17295 0,79 

Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: İsaoğlu 
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Kısaca, TRB2 bölgesi 2008-2020 seneleri arasında yıllık nüfus artış hızı 
%0,40 ile %1,83 arasında olmuştur (Tablo.1). Ancak aynı dönemde TRB2 
bölgesinde ham doğum ve ham ölüm oranları arasındaki fark kullanılarak 
hesaplanan yıllık doğal nüfus artış hızının %2 ile %2,5 arasında değiştiği 
görülmektedir (Tablo.2). Bu verilere bağlı olarak bölgede dışa göçün oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Çünkü yıllık nüfus artış hızı tüm yıllarda doğal 
artış hızının altında kalmıştır. Ayrıca yıllık doğal nüfus artış hızının %2,2 
olduğu 2015-2016 yılları arasında reel nüfus artış hızı %-0,4'e gerilemiştir 
(Tablo.2). Bu durum bazı dönemlerde diğer bölgelere göçün çok hızlı olduğunu 
gösterir. 

Tablo 2. TRB2 Bölgesi’nde Doğal Nüfus Artış Hızı (DNAH), Gerçek Nüfus Artış Hızı 
(GNAH), DNAH ile GNAH Arasındaki Fark ve Net Göç Hızının 2009-2018 Yılları 

Arasındaki Değişimi 
Yıllar Doğal Nüfus Artış Hızı 

(DNAH) (‰) 
Gerçek Nüfus Artış Hızı 
(GNAH) (‰) 

DNAH ile GNAH 
Arasındaki Fark (‰) 

Net Göç 
Hızı (‰) 

2009 25,0 8,9 16,1 -11,3 
2010 24,9 5,1 19,8 -10,77 
2011 23,9 11,7 12,2 -28,98 
2012 23,8 17,8 6,0 -8,5 
2013 24,3 5,0 19,3 -10,77 
2014 24,6 8,7 15,9 -17,46 
2015 23,3 6,3 17,0 -18,79 
2016 22,3 -4,0 26,3 -21,57 
2017 22,2 6,1 16,1 -14,89 
2018 20,9 18,3 2,6 -5,75 

Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: İsaoğlu 

TRB2 bölgesinde doğal artış hızı yüksek iken, göç nedeniyle reel artış oranı 
bu değerin altında kalmaktadır. Bu sebeple her yıl iki değer arasında fark 
olmuştur. Bu fark, göç nedeniyle reel büyüme hızının düşük olduğu yıllarda 
daha büyük değerler almaktadır. Nüfus artış hızının görece yüksek olduğu 
(‰18,3) 2018'de fark ‰2,6 gibi küçük bir değere düşerken, nüfus artış hızının 
çok küçük olduğu 2016 yılında bu fark ‰26,3 gibi yüksek bir değere 
yükselmiştir. (Tablo 2). 
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TRB2 bölgesinden diğer bölgelere göçün yüksek olması, itici nedenlerin 
fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Şiddetli iklim koşulları, yetersiz ulaşım 
olanakları ve sağlık hizmetleri, tarım arazilerinin miras yoluyla azalması, sosyal 
çatışmalar ve düşük iş olanakları önemli itici güçler arasındadır (Albayrak ve 
diğerleri 2004: 110).  

Tüm bunlara bölgedeki kırsal ve kentsel yerleşimlerdeki güvenlik sorunu da 
eklendiği zaman TRB2 bölgesinde diğer bölgelere göçü kaçınılmaz bir hâle 
getirmektedir. 

TRB2 bölgesinin 2008-2019 seneleri arasındaki göç verileri incelendiğinde 
en dikkat çekici nokta bölgenin göçünün tüm yıllarda alınan göçten daha fazla 
olması ve bu sebeple net göç ve net göç hızı değerlerinin negatif değerler 
almasıdır (Tablo 3). 

Tablo 3. TRB2 Bölgesinin 2008-2019 Yılları Arasında Aldığı ve Verdiği Göç ile Net 
Göç ve Net Göç Hızı Verileri 

Yıllar Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı (‰) 

2008 44737 78079 -33342 -16,58 
2009 42943 65802 -22859 -11,3 
2010 45685 67584 -21899 -10,77 
2011 49804 109975 -60175 -28,98 
2012 69451 87222 -17771 -8,5 
2013 54951 77609 -22658 -10,77 
2014 50351 87543 -37192 -17,46 
2015 55073 95377 -40304 -18,79 
2016 48218 94350 -46132 -21,57 
2017 58443 90381 -31938 -14,89 
2018 71682 84188 -12506 -5,75 
2019 58075 82431 -34356 -11,14 

Kaynak: TUİK 

11 senelik süreç içerisinde TRB2 bölgesinin aldığı göç miktarına bakıldığında 
bu değerin 42.943 (2009) ile 71.682 (2018) arasında değiştiği ve yıllar arasındaki 
artışın ve azalışların birbirini takip ettiği görülebilir. 2008'de 44.737 olan göç 
miktarı 2009'da 42.943'e gerilemiş, 2010'da ise 45.685'e yükselmiştir (Tablo 3). 
2011'de 49.804 olan alınan göç bir önceki yıla göre artarak 2012 yılında 69.451'e 
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yükselmiştir. Alınan göçün 2012'de 2011 yılına göre hemen hemen 20.000 
civarında artış olmasında TRB2 bölgesi nüfusunun hemen hemen yarısını oluşturan 
Van'da 2011yılının son aylarında meydana gelen depremin etkili olduğu 
düşünülmektedir (Yılmaz, 2018). Çünkü 2011’de meydana gelen depremlerin 
etkisi ile Van'dan diğer şehirlere yoğun bir göç dalgası başlamıştır. Yaşanan 
depremden dolayı diğer şehirlere göç eden kişilerin 2012 yılında Van'a geri 
dönmesi sonucu (Yılmaz, 2018) TRB2 bölgesinin 2012 yılında almış olduğu göç 
bir önceki yıla göre oldukça fazla artmıştır. 2013-2015 yılları arasındaki verilen 
göçün hemen hemen 20.000 artması, çözüm süreci olarak adlandırılan dönemde 
TRB2 bölgesinde bölgenin dışına göçün hızlandığını göstermektedir. Bu süreçte il 
ve ilçe merkezleri ile kırsal yerleşimlerdeki güvenlik önlemlerinin azaltılması 
nedeniyle KCK'nın bölge halkına uyguladığı baskı (Bahar, 2013; Köse, 2017: 81; 
Coşkun, 2015) sonucunda il, ilçe ve köylerde yaşayanlar çare olarak batıya göç 
etmelerine sebep olmuştur. 

4. SONUÇ 
Sonuç olarak göç eski zamanlardan beri devam eden ve her dönemde çeşitli 

sebeplere dayanan bir olgudur. Bu çalışmada TRB2 bölgesindeki göç olgusu ele 
alınmıştır. TRB2 bölgesinin sahip olduğu 2.191.967 kişilik nüfusu ile ülke 
nüfusunun %2,6'sını oluşturmaktadır. Net göç hızının negatif değerlerine rağmen 
bölgenin nüfusu artmaya devam etmektedir. Örneğin, 2007-2020 yılları arasında 
net göç hızı sürekli negatif olmasına rağmen bölgenin nüfusu yaklaşık %12 
oranında artmıştır. Bunun temel sebebi, bölgede doğum hızının ve toplam 
doğurganlık hızının hâlâ yüksek olmasıdır. 

Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere 2008-2019 yılları arasında TRB2 
bölgesinde yaşanan göç, ekonomi, doğal afetler ve güvenlik politikalarındaki 
değişiklikler gibi farklı sebeplerden etkilenerek bazen artmış bazen azalmıştır. 
2011'de Van depremi sebebiyle en yüksek değere ulaşan göç değeri, sonraki 2 yıl 
içinde azalırken, 2014 ve 2015 yıllarında devletin terör örgütüne yönelik güvenlik 
önlemlerini çözüm süreci nedeniyle azaltması nedeniyle hızlanmıştır. 2016 yılında 
sona eren çözüm sürecinin ardından gelen süreçte göçün değerinin günümüze kadar 
sürekli olarak azaldığı görülmektedir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SAVUNMA 
POLİTİKALARI VE RUSYA-UKRAYNA 

SAVAŞI’NIN ETKİSİ 

Levent Ersin Orallı 

Öz 
Soğuk Savaş sonrası Avrupa’nın siyasi coğrafyasında meydana gelen değişim ve 

bölgesel güvenlik arayışları Avrupa Birliği (AB) tarafından şekillendirilen dönüşüm süreci, 
teorik bazlı ve iktisadi menşeli olarak güçlü bir siyasi yapılanma pozisyonuna evrilmiştir; 
ancak güvenlik politikaları ve askeri alanda aynı uyumun mevcut olduğunu belirtmek 
mümkün değildir. 

Ortak dış politika ve güvenlik politikası ile siyasi iş birliği mekanizmasına öne 
çıkaran AB üyeleri, Avrupa Ordusu ve Acil Müdahale Gücü gibi yapılanmaları, yaşadıkları 
Bosna Hersek ve Kosova krizinde başarısız deneyimlerini tanımlayarak oluşturmuş 
durumdadır. Bu coğrafyada beliren çatışma alanlarının Avrupa'nın iç sorunu olarak 
adlandırılması, bunlardan çıkarılan derslerin geleceğe yönelik adımlar atılmasını zorunlu 
kılması paralelinde 1999 yılında yürürlüğe giren Amsterdam Anlaşması ile birlikte iki 
önemli karar olan “ortak strateji” ve “ortak eylem” planları çerçevesinde Birleşik Avrupa 
rüyası için kâğıt üzerinde önemli adımlar atılmıştır. 

AB’nin bir ekonomik kalkınma modelinin ötesine geçemeyeceğine dair tartışmalar, 
özellikle ortak anayasa sürecinin askıya alınmasıyla birlikte daha belirgin hâle gelmiş ve 
yoğun şekilde dillendirilmeye başlamıştır. Avrupa'da bir dizi politikacı, Avrupa'ya özgü bir 
mobil ordu kurmayı teklif etmişse de ve beklenen ilgi ortaya çıkmamıştır. Rusya'nın 
Kafkasya'daki askeri faaliyeti ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü bozan fiili müdahalesi, 
Avrupa'nın gözünde bir askeri tehdit algısı dahi yaratmamıştır. Ancak Rusya'nın Kırım'ı 
işgal etmesi ve ilhak süreciyle birlikte Avrupa Birliği'ne aday olmaya hazırlanan bir ülkenin 
toprak bütünlüğü ortadan kalkmıştır. Rusya'nın Ukrayna'yı kendi ülkesinin doğal bir parçası 
olarak değerlendirmesi ve işgal süreciyle birlikte Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik 
politikası önemli bir test sürecine girmiştir. 
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Çalışmada Avrupa entegrasyonunun savunma politikalarına ilişkin tarihsel süreci 
değerlendirilmekte ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ve Rusya'nın yayılmacı politikalarının 
Avrupa güvenlik politikalarına olası etkileri işlevselci bir bakış açısıyla tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Ortak Savunma 
Politikası, Ortak Dış Politika. 

EUROPEAN UNION DEFENCE POLICIES AND THE EFFECTS OF 
THE RUSSIA-UKRAINE WAR 

Abstract 
The change which occurred within the Post Cold War European political geography 

and the transformation period which is shaped by the European Union (EU) within the 
regional security organization can be theoretically defined as a strong political organization 
however it does not seem to be possible to mention that the same harmony is available in 
the military area. 

The EU members, who give emphasis to the political collaboration mechanism with 
the Common Foreign Policy and Security Policy, have established the structuring such as 
the European Army and the Emergency Intervention Power by defining their unsuccessful 
experiences in the Bosnia Herzegovina and Kosovo crisis, which they call as the interior 
problem of the Europe, as the lessons that are derived from these related to the steps for the 
future and in this parallel together with the Amsterdam agreement which came into force in 
1999 by taking the two important decision which are “common strategy” and “common 
action” they have taken great steps on paper for the dream of United Europe. 

The fact that the EU unity cannot go beyond an economic development model has 
started to be discussed more, especially with the suspension of the common constitution 
process. A number of politicians in Europe have proposed to establish a mobile army 
specific to Europe did not receive the attention he expected. Russia's military activity in the 
Caucasus and its actual intervention in Georgia, which destroyed its territorial integrity, did 
not create a perception of military threat in the eyes of Europe. 

With Russia's occupation and annexation of Crimea, the territorial integrity of a 
country that was preparing to become a candidate for the European Union was dissolved. 
With Russia's evaluation of Ukraine as a natural part of its own country and the occupation 
process, the territorial integrity of a state that is a candidate for the European Union has 
been endangered and the common security policy of the European Union has begun to be 
subjected to an important test process. 

In the study, the historical process regarding the defence policies of European 
integration is evaluated, and the possible effects of the Russia-Ukraine war and Russia's 
expansionist policies on European security policies are discussed from a functionalist 
perspective. 

Keywords: European Union, Russia-Ukraine War, Common Security Policy, 
Common Foreign Policy. 
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1. INTRODUCTION 
The change which occurred within the Post Cold War European political 

geography and the transformation period which is shaped by the European Union 
(EU) within the regional security organization can be theoretically defined as a 
strong political organization however it does not seem to be possible to mention 
that the same harmony is available in the military area. 

The EU members, who give emphasis to the political collaboration 
mechanism with the Common Foreign Policy and Security Policy, have established 
the structuring such as the European Army and the Emergency Intervention Power 
by defining their unsuccessful experiences in the Bosnia Herzegovina and Kosovo 
crisis, which they call as the interior problem of the Europe, as the lessons that are 
derived from these related to the steps for the future and in this parallel together 
with the Amsterdam agreement which came into force in 1999 by taking the two 
important decision which are “common strategy” and “common action” they have 
taken great steps on paper for the dream of United Europe. (Bretherton ve Vogler 
2013:378) 

The fact that the EU unity cannot go beyond an economic development model 
has started to be discussed more, especially with the suspension of the common 
constitution process. A number of politicians in Europe have proposed to establish 
a mobile army specific to Europe did not receive the attention he expected. Russia's 
military activity in the Caucasus and its actual intervention in Georgia, which 
destroyed its territorial integrity, did not create a perception of military threat in the 
eyes of Europe. (Larsen, 2012:116). 

With Russia's occupation and annexation of Crimea, the territorial integrity of 
a country that was preparing to become a candidate for the European Union was 
dissolved. With Russia's evaluation of Ukraine as a natural part of its own country 
and the occupation process, the territorial integrity of a state that is a candidate for 
the European Union has been endangered and the common security policy of the 
European Union has begun to be subjected to an important test process. 

2. COMMON SECURITY APPROACH IN EUROPE 
Preventing the possible new risks, which were caused by the sudden and great 

changes, which occurred after the Cold War in the international arena, and 
maintaining the stability lies under the Common Foreign Policy and The Security 
Policy (CFSP). The aim of the CFSP is to enable the European Union to make 
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decisions from a single voice and to act more effectively on the way to serving the 
general benefits of the international community. (Çayhan ve Güney Ateşoğlu, 
1996: 110) 

The CFSP is constructed with the Maastricht Agreement which came into 
force on November 1, 1993 and which is called as the European Union Agreement. 
Therefore the objection of “Common Foreign Policy” took place in the Agreement 
of the European Union for the first time. The CFSP comprise all the subjects 
related to the security of the European Union and it also includes the establishment 
of a common security policy which can finally lead to a common security system in 
the long term. (Yost, 1998: 396) 

The aim of CFSP is mentioned in the Maastricht Agreement as follows: 
“Highlighting the European identity in the international area. Drawing the certain 
framework of the CFSP in order to bring the community to the common defence.” 
The attitude of USA in the Gulf War and Yugoslavia Civil War and the fact that 
the European countries understood that they are inadequate in the field of security 
and they need USA are what lies under the formation of the CFSP. The legal 
foundation of CFSP which is handled within the framework of political unity. In 
the fifth title of the Maastricht Agreement the provisions related to CFSP are given. 
(Hunter, 2002:31,32). They are mainly as follows: 

1. Protecting the European Union, 
2. Fostering the security of the Member States 
3. Developing the international collaboration 
4. The fact that the objections in the UN Final Act and Paris Charter can only 

be reached with this common foreign policy and security policy is 
emphasized. 

The member states which became aware that they are far from making the 
CFSP functional, considering that the EU was inadequate because of CFSP during 
the Yugoslavia crisis aimed to make reformations in this field with the Amsterdam 
Agreement which came into force in 1999. The elements such as “common 
strategy and common action” were included to the instrument of the CFSP, the 
areas in which decisions are taken by means of the qualified majority were 
broadened, an attitude which expresses the fact that some member states maintain 
their abstention without preventing the occurrence of the decision was adopted in 
cases which are called as the constructive abstention and the principal of unanimity 
is valid, the Higher Commissionaire of CFSP with political planning and early 
alarm unit are established and lastly the activities which are defined as the 
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Petersburg tasks are taken under the scope of the CFSP with Article 17. (Çakmak, 
2003:230) 

Together with the Amsterdam Agreement, which came into force on 
December 1, 1999, the Higher Representation Unit of CFSP is activated and Javier 
Solana was assigned to this post.  The role of Higher Representation in he foreign 
relations is limited with helping the Council with making decisions and applying 
these decisions, entering into political dialogues with the third countries on the 
instruction of the Presidency and supporting the Presidency in the representation of 
EU in the international field and the application of the CFSP decisions. 
(Amsterdam Agreement. Article J 16) Therefore, it can be said that the higher 
representative is not equipped with autonomous authority in carrying out the CFSP. 

The most comprehensive authority within the framework of CFSP is granted 
to the European Union Commission. I this respect the commission is related to the 
CFSP studies as a whole. The commission undertakes the role for the same 
political initiatives with the member states and a foreign representation role related 
to the whole European Union fields. Other than these the European Council is 
charged with determining the principals of CFSP and the general rules and 
strategies that they will be subjected to. (Howorth, 2000:25). 

3. EUROPEAN DEFENCE POLICY 
Whereas the EU was aiming the integration in only the economic field until 

1990s, it began to expand to the political areas with the European Political 
Collaboration Mechanism. (Breuer, 2006:210) The European Security and Defence 
Policy (ESDP) which is shaped as a result of the policy and security issues which 
are included in the acquis communitaire with the Maastricht summit of December 
10, 1991, entered into the agenda of the NATO with the Council of Ministers in 
Berlin in 1996 and the ESDP was decided to be developed in harmony with the 
NATO. ESDP is a military and political interventions unit for preventing crisis, 
which is tried to be established under the structure of EU. ESDP is a part of the 
CFSP, which is one of the three main columns of the EU structure. (Mütercimler, 
2002: 10) 

Before the novelties suggested within the framework of the Amsterdam 
Agreement came into force, the addition of the defence dimension to the scope of 
the Common Foreign and Security Policy took place and so the ESDP occurred as 
a subsystem of the CFSP. 
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In Helsinki Summit dated December 1999, the decisions which are defined as 
the double columns of the ESDP and which suggest the formation of a power, 
which will act in the fields of defence and security and the establishment the 
military and political institutions, are taken. In Feira summit dated June 2000 the 
most significant issues are the suggestion of establishing a unit comprised of five 
thousand police for the intervention of the international crisis, the determination of 
the roles of the NATO countries which are not members of the EU within the 
framework of the ESDP with the December summit and the declaration that the 
ESDP was made operational with the Leaken Summit dated December 2001. 
(Akgül Açıkmeşe, 2002:2) 

The EU organized a joint military exercise in 2002 within the framework of 
ESDP for the first time in its history. According to the evaluations of the 
authorities the exercise on “crisis management” was just on the paper and 
theoretical, the military troops did not participate with the weapons and only the 
efficiency of the structures such as Military Committee, Security and Political 
Committee were measured. (Fiott, 2013:16) 

The EU will have the autonomous decision authority in order to perform 
military activities in cases when the NATO is not engaged as a whole. This 
situation creates problem in case EU wishes to make use of the opportunities and 
capabilities of NATO. The European countries (Hungary, Czech Republic, Poland, 
Iceland, Norway and Turkey), which are a member of NATO but not of the EU is 
excluded from the EU decision mechanisms in this respect. Within the framework 
of the autonomy principal, a participation based on consultation by these countries 
is suggested. 

In Cologne summit of 3-4 June 1999 of the European Union it was decided 
that the Western European Union (WEU) fulfilled its historical mission and it 
would be annulled in 2000. The missions of the WEU related to the performance of 
the human aids and rescue operations, providing and maintaining peace and crisis 
management were assigned to the EU. Only the common defence policy of WEU is 
not assigned to the EU. The reason for that was the oppositions of the impartial 
countries and the anxiety related to NATO’s repeating its missions. 

Several structures within the EU, which are related to the CFSP, were 
established in Cologne. In the same way the framework of the collaboration 
mechanism called ESDP was drawn in this summit. However the basic problems 
related to this were left unanswered. The formation of the military force, the 
relation of NATO-EU and the relation with the countries which are not member of 
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the EU and especially the relations with Turkey were established in 1999 Helsinki 
Summit with the Cologne decisions: 

• Urgent intervention force will be established until 2003. 
• The crisis management mechanisms that will provide better benefiting 

from the civil resources, which are not military, related would be 
developed. 

• The decisions will go no to be taken in Council level. 
• The defence ministers will also participate in the meeting of the General 

Affairs Council. 
• The committees, which are decided to be established in Cologne, will start 

working. 

These institutions started working in March 2000. However no decision could 
be reached related to the relations between NATO-EU. 

In the Cologne and Helsinki Summits in 2000 concrete steps were taken in the 
development of the ESDP. The Helsinki Summit determined the establishment of a 
military force that will be able to perform all the Petersburg tasks as the basic 
objective. An army of 60 thousand soldiers (15 brigades) in the level of corps was 
suggested until the end of 2003. (Reiter, 2004:26). 

Many changes related to ESDP and CFSP were included in Nice Agreement 
concluded in 2000: 

- Since the WEU is annulled, the articles related to the role of this union 
within EU were excluded from the EU Agreement. 

- The majority system was rendered adequate in the election of the specific 
representatives and in the voting of the agreements related to the CFSP. 

- The right to veto continued to be granted. Therefore the interception right 
of any member state for the commencement of more collaboration in the 
field of CFSP were reserved. 

Therefore taking the operational activities of WEU into the EU according to 
the provision of Amsterdam Agreement was taken under provision in Nice 
Summit. The fact that the WEU organization is an indispensable part of the EU 
was taken under provision with the title of “Common Foreign Policy and Security 
Policy” of Amsterdam Agreement. It was suggested that the related organization 
could be integrated with the European Council. The “European Defence and 
Security Policy” which was developed in NATO since 1994 within this framework 
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and which depend on the existence of the WEU gained a new dimension. (Kale, 
2001: 23) 

Despite all these developments three important weak points are available 
under the body of ESDP; the first of these is the weakness of the operational EU 
military capacity. These situation operations render the NATO and in fact mainly 
the USA to be dependent on its opportunity and capabilities. The second one is the 
tendency of the European Countries to decrease their budgets. And the last point is 
the fact the EU member countries are in a different political attitude in the 
important issues in the field of international security. If the EU can establish a 
balance between its limited possibility and capacity with the objectives, which it 
defined for itself, advancement will be recorded in the ESDP-NATO relations. 
(Özen, 2002: 5) 

In this respect the Urgent Intervention Force will intervene to the operations 
in which NATO is not included as a whole. These areas are mentioned as rescuing 
the EU citizens from the countries where they are in danger, human aid and the 
traditional peace maintaining operations. The EU has prepared an ability catalogue. 
This catalogue is prepared with the help of NATO in 2000. By the way Turkey 
promised to participate in this catalogue with a troop of 7 thousand soldiers 
although it is not a member of the EU. (Ünalan, 2002:65) 

Since the December 1999 Helsinki Summit the issue related to participation 
of the NATO allies outside the EU in the ESDP became one of the issues which are 
negotiated a lot. The “European Defence Support” used to be named as European 
Security and Defence Identity (ESDI) comprised of 17 European countries of 
NATO before, however the function of ESDI could never develop within the 
NATO. In spite of this it granted political-military vehicles to the EU as the ESDI 
and it developed fast within the EU. The ESDI brought the countries together on 
the defence of the Europe. This fast development of ESDI within the EU caused 
the 6 European NATO allies that are not members of the EU to be separated. The 
role of these six countries became a continual problem on the urgent security 
conditions and defence policy of the EU. 

The EU suggested the following agreements for the ESDP to its 6 European 
allies that are not EU members: 

• The NATO member states will have the right to participate in any EU 
operation by using their alliance advantage and they will make use of 
NATO on the issues such as planning, operation quarter age and close 
monitoring in the EU operations. 
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• All the EU non-member countries, which participate in the operation by 
making significant military support, will participate in a political-military 
participants committee in which they will have the same rights with the EU 
member countries. However only the EU will have the right to decide on 
undertaking the responsibility of a single operation. 

• The NATO members which are not members of the EU will have the 
control in the potential operation in their regions. 

• The NATO members which are not members of the EU can act together 
with the EU military personnel. 

The authority over the ESDP is the European Council. The financial 
supervision of the ESDP to be carried out be the heads of the states and the 
governments will be under the control of the national parliamentarians. For that 
reason the main policies related to the future of the ESDP will be shaped in the 
summit meetings. 

4. THE EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE IDENTITY 
This is a concept which suggest the human aid, crisis management, peace 

protection and similar operations which will be performed by the EU member 
countries in the problematic regions to benefit from the capacity and capability of 
the NATO. Further the ESDI is a concept aiming to balance the hegemony of the 
USA within the NATO. The aim is to establish a balance between the powers 
rather the load sharing with the USA. 

WEU was established with Brussels Agreement in 1948 and this structure is 
designed against the German threat. However, together with the Paris Agreement 
concluded in 1954 and came into force in 1955, Germany and Italy joined the 
union and as of this date WEU gained an appearance against the Soviet expansion. 
Upon these attempts the USA comprehended the seriousness of the event and its 
interest for the Europe increased. (Kennedy, 1996:336) The interruption of the 
process that started with the Brussels agreement and continued with the WEU 
defence organization and the attempts of France can be evaluated from two sides. 
Firstly, ABD did not support the establishment of a second organization of a 
similar kind while the NATO was available and the establishment aim of the 
NATO was to provide the security of the Europe and the North America. Secondly, 
the European countries together with wishing that the WEU is strengthened, 
decided not to perform this structuring with the concern that this would weaken the 
NATO. 
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NATO existed as a single organization during the double-poled period and 
prevented the Europe to be structured alone for security. In 1991 Maastricht 
Agreement the idea that the WEU transformed into ESDI and a security identity is 
formed which is devoted to the Europe came to the agenda. Behind this lies the 
idea that it would not be possible that the efficiency of the Soviet Union on the 
Europe and the USA would lessen with the dispersion of the Soviet Union and that 
the problems which arose in the Europe would be solved with the capacity and 
capability of only one country. (Van Ham, 2000: 224-225) 

In this agreement it was suggested that the demands of the EU on the defence 
and security would be performed by the WEU. The transformation of the WEU 
into ESDI was declared as the empowering of the European side of the NATO and 
the countries were invited to participate in the WEU. In this respect the WEU 
membership aroused in four categories: 

• Full members: The countries, which are both EU and NATO members; 
England, France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands, Luxembourg, 
Spain, Portugal and Greece. 

• Partnership members: The countries in the NATO, which are not EU 
members; Turkey, Norway, Iceland, Czech Republic, Poland and Hungary 

• The group of observants: Impartial countries; the countries which are not 
members of EU-WEU and NATO 

• Joint Members: The candidate countries waiting for EU membership. 
(Kasım, 2002: 88, 89) 

At the end of the summit meeting of the state and government presidents of 
NATO countries which were gathered in Rome in 7-8 November 1991 a 
declaration is published. In this declaration it is mentioned that a role of a 
European security and defence would arise and parallel to its development the 
transatlantic connections which was guaranteed by the alliance would be 
empowered and that the strategically unity and security of all the members were 
provided. It is emphasized the NATO would be the organization in which the 
policies related to the undertakings of security and defence would be decided. 
(Rupp, 2002: 27). 

Simultaneously the WEU Council of Ministers published a notification in 
Maastricht and settled the relations of the WEU with the EU and NATO. 
According to this the WEU declared itself as the defence dimension of the EU and 
at the same time explains that the NATO alliance will have a mission as an element 



Avrupa Birliği’nin Savunma Politikaları ve Rusya-Ukrayna Savaşının Etkisi 

43 

which will empower the European side of the NATO alliance. In the notification 
the fact that the decision and activities of the WEU will be in compliance with the 
NATO alliance policies and that they will not be against the NATO. Together with 
these it grants joint membership to the other allied countries which form the 
European side of the NATO alliance and which are not included in the twelves 
while inviting all the other countries including the twelves to be a full member to 
WEU. 

In June 1996 in the Meeting of Ministers in Berlin the collaboration floor 
between WEU, CFSP and NATO is mentioned. In this meeting they allow EU to 
use the military force of the NATO in respect of CFSP (ESDP). With the WEU 
Permanent Council decision in 1997, it is provided that the partnership members 
will participate in the operations, which will be performed by the WEU by 
benefiting from the capacity and capabilities of NATO, having equal rights with 
the full members. (Witney, 2011) 

In the agreement in 1997 Amsterdam Summit it is mentioned that the WEU is 
an indispensable part and defence component of the EU.  (Borja, 2014:57) The 
attitude of England and France related to the defence and security structuring of 
Europe is important. England which was against this until that date started to be 
closer to this opinion with Labour Party coming to throne and USA changing its 
attitude. The ESDI moved to CFSP as of this date and the efficiency of ESDP 
started to arise as of this date. (Biscop, 2012:1304) 

In the 1999 Helsinki Summit the aim of ESDP was defined: it is mentioned as 
the capability to decide alone and the ability to intervene to the international crisis 
without the participation of the NATO. In this summit the decision for formation of 
the European Urgent Intervention force (European Army) was also given. The 
army of 60 thousand soldiers which can be mobilized within 60 days and which 
could exist in the mobilization place for one year would be formed. The missions 
of this army would be limited to the principals of the Petersburg and EU would 
control the army. (Kuloğlu, 2001: 74-75) 

In June 2000 Portugal-Feira Summit, it is certified that ad-hoc committees 
would be formed in the NATO-EU relations of EU member countries, platforms 
enabling the consultations and negotiations between the EU and the third countries 
will be developed and EU will be able to take independent decisions on the defence 
and security issues. The first one is a platform that could be formed between the 
EU and the candidate states. And the second one is a platform that can be formed 
between the EU and the NATO countries that are not member of the EU. In the 
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second one the type of the EU operations are being handled. There two motion 
style; first; if the capability and capacity of NATO will be used the developments 
will be related to the demand of the NATO member, secondly if the capability and 
capacity of NATO will not be used the invitation of EU will be taken as basis. 
(Major ve Mölling, 2013) 

In December 2000 important decisions were taken related to defence and 
security in Nice Summit notification. It is provided that the military structuring 
provided for in 1999 Helsinki to be fast realized, acceleration of the assignment of 
the WEU, relations with the NATO, crisis management, developing the EU 
relations with the NATO members and the EU candidate countries, developing the 
relations with NATO on benefiting from the capability and capacity of NATO. 
(Reiter, 2004: 26). It is decided in Nice to establish a political and strategic 
committee, military committee and an EU General Staff unit. Turkey does not take 
place in the third one either. In this summit it is provided that Turkey would not be 
allowed to participate in the urgent intervention force. From 1999 December to the 
Laeken Summit in 2001 Turkey continued its veto right insistently in the NATO. 

Some developments took place until Leaken Summit. When we look from the 
EU point of view in Leaken making the EU defence and security structuring 
operational is emphasized and the urgent intervention force was planned to be 
operational in Macedonia. Until 2003 it was provided that the ESDP problem was 
solved and EU would replace the NATO forces in Bosnia-Herzegovina and 
Macedonia. However Greece vetoed the ESDP development. In this period Greece 
had the thought that Turkey was granted an initiative and it declared that it would 
veto all the developments within the ESDP in case this initiative was not 
eliminated. (Rupp, 2002:38). 

The fact that the decisions are taken unanimously in NATO brought together 
the fact that Turkey was in an important situation before the EU. While evaluating 
this situation of Turkey the fact that EU is dependent on the capability and capacity 
of NATO should be taken into consideration. While a new order was shaped for 
Europe after 2008, serious threats emerged as a result of the actions of state and 
non-state actors regarding the common defence construct within the union. The 
state and non-state actors that have created these threats have made it difficult for 
the European Union to be a strategic power today. (Freire ve Simão 2013:470). 

In the 2008 Georgia and 2014 Crimean crises, the European states tried to 
resolve the processes at the diplomacy table rather than confronting Russia 
militarily. (Burke, 2014:70) While the perception that even the Baltic security is 
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under threat against Russia, especially in the Kaliningrad Region, has a significant 
place, Britain's exit from the European Union with the Brexit process has brought 
with it a new equation in which France is alone in terms of nuclear power. At this 
point, Europe's security concerns about the future have made it somewhat more 
difficult to think of an assurance mechanism against Russia without the American 
presence or independent of the NATO alliance. (Sauer, 2017:84) 

5. RUSSIA - UKRAINE WAR AND EUROPE'S NEW 
APPROACH TO SECURITY 

With Russia's war on Ukraine, the security circle for the European Union has 
narrowed; from energy to food, uneasiness has gripped the region in many areas. It 
is known that Russia has concerns about being surrounded by NATO. In addition, 
it is obvious that the Putin administration's longing to regain control in the nearby 
geography and return to the old days by taking lands from the successor states and 
even supporting the coming to power of administrations close to it, if possible. 
(Vitkus, 2015: 11) 

Under Putin's ability, the popular support for becoming a superstate as before, 
with nationalist sentiments, is also important it would not be wrong to say that 
Russia continues to use psychological warfare techniques intensively, benefiting 
from the developing technologies, as in the past. (Samokhvalov 2015:1374) The 
period between 2014 and 2022 passed with the interventions of Ukraine against 
separatists in Donetsk and Luhansk regions and the attacks of the separatists 
supported by Russia against Ukrainian forces, and the two countries accusing each 
other in all possible international platforms. In this period, tensions between Russia 
and European states, as well as NATO members, increased and European security 
was dragged to the brink of a possible crisis, as in previous years. 

The belief that Europe, especially France under Macron, should seek its own 
security independently of the USA, drew attention to the inadequacy of NATO. 
However, this period was not enough for the formation of an independent defence 
model in the European Union and the crisis spilled over from the diplomacy table 
to the battle ground. 

By February 2022, Russia has deployed a large amount of conventional forces 
to the Ukrainian border under the guise of exercises, within the framework of 
military manoeuvres. On February 24, 2022, Russia started to bring its troops into 
Ukraine through three axes of progress, namely north, east and south. Knowing 
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with this style of operation, Russia has launched a surprise general invasion 
operation from three directions, contrary to the predictions that a possible attack 
could only be directed towards separatist regions. (Güler, 2022: 2) 

When comparing the two armies during Russia's invasion of Ukraine, the 
main determinant is quality rather than quantity. It is a known fact that the Russian 
armed forces are several times more numerous than the Ukrainian army in terms of 
personnel and weapons and equipment. In this framework, it will not be very 
meaningful to make numerical comparisons on the basis of conventional armed 
forces. Because how well trained the Russian army is and its determination to fight; 
There are different aspects that determine the combat power, such as the 
possibilities and capabilities of weapons and equipment, and the continuity of 
supply at long distances. 

According to Russia's tactics; It is understood that he did not reveal his targets 
in order to maintain flexibility, and that he would amend his targets according to 
the development of the operation. However, there are uncertainties whether the 
conventional forces, which Russia has not been able to modernize sufficiently yet, 
will be able to control all of Ukraine and in what time it will be able to achieve 
this. 

The military operation initiated by Russia in Ukraine as of February 24, 2022; 
It has deeply shaken European security, and in this context, Russia's effort to 
determine its short term goals has become important in terms of the reflex that 
Europe will reveal. The basic operational strategy is directed to cut off Ukraine's 
connection with the Black Sea, to make the Sea of Azov completely Russian 
territory, and to destroy Ukraine's military capabilities that could pose a threat to it. 
However, a land corridor will be created with Moldova's separatist region, 
Transnistria, and it is estimated that Ukraine is trying to impose its own terms at 
the table, depending on the success of the operation. 

It can also be thought that Russia wants to take the east of the Dnieper River 
completely under its control, as a buffer zone that can provide sufficient depth in 
the process of invading Ukraine. Such a strategy may have been designed by 
dividing Ukraine along the Dnieper River and joining the region east of that line 
directly to Russia, or by forming a federation with the specified line as the border. 

Despite this attitude of Russia, the fact that the European Union has taken 
tough sanctions decisions that go far beyond the sanctions imposed after the 
annexation of Crimea in 2014 and provided military equipment and weapons 
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assistance to a country at war for the first time in its history means that Ukraine has 
been given strong support. Germany, the economic giant of Europe, has reversed 
its practice of not sending weapons to a conflict zone, providing Ukraine with 
significant equipment support such as anti tank weapons and Stinger missiles. 
However, the economic and political reflexes revealed in the context of the 
European priority do not represent an added value in the context of collective 
security in Europe. On the contrary, the project of a separate European defence 
alliance seems to have been replaced by a cluster of European states that have 
literally taken refuge under the roof of NATO. (Nitoiu 2016:389). 

The best scenario for the EU is that diplomatic efforts will bring results and a 
ceasefire will be achieved without paying any more price. But it seems unlikely 
that this scenario will also happen very soon. This security threat directly affecting 
Europe strengthened NATO in the first plan. The importance of NATO's security 
guarantee and protective umbrella has been reintroduced. Even Sweden and 
Finland, which abstained from NATO membership despite being EU members, 
were put on the agenda to seek asylum under the security umbrella. 

At this point, the European allies, who are trying to alleviate the security 
concerns under the roof of NATO for now, will have to assume a greater role for 
European defence in the near future, if not in the short term. 

6. CONCLUSION 
While Russia's invasion of Ukraine provided the unity of NATO, it opened a 

door for the re-establishment of the hegemonic order of the USA in the region, 
which began to be questioned. At this point, it does not seem easy for this situation 
to be sustainable in the long term in terms of the security of the continent. Putting 
the containment and balancing of China at the center of its global strategies, the 
USA reveals its demand for European allies to increase their defence expenditures 
and assume security responsibility. The current process makes it inevitable to take 
steps in this direction. EU member states are moving towards the obligation to add 
a new dimension to the alliance, as well as strong sanctions, by displaying a 
harsher reaction than they have ever shown. 

Russia's invasion of Ukraine started an irreversible transformation process in 
terms of European security. The possible success of Russia in this occupation 
movement or the prolongation of the war by turning to the point of street clashes 
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will mean the disintegration of the unity of Ukraine. This situation will bring along 
a new set of threats that they are not accustomed to in terms of EU security. 

Russia's invasion of Ukraine is a development that can eliminate the long-
needed lack of political will by the European allies. For the first time, the EU will 
be able to go beyond soft power and find a ground where it can reveal the elements 
of hard power. Undoubtedly, the pains of the economic recovery after the Covid 19 
pandemic and how the stagnation brought by the sanctions on Russia will be 
reflected in military expenditures is a separate problem. 

Developments in the aftermath of the occupation of Ukraine impose other 
responsibilities on the EU beyond economic impacts and granting temporary 
protection to Ukrainian refugees. The sanctions imposed by the EU will force not 
only Russia, but also EU countries, and there will be negative repercussions of 
Russia's economic and financial exclusion and the massive cut-off of trade. The 
search for alternatives by some EU countries, which are heavily dependent on 
Russia in natural gas and oil, has also accelerated so that the economic alliance 
process will not be interrupted and defense policies can gain strength. In addition, 
creating a common defence industry and a common military force will need to be 
considered for a while, as it will result in the sharing of costs as a total effort to 
which all member states will contribute. 
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İSTİHDAM YÖNTEMLERİNDE YENİ BİR 
ÇAĞ; UZAKTAN ÇALIŞMA ÇAĞI 

Berivan Özay - Necati Aydın 

Öz 
Covid-19 küresel salgını insan yaşamını başta sağlık olmak üzere ekonomik, sosyal, 

psikolojik, kültürel birçok anlamda derinden etkiledi ve değiştirdi. Hayatın birçok alanında 
değişimlere sebep olan salgın, çalışma hayatında da birtakım değişimlere yol açtı. Salgının 
bulaşıcı seyrini yavaşlatmak için ülkelerce alınan genel tecritler ve tedbirlerden bir tanesi 
de faaliyette bulunulan iş koluna çalışma şartları el verdiği ölçüde uzaktan veya evden 
devam edilmesi oldu. 2020 yılı Haziran ayında yapılan Dünya üzerinde birçok farklı 
sektörün katılımıyla 1,6 milyon çalışanı olan şirketlerin katıldığı “Covid-19 İşveren 
Aksiyon ve Hazırlık Planları” araştırmasına göre dünyada salgın öncesi %14 olan uzaktan 
veya evden çalışma oranı Covid-19 küresel salgınından sonra %68 gibi bir rakama 
ulaşmıştır (Willis Towers Watson, 2020). Bu sayede uzun süredir konuşulan ancak aksiyon 
alınmayan uzaktan çalışma modeline pandemi süreciyle beraber hızlıca bir geçiş yapılmış 
ve yeni çalışma düzeni test etme fırsatı elde edilmiştir. Salgın sebebiyle hayatımızda daha 
fazla yer edinen, geçici olarak ve kısa vadeli düşünülen uzaktan çalışma uygulamaları 
planlanmış olanın aksine uzunca bir süre devam etmiş, 2020 yılı tarihteki en geniş toplu 
uzaktan çalışma deneyiminin yaşandığı yıl olmuştur. Bu çalışma, yaşanan herhangi bir kriz 
sürecinde ekonomik daralmanın etkisini hafiflettiği ve ekonomik üretimin devamlılığını 
sağlamak açısından alternatif olarak yol gösterici olması ve bilişim çağı, teknolojik 
ilerlemeler, dijital dönüşüm ile iş doğasının da değişmesi gibi sebepler ile gelecekte çok 
daha fazla hayatımızda yer alacağı düşünülen uzaktan çalışma modelini ulusal ve 
uluslararası veriler ile inceleme amacı taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Uzaktan Çalışma, İstihdam, Bilişim Çağı, Covid-19, Jel Kodları: 
E20, E2, L6, E29 
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A NEW AGE IN EMPLOYMENT METHODS: REMOTE WORKING ERA  
Abstract 

The global epidemic of Covid-19 has deeply affected and changed human life in 
many economic, social, psychological and cultural senses, especially health. The epidemic, 
which caused changes in many areas of life, also led to some changes in working life. One 
of the general lockdowns and measures taken by countries to slow down the contagious 
course of the epidemic was to continue the business in which the activity is carried out 
remotely or from home, as long as working conditions allow. According to the "Covid-19 
Employer Action and Preparation Plans" research, which was conducted in June 2020, in 
which companies with 1.6 million employees participated in the participation of many 
different sectors around the world, the rate of working remotely or from home, which was 
14%before the epidemic, was 68%after the Covid-19 global epidemic. reached such a 
figure (Willis Towers Watson, 2020). In this way, a quick transition was made to the 
remote working model, which has been talked about for a long time but no action was 
taken, with the pandemic process, and the opportunity to test the new working order was 
obtained. Remote work practices, which took more place in our lives due to the epidemic 
and were considered temporary and short-term, continued for a long time contrary to what 
was planned, and 2020 has been the year of the largest collective remote work experience 
in history.  

This study focuses on remote working, which is thought to take place in our lives 
more in the future due to reasons such as the information age, technological advances, 
digital transformation and the change in the nature of work, as it alleviates the impact of 
economic contraction in any crisis process and provides an alternative to ensure the 
continuity of economic production. It aims to examine the model with national and 
international data. 

Keywords: Remote Working, Employment, Information Age, Covid-19 

1. GİRİŞ 
Küreselleşme kavramı özellikle de son yirmi yıl içerisinde ulusal ve 

uluslararası politika, diplomasi ve yapılan akademik çalışmalarda en fazla 
kullanılan kavramlardan biridir. Çok fazla tanımı olmakla birlikte genel kabul 
gören tanımına göre küreselleşme; dünyadaki insanların ekonomik, sosyal, siyasi 
ve iletişim açılarından birbirlerine yakınlaşarak bütünleşme yolunla ilerlemeleridir. 
Yeni bir olgu olmayan küreselleşme kavramının bugün ki anlamıyla üç evreden 
geçtiği görülmektedir. İlk incelenen dönem, 19 yy. sonlarından 1914’e kadar olan 
dönem, ikincisi 1914-1950 arasındaki dönem ve son olarak 1950 ve sonrasındaki 
dönem. 19 yy. ve 1914 arasındaki ilk dönem incelendiğinde ülkeler arasında 
özellikle iktisadi anlamda bir bütünleşme görülmektedir. Bu dönemde ticaretin 
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serbestleşmesiyle uluslararası ticaretin önündeki engeller büyük oranlarda kalkmış, 
piyasaların entegrasyonu ilerlemiş, ulaşım maliyetleri ve kısıtlamalar düşük 
seviyelere gerilemiştir. Sonraki dönem olan 1914-1950 arası dönemde Birini 
Dünya Savaşı, Büyük Bunalım ve İkinci Dünya Savaşlarının etkisiyle küreselleşme 
ciddi şekilde sekteye uğramıştır.  Siyasi alanda aşırı milliyetçili, iktisadi alanda 
kendi kendine yeterliliği sağlayacak politikalar yürütülmesi dönemin 
özelliklerindendir. Üçüncü dönemin incelendiği 1950 ve sonrası dönemde özellikle 
de 1980’lerden sonra küreselleşme yeniden ivme kazanmıştır.  Savaşın olumsuz 
etkilerini en aza indirmek için ülkeler ekonomik alanda uluslararası sermaye 
akımlarını hızlandırmış ve genişleyen ticaret hacmi ile küreselleşme ileri boyutlara 
ulaşmıştır.  Ayrıca dönem içinde yaşanan iletişim devrimi ile teknolojik 
ilerlemelerin etkisiyle de küreselleşme çevresel, kültürel, sosyal ve demografik her 
türlü alanda dünya gündeminde yer almaya başlamıştır. 

 Küreselleşme olgusuyla değişimin kaçınılmaz olduğu sürekli yenilenen 
dünyamızda değişimi takip etmek artık zorunlu bir durum olmakta, yenilikleri 
yakalayamayan işletmeler toplumsal ihtiyaçlara cevap veremeyerek yok olma 
tehlikesini yaşayabilmektedir. Bu sebeple işletmeler etraflarında gerçekleşen her 
türlü sosyal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve teknolojik değişimleri takip etmeli, 
uyum sağlamalı, gerekli durumlarda mevcut yapılarında düzenlemeler 
sağlamalılardır (Kırılmaz, Bağış, Salim ve Şimşir:92). 

2019 yılında ilk olarak Çin’de başlayan ve 2020 yılında neredeyse tüm 
dünyaya yayılarak pandemiye sebep olan Covid-19 Salgını ekonomik, sosyal, 
siyasi, iktisadi hukuki, askeri dini ve kültürel alanlarda sebep olduğu etkiler 
sebebiyle dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye genelinde çeşitli kararların ve 
tedbirlerin alınmasına, ülke genelinde çeşitli tecritlerin uygulanmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaşamın her alanına etki eden salgın iş hayatında da değişikliklere yol 
açmıştır. Salgının bulaşma hızını engelleme amacıyla alınan tedbirlerden biri de 
çalışma şartlarının el verdiği ölçüde işe uzaktan/evden devam edilmesi olmuştur. 
Esnek çalışma modellerinden biri olan ve daha önce de uygulanan uzaktan çalışma, 
pandemi süreciyle beraber dünya üzerinde en geniş toplu uzaktan çalışmanın 
yapıldığı yıl olmuştur. 

21. yy’ın hız kesmeyen küreselleşen dünyası, bilişim çağı, teknolojik 
ilerlemeler, dijital dönüşüm insan yaşamını ve birçok sektörü değiştirip etkilediği 
gibi ile iş doğasının da değişmesine neden olmuştur. Çalıma, Covid-19 salgın 
süreci gibi herhangi bir kriz ortamında ekonomik daralmanın etkisini hafiflettiği ve 
ekonomik üretimin devamlılığını sağlamak açısından alternatif olarak yol gösterici 
olması ve dijitalleşme gibi sebepler ile gelecek yıllarda çok daha fazla hayatımızda 
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yer alacağı düşünülen uzaktan çalışma modelinin önemine değinerek, ulusal ve 
uluslararası veriler ile inceleme amacı taşımaktadır. 

2. ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM 
Sosyal bilimlerin ilgisi dâhilinde olduğu değişim kavramı ve değişimin ne 

olduğu sorusu zor bir kavram olarak nitelendirilmektedir (Strasser ve Randall, 
1981). Genel bir ifade ile değişim kavramı zaman süreciyle birlikte sosyal yapıda 
meydana gelen farklılaşmalar olarak tanımlanmaktadır. Değişim kavramı 
incelendiğinde makro ve mikro düzeyde ele alan yaklaşımlar bulunmaktadır.  
Makro olarak ifade edilen bir tanımda değişim toplumsal kurumlarda, yapılarda ve 
toplumsal ilişkilerde belli bir durumdan farklı bir duruma geçiş olarak 
tanımlanmaktadır (Tan,1981:102). Mikro düzeyde yapılan bir tanıma göre ise 
toplumsal değişim toplumsal yapı ile beraber toplumsal yapıyı oluşturan ilişkiler 
ağınınbu ilişkiler neticesinde toplumsal kurumlardaki değişim olarak 
nitelendirilmektedir (Tezcan, 1998:191).  

Birden fazla tanımı bulunan toplumsal değişme toplumun yapısı, kurumları, 
işlev ve işleyişi ve toplumsal kültür ile ilgili geniş bir kavramdır (Sullivan, 2007: 
477). Yaşadığımız dünyada değişimin kaçınılmaz bir süreç olduğu, dünya üzerinde 
yaşayan canlılarda olduğu gibi işletmelerin de çeşitli faktörler altında yenileşme ve 
değişim yaşamaları gerekmektedir (Iverson,1996:122).  İşletmelerin çevreleriyle 
sürekli olarak etkileşim içerisinde bulunmaları ve açık bir sistem olmaları bu 
değişimi gerekli kılan sebeplerdendir. (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2010:254). 
Çevreleriyle etkileşim içerisinde olan işletmelerin daha uzun süreli varlıklarını 
koruyabilmeleri için etraflarındaki değişimlere uyum sağlamak ile birlikte kendi 
bünyelerinde de değişimler yapmalarını gerekli kılmaktadır (Çağlar, 2013:121). 

Küreselleşme ile sürekli değişen ve yenilenen dünyamızda değişimden geri 
kalan yenilikleri yakalayamayan işletmeler toplumsal ihtiyaçlara cevap 
veremeyerek ulusal ve uluslararası rekabet gücünü kaybederek yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalma durumunu yaşayabilmektedir. Bu sebeple 
değişimin zorunlu olduğu, küreselleşen dünyamızla işletmeler etraflarında 
gerçekleşen sosyal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve teknolojik her türlü değişimi 
takip ederek uyum sağlayabilmeli ve gerekli olduğunda kendi yapılarında değişim 
ve düzenlemeler sağlamalılardır (Kırılmaz, Bağış, Salim ve Şimşir:92).  

Örgütsel değişim, belli bir örgütün kendi hedeflerini, yapısını, iş yapma 
tekniklerini ve teknolojisini değiştirmesi durumudur (İverson, 1996: 199). 
Değişimdeki amaç ise kurumların kendi hedef ve gayelerine giden yolda daha 
verimli bir şekilde çalışması, daha yüksek bir performans elde edilmesi, değişim ile 
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dış dünyaya ve yeni koşullara uyum sağlanması ve çalışanların motivasyonunun 
arttırılmasıdır (Kerman ve Öztop, 2014:24).  

Örgütsel değişim genel olarak yaşanılan olumsuz bir durumda veya hissedilen 
gerilim neticesinde ortaya çıkmaktadır (satışlarda meydana gelen düşme, işletmede 
küçülmeye gidilmesi, örgüt içi çatışmalar) gibi ya da örgüt dışı faktörlere bağlı olarak 
(bilim ve teknolojik yapıdaki yenilikler, pazar yapısındaki değişim, küreselleşme, 
teknolojik ilerleme, talepte meydana gelen artışlar, toplumsal yapıdaki değişimler, 
ülke nüfusundaki değişimler) gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır (Demirgil ve 
Antalyalı, 2017:129). İç veya dış faktörler ile beraber yaşanan değişimlerde başarı 
sağlanabilmesi etkin bir liderliğe bağlıdır. İşletmenin değişim ve dönüşümünü lider 
sağlamakta bu sebeple işletmenin güçlü liderlik vasfına sahip, vizyon sahibi bir 
lider tarafından yönetilmesi önem arz etmektedir (Olkun, 1996: 569). İşletmenin 
etkin bir liderliğe sahip olmasının yanı sıra uyum yeteneği ve değişim için esnek 
bir yapıya sahip olması, çalışanların değişim hakkında bilgilendirilmesi ve 
özendirilmesi önemlidir (Gökmen, 2010:14). 

3. ÇALIŞMA YAŞAMININ TARİHSEL SÜREÇTEKİ 
DEĞİŞİMİ 

Çalışma hayatının tarihsel süreçteki seyrinde toplumlar pek çok farklı 
nedenlerden dolayı sürekli olarak bir değişim ve dönüşüm içinde olmuşlardır. 
Başlangıçta ilkel toplumdan, yerleşik hayata geçilmesiyle beraber tarım toplumuna, 
sanayi devrimiyle beraber tarım toplumundan sanayi toplumuna, zaman içinde 
yaşanan teknolojik gelişmeler ile beraber sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçiş yapılmıştır (Paksoy ve Özbezek, 2013:294). Toplum yapısında meydana 
gelen değişimler kültürel, sosyal ve ekonomik gelişim ve değişim dinamikleriyle 
çalışma hayatında da değişimleri beraberinde getirmiştir. Çalışma yaşamının 
tarihsel süreçteki ilk değişimi üretimin ilkel aletler ve basit teknikler ile yapıldığı 
“Tarım Devrimi” ile yaşanmıştır (Yankın, 2019:30). Daha sonrasında yaşanan 
Sanayi Devrimi ve teknolojik ilerlemeler ile üretim ev dışına tek bir merkeze yani 
fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır (Kıcır,2019:174). Sanayi devrimi 
başlangıcında endüstri 1.0 sürecinden yaşanan gelişmeler ile beraber endüstri 2.0 
sürecine geçilmiştir. Endüstri 2.0 sürecinde aşırı uzmanlaşmanın olduğu “fordist 
modeli” kullanılarak tam gün çalışma, iş bölümü ve kitlesel üretim çalışma modeli 
kullanılmaya başlanmıştır (Tilev, 2018:124). 1970’lerden sonra endüstri 3.0 süreci 
başlayarak yaşanan teknolojik ilerlemelerin etkisiyle ürün çeşitliliğinin artması, 
kitlesel üretimden, tüketici taleplerine önem veren yeni bir üretim anlayışına 
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geçilmiştir (Ağcadağ,2017:50). Böylelikle daha esnek bir üretim süreci başlayarak 
beyaz yakalı çalışan sayısı artmıştır (Karakoyun, 2016:143). 

Süreç içinde hız kesmeyen teknolojik ilerlemeler, yazılım alanındaki 
gelişmeler, akıllı sistemlerin gelişimi ve internet kullanımının yaygınlık kazanması 
2000’li yıllarda üretim süreçleri insansız bir biçimde gerçekleşmeye başlayarak 
endüstri 4.0 aşamasına geçilmiştir (Bağcı,2018:124). Endüstri 4.0 sürecinde 
yalnızca üretim sistemleri değil tüketim ve dağıtım süreçlerinin de değişmesiyle 
işin yapıldığı mekân, çalışma süresi ve çalışma şekli de değişikliğe uğramıştır 
(Yılmaz ve Aktaş, 2018:49). Teknolojik ilerlemeler, e-ticaret, dijital girişimcilik, 
robotlarla çalışma gibi gelişmeler işin evden/uzaktan/mobil yapılabilme sürecini 
başlatmıştır (Kıcır,2019:175). 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve 2020’de 
neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını kriz ortamında salgının 
bulaşma hızını azaltmak için evden/uzaktan çalışma modelinin yayılımını birçok 
ülkede kamu ve özel sektörde zorunlu olarak arttırmıştır (Akça ve Tepe 
Küçükoğlu, 2020:74). 

4. UZAKTAN ÇALIŞMA 
Uzaktan çalışma kavramı genel bir ifade ile bilgi ve iletişim teknolojileri 

yardımıyla çeşitli alt yapısal sistemler sağlanarak, çalışanların işletme faaliyetlerini 
uzaktan devam ettirdiği süreç olarak tanımlanmaktadır. Yeni bir kavram olmayıp, 
Covid-19 küresel salgın sürecinde hayatımızdaki yeri belirginleşse de uzun 
yıllardır küresel çalışma teması olarak üzerinde çalışılan bir alandır. Bilgi ve 
teknoloji konusunda yaşanan gelişmelerin çalışma yaşamına en önemli yansıması 
esnek çalışma modeliyle evden çalışma süreci olmuştur. Sanayi devriminden 
günümüze kadar uzanan evden çalışma kavramı bilgi teknolojileri vasıtasıyla iş 
sürecinin ev ortamında yürütülmesi olarak ifade edilmektedir (Kavi ve Koçak).  

Bilgi, ulaşım, iletişim ve teknolojik ilerlemelerin etkisi bazı iş kollarındaki 
faaliyetlerin iş yerinden yürütülme mecburiyeti ortadan kaldırmış ve uzaktan/ 
evden çalışma modeli giderek yaygınlaşmıştır (Karakoyun, 2020: 144). İşletmelere 
hem farklı mekânlardaki iş gücünden faydalanmayı mümkün kılan hem de maliyet 
avantajı sağlama gibi etkenler ile uzaktan çalışma modeli teşvik edilmekte ve tercih 
sebebi olmaktadır (Demirbilek, 2007:23). 

Salgının bulaşma hızını azaltma amacıyla hükümetler ve karar alıcılar 
tarafından alınan tedbirler ve oluşturulan tecritler neticesinde uzaktan /evden 
çalışma yeni bir iş modeli hâline gelmiştir. Esnek çalışma modellerinden biri olan 
uzaktan çalışma modeli küreselleşen dünyamızın dijital çağında özellikle yeni nesil 
bireylerin zamanlarını daha esnek kullanmaları, motivasyon artışı, iş yerine giden 
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yoldan tasarruf edilmesi vb. sebepler uzaktan çalışmaya tercih sebebi sayılırken 
işletmelere enerji tasarrufu sağlama, iş yeri maliyetlerini azaltma ve dolayısıyla 
daha fazla maddi kazanç sağlama gibi sebepler ile tercih sebebi olmaktadır (Aydın, 
Göktepe, 2020:634; Kıcır, 2019:178). 

Yaşanan Pandemi süreci herhangi bir kriz sürecinde alternatif yol sağladığı 
için uzaktan çalışma modelinin önemini gözler önüne sermiştir. Şekil 1’de esnek 
çalışma modellerinden uzaktan çalışmanın çalışanlar için avantaj ve dezavantajları, 
Şekil 2’de ise işverenler için avantaj ve dezavantajları sunulmuştur. 

Şekil 1. Uzaktan Çalışmanın Çalışanlar için Avantaj ve Dezavantajları. 

 
Kaynak: Alkan-Meşhur,2007:267 

Şekil 2. Uzaktan Çalışmanın İşverenler için Avantaj ve Dezavantajları 

 
Kaynak: Taveres, 2017 

Dezavantajları 
 

• Sosyal İlişkilerin Azalması 
• Deneyimsizlik 
• Kariyer ilerlemesinin 

Yavaşlaması 
• Yeterli Ekipman Konusunda 

Sıkıntı Yaşanması 
• İş yerine göre evde mesai 

saatinin uzaması 

Avantajları 
 

• Verimliliğin ve Üretkenliğin 
Artması 

• Esnek Çalışma 
• Ofis Ortamından Uzak Durma 
• Yüksek Moral ve İş memnuniyeti 
• İşe Gidiş Gelme Süresindeki 

Azalmadan Kaynaklı Tasarruf 
• Daha iyi İş-yaşam Dengesi 

Avantajları 
 

• Ofis- mekân Tasarrrufu 
• Maliyetlerin Azaltılması 
• Daha az devamsızlık 
• İş İlişkilerinde Esneklik 
• Motivasyonun Artması 

Dezavantajları 
 

• Çalışanları kontrol ve güven 
zorluğu 

• Teknolojiye erişim maliyetleri  
• Donanım maliyetleri 
• Kurumsal deneyim eksikliği 
• Sigorta, sağlık sorunları 
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5. COVİD-19 SALGINI İLE BİRLİKTE UZAKTAN ÇALIŞMA 
ORANLARI  

Neredeyse tüm dünyada insan yaşamını birçok yönden etkileyen Covid-19 
salgını kriz ortamında bulaşma hızını yavaşlatmak için alınan tedbirlerden biri de 
çalışma şartları el verdiği ölçüde evden çalışma sürecinin başlaması olmuştur. 
Esnek çalışma modellerinden biri olan uzaktan/evden çalışma modeli yeni bir 
kavram olmayıp, kökeni sanayi devrimine kadar uzanmaktadır. Daha önce üzerinde 
durulan ancak aksiyon alınmayan çalışma modeline, Covid-19 salgınından 
kaynaklı verilen önem artmış ve güncel araştırma konusu olarak yerini almıştır. 

Türkiye için yapılan çalışmalar incelendiğinde 2020 yılının Ağustos- Eylül 
yıllarını kapsayan 256 çalışanın katılım sağladığı araştırmasında İnKAM, salgın 
döneminde işletmelerin %85 ‘inin uzaktan çalışmaya başladığı sonucuna ulaşmıştır 
(Uşen ve Balcı,2020).  

2020 yılında Türkiye için yapılan 103 global ve 64 yerel şirketin katıldığı 
“Koronavirüs Salgınının İş hayatına Etkisi” adlı diğer bir anket çalışmasında salgın 
öncesinde evden çalışma oranı %45’lerdeyken, salgın süreciyle %95’lere çıkmıştır 
(PERYÖN, 2020). 

OECD’nin yayınladığı “Karantina Döneminde Uzaktan Çalışma 
Yeterliliklerinin Bölgelere Göre Maliyet Etkisi” raporunda Türkiye’nin de olduğu 
27 ülkenin uzaktan çalışmaya geçiş kapasitesi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre Türkiye’de çalışanların %21’inin evden çalışması mümkünken diğer OECD 
ülkelerinde bu oranın daha fazla olduğu ifade edilmektedir. Örneğin İsviçre ve 
Birleşik Krallık’ta bu oran %40’larda bulunmuştur (OECD, 2020). 

Uluslararası birçok sektörün ve 1,6 milyon çalışanın katıldığı “Covid-19 
İşveren Aksiyon ve Hazırlık Planları” araştırma sonucuna göre Covid-19 salgını 
öncesi uzaktan ve evden çalışma oranı %14 iken, salgın sonrasında bu oran 
%68’lere ulaşmıştır (Willis Towers Watson, 2020). 

Avrupa’da uzaktan çalışma oranları ile ilgili yapılan çalışmalar 
incelendiğinde Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2020 yılı verileri salgından 
dolayı AB ülkelerinde vatandaşlarının %12,’ ünün işlerine uzaktan devam ettiğini 
göstermiştir. Covid-19 salgını öncesi bu oranın %5 olduğu ifade edilmektedir. 
Yine AB üyesi 27 ülke üzerine yapılan çalışmada uzaktan çalışmanın yapıldığı en 
yüksek orana sahip ülkenin %25,1 ile Finlandiya olduğu belirtilmektedir. 
Finlandiya’yı sırasıyla %23,1 ile Lüksemburg, %21, 5 ile İrlanda, %18,1 ile 
Avusturya, %17,8 ile Hollanda, %17,2 ile Belçika, %17 ile Danimarka, %15,7 ile 
Fransa, %14,8 ile  takip etmiştir. Araştırmada Avrupa ülkelerinde en düşük 
uzaktan çalışma oranına sahip ülkenin %1,2 ile Bulgaristan, %2,5 ile Romanya ve 
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%3,6 ile Macaristan olduğu görülmektedir. Cinsiyet oranlarına göre AB 
ülkelerinde uzaktan çalışma oranına bakıldığında  kadınlarda uzaktan çalışma 
oranı %13,2, erkeklerde 11,5 olarak belirlenmiştir. 

6. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 
Uzaktan/evden çalışma ile ilgili literatür incelemesi yapıldığında çok sayıda 

araştırmaya rastlanmamakla beraber Covid-19 küresel salgın süreciyle beraber 
konuyla alakalı araştırmalarda artış gözlenmiştir.  

Baycık, Doğan, Baygın ve Yay’ın “Uzaktan Çalışma Tespit ve Öneriler” adlı 
2020 yılı çalışmalarında esnek çalışma modellerinden biri olan uzaktan çalışma 
modeli incelenmiştir. Uzaktan istihdam ile ilgili sorunları tespit etme amacıyla 
yapılan çalışmada bireysel iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı güvenliği 
hukuku gibi çalışanların sosyal haklarına yönelik eksikliklerin tespit ve giderilmesi 
ayrıca işyerindeki sendika temsilciliği kurumunun uzaktan çalışanlar ile sendika 
arasında köprü görevi görmesinin çalışanlar için önemini vurgulamışlardır (Baycık, 
Doğan, Baygın, Yay, 2020:14).  

Aydın ve Göktepe’nin 2020 yılında yaptıkları çalışmada üniversitede 20 
akademisyenin katılımıyla uzaktan çalışma modeline ilişkin algıları test etmeyi 
hedeflemişlerdir. Çalışmaya katılan bireylerin ev çalışma ortamı ile iş yeri 
ortamları kıyaslandığında evden çalışmanın iş yerinde çalışmaya göre (ses yalıtımı, 
ışıklandırma, havalandırma) ve benzer bakımlardan ev ortamının daha verimli 
olduğu, çalışma sürecine olumlu katkı yaptığı, çalışanların ve çalışanların ailevi 
rollerine olumlu katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır (Aydın, Göktepe, 2020) 

Akbaş, Türkmendağ ve Tuna’nın 2020 yılında yaptıkları çalışmada salgın 
sürecinde uzaktan çalışan beyaz yakalıların yaşadıkları değişimler ve bu 
değişimlerin iş yaşamı üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Sanayi, hizmet, enerji, 
finans gibi çeşitli sektörlerden 58 beyaz yakalı ile gerçekleştirilen mülakat 
sonucunda evden çalışmanın çalışma zamanını esnettiği ve uzattığı, iş 
motivasyonunu düşürdüğü, iş yükünü arttırdığı gibi dezavantajlara değinmenin 
yanı sıra ailelere ayrılan zaman diliminin arttığı, maddi yönden ve zamandan 
tasarruf yaptıkları ve daha esnek çalışma ortamı gibi olumlu yansımaların olduğunu 
bildirmişlerdir (Akbaş, Tuna, Türkmendağ, 2020). 

Mustajab., 2020 yılında yaptıkları çalışmada evden çalışmanın verimlilik 
açısından etkileri incelemiştir. Evden çalışan 50 çalışan işe yapılan mülakatta 
çalışanların, evden çalışıldığında iş yeri ve zaman konusundaki esnekliği, iş yaşam 
dengesine olumlu katkısı, işe geliş gidiş sürecinde harcanan zamandan tasarruf 
edilmesi, aileye daha fazla zaman ayırma gibi avantajları olduğu ancak iş 
verimlilikleri ve motivasyonlarında zaman zaman düşüşler meydana geldiği, 
elektrik ve internette maliyet artışı ve yaşanan kesintiler gibi teknik birtakım 
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sıkıntılar bildirdiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmada ayrıca evden çalışmanın pek 
çok çalışma alanı için uygun olmadığı belirtilmiştir (Mustajab vd., 2020). 

Serinikli 2021 yılında “Covid-19 Sürecinde Örgütsel Değişim: Uzaktan/ Evden 
Çalışma Modeli” adlı çalışmasında uzaktan çalışmanın avantajlarına değinerek salgın 
süreci bittikten sonra da işletmelerin modeli benimseyebilecekleri ve iş yaşamlarında 
sürdürülebileceği konusu üzerine durmuştur (Serinikli,2021:280). 

7. SONUÇ 
Çalışma hayatının tarihsel süreçteki seyrinde toplumlar pek çok farklı 

nedenlerden dolayı sürekli olarak bir değişim ve dönüşüm içinde olmuşlardır. 
Başlangıçta ilkel toplumdan, yerleşik hayata geçilmesiyle beraber tarım toplumuna, 
sanayi devrimiyle beraber tarım toplumundan sanayi toplumuna, zaman içinde 
yaşanan teknolojik gelişmeler ile beraber sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçiş yapılmıştır (Paksoy ve Özbezek,2013:294). Süreç içinde hız kesmeyen 
teknolojik ilerlemeler, yazılım alanındaki gelişmeler, akıllı sistemlerin gelişimi ve 
internet kullanımının yaygınlık kazanması ile  

2000’li yıllardan itibaren üretim süreçleri insansız bir biçimde gerçekleşmeye 
başlamıştır. Günümüzde hız kesmeyen teknolojik ilerlemeler, e-ticaret, dijital 
girişimcilik, robotlarla çalışma gibi yaşanan bazı iş kollarındaki faaliyetlerin iş 
yerinden yürütülme mecburiyeti ortadan kaldırmış ve uzaktan/evden çalışma 
modeli giderek yaygınlaşmıştır. 2019 yılında ilk olarak Çin’de başlayan ve 2020 
yılında tüm dünyada pandemiye sebep olan Covid-19 küresel salgını sebebiyle 
ülkelerce alınan gelen tedbirlerden bir tanesi de iş sürecine uzaktan devam edilmesi 
oldu. Daha önce üzerine çalışılan ancak aksiyon alınmayan esnek çalışma 
modellerinden uzaktan çalışma modelinin böylece hem çalışanlar hem işverenler 
tarafından deneyimleme süreci başladı. Salgın, herhangi bir kriz ortamında uzaktan 
çalışmanın iş devamlılığını sağlama, ekonomik daralmanın etkisini hafifletmesi ve 
üretim sürecinin kesintiye aksamaması açısından alternatif yol sağladığı için 
uzaktan çalışma modelinin önemini gözler önüne sermektedir. Salgın döneminde 
uzaktan çalışma modeli için deneyimler ve alınacak dersler ileride kullanılacak 
politikaların oluşturulması için önem arz etmektedir.  Bu konuda uzaktan çalışma 
modelini yaygınlaştırmak için hükümetlere, devlet kurumlarına ve sendikalara 
çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle işverenlerin yaşanan süreçte edinilen 
deneyimler doğrultusunda nelerin faydalı olduğu ve nelerin iyileştirilebileceği 
konusu dikkate alınarak çeşitli programlar ve politikalar oluşturması önem arz 
etmektedir. Etkin bir uzaktan çalışma sisteminin yürütülmesi için yazılım, donanım 
bilgisayar ve ekipman konusunda her türlü destek ve donanım sağlanmalı, herhangi 
bir siber güvenlik tehdidi durumunda alınacak önlemler ile alakalı bilgi ve 
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rehberlik sağlanmalı, bakım sorumlulukları olan kırılgan gruptaki çalışan kadınlar 
için düzenlemelerin yapıldığı klavuzlara sahip olmalılardır (ILO, 2020a).  

Covid-19 sürecinde çalışanlar ve işverenlerin deneyimleme fırsatı bulduğu 
uzaktan çalışma modeliyle alakalı yapılan çalışmalar ve anketlere göre çalışanların 
büyük çoğunluğunun daha sık uzaktan çalışma isteğinde bulundukları, uzaktan 
çalışmaya önyargılı bakan işverenlerin de evden çalışmanın mümkün olabileceğini 
deneyimlenmesiyle çalışanlara uzaktan çalışılması konusunda destekleri artmıştır.  
Sadece yaşanan herhangi bir kriz ortamında değil bilişim çağı, teknolojik ilerlemeler, 
dijital dönüşüm ile iş doğasının da değişmesi gibi sebepler ile uzaktan çalışma 
modelinin gelecekte çok daha fazla hayatımızda yer alacağı düşünülmektedir. 
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TÜRKİYE’DE PANDEMİ VE İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİNİN YEŞİL FİNANSA ETKİSİ 

Kader Aksoy - Zafer Kanberoğlu 

Öz 
Yeşil finans düşük karbonlu, sürdürülebilir ve kapsayıcı yöntemlerle geleneksel 

ekonomiyi dönüştürmeyi teşvik eden bir sistemdir. Yeşil finans, son on yılda iklim 
değişikliği, çevresel tehditlerle mücadelede önemli bir rol oynamakta ve sürdürülebilir 
kalkınma için bir ön koşul hâline gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın temel 
amaçlarından biri de sağlıklı bir yaşamın etkin kılınmasıdır. Sağlıklı yaşamı tehdit eden 
unsurlar arasında salgınlar yer almaktadır. Özellikle coronavirüs salgını ile yaşadığımız ve 
dünya tarihinde pek çok örneği olan, çok geniş bir alanda etkili olan salgın hastalıklar 
Pandemi olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 2020 sürecinde etkili olmaya başlayan ve 
henüz etkisi devam eden Pandemi, sağlıklı yaşam alanları oluşturarak daha sağlıklı 
ortamlarda yaşamı sürdürebilmek için yeşil finansa dikkat çekmektedir. Söz konusu süreç 
bir taraftan yeşil finansa dikkat çekerken, diğer taraftan insanoğlunun yaşamını tehdit eden 
iklim krizine de çözüm önerileri sunmaktadır. İklim krizinin temel sebepleri arasında sera 
gazı salınım artışının oluşturmuş olduğu hava kirliliği sağlıklı yaşamı ciddi anlamda tehdit 
etmektedir. Bu sorunun giderilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde Paris iklim 
anlaşması gibi önlemler alınmaktadır. Bu bağlamda Pandemi ve iklim değişikliği 
kalkınmanın kırılganlığını ve sürdürülebilir kalkınma alanında yeşil finansa ihtiyacı 
artırmaktadır. Türkiye yeşil finans uygulamalarına yeteri kadar olmasa da uyum sağlamaya 
çalışmaktadır. Özellikle 2012 yılında Türkiye’deki bankalar sürdürülebilir finansman 
yarışına dahil adımlar atmaya başlamıştır. Ayrıca Türkiye’deki güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi, hidroelektrik enerji santrallerin artırılması için ciddi finansman kaynağı ihtiyacı 
yeşil finansa dikkat çekmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de pandemi ve iklim değişikliğinin 
yeşil finansa etkisini incelemektedir. 

Anahtar kelimeler: Yeşil finans, Pandemi, Türkiye, İklim değişikliği 
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THE EFFECT OF PANDEMİC AND CLİMATE CHANGE ON GREEN 
FİNANCE İN TURKEY 

Abstract 
Green finance is a system that encourages transforming the traditional economy 

through low-carbon, sustainable and inclusive methods. Green finance has played an 
important role in tackling climate change and environmental threats in the last decade and 
has become a prerequisite for sustainable development. One of the main goals of 
sustainable development is to make a healthy life effective. Epidemics are among the 
factors that threaten healthy life. Pandemics are defined as epidemic diseases that are 
effective in a wide area, especially with the coronavirus epidemic and which have many 
examples in world history. The Pandemic, which started to be effective in the 2020 process 
in the world and is still in effect, draws attention to green finance in order to create healthy 
living spaces and to sustain life in healthier environments. While this process draws 
attention to green finance, it also offers solutions to the climate crisis that threatens human 
life. Air pollution caused by the increase in greenhouse gas emissions, among the main 
causes of the climate crisis, seriously threatens healthy life. In order to solve this problem, 
measures such as the Paris climate agreement are taken at the national and international 
level. In this context, the pandemic and climate change increase the fragility of 
development and the need for green finance in the field of sustainable development. Turkey 
is trying to adapt to green finance practices, although not enough. Especially in 2012, banks 
in Turkey started to take steps to participate in the sustainable finance race. In addition, the 
need for serious financing resources to increase solar energy, wind energy and hydroelectric 
power plants in Turkey draws attention to green finance. This study examines the impact of 
pandemic and climate change on green finance in Turkey. 

Keywords: Green finance, Pandemic, Turkey, Climate  

1. GİRİŞ 
Salgınlar, toplumların zayıflıklarından faydalanarak ortaya çıkmaktadırlar. Bu 

salgınlardan biri olan COVID-19 salgını da istisnai bir durum olmadığını 
göstermektedir. Pandemi’nin ortaya çıkması ile pandemi ile ilgili küresel tehditler 
ve iklim değişikliğinin yanı sıra dünyanın ekonomik krizlere karşı savunmasız bir 
hâl aldığı ve bu yaşanan krizlere yanıt verecek durumda olmadığı 
gözlemlenmektedir. Çoğu hükümet yaşanan bu değişimlere karşı yeterli önlem 
almamış alınan önlemler ise koordineli bir şekilde yürütülmeyip her zaman etkili 
olamamıştır (Guerriero vd., 2020:494). Yaşanan iklim değişikliği de dünyanın karşı 
karşıya kalmış olduğu en büyük sağlık tehdidi olarak karşımıza çıkmaktadır ( 
WHO, 2021). Küresel bir sorun olan iklim krizi, COVİD-19 virüs krizini de 
küresel bir boyuta taşımaktadır (Guinto, 2020). 
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Küresel pandemi, insanların çevreye yönelik tutumlarının uzun vade de 
etkisinin devam edeceğini göstermektedir. İnsanları hastalıklardan koruma ve iklim 
değişikliğini önleme konusunda ki belirsizlikler de giderek artmaktadır. Artan bu 
belirsizlikte COVİD-19 ve iklim değişikliğine karşı daha sağlam bir yapı 
oluşturmada önem arz etmektedir. Bu da yeşil finansa odaklanarak, yeşil 
finansmanın etkisini artırarak yapılabilir. Yeşil finansa yönelim kısa ve uzun vadeli 
faydalar sağlayacak ve toplumları zaman içerisinde yaşayacakları ani şoklara karşı 
daha sağlam bir hâle getirecektir (Klioutchnikov ve Kliuchnikov, 2021:1). 

Yeşil finansman sadece çevresel tehditler ve iklim değişikliğiyle mücadelede 
önemli bir alan değil aynı zaman da sürdürülebilir kalkınma için de önemli bir rol 
oynamaktadır. Bunlar arasında, sürdürülebilir su yöntemleri, deniz kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımı, dayanaklı alt yapı, ormanların arttırılması ve biyolojik 
çeşitliliğin korunması vb. yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda çevresel 
sürdürülebilirlik ve kalkınmayı bünyesine dâhil ederek gereken finansmanı 
içermektedir (Green Finance Initiative, 2016: 10) 

2. YEŞİL FİNANSMAN KAVRAMI VE KAPSAMI 
Yeşil finansman, çevre kirliliği, artan enerji ihtiyacı, sera gazı ve doğayı 

kirleten emisyonların azaltılması, geri dönüşüm vb. faktörleri dikkate alan 
teknolojiyi, finansal ürünleri ve hizmetleri ifade etmektedir (Rakic ve Mitic, 
2012:54). Yeşil finansmanın amacı kaynak verimliliğini arttırarak çevreye ve 
küresel iklime faydalı pozitif yatırımların finansmanını sağlamaktır (E3S Web of 
Conferences 2021:262). Yeşil finansın, ekonomik büyümeyi, çevrenin 
iyileştirilmesi ve finans sektörünün geliştirilmesini aynı anda etkileyebilen 
geleceğe yönelik sağlam adımlarla ilerleyen bir finans türü olması önem arz 
etmektedir. Yeşil finansmanın etkileşim içinde olduğu birkaç kavram karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kavramlar; çevre finansmanı, sürdürülebilir finans, karbon 
finansmanı ve iklim finansmanı olarak ele alınmaktadır (Noh, 2018: 3). 

2.1. Çevresel Finansman 
Çevre finansmanı, hava, su, toprak vb. ekolojik çevre ile ilgili finansman ve 

yatırımları kapsamaktadır. Çevre finansmanı, tahrip olunmuş çevreyi ve çevresel 
zararları finansal bir risk olarak görmektedir. Bu kavram çevreyi korumaya odaklı 
olduğu için ekonomik büyümeye katkıda bulunmamaktadır. Bu bağlamda Yeşil 
Finanstan daha geniş bir alana sahiptir (Noh, 2018: 4). 
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2.2. Sürdürülebilir Finansman 
Sürdürülebilir finansı, sürdürülebilir finansal modeller, ürünler ve pazarlar 

aracılığı ile sosyal ve ekonomik bir değer uygulaması olarak Berkley (2017) yılında 
ele almaktadır. Sürdürülebilir finansın sadece çevresel yönünü ele almakla kalmaz 
aynı zamanda sosyal yönünü ve yönetişim konularını da dikkate alarak daha kapsayıcı 
ve kapsamlı yatırımlar yapılması gerektiğini öne sürmektedir (Noh, 2018: 4). 

2.3. Karbon Finansmanı 
Karbon finansmanı, karbondioksit ve meydana gelen diğer sera gazlarının 

emisyonlarını azaltmak için yapılacak olan projelere kaynak sağlamaktadır. Ayrıca 
Emisyon Ticareti Piyasası aracılığıyla, karbon finansmanı spot ve türev 
piyasalarında çok yönlü şekillerde tasarlanabilmektedir (Noh, 2018: 4). 

2.4. İklim Finansmanı 
İklim finansmanı, düşük karbonlu ekonomiye ulaşmak, değişen iklim 

koşullarına uyum sağlamak ve yaşanan iklim değişikliğini hafifletme faaliyetlerini 
desteklemektedir. Aynı zamanda iklim finansmanı karbon finansmanına dâhil 
olmayan projeleri de desteklemektedir (Noh, 2018: 4). 

Şekil 1. Yeşil Finansmanın Diğer Finansman Türleri ile İlişkileri 

 
Kaynak: Hee Jin Noh (2014b). 
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Şekil 1’de de görüldüğü gibi yeşil finansman diğer finans türleri olan iklim 
finansmanı, sürdürülebilir finansman, çevresel finansman ve karbon finansmanı ile 
yakından ilişkilidir. 

Yeşil finans ve yeşil anlaşma Türkiye’ de de önem kazanmaya başlamıştır. 
Türkiye, birden fazla yeşil finans girişimine de öncülük etmeye başlamıştır. En son 
yayınlanan Türkiye Ekonomik Reform Paketinde yer alan üç ana öncüllerden biri 
ise sanayi alanındaki yeşil dönüşümü direk desteklemektir. Türkiye, çevre yanlısı 
olan yatırımlara gerekli finansman fırsatları sunup çeşitlendirmiş ve uluslararası 
piyasaların talep edeceği biçimde yeşil tahvil piyasaları için gerekli altyapıyı 
şimdiden hazırlamıştır (İstanbul Financial Center, 2022). 

3. PANDEMİNİN YEŞİL FİNANSMANA ETKİSİ 
Pandemi, yerkürede bulunan birden fazla ülke veya kıtada meydana gelen 

hızlı bir şekilde yayılan ve etkisini gösteren sağlık hastalıklarına verilen genel bir 
addır (Medipol Sağlık Grubu, 2022). Ekonomik gelişme beraberinde kentleşmeyi, 
küreselleşme de beraberinde uluslararası ticaret ve seyahati arttırmasıyla bulaşıcı 
hastalıkların ülkeler arası yayılmasını hızlandırmaktadır. Birçok ölümcül hastalık 
olarak ortaya çıkan Sars, mers, ebola, kuş gribi, domuz gribi vb. hastalıkların var 
olması 21. yüzyılın pandemiler çağı olmasına sebep olmuştur. 31 Aralık 2019 
yılında ilk kez Çin’de tespit edilen COVİD-19 salgını 11 Mart 2020 yılında Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020). 
Pandemi’nin varlığı ekonomik faaliyetlerin ve ulaşımın sekteye uğramasına bu da 
tüm dünyada karbon emisyonlarının düşmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda 
pandemi, küresel ısınmayı kısa vadede de olsa yavaşlatmıştır. Ancak bu durum 
kalkınmadan vazgeçme pahasına gerçekleşmekte ve dünyanın bir ekonomik krizle 
baş başa kalacağını göstermektedir (Çilingir, 2020: 189). 

Pandemi, küresel anlamda bizi birbirine bağlayan bağların daha da derinden 
anlaşılmasına yol açmaktadır. İklim değişikliğinin de dâhil olmuş olduğu sağlık 
güvenliği tehditlerinden korunmak için daha sağlam ve donanımlı sağlık sistemleri 
gerekli olmaktadır.  Bulaşıcı hastalıklardan korunmak ve riski azaltmak için ise 
sera gazı emisyonlarını en aza indirgemek küresel ısınma derecesini de 1.5 derece 
olarak sınırlamak gerekmektedir. Kısacası Paris Anlaşması’nı uygulamaya koyarak 
ekonomik kalkınma için yeşil finansmana gerekli önem verilmelidir (WEF, 2020). 
Bu bağlamda dünya COVİD-19 pandemisi ile başa çıkabilmek için kimsenin geride 
kalmayacağı yeşil ve esnek bir toparlanma sağlamalıdır (BBC, 2020). Hükümetler 
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ya çevreyi kirleten işletmeleri kurtaracak ve çevre yanlısı reformları dayatarak 
kaldıraç olarak kullanacak ya da karbon yoğun faaliyetlerine geri dönmelerine izin 
vererek ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır (BBC, 2020).  

Yeşil finans, insan sermayesinin yeniden üretimi için son derece elzem olan, 
çevre ve ekonominin sürdürülebilirliğini koruma, insan sağlını da korumaya 
yönelik epidemiyolojik tedbirlerin sağlanmasında öncü bir rol oynamaktadır. 
Pandemi sonrasında ekonomik toparlamanın yeşil odağı, iklim değişikliği ve 
pandemiden kaynaklanan sorunlara karşı olan direnci arttırmaktır (WEF, 2020). 
Pandemi sırasında yeşil tahvil yatırımcıları için kısa vade de belirsizlik olsa da orta 
ve uzun vadede yatırımların getirisine dair inanç yüksektir. Mevcut belirsizlik, 
yatırımcıları teknoloji şirketlerine, çevre ve sağlıklı yaşam tarzlarıyla ilgili 
projelere yönelip yatırım yapmaya itmektedir (Saurel, 2020). Türkiye’ de de 
pandemi sürecinde Akbank yeşil bonoları piyasaya sürerek yeşil finansmanın 
önemine vurgu yapmıştır. 

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN YEŞİL FİNANSMANA ETKİSİ 
İklim değişikliği ve küresel ısınma insanların yaşamını olumsuz olarak 

etkileyen en büyük tehlikelerden biridir. Bu nedenle de günümüzde en popolist 
konular arasında yer almaktadır (Sağlam, v.d, 2008:1). İklim değişikliği, doğa ve 
antropojenik etkilerden kaynaklanmaktadır. Bu antropojenik etkiler de sera gazı 
emisyonlarını artırmaktadır (IPCC, 1990; WMO, 1992). Artan sera gazı 
emisyonlarının neden olduğu iklim değişikliği sadece sıcaklıklardaki bir artışı 
etkilememekte aynı zamanda seller, kuraklıklar, aşırı hava olayları, okyanus ve 
deniz suyu seviyelerinde yükselme, buzulların erimesi, asit oranlarında artış vb 
etkilere neden olmaktadır. Bunun neticesinde de hem bitki ve hayvanları hem de 
insanları ciddi risk altında bırakmaktadır (WWF, 2022).  

İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olan Paris Zirvesi yeşil 
finansmanın önemini arttırmıştır. Zirveye katılmış olan ülkelerin uzlaşmış oldukları 
sıcaklığın 2 derece hedefine ulaşabilmesi için, 2015 ve 2030 yılları arasında 
yapılacak olan yatırımların düşük karbonlu yatırımlar olması konusunda fikir 
birliğine varmıştır. Düşük karbonlu kalkınmayı gerçekleştirebilmek ve yeşil enerji 
yatımlarına gerekli finansı sağlayabilmek için gelecekte yaklaşık olarak 700-1000 
milyar dolara ihtiyaç duyulacağı öngörülmüştür (WEF, 2013- 2014). 

Türkiye’de de sürdürülebilirlik kapsamında halka arz ortaklıklara yönelik 
2020 yılında yayınlanan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” ile Sermaye 



Türkiye’de Pandemi ve İklim Değişikliğinin Yeşil Finansa Etkisi 

69 

Piyasası Kurulu (SPK) Paris İklim Anlaşması doğrultusunda 3 Kasım 2021’de 
“Yeşil Borçlanma Aracı ve Kira Sertifikası Rehber Taslağı” diye bir bildiri 
yayınlanmıştır. Türkiye’ deki yeşil borçlanma araçları (Green Bond) 
finansmanından yararlanmak isteyen yatırımcılar, şirketler ve kurumlar tarafından 
dikkat çekmekte ve çevreye pozitif katkı sağlayacak yatırımların finansmanı 
konusunda da önem arz etmektedir (Ergün, 2022). Aynı zamanda 2021 yılında 
merkez bankası tarafından yayınlanan “Finansal Riskler Raporu”nda iklim 
değişikliğinin sebep olduğu riskler dikkat çekmektedir. İklim değişikliğin orta ve 
uzun vade de finansal istikrar üzerinde risk yaratacağı gözlemlenmiştir ve bu 
çerçevede rapor içerisinde “İklim Değişikliği Kaynaklı Finansal Riskler ve 
Çevreci Finans” başlığında ayrı bir bölüme yer verilmiştir. Raporda finansal 
riskler; fiziksel riskler ve geçici riskler olarak ikiye ayrılmıştır. Raporda yer alan 
fiziksel riskler iklim değişikliğinin neden olduğu veya olacağı kasırga, sel gibi 
ani değişen hava olayları ile deniz seviyelerinde yükseliş, kuraklık gibi doğal 
felaketler oluştururken, geçiş risklerin de ise finansal istikrar açısından risk 
olarak düşük karbonlu ekonomiye düzensiz geçiş yer almaktadır (Finansal İstikrar 
Raporu, 2021). 

5. SONUÇ 
Pandemi ve iklim değişikliğinin sebep olduğu olumsuzluklar finans sektörünü 

de etkilemiştir. Bu bağlamda yeşil finansmanın önemi bir kez daha ortaya 
çıkmaktadır. Yeşil finansman, hızla artan enerji talebi, çevresel bozulmalar, fosil 
yakıtların giderek tükenmesi, doğal çevreyi koruma ve bu gibi benzer sorunlara 
çözüm sunması ile tüm dünyada geleceğin önemli konuları arasında yerini almıştır. 
Türkiye’de bu bağlamda bankacılık sektörü ön plana çıkmıştır. Yeşil projelere 
destek verilmiş, belirli miktarda bankalar bu projelere finansman sağlamıştır. Bu 
projeler de kirliliği önleme ve kontrol altına alma, temiz ulaşım, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği, çevre yanlısı projelerde kullanılmaya başlanmıştır. Pandemi ve 
iklim değişikliğinin dünyada meydana getirdiği olumsuz durumun insanoğlu 
yaşamına etkisini azaltmada önemli enstrümanlardan biri yeşil finansman olarak 
kabul edilmektedir. Yeşil finansman yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 
mümkün kılınarak, dünyanın karşı karşıya olduğu tehditlerle mücadelede başarı 
şansı artmaktadır. 
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EGEMENLİK KAVRAMINA İKİ FARKLI BAKIŞ: 
İBN HALDUN VE JEAN BODİN 

Yücel Özden - Kübra İlhan 

Öz 
Egemenlik kavramı, siyasal düzende en üstün emretme yetkisi olarak ifade 

edilmektedir. Egemenlik, devletlerin siyaset geleneğinin en önemli bir unsuru olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Daimî, bölünemez, mutlak ve devredilemez gibi nitelikleri 
bünyesinde bulunduran egemenlik kavramının, ulus-devlet için taşıdığı önem dikkat 
çekmektedir. Nitelikli siyasal örgütlenme biçimi olarak nitelendirilen modern devlet, 
egemenlik düşüncesi ile hukuksal yönden varlığını ön plana çıkarmaktadır. Devlet olgusu 
ile özdeşleşen egemenlik, devletin ayırıcı özelliği olarak nitelendirilen bir kamusal güçtür. 
Bu güç neticesinde devlet, siyasal ve toplumsal düzeni sağlamak amacıyla kural koyma ve 
bu kuralları uygulama yetkisine sahiptir. Devleti oluşturan üç unsurdan biri olan egemenlik 
ile devlet meşruluk kazanmaktadır. Bu doğrultuda egemenlik kavramından beklenilen, 
devletin hükmetme gücünü hukuksal bir zeminde tanınmasını sağlamasıdır.  

Egemenlik kavramını modern anlamda ilk kez kullanan Jean Bodin’dir. Devletin Altı 
Kitabı’nda devlete dair fikirlerini açıklayan Bodin, egemenlik ilkesini somut olarak 
tanımlamıştır. Bodin’in tanımlamış olduğu egemenlik kavramı ile hukuki yapının temelini 
oluşturan kanunlardan, hüküm koyan yöneticilere doğru değişen kavramsal bir dönüşüm 
meydana gelmiştir. İnsanların bireysellikten koparak bir topluluk hâlinde yaşamaya 
başlaması sonrasında oluşan devlet olgusu, aynı şekilde iktidar yarışı ve güç dengesi 
tarihidir. Bu nedenle egemenlik kavramı, devlet tarihi kadar eski bir kavram olup Jean 
Bodin’den önceki sürece de karşılık gelmektedir. Jean Bodin’den yaklaşık iki yüz yıl önce 
yaşamış olan İbn Haldun tarafından ele alınan ancak net bir kavramı olarak 
nitelendirilmeyen egemenlik teorisi dikkat çekmektedir.  

Devlet olgusunun temelini oluşturan egemenlik kavramının farklı medeniyetler 
dünyasında nasıl nitelendirildiği ve şekillendiğinin incelenmesi önem arz etmekte ve 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Jean Bodin ve İbn Haldun’un temel eserleri ışığında 
egemenlik teorisi incelenerek, kavrama dair genel bir bakış açısı ortaya konulmaktadır. 
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Egemenlik kavramının iki farklı medeniyette nasıl nitelendirildiği sorusuna bağlı kalınarak 
çalışmada öncelikle egemenlik kavramı genel hatlarıyla incelenmektedir. Çalışmanın 
devamında ise İbn Haldun ve Jean Bodin’in yaşamları hakkında kısa bilgiler verilerek, önemli 
eserleri ışığında egemenlik kavramına atfettikleri anlam ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelime: Egemenlik, İbn Haldun, Jean Bodin 

TWO DIFFERENT VIEWS ON THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY 
IBN HALDUN AND JEAN BODIN 

Abstract 
The concept of sovereignty is expressed as the highest commanding authority in the 

political order. Sovereignty is the most important element of the political tradition of states. 
The importance of the concept of sovereignty, which includes permanent, indivisible, 
absolute and inalienable qualities, for the nation-state draws attention. The modern state, 
which is characterized as a qualified form of political organization, emphasizes its legal 
existence with the idea of sovereignty. Sovereignty, identified with the phenomenon of the 
state, is a public power that is characterized as the distinctive feature of the state. As a result 
of this power, the state has the authority to set and enforce rules in order to maintain 
political and social order. The state gains legitimacy with sovereignty, which is one of the 
three elements that make up the state. In this respect, what is expected from the concept of 
sovereignty is to ensure that the state's power to rule is recognized on a legal basis.  

Jean Bodin is the first to use the concept of sovereignty in the modern sense. 
Explaining his ideas about the state in the Six Books of the State, Bodin defined the 
principle of sovereignty concretely. With the concept of sovereignty defined by Bodin, 
there has been a conceptual transformation from the laws that form the basis of the legal 
structure to the rulers who make provisions. The state phenomenon, which is formed after 
people break away from individuality and live as a community, is likewise a history of 
power race and balance of power. For this reason, the concept of sovereignty is as old as the 
history of the state and corresponds to the process before Jean Bodin. The theory of 
sovereignty, which was discussed by Ibn Khaldun, who lived about two hundred years 
before Jean Bodin, but not defined as a clear concept, draws attention.  

It is important to examine how the concept of sovereignty, which forms the basis of 
the state phenomenon, is characterized and shaped in the world of different civilizations 
and constitutes the main purpose of the study. In the light of the basic works of Jean Bodin 
and Ibn Khaldun, the theory of sovereignty is examined and a general perspective on the 
concept is presented. Adhering to the question of how the concept of sovereignty is 
characterized in two different civilizations, the concept of sovereignty is examined in 
general terms in the study. In the continuation of the study, brief information about the lives 
of Ibn Khaldun and Jean Bodin is given, and the meaning they ascribe to the concept of 
sovereignty in the light of their important works is revealed. 

Keywords: Sovereignty, Ibn Haldun, Jean Bodin 
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1. GİRİŞ 
Kamu yönetimi, devlet teorisi, idare hukuku ve siyaset bilimi gibi alanların 

temel kavramları arasında yer alan egemenlik kavramı, devlet ve otorite sınırları 
çerçevesinde gücün etkin bir şekilde kullanılabilmesini ifade etmektedir. 
Egemenlik kavramı ifade edildiği günden itibaren dönüşümler geçirmiştir. 
Egemenlik olgusu değişim ve dönüşüm geçirmiş olmasına rağmen mevcudiyeti 
devam ettirmiş ve her daim ilgi çeken bir kavram olmuştur. Egemenlik olgusu, 
kural koyma otoritesi olduğu gibi bu kuralı uygulayabilme kapasitesini 
kapsamaktadır. Modern devletin otaya çıkması için ihtiyaç duyulan en temel 
kavram egemenliktir. Egemenlik olgusu modern devletin oluşumu ile eş zamanlı 
olarak ortaya çıkmıştır. Modern devletin ayırt edici bir niteliği olarak ele alınan 
egemenlik kavramı, siyasi otoritenin varlık nedeni şeklinde ifade edilmektedir. 
Egemenlik kavramı öncelikle kutsal iradeye dayandırmaya ihtiyaç duymuştur. 
Bodin ile birlikte egemenlik olgusu laik bir görünüm kazanmıştır. Egemenlik 
kavramı tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde birbirinden farklı kaynaklara 
dayandırıldığı görülmekte ve Batı merkezli olduğu da dikkat çekmektedir.  

Egemenlik siyasi bir otorite içerisinde emretme gücü olarak nitelendirildiği 
için siyasi yapılanmaya sahip toplumlarda varlığını sürdürmektedir. Egemenlik 
kavramı üzerine birden fazla anlayış gündeme gelse de geleneksel olarak devletin 
en temel kriterlerinden biri olarak sayıldığı görülmektedir. Egemenlik olgusu Jean 
Bodin ile birlikte ele alınmış ve daimî, bölünmez ve yüce bir güç olarak 
nitelendirilmiştir. Yüce, daimî ve bölünmez olarak nitelendirilen egemenlik olgusu, 
devlette soyut, yönetimde somut bir anlam kazanmıştır. Egemenlik kavramına 
yönelik farklı nitelikler ileri sürülmesi sonucunda nispi bir karaktere sahip olduğu 
söylenebilir. Egemenlik olgusu devletin temel unsurlarından ve ayırt edici özelliği 
olarak nitelendirilir. Devletin üç temel unsurundan biri olan egemenlik, devletin 
maddi unsurlarından farklı olarak soyut bir kavramdır. Soyut bir hukuki varlık olan 
devletin kurucu unsurudur. Egemenlik ile birlikte devlete hukuki bir zemin 
kazandırılmaktadır. 

Egemenlik kavramı, Jean Bodin’in siyaset felsefesinin temelini oluşturan bir 
ilkedir. Egemenlik ilkesi Bodin ile özdeşleşmiş ve bu ilkenin Bodin ile ilk kez 
kullanıldığı varsayılmaktadır. Bodin’in siyaset felsefesinin temelini oluşturan 
egemenlik kavramı, devlete ait bir yetki ve siyasetin önkoşuludur. Bodin’e göre 
egemenlik devlet olmanın asli ve ilk koşuludur. Bodin egemenlik teorisi ile 
Avrupa’da uzun bir süre egemen olan siyaset anlayışından farklı olarak, egemenlik 
olgusunu mutlakiyetçi bir yapıda sunmuştur. Bodin’e göre belli bir süre için 
sınırlandırılmış veya geri alınabilir özellikteki bir otorite egemenlik değil bir yetki 
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olarak ifade edilebilir. Egemen prensin ise egemenliği belirli bir süre ile 
sınırlanmaksızın elinde tutması gerekmektedir.  

Egemenlik kavramı İbn Haldun ile birlikte modern çağda tam olarak içerik 
açısından netleştiği varsayılmaktadır. İbn Haldun toplumsal yaşamda devamlılığın 
sağlanması adına önem telkin eden egemenlik olgusu hakkındaki fikirlerinin 
temelini asabiyet teorisi oluşturmaktadır. İbn Haldun’a göre asabiyet, egemenlik 
kavramının oluşması ve gelişmesinde en belirleyici güçtür.  

Çalışmanın temelini oluşturan egemenlik kavramı, farklı medeniyet ve 
kültürlerde benzersiz niteliklere büründüğü görülmektedir. Egemenlik kavramına 
yönelik temel niteliklerin olduğu ve bu niteliklerin medeniyetlerde de aynı şekilde 
korunduğu tespit edilmektedir. Belirtildiği üzere egemenlik kavramının farklı 
medeniyetlerde nasıl ifade edildiği, anlamlandırıldığı, konumlandırıldığı merak 
konusu olmuştur. Bu doğrultuda çalışmada, Batı medeniyetinde önemli bir isim 
olan ve egemenlik denildiğinde akla gelen ilk isim Jean Bodin ile Doğu 
medeniyetine iz bırakan, önemli eserlere sahip olan İbn Haldun’un egemenliğe 
bakış açıları ele alınıp incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada ilk olarak çalışmanın 
temelini oluşturan egemenlik kavramı incelenmektedir. Çalışmanın devamında İbn 
Haldun’un siyaset felsefesini oluşturan asabiyet teorisi, umran ilmi ve son olarak 
egemenlik kavramına yönelik söylemleri, başyapıtları ışığında ele alınmaktadır. 
Çalışmanın son bölümünde Jean Bodin’in siyaset felsefesi ve egemenlik kavramına 
yüklemiş olduğu anlam incelenmektedir. Sonuç kısmında iki farklı medeniyette ele 
alınan egemenlik kavramının nasıl şekillendiği ve anlamlandırıldığına dair genel 
bir değerlendirme yapılmaktadır.  

2. EGEMENLİK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 
Egemenlik kavramı, “devletin belli bir sınırlar için, belli bir toplumda, 

serbestçe iktidar gücünü kullanabilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım 
doğrultusunda egemenlik kavramının bir ülkede topluluğa buyuran, hükmeden ve 
kendinden daha üstün konumda olan erke veya devletin bütün iç ve dış olumsuz 
etkilerden koruyarak yönetilmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Böylece egemenlik 
kavramının iç ve dış egemenlik olarak iki biçimde ele alındığı söylenebilir. İç 
egemenlik sadece ülke sınırları içinde kendisine rakip bir gücün bulunmamasını 
ifade etmektedir. Dış egemenlik ise ülkenin bağımsız olması ve dış devletlerle 
başta hukuki yönden olmak üzere her açıdan eşit konumda olması şeklinde 
tanımlanmaktadır. Tarih boyunca olduğu gibi günümüz ulus devleti de dış 
egemenliği ön plana çıkarmakta, dış egemenlik olgusunu devlet olmanın ön koşulu 
olarak nitelendirilmektedir (Özdemir, 2009: 2).  
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Modern anlamda devlet olgusunu ortaya çıktığı çağdan günümüze değin, 
siyasi otorite ve egemenlik kavramları merkezi konumdadır. Egemenlik zaman 
içerisinde kutsal temelli bir kavramdan beşerî temelli bir kavrama dönüşerek, bu 
doğrultuda farklı türleri ortaya çıkmıştır. Beşerî temelli egemenlik olgusu içinde 
halk egemenliği ve milli egemenlik teorileri ön plana çıkmaktadır. Bu iki 
egemenlik teorisinin, ilk ortaya çıktığı dönemlerle günümüzde arz ettiği anlam ve 
uygulamaların önemli ölçüde farklılık görülmektedir (Küçük, 2015:311). 

Egemenlik kavramının tarihsel süreç içerisinde şekillenme biçimi olarak farklı 
sunumlar bulunmaktadır. Bunlar son moda soyut formülleri bir araya toplamakla 
yetinmektedir. Egemenlik kavramının soyut bir şemada şekillenmesi pratik ve 
teorik yönden büyük bir farklılık olmadığı da görülmektedir (Schmitt, 2002: 14-
15). 

Literatürde egemenlik kavramı üç anlamda ele alınmaktadır. İlk olarak 
egemenlik bağımsız devlet iktidarının üstünlük niteliği şeklinde açıklanır. İkinci 
anlamda egemenlik devlet gücünü ve kapsamını ifade etmektedir. Üçüncü 
anlamında ise bu sözcük devlet kudretini elinde bulunduran kimsenin işgal ettiği 
mevkii olarak anlaşılmıştır. Bu açıdan devletin egemen gücü ile o egemen gücü 
elinde bulunduran erkin birbirine karıştırıldığı görülmektedir (Turhan, 2003: 3-4). 

Egemenlik kavramı tarihsel süreç içerisinde incelendiğinde feodal dönemi 
siyasal ve toplumsal yapılanmasına karşı bir tepkinin sonucu doğduğu söylenebilir. 
16. Yüzyıldan günümüze değin egemenlik kavramı bölünmez, mutlak, 
devredilmezlik ve sınırsızlık gibi nitelikleri ile ön plana çıkarılmaktadır. Bu 
nitelikler döneminin siyasal otorite biçimleri ile örtüşmektedir. Egemenliğin 
nitelikleri ve kaynağının nasıl olması gerektiğinin bir ölçüte bağlanmaktadır. 17. 
Yüzyılın mutlak monarşileri, egemenlik doğrultusunda hem devlet içi hem de 
devlet dışı ortamda hiçbir üst otoriteye bağımlı olmama düşüncesiyle hareket 
etmiştir. Bu yönetim biçiminde halk da dahil olmak üzere hiçbir otoriteye karşı 
sorumlu hissetmemişler ve kutsal değerleri kullanmışlardır. Bu biçimdeki 
yönetimlerin dönem şartları doğrultusunda şekillendiği gözden kaçırılmaması 
gerekmektedir. Aynı şekilde günümüz modern toplumlarının egemenlik özellikleri 
ile farklı bir görünüm sergilemesi son derece doğaldır (Yıldırım, 2004: 35). 

Egemenlik kavramı ilk olarak Fransız hukukçu Jean Bodin tarafından ileri 
sürülmüştür. Bodin, egemenlik kavramını, Latincede en yüksek manasına gelen 
“superanus” teriminden türetmiştir. Bodin devletin daimî ve mutlak gücünü ifade 
etmek üzere egemenlik kavramını kullanmıştır. Bodin’e göre egemenlik kavramı 
mutlak olup, herhangi bir güç tarafından sınırlandırılmamıştır. Egemenliğe yönelik 
yapılacak herhangi bir sınırlama egemenliğin doğasına aykırıdır. Söz konusu 
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mutlak güç, kutsal güçten kendi üzerinde hiçbir işlev ve gücü tanımamaktadır. 
Bodin, egemenlik kavramını açıklarken egemenliğin en etkin bir şekilde 
uygulanabilir olan yönetim şekli ise mutlak monarşidir. Egemenlik kavramının 
pratikte içermiş olduğu anlam incelendiğinde egemenliğin monarşilerin 
imparatorluk ve kilise karşısında etkinliğini ispat etmesinin bir aracı olarak 
nitelendirilmektedir. Monarşinin sadece devlette siyasi denetimi elinde 
bulundurmasıyla sınırlı bir alanı ifade etmez. Ayrıca dış etkilerin devlet içi 
sorunlarına müdahil olmamasını sağlamaktadır. Kanunlar monarkın iradesinin 
ürünü olarak ortaya çıkmakta ve devlet eylemlerinde dış etmenlerin etkisinden 
bağımsız davranması fırsatını sunmaktadır. Bodin, sadece monarkın üstünlüğünü 
yasal bir zemine oturtmamakta ayrıca uyum içinde yürütülen bir yönetsel sistemi 
ortaya koymaktadır (Beriş, 2008: 58).  

3. İBN HALDUN VE SİYASET FELSEFESİ 
Kuzey Afrikalı ve tarih düşünürü olan İbn Haldun, Tunus’a yerleşmeden önce 

uzun süre İspanya’da yaşamış bir ailenin oğludur. Felsefe, hukuk ve dilbilgisi gibi 
önemli alanlarda öğrenim görmüştür. Tunus’ta idari görevler üstlendikten sonra 
Fas’a ve sonrasında Gırnata’ya gitmiştir. 1378 senesinde Cezayir’de ünlü eseri 
Kitabül İbâr’ı yazmıştır. Bu kitaba bir başlangıç niteliğinde olduğu için kendisi 
tarafından Mukaddime diye adlandırılan ve İbn Haldun’un hem tarih biliminin hem 
de tarih felsefesinin kurucusu ve Marksist tarihsel maddecilik anlayışının öncüsü 
durumuna getiren önemli yapıtının tasarlanışı bu yıllara rast gelmektedir. 1382 
senesinde kadılık yapmış ve dersler vermiştir. Mısır sultanı ile birlikte gittiği 
seferde Timur’la tanışıp tarih alanında fikir tartışmalarında bulunmuştur. İbn 
Haldun Kahire’de vefat etmiştir (Lacoste, 1993: 250).  

Antik Yunan döneminden günümüze kadar Batı dünyasında siyasal otoritelere 
yönelik yürütülen kıymetli çalışmaların dışında İslam dünyasında ise bu sahada 
önemli çalışmaları bulunan değerli isimlerden birisi de İbn Haldun’dur. İslam 
düşünürleri arasında İbn Haldun’u farklı kılan nokta ise siyasal rejime yönelik 
yapmış olduğu çalışmalarında dini düşünce ekseninde hareket etmemesidir. İbn 
Haldun toplumları ve tarih ilmini geliştiren niteliğin, kutsal açıdan değil dönemin 
koşulları ekseninde gerçekleştiğini ileri sürmüştür (Şahin ve Yaylı, 2016:190). 

İslam düşünürlerinden İbn Haldun, sosyal bilimlerin yalnızca bir dalıyla 
ilgilenmemiştir. Dönemin şartlarına uygun olarak pek çok disiplinlerde çalışarak, 
fikirlerini ileri sürmüştür. Tarih, iktisat, siyaset, din ve sosyoloji alanlarında sözler 
söylemiştir. İbn Haldun’un çalışmalarının büyük çoğunluğu gerçekçiliğe ve 
gözleme dayanmaktadır. İbn Haldun bulunduğu ülkelerin ekonomik, sosyal, dini, 
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siyasal ve kültürel ilişkileri inceleyerek, genel sonuçlar çıkarmıştır. Siyasal 
otoriteler hakkında yapmış olduğu analizleri ve genellemelerini Mukaddime adlı 
eserinde dağınık olarak yer vermiştir. İbn Haldun’un siyasal sistem analizlerinde 
ilk dikkati çeken husus, Aristo’dan itibaren Batılı siyaset bilimcilerin yaptığı gibi 
yönetim biçimlerini yönetenlerin sayısına göre sınıflandırmamış olmasıdır. O, 
siyasal yapıları, eşitlikçilik-baskıcılık, dine dayalılık-aklî gereklere dayalılık, 
hukuka bağlılık-keyfîlik, uhrevîlik-dünyevîlik, halkın maslahatını gözetme-
hükümdarın maslahatını gözetme gibi ölçütlere göre sınıflandırmıştır (Çiftçi ve 
Yılmaz, 2013: 92). 

İbn Haldun, İslam felsefesi araştırmalarının ana konusunu oluşturan 
matematik, metafizik, mantık üzerine herhangi bir çalışma yapmamıştır. Bunun 
dışında ekonomiyi, siyaseti, ahlakı kendi siyasi düşüncesinin temelini 
oluşturmuştur. Bu nedenle İbn Haldun Farabi, İbn Rüşd gibi düşünürlerden 
ayrılmaktadır. İbn Haldun daha çok Batılı epistemoloji uzmanlarında Comte 
ile anılan sosyolojinin kurucusu olarak da ifade edilmektedir (Süleymanov, 
2017: 151). 

3.1. İbn Haldun’a Göre Devlet ve Toplum  
Devletin kuruluş dönemlerinde toplumu, kişiler ile yöneticileri birbirine 

bağlayan bağlar, değerler, idealler güçlü ve ortaktır. Yöneticiler, halkın temel 
özgürlüklerine saygılı olup onlara zulmetmez, merhametli davranırlar. Siyasî 
otorite ile halk arasında bir meşrûiyyet sorununun yaşanmadığı bu dönemlerde 
halkın çalışma, başarma şevk ve arzusu artar; iktisadî faaliyette bulunma arzusu, 
teşebbüs ruhu, tüm halkı ve ülkeyi sarar; tüm üretici güçler, kaynaklar harekete 
geçirilir. İbn Haldun bugünkü anlamda özel teşebbüsü ele almaktadır. Devletin 
bilhassa ekonomi üzerine baskısının olmamasını savunmaktadır. İbn Haldun’a göre 
devlet yalnızca gözetim ve düzenleme yetkinliklerini yürütmeli çünkü halkın refahı 
ve özgürlüğü için bu durum gereklidir (Kozak, 2012: 168-172). 

İbn Haldun’un devlet görüşünün temelini oluşturan kavram asabiyettir. 
Asabiyet teorisi İbn Haldun’a özgü bir kavram olup başka bir düşünür tarafından 
ele alındığı hiç rastlanmamıştır. Asabiyet olgusu bulunmayan toplulukların en basit 
bir zorlama karşısında dağılmanın kaçılmaz olduğunu vurgulamıştır. Bu tarz 
toplumlar ise asabiyeti kuvvetli olan toplumların boyunduruğu altına gireceğini 
belirtmiştir. İbn Haldun’a göre cemiyetlerin devlet hâline dönüşmesi için en temel 
gerekli olan kavram asabiyettir. Bir cemiyet asabiyetini oluşturmadan devleti 
oluşturamaz. Böylece devlet süresinin çok kısa olacağını vurgulamıştır. Aynı 
zamanda İbn Haldun devleti insan vücuduna benzetmiştir. İbn Haldun’a göre 
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cemiyet insanın bedenini; asabiyet, ruhunu, devlet de şekli yapısını oluşturur. 
Devlet ve hükümetler insanların yeryüzünde bir araya toplanarak cemiyetler 
hâlinde yaşamalarının ve hilkatin bir şekil ve suretidir (Yumuk, 1978: 243-251). 

İbn Haldun’a göre asabiyet ile iktidar arasında yakın bir ilişki vardır. Bir 
topluluk içerisinde veya siyasi iktidarı ele geçirip iktidara sahip olmak ve bunu 
sürdürmek için gerekli olan en önemli olgunun asabiyet olduğunu savunmuştur. 
Siyasi açıdan eyleme geçmek için gerekli olan en küçük unsur olan birlik ve içsel 
bütünleşme asabiyet ile oluşmaktadır. Belirli bir toplum üzerinde hâkimiyet 
sağlamak, savaş gibi hâllerin gerçekleşmesinin etkin olabilmesi için asabiyetin 
varlığı ve kuvvetinin orantılı bir yapıda olması gerekliliğini belirtmiştir (Hassan, 
2011:207).  

İbn Haldun’a göre asabiyetin nihaî gayesi mülktür. Bu gayenin 
gerçekleşmesini engelleyen iki durum bulunmaktadır. Bunlardan ilki refah ve 
lükstür. Bazı asabiyet sahibi toplumlar, mülkü tam olarak ele geçirmemiş olsalar da 
asabiyetleri oranından mülkten hisse alır ve refaha sahip olurlar. Asabiyetin 
gerçekleşmesini engelleyen bir diğer unsur ise başka kişilere veya toplumlara 
boyun eğilmesidir. Asabiyet sahibi bir toplum herhangi bir otoriteye boyun eğmeye 
zorlanırsa zamanla bu toplumun cesaretinin kırıldığını ifade etmektedir. Bu 
durumun gelecek nesillere kadar devam edileceğini bu durumun insanların tabiatı 
hâline gelebileceği belirtilmektedir (Kayapınar, 2006: 94-95). 

Mülkün yalnızca asabiyetle vücuda gelebileceğini ifade eden İbn Haldun, 
asabiyetin ise birden fazla asabelerin bütünleşmesi ile olabileceğini vurgulamıştır. 
Asabiyeti oluşturan asabelerden bir tanesi diğer asabelerden daha güçlü olduğu 
vakit onlara karşı galip gelerek, onlara hükmetmeye başlar ve bünyesinde toplar. 
İbn Haldun’a göre asabiyet kavramı, siyasi bir otorite oluşturan, kollektif bilinci 
sağlayan güç şeklindedir. Devlet açısından asabiyet kavramı devlet yönetimindeki 
gücün mülkün devamlılığın sağlanması için taşıması gerekli bir niteliktir. Bu 
eksende asabiyetin, ortak gücü olarak devlet kurmanın en düşük düzeyde olması 
gereken bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır (Okumuş, 2018: 20).  

İbn Haldun egemenlik ve devlet kurulurken bu yapıyı daim ettiren ve güçlü 
olması için yürütülen çabaların temelinde ekonominin olduğunu vurgulamıştır. 
Ülke politikası oluşturulurken de devamı sağlanırken de bu temel amaç ekseninde 
hareket edildiğini vurgulamıştır. İbn Haldun’un diğer fikirlerinde olduğu gibi bu 
fikrinde de bireysel olmadığı merkezinde toplum olduğu görülmektedir.  Çünkü 
İbn Haldun’a göre kabile veya devlet aşamasında fark etmeden egemenlik için 
topluluk gücünü ilk koşul görmüştür (Dursun ve Hassan, 2008: 42). 
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Devleti canlı bir organizma olarak nitelendiren İbn Haldun’a göre devletlerin 
tarihsel açıdan doğar, gelişir, geriler ve ölür. İbn Haldun hanedanlıkları her kuşağı 
40 sene ömrü olduğu vurgulamıştır. Hanedanlığın yeni dönemleri ile birlikte en çok 
120 senelik bir ömrü olduğunu belirtmiştir. İbn Haldun hanedanlıkların geçirmiş 
oldukları kademeleri tavırlar teorisi ekseninde açıklayıp yorumlamıştır. Ona göre 
bir hanedanlık farklı farklı tavırlar sergiler ve böylece yeni kademelerden geçer 
(Şahin ve Yaylı, 2016: 197).  

İbn Haldun'un siyaset felsefesi incelendiğinde siyasi düşüncesinin oturttuğu 
zemin olarak nitelendirilen umran ilmidir. Umran ilminin temelinde ise insan-
toplum hayatının nasıl temellendiğini ifade edilmesi bulunmaktadır. İbn Haldun 
toplumsuz bir siyasetin olamayacağını vurgulamıştır. İbn Haldun'a göre insan 
zorunlu olarak toplumsaldır. Ona göre insan doğası gereği kendi başına yeten, 
beslenme, korunma ihtiyacını tek başına karşılayabilen bir fıtrata sahip değildir. 
İnsan başkasına ihtiyaç duymadan hayatını idame edemez olduğunu vurgulamıştır. 
İbn Haldun toplumsal yapının zorunluluğuna ilişkin açıklamaları bu alanda sınırlı 
tutmuştur. Ona göre insanın kendi kendine hayatını devam ettirememesinin nedeni 
ise Allah'ın insanı tam da bu fıtratta yaratmış olmasıdır (Kurtoğlu, 1999: 251).  

Umran ilmi insanların yerleşim alanlarında toplu bir şekilde yaşamaları ve 
imar gibi faaliyetlerinde bulunmalarını kapsamaktadır. İbn Haldun'a göre her 
umranın kendine has bir doğası bulunmaktadır. Umran kavramını toplum 
anlamında kullanan İbn Haldun, insanların bir arada yaşamasını zorunlu 
görmekte ve bu eksende pek çok ihtiyacın da doğduğunu ifade etmiştir. 
Toplumlar geliştikçe yeme, içme, barınma gibi ihtiyaçlarını yeterli düzeyde 
karşılamak üzere insanların birlikte ve dayanışma içinde yaşamaları gerekliliğini 
vurgulamıştır (Bilgin, 2012: 37).  

İbn Haldun'a göre insanların bir arada yaşamaları nasıl zorunlu ise umranın 
aşamaları bedevi, hazeri ve ikisinin arasında kalan ara form köy yaşamı da zorunlu 
aşamalar olarak ortaya çıkmaktadır. İbn Haldun yaşadığı dönem gereği bedevi ve 
hazeri toplulukları inceleme imkânı bulmuştur. Toplulukları inceleyen İbn Haldun, 
toplulukları birbirinden farklı kılan nitelikleri öncelikle siyasi birliğin mevcudiyeti 
veya noksanlığı, iş bölümü, kutsal sayılan davranışlar, grup dayanışması, toplumsal 
güvenliğe dayalı hukuksal yapılar, yönetim şekilleri şeklinde sıralamıştır. 
Toplumların ihtiyaçlarını karşılama şekillerinde farklılık gözlemlenmiştir. Toprağı 
imar ederek şehirleşme veya bunu sağlayacak unsurları barındıramadığı için 
göçebe yaşamlar gibi farklı niteliklerdeki yapılanmalar ele alınmıştır. Umran 
ilminin temelinde bu ihtiyaç ve arayışlarının sonucu bulunmaktadır. Bederi ve 
Hazeri topluluklar tarih boyunca karşılıklı olarak etkilemiştir. Toplumsal şekillerin 
değişim ve dönüşüm yaşaması sonucunda bedevi zaruret; hazeri kemalat sonunda 
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ilmin meziyeti ile birleşerek Umran ilmi ortaya çıkmıştır. İbn Haldun’a göre bu 
dönüşüm neticesinde daha iyi toplumlar kurulabilmektedir. İbn Haldun umran ilmi 
ekseninde tarihsel süreci ele almış ve ilk topluluklardan imparatorluklara kadar 
geçen süre içerisinde tüm devletleri kuşak ve bölge şeklinde ayırarak analiz 
etmiştir (Türk, 2018: 171-172).  

3.2. İbn Haldun’un Egemenlik Anlayışı  
Batı’da egemenlik kavramının tarihsel süreçte incelendiğinde Bodin, Hobbes, 

Rousseau gibi ünlü isimlerin yaşadıkların dönemin yönetim ilişkilerini 
anlamlandırma ve çözümlemelerinin neticesinde olduğu ifade edilmektedir. İbn 
Haldun ise söz konusu düşünürlerden çok daha önce ele alarak tanımlamıştır. İbn 
Haldun toplumu hukuki ve siyasi yönden ele alarak, iktidar kavramının dışında 
bilhassa egemenlik olgusunu da gözlemlemiştir. İbn Haldun egemenlik kavramını 
toplumsal hayatta sosyal güçlerin iktidar gücünü elde etme mücadelesinde, en üst 
dayanışmaya sahip gücün diğerleri üzerinde egemenlik kurması anlamında 
kullanmıştır (Ergül, 2021: 62). 

İbn Haldun egemenliğin sağlanması için erdemi kaçınılmaz olarak zorunlu 
görmüştür. Bilhassa devlet idaresinin başında bulunan yetkililerin erdemli olmaları 
gerekliliğini vurgulamıştır. En büyük erdem olarak da adaleti göstermiştir. Halka 
zulmedilmemesi ve halkı zor duruma düşürecek ağır vergiler yüklenmemesi 
gerekliliğini vurgulamıştır. Bu durumun aksi doğrultusunda hareket edenlerin ise 
egemenliklerinin çok uzun süremeyeceğini ifade etmiştir. Egemenlik kurma 
faaliyetlerinde bulunurken dahi bu tarzda erdemlerin sahip olunması gerekliliğini 
bu erdemlere sahip olmayanların ise halk tarafından değer verilmeyeceğini 
belirtmiştir. Devletin halkın yararı için yani bu savla kurulduğunu böyleyken 
zulüm haksızlık gibi halkın zararına olan şeyler geçerli kılmışsa, kuruluş amacına 
ve savına ters bir durum ortaya çıkacağını, bunun da egemenlerin varlıklarını 
sürdürmelerine engel olacağını açıklar. Ona göre yönetim biçimlerinden çok bu 
erdemlere sahip olunması önemlidir ve en büyük erdem olarak adalet olgusu dikkat 
çekmektedir (Dursun ve Hassan, 2008: 43).  

İbn Haldun Mukaddime adlı eserinin ilk paragrafında “…insanların birbirleri 
üzerindeki egemenliklerinin (tegallübat) çeşitlerine ve bundan doğan iktidarın 
(mülk) ve devletlerin (düvel) ve bunların idari teşkilatlarının…” ifadesiyle iktidarın 
ve devletin bir unsuru olarak egemenlik anlamında kullandığı görülmektedir. 
Egemenlik kavramı aynı zamanda Mukaddime adlı eserinde farklı yerlerinde, üç 
bölüm başlığında aynı şekilde iki bölüm başlığında ise kelime daha farklı şekilde 
ifade edilmiştir. Örneğin eserin birinci bölümünde egemenlik olgusu “şehirli 
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olmayan milletler egemenliğe diğerlerinden daha muktedirler” şeklinde 
geçmektedir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzerine kır toplumunun özelliklerini 
yitirmediğini, güçlü bir sosyal güç dayanışmasının diğer milletler üzerinde egemen 
olabileceği anlamı çıkmaktadır. Yine birinci bölümde “Sosyal güç dayanışmasının 
nihai hedefi iktidardır” şeklinde kullanılan ifade ile kırsal sosyal hayattaki 
egemenlik ile şehir toplumundaki iktidar gücünün farkını ortaya koymak istemiştir. 
Şeflik otoritesi ile yönetilen bir toplum diğer sosyal grup dayanışmaları üzerinde 
egemenlik kurarak kendi siyasal iktidarını kurmaktadır. İbn Haldun eserinde ifade 
etmiş olduğu egemenlik olgusunu karşılamak için tegallüb kavramını kullandığı 
görülmektedir. Toplumda meydana gelen birden fazla sosyal güç dayanışmalarının 
nihai sonucu olarak iktidar gücünü elde etme amacı bulunmaktadır. Sosyal güç ise 
hem kendi içinde hem de kendi dışında zor kullanmaya dayalı egemenlik olgusu 
neticesinde toplum üzerinde ve devlet idaresinde en üstün güç hâlini almaktadır 
(Ergül, 2021: 63-64). 

Bireyden çok toplumu ön plana çıkaran İbn Haldun ister kabile düzeninde 
olsun ister bir devlet yapılanması olsun egemenlik kavramını ilk koşul olarak ileri 
sürmektedir. Devlet farklı şartlarda şekillenebilir olduğunu belirten Haldun, 
egemenlik olgusunun ilkel dönem ile kentsel yaşam arasında farklılaştığını 
belirtmiştir (Haldun, 1997: 29-31). 

İbn Haldun toplumsal hayata egemenlik ve otorite unsurunu katmıştır. 
Toplumsal yaşamın devamlılık sağlaması için insanlar arasındaki ilişkileri düzene 
sokacak, çatışmaları çözecek egemen bir güce her zaman ihtiyaç olduğunu 
vurgulamıştır. İnsanın doğası gereği başkalarının canına veya malına göz dikerek, 
zarar verme eğilimindedir. Bu nedenle insanları birbirlerine karşı koruma ihtiyacını 
karşılamak için egemenliğe gerek duyulmuştur (Yaşar, 2016: 514). 

İbn Haldun diğer insani faaliyetler gibi egemenlik olgusunu da doğal gören 
bir anlatısı bulunmaktadır. İbn Haldun toplum, toplumsal kurumlar, siyasi 
örgütlenme yapıları gibi olayları değer yargılarından bağımsız bir şekilde ele alıp 
incelenmiştir. Bu doğrultuda egemenlik olgusuna dair herhangi bir kurguya 
başvurmadan veya doğaüstü, tanrısal gibi etmenleri karıştırmadan olguyu empirik 
şekilde nitelendirmiştir. Bu eksende İbn Haldun’un egemenlik üzerine yapmış 
olduğu incelemelerinde kavram olarak değil olay üzerine çalışmaları tercih ettiği 
görülmektedir. İbn Haldun egemenlik olgusunu sistematik bir teori ekseninde değil 
olaylar ve kurumlar arasında mevcudiyetini ileri sürdüğü nedensellik bağı ve 
kanunlar içerisinde formüle ettiği tespit edilmektedir. Egemenlik kavramının 
oluşumunu doğal bir süreç olarak ele almış ve incelemiştir. İnsan için toplumsal 
yaşam, asabiyet ve siyasal örgütlenmeler nasıl doğal bir oluşum ise egemenlik 
olayı da doğal bir yapılanma sonucu meydana gelmiştir. Bu konuda dikkat 
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çekilmesi gereken konu, İbn Haldun’un herhangi bir tarihsel egemenlik olayını 
değil egemenlik olayının kendisini ele alarak incelemiştir. İbn Haldun herhangi bir 
şahsın ya da devletin egemenliğini vurgulamamıştır. İbn Haldun pek çok devleti 
incelemiş ve egemenlikleri arasında benzerliklerin olduğunu belirtmiştir. Farklı 
devletlerin egemenlikleri arasında tekrarlanan, daimî ve süreklilik arz eden 
niteliklere sahip olması gibi benzer özelliklerin olduğunu vurgulamıştır (Yaylı ve 
Yıldırım, 2019: 197-198). 

İbn Haldun’a göre bir egemenlik kurulurken temel amaç ekonomidir. 
Yalnızca egemenlik kurulurken değil bu egemenliği ayakta tutma ve güçlü kılma 
gibi gayretlerin gösterilmesinde de temel amaç aynıdır. Devlet politikaları 
oluşturulurken ve yaşatılırken bu temel amaç ekseninde hareket edilmektedir. İbn 
Haldun’un siyaset felsefesinin temelinde bulunan toplumsallık düşüncesi, 
egemenlik olgusunu açıklarken de temel nokta olduğu görülmektedir. Kabile veya 
devlet yapısında olan güçlerin egemenlik kurabilmesi için topluluk gücüne sahip 
olunması gerekliliğini vurgulamıştır (Dursun ve Hassan, 2008: 42). 

İbn Haldun hükümdarlığın ancak asabiyet ile elde edilebileceğini 
vurgulamıştır. Asabiyet ise birden fazla güç gruplarından oluştuğunu ifade ederek, 
gruplardan biri diğerlerinden daha güçlü olduğunu ve hakimiyet kurabileceğini 
belirtmiştir. Ortaya çıkan en büyük ve tek güç, asabiyetin başkanlığı, egemenliğin 
sahibi ise kabilede bulunan tek bir ailenin elinde bulunur. Başkanlık ise o aileden 
en güçlü, ayrıca diğer güçler üzerinde hâkim olan tek bir kişinin elinde 
bulunmalıdır. Başkan, diğer tim soy asabiyetlerinin de başkanı olur. İbn Haldun, 
başkanın zamanla güçlendikçe kibirlenmeye başladığını ve despot bir yönetim 
anlayışının benimsediğini belirmiştir. Bu duruma rağmen İbn Haldun tek bir 
başkan ile yönetimin sağlanması gerekliliğini vurgulamış ve birden fazla başkanın 
düzeni bozacağını ifade etmiştir (Berkli, 2019: 57). 

4. JEAN BODİN VE SİYASET FELSEFESİ 
Hukukçu, tarihçi ve filozof olarak tanınan Jean Bodin (1530-1596), 

Fransa’nın Angers kentinde orta sınıfa mensup bir ailede doğdu. Paris’te felsefe, 
Toulouse’ta hukuk okudu ve eğitimini tamamladıktan sonra Toulouse 
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Bir süre sonra, görevini bırakıp avukatlık 
yapmak üzere Paris’e yerleşti ve Kral III. Henry’nin danışmanlığını yaptı. Ayrıca, 
Paris’te tarih, iktisat ve doğa bilimleri alanlarında araştırma yapmış, maliye ve 
iktisat sorunları üstüne birkaç küçük deneme ile tarih felsefesi kitabı yazmıştır. 
1576 yılında, ilk olarak krallık savcılığına atandı, ardından Devletin Altı Kitabı’nı 
yazdı ve son olarak üçüncü meclisin temsil edildiği meclisin üyesi oldu. Bu üç 
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önemli gelişme Bodin’i mesleğinin zirvesine çıkarmıştır. Bodin, 1596 yılında 
Laon’da vebadan ölmüştür (Uygun, 2017: 195). 

Rönesans atmosferinde yetişen Bodin, pek çok alanda önemli katkılar 
sağlayan siyaset felsefesi filozofudur. Bodin, coğrafi durumun fizyolojik kuruluş 
ve toplumların gelenekleriyle yönetim biçimi üzerindeki etkilerini ortaya koyduğu 
doğalcı bir tarih felsefesi geliştirmenin yanında devletlerin yükselişi ve çöküşüyle 
ilgili döngüsel bir tarih tasarımı da geliştirmiştir. Bodin’in siyaset felsefesine 
yaptığı en önemli katkı politik düşünceye egemenlik kavramını armağan etmiş 
olmasıdır (Cevizci, 2015: 428). Zira devlet ve toplumsal ilişkiler üzerine 
incelemeler yapan Bodin, egemenlik kavramını ilk kez incelemiş ve devlet 
yönetimi üzerinden egemenlik kavramını tanımlamıştır. Egemenlik kavramına 
yönelik kavramsallaştırmalar feodal düzenin toplumsal ve siyasal yapısına yönelik 
bir eleştiri olarak değerlendirilebilir. 

16. yüzyıl siyasal düşünüşünün sığlığına karşın, Bodin’in Devlet Üstüne Altı 
Kitap adlı eseri derinlik ve kapsam bakımından önemli bir yapıttır. Bodin’in 
başlıca amacı zamanın dini-siyasal kargaşalığı arasında kurtuluş yolunu gösterecek 
olan hukukun genel ilkelerini ortaya koymaktır. Bunun için tutarlı bir devlet 
otoritesi kurmaya çalışmış, geniş bir tarih bilgisiyle de kuramına deneyci bir temel 
sağlamıştır (Tunçay, 2014: 178). 

Bu eserle Bodin’in iki hedefe yöneldiği ifade edilmektedir. Birincisi, zekâsına 
hayranlık duyduğu ancak ahlak dışı görüşlerinden ürktüğü Machiavelli’yi 
çürütmek. Çünkü Bodin, Machiavelli’yi devletlerin temeline dinsizliği ve 
adaletsizliği yerleştiren kişi olarak tanımlamakta ve çağındaki siyasal kötülüklerin 
ve yanlışların ondan kaynaklandığını ileri sürmektedir. İkincisi ise siyaset 
konusunda çağının Aristoteles’i olmak (Uygun, 2017: 196).  

Bu dönemde, Fransa’da yaşanan Saint Barthelemy katliamının ardından 
başlayan dinsel iç savaşın ülkenin geleceğini tehdit ettiğini düşünen Bodin, çözümü 
ise siyasetin ahlakileştirilmesinde bulmuştur. Bodin, kralın mutlak erkini 
egemenlik kavramıyla güçlendirirken, barışın ve düzenin devamlılığı için de 
kraliyet gücünün etkisini vurgulamaktadır (Ekiz, 2020: 639).  

İngiltere’de Hobbes, İtalya’da Machiavelli tarafından savunulan mutlak 
monarşi anlayışı Fransa’da da Bodin tarafından güçlü bir şekilde savunulmuştur. 
Bu düşünürler Orta Çağ’ın din odaklı ve merkezi bir otorite kuramayan devlet 
anlayışlarını eleştirmişlerdir. Zira bu dönemde yaşanan toplumsal olayların etkileri 
de düşünürlerin görüşlerini etkilemiştir. Fransa’da yaşanan mezhep kavgaları 
nedeniyle Bodin, hukuksal olarak sınırlamaya tabi olmayan egemen bir gücü 
savunmuştur. 
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4.1. Jean Bodin’e Göre Toplum ve Devlet 
Bir düşünür olarak Bodin’in siyaset sosyolojisi ile ilgili de önemli görüşleri 

olduğu bilinmektedir. Bodin bütün insanları yasa ve kurumlarıyla birlikte üç iklim 
bölgesine ayırmaktadır. İlkel bir biçimde de olsa, doğal koşullarla insan tipleri ve 
yönetim türleri arasında bir ilişki kurmaktadır. Devlet Üstüne Altı Kitap adlı 
eserinde Bodin tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, Kuzey’in soğuk ve kuru 
iklimi insanları aptal ama kuvvetli yapmakta ve bu yerler demokrasi ile 
yönetilmektedir. Güney’in sıcak ikliminde insanlar zeki, fakat tembel olmaktadır. 
Bu ırklar siyasete karşı edilgin dururlar, onun için de despotça yönetim altında 
yaşarlar. Orta kuşağın iklimi ılımlıdır. Fransa gibi bu kuşağa giren ülkelerde gerçek 
monarşi olabilir (Tunçay, 2014: 178). 

Bodin tarafından devlet; “ailelerin ve onların ortak varlıklarının egemen güç 
tarafından adaletle yönetimi” şeklinde tanımlanmıştır (1967: 1). Bu tanımlamada 
aile, ailelerin ortak varlıkları, egemen güç ve adalet olmak üzere dört unsurun ön 
plana çıkarıldığı görülmektedir. Ayrıca, Bodin eskilerin iyi ve mutlu yaşamak için 
bir araya gelmiş insanların toplumu olarak betimlediği devlet tanımlamasına 
katılmamaktadır. Bu tanımlama Bodin için hem yetersiz hem de amacını 
aşmaktadır. Aile, egemenlik ve kamusal varlıklar şeklindeki devletin temel 
ögelerinin olmadığı bir tanımlamada mutlu deyimine yer verilmesi gereksiz olarak 
görülmüştür. Aksi durumda, sadece uygun koşullar altında erdemli bir yaşamın 
elde edilebileceği sonucuna ulaşılırdı. Ancak bu sonucu iyi insanlar asla kabul 
etmezler. Çünkü bir devlet iyi yönetilebilir, ancak yoksulluğa kapılabilir, dostları 
tarafından terkedilebilir, düşmanları tarafından kuşatılabilir ve her türlü 
kötülüklerle karşı karşıya gelebilir (Bodin, 1967: 2). 

Devlete dair yapılan tanımlamada Machiavelli kişi odaklı bir yaklaşımla 
hükümdara vurgu yaparken, Bodin faaliyet üzerine odaklanmış ve devleti bir 
mekanizma olarak nitelendirmiştir. Yani daha önce hükümdarın faaliyetleri 
çerçevesinde tanımlanan devlet, Bodin’in yaklaşımıyla birlikte kişilerden bağımsız 
bir işleyiş olarak kabul edilmiştir (Özpolat, 2017: 154). 

Bodin’in devlet teorisi içerisinde ailenin önemli bir yeri bulunmaktadır. Aile 
hem devletin kurucu birimi hem de küçük bir modelidir. Bodin, aileyi babanın 
otoritesi altında örgütlenen ve özel mülkiyet hakkı bulunan hücreler olarak 
betimlemektedir. Benzer şekilde, aile siyasal toplumun mikro düzeydeki bir modeli 
olarak görülmektedir. Devleti aileye benzeten Bodin, babanın aile içindeki rolünü 
devlet içinde krala vermektedir (Şamlı, 2020: 455).  

Bodin’e göre, insanların isyankâr ve fesatçı duygularını düzeltebilmesi için 
gerekli olan iki unsur itaat ve disiplindir. İyi bir vatandaş olmak için itaat, kişilere 
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çocukluktan itibaren aile içinde öğretilir. Bundan dolayı, Bodin babanın 
otoritesinin sadece muhafaza edilmesini değil aynı zamanda bu otoritenin 
bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yaşamı ve ölümü üzerinde söz sahibi olacak 
kadar güçlü olması gerektiğini düşünür (Ekiz, 2020: 654). 

Bodin ailelerin özel mülkiyetini kabul ettiği gibi, aileler için ortak olan bazı 
varlıkları da kabul etmektedir. Kamusal olan bu varlıklar, kamu hazinesi, kamuya 
ait araziler, kentler, sokaklar, pazaryeri, dini mekânlar, yasalar, gelenekler ve 
benzeri varlıklardır. Devlet, özel mülkiyet gibi kişisel olmayan -yani kamusal olan- 
bu varlıkları yönetecektir. Bununla birlikte, Bodin devletlerin güç kullanarak 
kurulduğunu kabul eder, ancak devletin temel özelliğinin güç veya zor kullanımı 
olmadığını da vurgular. Devleti bir çeteden ayıran unsur, adaleti içermesi hakça bir 
düzen kurmasıdır (Uygun, 2017: 200).  

Bodin’in devlet anlayışının otoriter olduğu ancak totoliter olmadığı 
söylenebilir. Bodin devleti bir gemiye benzetmekte ve egemenliği bir geminin var 
olmasını sağlayan güverte olarak düşünmektedir. Bir geminin güvertesiz 
olamayacağını, devletin de egemenlik olmaksızın var olamayacağını ifade 
etmektedir (Saygılı, 2014: 189).  

4.2. Bodin ve Egemenlik 
Orta Çağ ile modern çağ arasında, kavramlar etrafındaki tartışma 

şiddetlenmiştir. Bu dönemde hem Latin kavramları tercüme edilecek, ulusal dillere 
geçirilecek hem de yeni düşünceler inşa edilecektir. Önceki çağın mirası olan 
egemen kavramı, fiziksel bir kişi tarif ederken, terim birdenbire kraldan kolektif bir 
varlığın edimine genel iradenin uygulanmasına dönüşmüştür. Böylece anlam 
değiştiren egemenlik artık erk sahibi kişinin sıfatı değildir, devlete aktarılmıştır 
(Ruby, 2012: 65).  

Modern devlet anlayışının temel ilkesi kapsamında devlet, kendi sınırları 
içinde hukukun en üstün ve tek kaynağı konumundadır. Bodin, Devlet Üstüne Altı 
Kitap adlı eserinde egemenlik teorisini ilk kez açıklamış ve siyaset felsefesi 
açısından yeni bir devri başlatmıştır. Bodin’e göre; egemenlik, (Latince’de 
majestas olarak adlandırılan) bir devlete verilen mutlak ve sürekli güç olarak 
tanımlanmaktadır (Bodin, 1967: 24). 

Bir devlette egemenlik, yurttaşlar ve uyruklar üstündeki en yüksek, mutlak ve 
en sürekli güçtür. Bu gücün sürekliliğinden uyruklar üzerindeki bu mutlak gücün 
bir kişiye veya birçok kişiye, kısa veya belli bir süre için verilebileceğini, bu süre 
bittiğinde söz konusu kişilerin kendilerinin birer uyruktan farklı olmayacağı 
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anlaşılmalıdır. Bu kişiler iktidarda olduklarında da kendilerini egemen prens 
saymazlar, çünkü egemen gücü kullanmak üzere halk veya prens tarafından 
seçilmiş olan ve seçmenin istediği anda bu mevkiden alınabilen birer bekçiden 
ibaret olduklarını görürler (Tunçay, 2014: 183). 

Bodin, egemen ile yönetici veya görevli arasında yaptığı ayrımı tam bir 
açıklığa kavuşturmasa da devlet ile kralı birbirinden ayırmıştır. O dönemde kralın 
siyasi bedeni ile yani ölümsüz tarafı ile kastedilen, kurum olarak krallıktır. Aslında 
söylenmek istenen, kral ölür ama krallık (devlet) ölümsüzdür. Bu durumun açıkça 
ifade edilememesinin nedeni ise o çağa kadar iktidarın kişiyle özdeşleştirilmiş 
olmasıdır. Bodin’e göre egemen olan devlettir, kral ya da meclis sadece 
egemenliğin somutlaştığı devlet organıdır (Uygun, 2017: 200).   

Bununla birlikte, Bodin’e göre mutlak ve sürekli olan egemenlik aynı 
zamanda bölünmez ve devredilmezdir. Zira devlet içinde egemenliği kullanan, yasa 
yapan ya da yasayı kaldıran çeşitli organların varlığını kabul etmez. Ülkesindeki 
her şey üzerinde en yüksek yönetme gücüne sahip olan egemenlik, bireyden ve 
toplumdan ayrı bir otoritedir. Bu anlamda egemenlik, süre ile sınırlandırılmayan, 
parçalara bölünmeyen, kısmi veya tamamen devredilmeyen özelliklere sahip 
olmaktadır. Yani egemenlik sınırlandırılamaz, devredilemez ve bölünemez 
(Aydınlı ve Ayhan, 2004: 75). 

Bodin’in egemenlik teorisi hukuksal bir anlam taşımakla birlikte, uygulama 
da siyasal bir amaç da taşımaktadır. Egemenlik ilkesi ile merkezi otoritenin 
güçlendirilmesi sorununa da siyasal bir çözüm getirilmiştir. Bodin egemenlik 
kuramı ile Fransız kralının çıkarlarına da hizmet etmekte ve Fransa kralının mutlak 
bir erke sahip olması gerektiğini teorik olarak savunmaktadır (Erdal, 2010: 94). 

Bodin tarafından geliştirilen egemenlik anlayışı beraberinde önemli sonuçlar 
doğurmuştur. Öncelikle, egemenlik anlayışıyla kamu otoritesinin bölündüğü kişisel 
hiyerarşik ilişkiler demeti olan feodaliteye karşı çıkılarak merkeziyetçi bir siyasal 
yapı ortaya konulmuştur. Ardından egemenlik tek, mutlak, sürekli ve bölünmez bir 
erk olarak tanımlandığından, Roma’daki gibi bir karma yönetim tümüyle 
reddedilmektedir. Son olarak, iktidarın kaynağı Tanrı’ya dayandırılmadığından, bu 
iddiayı ileri süren Papa ve Roma-Cermen İmparatoru birer rakip olmaktan 
çıkmaktadır. Kral, egemen güç olarak iktidarını kimseden almamıştır, kimseye 
karşı sorumlu değildir (Göze, 2011: 137). 

Bodin hem kendi döneminden önceki düşünürler gibi hem de çağdaşları gibi 
toplumsal düzenin kurulması ve siyasal birliğin sağlanması üzerine fikirler öne 
sürmüştür. Bu anlamda söylem ve düşünce bakımından farklı bir duruş sergilemiş 
bir düşünürdür. Toplumsal kurumları bünyesinde toplayacak siyasal bir iktidarın 
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varlığını mutlak, sürekli ve devredilmez bir egemenlik yetkisi ile ilişkilendirmiştir. 
Bodin’e göre, egemenlik ilkesi siyasal toplumun ve siyasal birliğin sağlanması için 
ön koşuldur. Yani egemenlik devlet olmanın tek koşulu olarak düşünülmelidir. 

5. SONUÇ 
Egemenlik kavramının dile getirilmesi ile modern devlet anlayışının da 

gelişiminde bahsedildiği görülmektedir. Egemenlik hukuksal açıdan kaynağı 
bulunduğu için hukuki, kendisinden daha yüce bir gücü olmadığı için üstün ve 
varlığına son verilemediği için daimî bir niteliğe sahiptir. Egemenlik kutsal 
değerlerden arındırılmış bir siyasi otoritenin sağlanması için büyük bir güçtür. 
Egemenlik ile birlikte kilise-yönetim yapısına son verilmiş ve etkin bir devlet 
ideolojisi olarak doğmuştur. Egemenlik olgusu ilk kez Batı Avrupa’da gündeme 
getirilmiş olup, hükümdarın hükmetmesini öngören ve tamamen hukuki bir zemini 
olan bir kavramdır. Bu doğrultuda egemenlik olgusunun monarşilerde varlığını 
daha kolay bir şekilde barındırabileceği söylenebilir. 

Devletin ilk kurulduğu dönemde toplumların devlete ve yöneticilere 
bağlılıkları yeterli değildir. Bu nedenle İbn Haldun, bu dönemde yöneticiye ve 
devlete itaatin ancak güç kullanılarak oluşabileceğini açıklar. Devletin varlığının 
kalıcı duruma gelmesi sonucunda toplumların da devlete ve hükümdara karşı 
tutumları değişmiştir. Halk, hükümdara ve devlete bağlılığı dini bir vecibe gibi 
görerek, hükümdarlığı ve devleti korumak için tüm varlıklarıyla mücadele ederler. 
İbn Haldun bir devletin ve egemenliğin sağlanması için hükümdarın düşmanlarına 
karşı büyük zaferler kazanması gerekliliğini vurgulamıştır. Aynı zamanda halkı bir 
arada tutmanın, düşmanlarına karşı tek vücut olmanın önemli araçlarından biri 
dinsel inanç olduğunu belirtmiştir. Dinsel inanç siyasal gücü kullanmanın önemli 
araçları arasında yer aldığını belirtmiştir (Geçit, 2018: 630). İbn Haldun’a göre 
egemenlik kavramı siyasi otorite, iktidar ve devlet olgularının kaynağı ve itici bir 
gücüdür. İbn Haldun mutlakiyeti olması gereken ideal bir rejim olarak tasarlayan 
Jean Bodin’in aksine, onu sosyolojik bir olgu olarak tasvir etmektedir Bilindiği 
üzere egemenliğin tanımlanmasındaki bu “üstün güç olma” niteliği Batı 
dünyasında İbn Haldun’un ortaya koyduğu açıklıkta ancak 150 yıl sonra Bodin 
tarafından dile getirilmiştir (Ergül, 2021: 61-65).  

İbn Haldun umran ilmi doğrultusunda egemenlik kavramının çerçevesini 
çizmiş ve teorik bir temel sağlamıştır. İbn Haldun farklı zaman, mekân ve 
topluluklar arasında aynı vakaların meydana gelmesini umran ilmi ekseninde 
anlamlandırmış, bu doğrultuda asabiyetin derecesinden, siyasi otorite şekillerinden 
bağımsız olarak egemenlik olgusunu doğal bir süreç içerisinde incelemiştir. Batı 
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dünyasında modern devlet teorisinin oluşmasına kadar geçen sürede, devlet ile 
egemen aynı olgu olarak ele alınmıştır. Devletin ayakta kalma süresi ile egemenin 
varlık süresinin aynı olduğu benimsenmiştir. Devlet ile egemenlik kavramı 
arasında ontolojik bir olduğu belirtilmiştir. İbn Haldun egemenlik olgusunu bir 
olay olarak incelemiş ve Bodin’in ifade ettiği şekilde mutlak olduğunu 
belirtmemiştir. Ancak egemenlik olgusunun sürekliliği hakkında ileri sürmüş 
olduğu düşüncesi ile Bodin’i bu konuda öncelediğine kanıt olarak gösterilebilir 
(Yaylı ve Yıldırım, 2019: 198). 

Egemenlik kuramının kurucu olarak nitelendirilen Jean Bodin, devletin 
temeline egemenliği koymuş ve mutlak bir güç şeklinde nitelendirmiştir. Bodin, 
daimî olan olgunun krallık olmadığını mutlak ve daimî gücün yalnızca egemenlik 
olduğunu vurgulamıştır. Yönetici değişebilir ancak devlet daimidir. Bu doğrultuda 
Bodin en iyi yönetimin, merkeziyetçi bir siyasi yapı olduğunu belirtilmiştir.  

Devlet kavramı ile bir bütün olarak kullanılan egemenlik kavramı, iki farklı 
medeniyette iki önemli isim tarafından nasıl incelendiğinin ortaya konulmasını 
hedefleyen bu çalışmada önemli sonuçlar elde edilmiştir. Kavramın kurucusu 
olarak ifade edilen Bodin ile Bodin’den yaklaşık 150 yıl önce egemenlik kavramını 
aynı eksende ele alan ve inceleyen İbn Haldun arasında çok net çizgiler olmadığı 
görülmektedir. Bu iki büyük isim, egemenlik kavramını daimî, mutlak güç, devlet 
olgusunun temeli, yönetim ile değişmeyen olgu ve devlet bekası için gerekli olan 
en temel unsur olarak ele alıp incelemişlerdir. Aynı zamanda her iki düşünür 
tarafından yönetim şekli olarak benzer niteliklere sahip yönetim sistemleri 
kurulmuştur. Çalışma neticesinde egemenlik kavramına yönelik atfedilen anlamın 
ve niteliğin her iki medeniyette aynı eksende ilerlediği, günümüzde dahi bu 
eksenden ayrılmadığı söylenebilir. 
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Öz 
İnsanlar, yaşamları boyunca çoğu amaçlarına tek başlarına ulaşamadıklarından dolayı, 

birbirlerine yardımcı olmak için, grup hâlinde yaşama ve çalışma isteği duymuşlar, her 
kafadan bir ses çıkmasın diye de içlerinden birini yönetici olarak tayin etmişlerdir. 
Bunlardan bazıları olumsuz sonuçlara götürürken, bazıları da liderlik yönlerinden dolayı 
olumlu sonuçlara götürmüştür. Liderlik sosyal oluşumların olduğu her yerde olup, insanlık 
tarihinden beri var olan eski bir kavramdır. Liderlik konusunda yapılmış çalışmalar göz 
önünde bulundurulduğunda, çalışmaların bir kısmında liderliğin doğuştan gelen bir yetenek 
olduğu söylenilmekle beraber, bir kısmında liderlik yetisinin sonradan kazanılabileceğinden 
bahsedilmiştir. Grup çalışmasından ülke yönetimine kadar, her alanda davranış ve çalışma 
biçimlerini bir hedefe göre yönlendiren bir liderin olması gerekmektedir ve liderlik vasfı 
başarıya ulaştıracak faktör olduğu görüşü giderek yaygın hâle gelmektedir. Yöneticiler, işi 
bir başkasının yönlendirmesiyle yapan kişiler olmasına karşın; liderler, koyulan hedefe 
nasıl gidileceğini bilen, başkalarını yönlendirip etkileyen, vizyon sahibi rehberlerdir. İş 
dünyasının, günümüz şartlarında hızlıca gelişmesi ve sürekli değişmesinden dolayı, rekabet 
oluşmakta olup, rekabetin türü ve boyutları oldukça kompleks hâle gelmektedir. Böyle bir 
durumda örgüt veya kurumların fırsatları başarıya çevirerek değerlendirmesi konusunda, 
lider yöneticilerin direktifleri oldukça önem arz etmektedir.  

Liderlik türlerinden biri de Narsistik Liderliktir. Narsisizm, kişinin kendi bedensel ve 
ruhsal benliğine ya da kimliğine aşırı bağlılık ve beğeni duyması, kendisine hayran olması, 
kendini beğenmesi ve empati yapamaması anlamına gelmektedir. Narsistik Liderler de bu 
özellikleri taşımaktadır (Cihangiroğlu ve ark., 2015: 2). Narsistik kişilik özellikleri 
açısından bakıldığında, liderlerin üretken olup olmadığını, sergilemiş oldukları tutumlar 
belirler. Üretken olmayan Narsistik Liderler kendi beklentilerinin peşinde koşarak 
mantıksız ve yıkıcı sonuçlar oluştururken, üretken Narsistik Liderler kendilerini ve 
örgütlerini daha iyi konuma getirmek için çabalarlar (Gülmez, 2009: 2). 

Bu araştırmada, Türkiye’deki bilimsel dergilerde yayınlanan liderlik ve narsistik 
liderlik konulu makalelerin, tezlerin, ilgili kitap bölümlerinin içeriğindeki çalışma 
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alanlarının, kullanılan yöntemlerinin ve Narsistik Liderliğin özelliklerinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanında yer alan 
liderlik konulu 9 makale, 4 yüksek lisans tezi, 1 ders notu ve akademik web sitelerindeki 
veriler oluşturmaktadır. Çalışmanın materyalinin belirlenmesinde; liderlik kavramı ve 
Narsistik Liderlik konularını değerlendiren çalışmalar göz önünde bulundurulmuştur. 
Araştırmanın sonucunda; Narsist Liderin olumlu yönlerinin yanısıra olumsuz yönleri de 
göze çarpmaktadır. Çalışmalarda ilgili liderlik türü anlık çözüm odaklı olduğundan, örgüte 
fazla bir kazanç sağlamayacağına ilişkin görüşler olsa da bunun aksine örgüte olumlu 
katkılar sunacağına ilişkin görüşler de bulunmaktadır. Liderin organizasyona katkı 
sağlaması, fikirlere açık olması ve yönetimde tek olma duygusundan kaçınması 
gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Liderlik, Narsist Liderlik 

NARCISSISTIC LEADERSHIP 
Abstract 

People have felt the desire to live and work in groups to help each other, because most 
of them have not achieved their goals on their own throughout their lives, and they have 
appointed one of them as a manager so that there is no noise in every head. Some of these 
have led to negative results, while others have led to positive results due to their leadership 
aspects. Leadership is an ancient concept that has existed since the history of mankind, 
wherever there are social formations Considering the studies conducted on leadership, it has 
been mentioned that leadership is an innate ability in some of the studies, but it has been 
mentioned that leadership ability can be acquired later in some of the studies. From group 
work to country management, there needs to be a leader who directs behavior and work 
styles according to a goal in every field, and the view that leadership is a factor that will 
lead to success is becoming increasingly common. Although managers are people who do 
the work under the direction of someone else, leaders are visionary guides who know how 
to achieve the set goal, guide and influence others. Due to the rapid development and 
constant change of the business world in today's conditions, competition is forming, and the 
type and dimensions of competition are becoming quite complex. In such a situation, the 
directives of the leading managers are very important when it comes to evaluating the 
opportunities of the organization or institutions by turning them into success. One of the 
types of leadership is Narcissistic Leadership. Narcissism means that a person feels 
excessive devotion and appreciation to his or her own physical and spiritual self or identity, 
admires himself or herself, is self-satisfied and cannot empathize. Narcissistic Leaders also 
have these characteristics (Cihangiroğlu and others, 2015: 2). From the point of view of 
narcissistic personality traits, whether leaders are productive or not is determined by the 
attitudes they exhibit. While non-productive Narcissistic Leaders create irrational and 
destructive results by pursuing their own expectations, productive Narcissistic Leaders 
strive to put themselves and their organizations in a better position (Gülmez, 2009: 2). 
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In this study, it is aimed to investigate the articles on leadership and narcissistic 
leadership published in scientific journals in Turkey, theses, study areas in the content of 
related book chapters, methods used and characteristics of Narcissistic Leadership. The 
material of the research consists of 9 articles on leadership, 4 master's theses, 1 lecture note 
and data on academic websites contained in the Social and Humanities Database. In 
determining the material of the study, studies evaluating the concept of leadership and 
Narcissistic Leadership issues were considered. As a result of the research; In addition to 
the positive aspects of the Narcissist Leader, the negative aspects are also highlighted. 
Although there are opinions that it will not bring much profit to the organization because 
the relevant type of leadership in the studies is focused on instant solutions, there are also 
opinions that it will make positive contributions to the organization on the contrary. The 
leader needs to contribute to the organization, be open to ideas and avoid the feeling of 
being the only one in the management. 

Keywords: Management, Leadership, Narcissistic Leadership 

1. GİRİŞ 
İnsanlar, yaşamları boyunca çoğu amaçlarına tek başlarına 

ulaşamadıklarından dolayı, birbirlerine yardımcı olmak için, grup hâlinde yaşama 
ve çalışma isteği duymuşlar, her kafadan bir ses çıkmasın diye içlerinden birini 
yönetici olarak tayin etmişlerdir. Bunlardan bazıları olumsuz sonuçlara götürürken, 
bazıları da liderlik yönlerinden dolayı olumlu sonuçlara götürmüştür (Metin, 2019: 
6). Liderlik sosyal oluşumların olduğu her yerde olup, insanlık tarihinden beri var 
olan eski bir kavramdır (Özkan, 2016: 616). Liderlik konusunda yapılmış 
çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, çalışmaların bir kısmında liderliğin 
doğuştan gelen bir yetenek olduğu söylenilmekle beraber, bir kısmında liderlik 
yetisinin sonradan kazanılabileceğinden bahsedilmiştir (Küçüközkan, 2015: 87). 
Grup çalışmasından ülke yönetimine kadar, her alanda davranış ve çalışma 
biçimlerini bir hedefe göre yönlendiren bir liderin olması gerekmektedir ve liderlik 
vasfı başarıya ulaştıracak faktördür (Yeşil, 2016: 158). Yöneticiler, işi bir 
başkasının yönlendirmesiyle yapan kişiler olmasına karşın; liderler, koyulan hedefe 
nasıl gidileceğini bilen, başkalarını yönlendirip etkileyen, vizyon sahibi 
rehberlerdir (Demir, 2010: 8). İş dünyasının, günümüz şartlarında hızlıca gelişmesi 
ve sürekli değişmesinden dolayı, rekabet oluşmakta olup, rekabetin türü ve 
boyutları oldukça kompleks hâle gelmektedir. Böyle bir durumda örgüt veya 
kurumların fırsatları başarıya çevirerek değerlendirmesi konusunda, lider 
yöneticilerin direktifleri oldukça önem arz etmektedir (Gülmez, 2009: 1). Liderlik 
türlerinden biri de Narsistik Liderliktir. Narsisizm, kişinin kendi bedensel ve ruhsal 
benliğine ya da kimliğine aşırı bağlılık ve beğeni duyması, kendisine hayran 
olması, kendini beğenmesi ve empati yapamaması anlamına gelmektedir. Narsistik 
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Liderler de bu özellikleri taşımaktadır (Cihangiroğlu ve ark., 2015: 2). Narsistik 
kişilik özellikleri açısından bakıldığında, liderlerin üretken olup olmadığını, 
sergilemiş oldukları tutumlar belirler. Üretken olmayan Narsistik Liderler kendi 
beklentilerinin peşinde koşarak mantıksız ve yıkıcı sonuçlar oluştururken, üretken 
Narsistik Liderler kendilerini ve örgütlerini daha iyi konuma getirmek için 
çabalarlar (Gülmez, 2009: 2). Yapılan bu çalışmada amaç, liderlik türlerini göz 
önünde bulundurarak, Narsistik Liderliğin artı ve eksilerini değerlendirmektir. 
Narsistik Lider’in, örgüt yapısında nasıl bir izlenim oluşturduğu ve etkileyici bir 
lider olup olmadığı konusunda, yapılan çalışmalar göz önünde bulundurularak 
değerlendirme yapmaktır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Liderliğin tanımı için farklı tanımlar olmakla beraber, liderlik; kişinin, 

belirlenen hedef doğrultusunda örgüt veya grubun faaliyetlerini yönlendirirken 
göstermiş olduğu bireysel davranış şeklidir (Yesevi, 2021: 186). Liderlikle ilgili 
yaklaşımlar; davranışsal yaklaşım, özellikler yaklaşımı, durumsal yaklaşım ve yeni 
yaklaşımlar olarak göze çarpmaktadır. Davranışsal yaklaşımda, liderin 
özelliklerinden ziyade, sergilediği tutum ve astlarıyla yetki paylaşımı göz önünde 
bulundurulurken; özellikler yaklaşımında, zekâ, yetenek ve fiziksel özellikler göz 
önünde bulundurulurken; durumsal yaklaşımda, liderin her şartta göreve hazır olup 
olmadığının yanı sıra, olaylara yaklaşım tarzı göz önünde bulundurulurken; yeni 
yaklaşımlarda ise süreç, liderin kişisel özellikleri ve ortam koşulları göz önünde 
bulundurulmaktadır (Omu, 2021: 3). Genelde lider ve yönetici birbirine benzer 
kavramlar olmasına rağmen, yönetici niteliğine sahip olmayan liderler olduğu gibi 
liderlik özelliklerine sahip olmayan yöneticiler de bulunmaktadır (Derses, 2021: 
96). Yöneticiler, hedeflerine ulaşma aşamasında bir grubu etkilediğinde, liderlik 
yetisi de oluşmakla beraber; liderler organizasyon, planlama, kadrolama ve kontrol 
etmede yer aldıklarında otomatik olarak yönetimde rol almış olurlar (Metin, 2019: 
17). Liderlerin çalışanlara olumlu veya olumsuz etkisi söz konusu olabilir; 
çalışanların bağlılıkları, performansları, işe olan ilgileri veya işten ayrılmak 
istemeleri bu doğrultudadır (Yalçınsoy ve Işık, 2018: 1016-1017). 

2.1. Liderlik Türleri 
Liderlik ile ilgili literatürde yapılmış çok fazla çalışma bulunmaktadır. 

Dünyadaki ekonomi, insan ilişkileri, yönetim yaklaşımları ve benzeri unsurlardaki 
değişim süreçlerine bağlı olarak liderler ve liderlik kavramından beklenenler de 
değişmiştir. Bu değişim liderlerdeki geleneksel liderlik yaklaşımları yerine daha 
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modern bir bakış açısını gerektirmiş ve yeni liderlik yaklaşılmalarının ortaya 
çıkmasını zorunlu hâle getirmiştir. Çalışmanın bu bölümünde hem geleneksel hem 
de modern liderlik yaklaşımlarından birkaçı ele alınmıştır. 

2.1.1. Otokratik Liderlik 
Genellikle otoritenin hâkim olduğu bürokratik organizasyonlarda görülmekle 

beraber otoriter liderler astlarını kesinlikle yönetimin dışında tutmaktadırlar (Omu, 
2021: 17). Geleneklerin liderin tutum ve davranışlarını belirlediği bu liderlik 
türünde, lider kararı tek başına alır ve disiplini sağlamak için katı olmalıdır. Bunda 
en büyük etken merhametin insanları şımartacağıdır (Yesevi, 2021: 189). Otokratik 
liderler, örgüt çalışanlarını motive etmek için yasal, zorlayıcı ve ödüllendirme 
güçlerini kullanırlar ve zamanla örgüt çalışanlarında tatminsizlik, yönetime karşı 
nefret ve liderin astları üzerindeki nüfuzunun azalması ile karşılaşabilir (Metin, 
2019: 38). Bu liderlik tarzı, birçok sakıncalı yönü olmasına rağmen; olağanüstü bir 
durum geliştiğinde, şiddetle bir lidere ihtiyaç duyulduğunda ve hemen karar alınıp 
uygulanması gerektiğinde en etkili liderlik tarzlarından biri olduğu da bir gerçektir 
(Derses, 2021: 101). 

2.1.2. Demokratik–Katılımcı Liderlik 
Demokratik liderlik, Otokratik liderliğin tam tersi bir şekilde, astların 

fikirlerini alarak karar veren bir mekanizmayı kabul ettiği için, katılımcı liderlik 
olarak da adlandırılır (Derses, 2021: 101). Bu liderlikte astlara güven olduğu için, 
görev paylaşımı vardır, kontrolcü yapı daha azdır, kararlar danışılarak alınıp 
uygulanmaktadır (Omu, 2021: 19). Bir organizasyonda demokratik liderlik varsa, 
orada ekip çalışmasının etkin olduğu görülmekle beraber, lider grubuna hizmet 
ederek, yönlendirme yapar ve yönetimde rolü azdır ve grup çalışmasıyla başarıya 
ulaşılır (Yesevi, 2021: 189-190). Liderin karar verme aşamasında emin olamadığı 
zamanlarda ideal liderlik tarzı olarak görülmektedir; karar aşamasına çok kişinin 
katıldığı bu liderlik tarzında, karar süresinin uzaması ile birlikte sistemin yavaş 
işlemesi, bu tarzın dezavantajı olarak görülmektedir (Metin, 2019: 38). 

2.1.3. Karizmatik Liderlik 
Bu liderlik, daha çok kriz ortamlarında ortaya çıkan, güçlü özelliklerinin yanı 

sıra kurtarıcı ve sıra dışı niteliklere sahip kişilerde görülen bir liderlik tarzıdır. 
Karizmatik liderlerde rastlanan ortak özellikler; özgüven, cesaret, izleyenleri 
üzerinde hayranlık uyandırma, ikna ve motive etmedir (Omu, 2021: 24). Azınlığın 
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karizmatik liderliğin doğuştan geldiğini desteklemesine karşın, çoğu araştırmacı bu 
özelliğin sonradan öğrenilebileceğini öne sürmekle beraber, karizmatik liderler 
genellikle kendine güveni yüksek ve başarı odaklı olma gibi kişilik özellikleri ile 
özdeşleştirilmektedir (Derses, 2021: 105). Karizmatik liderler genellikle kadro 
temizliği yaparak, yanlarında güçlü mesai arkadaşlarının olmasını istemezler ve 
yönlendirici olmayıp, insanları peşlerinden sürükleme gibi kötü huyları vardır 
(Yesevi, 2021: 189). 

2.1.4. Serbesiyetçi Liderlik 
Astlar kendi amaç ve kararlarını kendileri belirler ve lider, kendi rolünü diğer 

grup üyelerininki gibi görür, grup üyelerinin bireysel hareket etmelerine izin verir, 
grubun çalışmalarına karışmaz. Kararları grup alır, lider uygular, böylece grubu 
yönlendiremez, grup onu yönlendirir (Yesevi, 2021: 190). Bu liderlik anlayışında, 
grup üyeleri kendisini yetiştirmiştir, gruptaki herhangi bir kişi problem çözümünde 
takım ruhunu benimseyerek sonuca gitmeye çalışır, lidere ise kaynak sağlamak 
düşer (Omu, 2021: 18). Lidere görüş sorulduğunda fikrini beyan eder, genelde 
astların mesleki uzmanlığı olduğu için işi ve işleyişi astlar yerine getirir (Metin, 
2019: 39). Bu tarz yönetimde, astlara fazla müdahale edilmediğinde, başlarında bir 
lider olduğunu unuturcasına hareket ettikleri için, dezavantajlı bir durum 
oluşmaması adına, liderin kendisini hatırlatması ve grubu yalnız bırakmaması 
gerekir (Derses, 2021: 102). 

2.1.5. Etkileşimci Liderlik 
Bu tip liderlerin sürekli program geliştirme, iletişim sağlama, özel amaçlar 

belirleme ve problemlerin çözülmesinde olağanüstü gayret gösterdikleri ve 
müzakere becerileri, kararların alınması, çalışanların geliştirilmesi ve ilerlemesini 
sağlama konularında rehberlik yaptıkları belirtilmektedir (Yeşil, 2016: 165). 
Etkileşimci liderlik, örgütsel hedeflere yönelik yüksek performans karşılığında, 
bireysel ihtiyaçların giderilmesi yoluyla takipçilerin motive edilmelerini içeren, 
geleneklere ve geçmişe bağlı bir liderlik tarzı olmakla beraber, verim esastır (Omu, 
2021: 25). Bu liderlerin en büyük özelliği geçmiş ile bugün arasında bağlantı 
kurarak başarıya ulaşmalarıdır. Etkileşimci liderlik anlayışı, durgun büyüme ve 
tasarruf politikası benimsemiş örgütlerde etkin bir şekilde kullanılmakta ve etkili 
olmaktadır (Derses, 2021: 104). Etkileşimci liderlik şarta bağlı ödüllere ve 
istisnalarla yönetime dayanır ve motivasyonun temel unsuru kendine yatırım 
teorisidir (Kesimli, 2013: 7-8). Etkin bir lider, insanlarda dinamizm oluşturmak ve 
insanların ufkunu genişletir, güven kazanmak ve tutarlı olmayı hedefler, aksi 
taktirde kimse liderin peşinden gitmez (Yesevi, 2021: 190). 
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2.1.6. Vizyoner Liderlik 
Vizyoner lider, gelecekle ilgili öngörü ve sezileri kuvvetli olan, bugünkü 

olayların yarına ne gibi etkileri olacağını düşünen, herhangi bir olumsuz senaryo 
yaşandığında nasıl bir yol izleyeceğini önceden belirleyen veya hesap eden 
liderdir (Yesevi, 2021: 191). Bu tür liderler, hedef gösterirler ama hedefe nasıl 
ulaşılacağını söylemezler. Burada amaç, çalışanın yeniliklere ve denemelere açık 
olmasını, vizyon kazanmasını sağlamaktır (Yeşil, 2016: 165-166). Bu lider 
sadece güce sahip değildir; çalışanları düşünceleriyle etkileyebilir ve vizyonun 
çalışanlar tarafından benimsenmesi, emirle ya da baskıyla gerçekleşmez. Vizyon 
daha çok ikna sözleşmesidir; iş görenler ve çalışanlar tarafından doğru algılanan 
ve zamanlaması doğru olan, iş görenlerde coşku ve bağlılık oluşturan bir 
sözleşmedir (Ayhan, 2012: 62). 

2.1.7. İntegral Liderlik 
İşletmecilik ve liderlik açısından İntegral kavramına baktığımızda birbiri ile 

alakalı ve birbirine eklenmiş öğelerin bir arada değerlendirilmesi ile esas olan 
öznenin özelliğinin kavranabileceğini kabul eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın 
esas hareket noktası yönetim bilimindeki yaklaşımlardan sistem yaklaşımına daha 
yakın ve yatkındır. Nitekim sistem veya sentez yaklaşımı parçalar arası bütünlüğün 
sağlanması gerektiğini savunur. İntegral kavramından yola çıkılarak türetilen 
İntegral liderlik yaklaşımı; liderlik ile ilgili süreçler yönetilirken İntegral teorinin 
dikkate alınması gerektiğini, bu teorinin içerisinde yer alan kişilerin değerleri, 
zihinsel alt süreçleri, yetenek ve amaçları, durumsal dinamiklerinin de göz önünde 
bulundurulması gerektiğini savunur. Kararlar alınırken parça değil bütünün 
düşünülmesi gerektiğini, bütünün önemli bir öğesi olan insanın görüşlerine mutlak 
surette önem verilmesi gerektiğini savunur (Erçelik, 2020: 232- 233) 

2.2. Narsistik Kişilik ve Narsistik Liderlik 
Su yüzeyinde kendi yansımasını görüp, kendisine âşık olan Narcissus’un 

dramını anlatan Yunan mitolojisinden modern edebiyata, resme, tiyatroya ve 
ardından ruh bilimine uyarlanan narsisizm kavramı, günümüze kadar çeşitli yapı ve 
anlam değişimleri yaşamıştır (Kahraman ve ark, 2020: 190). Genel itibarıyla 
narsisizm, kişinin kendine hayranlık duyması, kişisel kimliğine âşık olması, fiziksel 
ve ruhsal yönden kendine aşırı bağlılığı ve empati yapmamasıdır (Cihangiroğlu ve 
ark, 2015: 2).  
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Narsisizm eski bir kavram olmasına rağmen 1980’lerden bu yana bu alanda 
çalışmalar artmış ve genel olarak çalışmaların konusu batı coğrafyasında yaşanan 
toplumsal olaylar olmuştur (Çoban ve İrmiş, 2018: 124). Başlangıçta Psikiyatri ve 
Klinik Psikoloji bilim dallarında daha çok araştırma konusu olan Narsisizm, 
yaşadığımız yüzyılda örgütsel davranış ve örgüt psikolojisi gibi alanlara konu 
olmuştur (Taştan, 2019: 52). 

Narsist kişiler sevme yetilerini kaybetmiş olmaları ve insanlarla duygusal bağ 
kurma yönünden zayıf olmaları yönleriyle bilinirler ki bu yönleri onları topluma 
yabancılaştırır (Gülmez, 2009: 14). Narsist kişiler kendi içlerinde aşırı yaşayan, dış 
çevreden kopuk kişiler olduğu için, araştırmalara konu olmuşlardır; normal ve 
patolojik narsisizm başlıkları altında incelemelere malzeme olmuşlardır (Şen, 
2019: 1). Toplumda sakin ve kendine güvenli görünen Narsist kişiler, kimileri 
tarafından sorunsuz ve doyumlu olarak görülürken, kimileri tarafından kibirli ve 
küstah olarak görülürler (Gülmez, 2009: 31). Yalan, narsist kişiliğin temel 
özelliğidir, hakkında verdiği bilgiler aldatmaca olabilir, fikirleri nadiren orijinaldir 
ve narsistin üstleri ile arası dengelidir Cihangiroğlu ve ark., 2015: 3). 

Narsist yöneticiler, sürekli örgütünü düşünen, bundan dolayı uykuları kaçan 
yöneticilerdir, bu yöneticiler, çalışanların başarılı olmasını kendisiyle 
bağdaştırdıkları için, başarıyı kendi başarısı olarak görürler ve kriz anlarında öne 
çıkmak veya ünlü olmak için risk alarak yükselmek isterler (Metin, 2019: 52). 
Narsist yöneticiler, geniş bakış açısı olan, dünyayı değiştirme ve iz bırakma gibi 
meydan okumalarda anlam bulan, doğuştan yetenekli olarak görülen ve yaratıcı 
stratejileri ile işin yürümesini sağlamak için risk alan, kazanma duygusu ve şanları 
için gönüllü olarak çabalarlar. Bu da sevilme ve takdir edilme isteklerinin 
belirtisidir (Gülmez, 2009: 35). 

Narsist liderler yaptıkları plandan haberdar olunmasına izin verir, gelecek 
planları oluşturulmasını ister, çalışmalar yapılırken alışılagelmiş düzenin dışına 
çıkarak kendi kurallarını koyarlar (Demir, 2010:6). Başarılı liderlerin genel olarak 
narsistler gibi yüksek özgüven sahibi olduğu, karizma durumu üzerinde fazlasıyla 
durduğu, vizyon sahibi ve hedefe odaklı olduğu, hırslı ve özgüvenli olduğu, örgüt 
içinde yaratıcı olduğu görülmektedir (Çoban ve İrmiş, 2018: 131). Soğuk ve ilgisiz 
görünmelerine rağmen, Narsist liderlerin öğrenme istekleri doyumsuzdur, 
azimlidirler, tehditler karşısında tetiktedirler. Mizah duyguları yüksektir (Demir, 
2010: 7). 

Narsist liderlerle çalışmak, duygusal açıdan sağlıklı, bireyler için yıpratıcı 
olabileceğinden dolayı, bu durumdan etkilenen aynı pozisyondaki yöneticiler ya da 
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astlar, bu liderle yaşadıkları üzücü anormallikler konusundaki endişelerini dile 
getirirler (Metin, 2019: 52-53). Aynı zamanda bu tür liderlerde, dinleme eksikliği 
ve eleştiriye karşı aşırı duyarlılık, paranoya, öfke ve karalama, aşırı rekabet ve 
kontrol, abartma ve yalancılık, gösterişçilik, empati yoksunluğu ve akıl verilmesine 
karşı aşırı tepki görülmektedir, bu da bir lider için dezavantaj demektir (Gülmez, 
2009: 35-40). Örgütlerdeki yönetimin her basamağında güvenin ve yaşam 
kalitesinin sağlanması için narsist liderlerden ziyade olumlu, güvenilir, etik 
değerlere sahip, bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlayabilen, kurumsal 
değerlerin ve performansın artmasında daha insani yollar benimsemiş olan, 
empatik eğilimleri, öz saygısı ve öz farkındalığı yüksek olan liderlere ihtiyaç vardır 
(Taştan, 2019: 72). 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE BULGULARI 
Bu araştırmada, Türkiye’deki bilimsel dergilerde yayınlanan liderlik ve 

narsistik liderlik konulu makalelerin, tezlerin, ilgili kitap bölümlerinin içeriğindeki 
çalışma alanlarının, kullanılan yöntemlerinin ve Narsistik Liderliğin özelliklerinin 
araştırılması, içeriğindeki bilgilerin ve en nihayetinde çıkan sonuçların derlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanında 
yer alan liderlik konulu 9 makale, 4 yüksek lisans tezi, 1 ders notu ve akademik web 
sitelerindeki veriler oluşturmaktadır. Çalışmanın materyalinin belirlenmesinde; 
liderlik kavramı ve Narsistik Liderlik konularını değerlendiren çalışmalar göz 
önünde bulundurulmuştur.  

Araştırmada incelenen farklı akademik yayınlarda aşağıdaki bulgular göze 
çarpmıştır: 

1- Narsist yöneticiler, sürekli örgütünü düşünen, bundan dolayı uykuları 
kaçan yöneticilerdir, bu yöneticiler, çalışanların başarılı olmasını 
kendisiyle bağdaştırdıkları için, başarıyı kendi başarısı olarak görürler ve 
kriz anlarında öne çıkmak veya ünlü olmak için risk alarak yükselmek 
isterler (Metin, 2019: 52).  

2- Narsist yöneticiler, geniş bakış açısı olan, dünyayı değiştirme ve iz bırakma 
gibi meydan okumalarda anlam bulan, doğuştan yetenekli olarak görülen 
ve yaratıcı stratejileri ile işin yürümesini sağlamak için risk alan, kazanma 
duygusu ve şanları için gönüllü olarak çabalarlar. Bu da sevilme ve takdir 
edilme isteklerinin bir sonucudur (Gülmez, 2019: 36-37). 

3- Narsist liderler yaptıkları plandan haberdar olunmasına izin verir, gelecek 
planları oluşturulmasını ister, çalışmalar yapılırken alışılagelmiş düzenin 
dışına çıkarak kendi kurallarını koyarlar (Demir, 2010: 8). Başarılı 
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liderlerin genel olarak narsistler gibi yüksek özgüven sahibi olduğu, 
karizma durumu üzerinde fazlasıyla durduğu, vizyon sahibi ve hedefe 
odaklı olduğu, hırslı ve özgüvenli olduğu, örgüt içinde yaratıcı olduğu 
görülmektedir (Çoban ve İrmiş, 2018: 130-132). Soğuk ve ilgisiz 
görünmelerine rağmen, Narsist liderlerin öğrenme istekleri doyumsuzdur, 
azimlidirler, tehditler karşısında tetiktedirler. Mizah duyguları yüksektir 
(Demir, 2010: 6). 

4- Narsisizm, literatürde genelde benlik ve insanlar arası ilişkiler açısından ele 
alınmıştır. Narsisizm, kendini aşırı önemseme, diğer insanları yok sayma 
ve bu sebeple ilişkilerinde sorunlar yaşama ile alakalı olduğu ileri 
sürülmüştür (Gürer ve Çiftçi, 2019: 80-83).  

5- Aşırı narsisist liderler takipçilerini ve organizasyonel amaçları ikinci plana 
atma, hedeflerine ulaşmak adına gereksiz riskler alma, kendi düşüncelerine 
karşı çıkılması durumunda agresifleşme ve istismar eğilimi içerisinde 
bulunabilmektedir. Bu durumlar hem liderin kendisi hem de organizasyon 
için yıkıcı etki niteliğinde olabilmektedir (Onay, Ö. A. 2018: 31). 

6- Narsistik kişiliğin sosyal zekâ üzerinde anlamlı etkisi olduğu, sosyal 
zekânın girişimci kişilik üzerinde anlamlı etkisi olduğu, narsistik liderliğin 
girişimci kişilik üzerinde anlamlı etkisi olduğu söylenmektedir. 

4. SONUÇ 
Yapılan incelemelerden ve narsisistik kişilik özelliklerinde yola çıkılarak, 

Narsistik Liderin örgüt veya kurum açısından artı ve eksileri ifade edilmiştir. 
Narsistik kişiliğin baskın olduğu yönetimlerde, yöneticinin kendini beğenme 
duygusu göz önünde bulundurulduğunda, örgüt için hedef belirleme ve kriz anında 
yol gösterme özelliği pozitif değerlendirme kapsamına girmektedir. Buna ek 
olarak, vizyon aşılama özellikleri ile çalışanları işe teşvik etme veya ödül-ceza 
sistemini öngörerek çalışma isteği aşılama yönleri de vardır. Negatif yönden 
bakılacak olursa, liderin egosunun çalışanları işten soğutma durumu söz 
konusudur. Akıl alma veya fikir danışmaya açık olmayan bu lider türü, 
organizasyon için iyi değildir. Zira çalışanlar fikir alışverişi yaparak örgütün 
işleyişini artırabilir, grup çalışması veya takım ruhu yönetimde olmazsa olmazdır. 
Benlik odaklı örgütlerde, sürekli bir aşağılama kompleksi var olacağından, 
çalışanlarda baskı oluşacaktır.  

Sonuç olarak; Narsist Liderin olumlu yönlerinin yanısıra olumsuz yönleri de 
göze çarpmaktadır. Bu liderlik türü anlık çözüm odaklı olduğundan, örgüte fazla 
bir kazanç sağlamayacaktır. Liderin organizasyona katkı sağlaması, fikirlere açık 
olması ve yönetimde tek olma duygusundan kaçınması gerekmektedir. 



Narsist Liderlik 

101 

KAYNAKÇA 
AYHAN, Ö. (2012). Kız Teknik ve Meslek Liselerindeki Yöneticilerin, Etkili Liderlik 

Özelliklerinin Araştırılması “Kocaeli İli Örneği”. (Yayımlanmış Yüksek Lisans 
Tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

CİHANGİROĞU, N., TEKE, A., UZUNTARLA, Y. ve UĞRAK, U. (2015). Narsist Kişilik 
Eğilimleri ile Kurumsal Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Analizi. Yönetim ve 
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:13 Sayı:1. 

ÇOBAN, H. ve İRMİŞ, A. (2018). Yöneticilerde Narsisizm Üzerine Bir Araştırma. 
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 14, Sayı 1. 

DEMİR, R. (2010). Liderlik ve Motivasyon. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim 
Fakültesi Ders Notları. 

DERSES. (2021). Erişim Tarihi: 30.01.2021. https://ders. es/99-124.pdf adresinden alındı. 
GÜLMEZ, N. (2009). Narsistik Liderlik. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
GÜRER, A. ve ÇİFTÇİ, G. E. (2019). Narsizmin İş Doyumu ve Bireysel Performans 

Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması. OPUS Uluslararası Toplum 
Araştırmaları Dergisi, 11(18), 78-103. 

KAHRAMAN, A., VE SAPANCI, A. VE SERBES, F. (2020). Ergenlerin Sosyal Medya 
Kullanımında Yaşadıkları Sosyal Anksiyetenin Kırılgan Narsisizm Bağlamında 
Değerlendirilmesi. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 7(2), 189–203. 

KESİMLİ, İ. (2013). Liderlik Davranış Türleri. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1. 
KÜÇÜKÖZKAN, Y. (2015). Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir 
Çerçeve. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 2. 

METİN, B. (2019). Yöneticilerin Liderlik Tarzları ile Şüpheci Düşünme ve Narsistik Kişilik 
Arasında İlişki. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu: Kastamonu 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

MURADOĞLU, S. ve KARABULUT, T. (2020). Liderlerin Narsistik Kişilik Özelliklerinin 
Girişimci Kişilik Özellikleri Üzerindeki Etkisinde Sosyal Zekânın Aracı Rolüne 
Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 
1327-1359. 

OMU. (2021). Erişim Tarihi: 30.01.2021. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/ 
zumral.gultekin/124664/acm214_sunump_unite8.pdf adresinden alındı. 

ONAY, Ö. A. (2018). Liderlik stilleri ile Narsisizm arasındaki ilişkinin incelenmesi 
(Master's thesis, İşletme Enstitüsü). 

ÖZKAN, M. (2016). Liderlik Hangi Sıfatları, Nasıl Alıyor? Liderlik Konulu Makalelerin 
İncelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (2), 615-639. 

ŞEN, O. (2019). Siyasi Partilerin Gençlik Örgütlerindeki Bireysel Narsizm Üzerine Bir 
Araştırma. (Yayımlanmış Yüksek LisansTezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi, İşletme 
Enstitüsü. 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

102 

TAŞTAN, S. (2019). Liderlikte İşlev Dışı Davranış Örüntüleri ve Patolojik Narsisizm: 
Psikanalitik Kuram Temelli Bir Değerlendirme. Istanbul Management Journal, 87, 
49-91. 

YALÇINSOY, A., ve IŞIK, M. (2018). Toksik Liderlik İle Örgütsel Bağlılık ve İşten 
Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of 
Social Sciences, 17(3), 1016-1025. 

YESEVİ. (2021). Erişim Tarihi: 30.01.2021. http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/ 
makaleler/3696-published.pdf adresinden alındı. 

YEŞİL, A. (2016). Liderlik ve Motivasyon Teorilerine Yönelik Kavramsal Bir İnceleme. 
Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3. 

 

 

 

 

 



103 

COVİD- 19 SALGINININ TÜRKİYE’NİN 
EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Sema Özdemir 

Öz 
Covid-19 salgını adı verilen ve küresel olarak yayılmaya başlayan salgın bir sağlık 

sorunu olmasının yanında tüm dünyada birçok sosyal, siyasal ve ekonomik etkilere de 
neden olmuştur. Salgının önlenmesine yönelik karantina uygulamaları, uluslararası 
sınırlandırmalar v.b uygulamalar ile birlikte tedarik zincirlerinde meydana gelen kesintiler, 
ekonomik faaliyetlerde daralmalara neden olmuş, bazı sektörlerde yatırımlar azalmış, gelir 
düzeyinde ekonomik kayıplar meydana gelmiştir. Salgının Türkiye’de yayılmasının 
ardından Mart ayının ortasından itibaren kısıtlama uygulamaları ile ekonomik faaliyetler 
etkilenmeye başlamış, Nisan ayı itibarıyla tüm ekonomik göstergelere ciddi oranda 
yansımıştır. Çalışmamızda Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisine büyüme yönlü 
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Covid 19 salgınının büyüme 
üzerindeki olası etkileri büyüme verileri bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışmada ortaya 
çıkan sonuçlar bağlamında, Covid-19 salgının süresine bağlı olarak Türkiye ekonomisine 
büyüme yönünde negatif etkiler yarattığı ve durgunluğa neden olduğu fakat uygulanan 
politikalar doğrultusunda dönemsel değişiklikler gösterdiği görülmüştür. Salgının yayılım 
süresine bağlı olarak özel olarak veya hükümetçe alınacak para ve maliye politikası 
tedbirleri doğrultusunda ekonomik büyümeye yansımalarının dönemsel değişiklikler 
göstereceği kanaati oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Politikalar, Ekonomik Büyüme 
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THE EFFECT OF THE COVID-19 OUTPUT ON TURKEY'S 
ECONOMIC GROWTH 

Abstract 
The epidemic, which is called the Covid-19 Pandemic and has started to spread 

globally, has caused many social, political and economic effects all over the world, as well 
as being a health problem. Quarantine practices to prevent the epidemic, international 
restrictions, etc., along with interruptions in supply chains, caused contractions in economic 
activities, investments in some sectors decreased, and economic losses occurred at the level 
of income. Following the spread of the epidemic in Turkey, economic activities began to be 
affected by the restrictions as of mid-March, and it was seriously reflected in all economic 
indicators as of April. In our study, it is aimed to examine the growth-oriented effects of the 
Covid-19 epidemic on the Turkish economy. In this context, the possible effects of the 
Covid 19 epidemic on growth were evaluated in the context of growth data. In the context 
of the results of the study, it has been seen that the Covid-19 pandemic has negative effects 
on the growth of the Turkish economy causes recession, depending on the duration of the 
pandemic, but it shows periodic changes in line with the policies implemented. Depending 
on the spread of the pandemic, it has been concluded that the reflections on economic 
growth will show periodic changes in line with the monetary and fiscal policy measures to 
be taken privately or by the government. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Policies, Economic Growth 

1. GİRİŞ 
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada yayılan Covid-19 

Koronavirüs salgını günümüzde binlerce can kaybına neden olmakla birlikte 
önemli ekonomik sonuçlar da doğurmuştur. Kısa bir sürede yayılım gösteren virüs 
dünya ülkelerinin sağlık sitemlerini tehdit etmektedir.  

Tüm ülkeler can kaybının önüne geçmeye çalışırken salgınla mücadelede 
alınan tedbirler ekonomik hayatı da derinden etkilemeye başlamıştır. Salgını 
önlemeye yönelik genel ve bölgesel karantina uygulamaları, sosyal mesafe 
kuralları, seyahat kısıtlamaları gibi uygulamalar, ekonomik faaliyetlerin azalmasına 
ve toplam üretimin daralmasına neden olmuştur. Ülkeler arasında sınır kapılarının 
kapanması uluslarası ticareti dolayısıyla ithalat ve ihracat gelirlerini de etkilemiş ve 
ülkelerin makro ekonomik göstergelerinde değişimlere neden olmuştur. Salgının 
ekonomiye etkilerini giderebilmek adına hükümetlerce tedbir paketleri açıklanmış, 
para ve maliye politikası ile ekonomiyi düzenleme çabaları başlamıştır. 
Çalışmamızda ülkemizin uyguladığı mali politikalar ve bu politikaların büyüme 
oranlarına etkileri incelenmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde Covid-19 salgını 



Covid- 19 Salgınının Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerine Etkisi 

105 

kavramı, ortaya çıkısı ve yayayılımı, ikinci bölümde Türkiye’nin salgın sürecinde 
uygulamış olduğu Para ve Maliye politikası tedbirleri, son bölümde ise salgının 
büyüme oranları üzerine kısa dönemli etkileri incelenmiştir. 

2. COVİD 19 SALGINININ ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI  
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya çapında büyük bir hızla yayılım 

gösteren Covid-19 salgınının neden olduğu sorunlar ve ülkelerin izlediği politikalar 
birbirinden farklı olmuştur. Salgınla beraber dünya da iki olgu oluşmuştur; ilki, 
krizin en az can kaybı ile atlatılması, diğeri ise benzer bir kriz durumunda 
yapılması gerekenlerin neler olacağıdır (Ferhan Gündüz Mutluer 2020: 384). Tüm 
dünyaya yayılan Covid-19 koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandemi bir hastalığın, enfekte etmesinin 
veya sağlıkla ilgili bir sorunun çeşitli ülkelerde, kıtalarda veya tüm dünya çok 
geniş bir alanda yayılım göstererek nüfusun önemli bir bölümünün bu hastalıktan 
etkilenmesi olarak tanımlanır (TÜBA 2020: 23).  Kısa bir sürede tüm ülkelere 
yayılım gösteren salgın koronavirüsten kaynaklanmaktadır. Koronavirüsler 
(Coronavirus-CoV) insanlar arasında hastalık yayayabilen, kedi, deve, yarasa v.b 
bazı hayvan türlerinde görülen geniş bir virüs ailesi olarak bilinmektedir. 
Koronavirüsler özellikle hayvanlar arasında gezinerek, zamanla mutasyonlara 
uğrayan, insandan insana bulaşma yeteneği olan ve insanlar açısından tehdit 
oluşturmaya başlayan virüslerdir (Arslan ve Karagül, 2020: 5). 

 Bu virüsler (CoV) insanlarda genellikle soğuk algınlığı belirtileri gösteren 
zarflı ve tek sarmallı RNA virüsler olup, yüzeylerinde çubuksu uzantıların taça 
benzetilmesi ile koronavirüs (taçlı virüs) olarak adlandırılmışlardır (Ferhan Gündüz 
Mutluer 2020: 389). Bu virüsler insanlara kolay bulaşan, mutasyona uğrama riski 
yüksel olmaları nedeniyle, salgına yol açmaktadır. Virüsü alan kişilerde, tedavisi 
mümkün olmayan zatüreye benzer belirtiler göstermiş ve önceki virüslerden farklı 
olan bu virüse SARS-CoV-2 ismi verilmiştir (Budak ve Korkmaz, 2020: 65). 
Covid-19 adı verilen ve ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bu virüs 
tüm dünya açısından tehdit oluşturmakta binlerce can almaya devam etmektedir.   

3. COVİD-19 SALGININDA TÜRKİYE’NİN ALMIŞ OLDUĞU 
EKONOMİK TEDBİRLER 

Tüm dünyaya yayılmaya devam eden covid-19 salgının yayılmaması adına 
hükümetlerce genel ve bölgesel karantina uygulamaları, sosyal mesafe kuralları, 
sokağa çıkma kısıtlamaları v.b uygulamalara gidilmesi ile ülke ekonomileri de 
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ciddi bir tehdit altındadır. Bu süreçte birçok iş yeri kapanmış, işten çıkarımlar 
başlamış, piyasada durgunluk oluşmuş vatandaşların gelirlerinde ciddi kayıplar 
ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgının oluşturduğu ciddi 
ekonomik tehdidin önlenmesine yönelik mali tedbirler alınmış ve ekonomiyi 
rahatlatma çabalarına başlanmıştır.  

Karantina uygulamalarının iç talebi olumsuz etkileyeceği, küresel ekonomik 
faaliyetlerde yavaşlamalar meydana geleceği bu neden ile de salgınının Türkiye’de 
ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve işsizliği arttıracağı kanaati oluşmuştur. 
Sanayi sektöründe kapasite kullanım oranlarının düşmesi, hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren çoğu şirketin uzun zaman kapalı kalması büyümeyi olumsuz 
yönde etkilemiş ve daralmaya sebep olmuştur (Gür, Tatlıyer ve Dilek, 2020: 13).  

Türkiye, salgının ekonomik boyutu ile mücadele kapsamında salgınının, 
finansal piyasaya, üretim miktarına, istihdam oranına olumsuz etkisini azaltmak 
amacıyla, 18 Mart 2020 tarihinde “Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi” adı 
altında bir önlem paketi açıklayarak uygulamaya koymuştur. 100 milyar TL’den 
oluşan bu paketin GSYH’nın %1,5’lik kısmında mali önlemler yer almış, 
GSYH’nın %0,5’lik kısmı da Kredi Garanti Fonu olarak verilmiş ve toplam kefalet 
miktarının 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması öngörülmüştür. Virüsün 
Türkiye’de ilk görülmeye başladığı 11 Mart 2020’ tarihini ile birlikte Türkiye hızlı 
ve sert tedbirler almaya başlamıştır. Alınan önlemler gün geçtikçe devam etmiştir 
(Gündüz, 2020: 454). Türkiye’de daha sonradan da açıklanan kurtarma paketlerinin 
büyüklüğü 240 milyar TL’ye ulaşmış ve bütçenin %21,9’una denk gelmiştir. 
Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama nedeniyle vergi gelirlerinde de ciddi miktarda 
azalacağı varsayılmaktadır (Gür v.d, 2020: 14). 

Covid- 19 salgınının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilememesine yönelik 
gerek TCMB gerekse de merkezi hükümet çeşitli Para ve maliye politikası 
tedbirleri almıştır. Para politikası; para otoritesi olan Merkez Bankası’nın belirli 
ekonomik büyüklükleri hedeflenen yönde etkilemek amacıyla para arzını 
değiştirmesidir. Merkez bankası çeşitli para politikası araçlarını (faiz oranı, açık 
piyasa işlemleri, reeskont oranı, kredi politikası v.b) kullanarak piyasadaki para 
miktarını arttırma veya azalma yoluna gidebilir  (Pınar, 2010: 28). Çeşitli kriz 
döneminde Merkez Bankası para politikası araçlarını kullanarak hükümetle birlikte 
ekonomiyi düzenlemeye çalışmaktadır. Devlet topladığı vergilerle, yaptığı transfer 
ödemeleri ile Salgınla mücadelede para politikası tedbirlerine yer verecek olursak 
(Fırat, 2020: 218) 

- Bankalara Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik 
sağlamak 
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- Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını sağlayarak ihracatçı 
firmaları desteklemek 

- Reeskont kredi düzenlemeleri yaparak ihracatçı firmalara nakit desteği 
sağlamak 

- Devlet İç Borç Senetleri Piyasası Likiditesini destekleyerek parasal aktarım 
mekanizmasını güçlendirmek. 

- Reeskont kredi düzenlemeleri ile ihracatçı firmaların nakit akışı 
düzenlenerek Bankaların tüm likidite talebinin karşılanacağı açıklanmıştır.  

- Mevduata ilave olarak 91 gün vadeli repo ihaleleri açılmasına karar vermek 
şeklinde özetlemek mümkündür. 

Salgının yıkıcı etkilerini gidermek adına hükümet tarafından para politikası 
tedbirlerinin yanında maliye politikası da uygulanmıştır. Maliye Politikası; devletin 
belirli ekonomik amaçları ulaşmak için kamu maliyesi araçlarını kullanmasıdır. 
Devlet toplamış olduğu vergilerle, yaptığı transfer ödemeleri ile satın aldığı mal ve 
hizmetlere karar verdiğinde maliye politikasını uygulayabilir (Pınar, 2010: 33). 
Alınan maliye politikası tedbirleri (Fırat, 2020: 218):  

- İşletmelerin salgından etkilenmemesi için vergi ertelemelerine gidilmesi 
- Krizden etkilenen sektörlere yönelik doğrudan destek uygulamaları  
- En çok etkilenen sektörlerin kamu mali yükümlülüklerini öteleyerek nakit 

akışını rahatlatmak amacıyla muhtasar beyanname sürelerinin ertelenmesi 
- Krizden olumsuz etkilenen sektörlere yönelik kredi geri ödeme sorunu 

yaşayan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin en az 
3 ay ertelenmesi 

- İhracatçıya stok desteği sağlamak, firmaların ve KOBİ’lerin likidite 
sorununu çözmek amacıyla kredi garanti fonu desteğinin limiti 25 milyar 
liradan 50 milyar liraya çıkarılmak.  

- 2020 yılının tamamında aylık 75 TL “asgari ücret desteği” sağlamak, 
- Esnek çalışma olanaklarının artırılması, istihdamın korunması amacıyla 

kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayarak çalışanlarını izne gönderen 
firmalara maaş desteği verilmesi 

- Emekli ve düşük gelirli gruplara yönelik desteklerin verilmesi, 
- Salgın sürecinde ortaya çıkacak vergi kaybının önlenmesi amacıyla kolalı 

gazozlarda %25 olan ÖTV %35’e, purolarda %40 olan ÖTV’nin %80’e 
yükseltilmesi, 
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- Konaklama, yiyecek içecek sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile 
SGK primlerinin ertelenmesi  

- Konaklama vergisinin Kasım ayına kadar uygulanmaması, 
- İç hava yolu taşımacılığında üç ay süre ile KDV oranının %18’den %1’e 

düşürülmesi şeklindedir. 

4. COVİD-19 SALGININ EKONOMİK BÜYÜMEYE 
YANSIMASI 

Ekonomik büyüme en genel tanımı ile milli gelir düzeyinde ve kişi başına 
düşen gelirde artıştır. Ekonomik büyümenin temel koşulu olarak kişi başına düşen 
gelirdeki artışın sürekli olması olarak görülür (Paksoy ve Bakan, 2014: 151). 
Ekonomik büyüme ya da reel GSYİH’ deki büyüme, kaynak miktarının artması ve 
üretim faktörleri kullanımındaki etkinliğin artması ile toplam GSYİH veya kişi 
başına düşen GSYİH’ deki artış olarak ifade edilebilir. Ekonomik konjonktürün 
durumuna göre, ülkelerin bazen büyüdükleri bazen de küçüldükleri görülmektedir 
(Yazıcı, 2018:  41). Bir ülke ekonomik büyümenin iki şekilde gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz.  Birincisi, ekonomik kaynakların tam istihdamın altında daha 
verimli kullanılması diğeri ise potansiyel düzeyinde çalışan bir ekonomiye yeni 
kaynakların aktarılması yani ekonomik kapasitenin arttırılması yöntemidir (Paksoy 
ve Bakan, 2014: 152). 

Ekonomik krizlerle birlikte küresel salgınların da ekonomik konjonktürün 
durumuna göre ekonomiyi etkilediğini söylemek mümkündür. Söz konusu etkiler 
salgının en çok etkilendiği ülkelerde sağlık sisteminin sıkıntılı dönmeler yaşaması, 
işsizlik oranının yükselmesi ve özellikle üretimde tedarik zincirinin zarar görmesi 
ile reel sektörün olumsuz etkilenmesidir. Salgınla birlikte çoğu sektörde büyük bir 
hızla talep azalması ve firmaların nakit akışında sıkıntıya düşmesi ile başlayan ve 
sonucunda maliyetlerin artışı ve üretimin azalması şeklinde gelişen ekonomik 
süreçten bahsetmek mümkündür. Arz ve talebi dengeleyecek piyasa 
mekanizmasının, sokağa çıkma, esnek çalışma, seyahat kısıtları vb. nedenlerle 
oluşturulamaması sonucunda tüm dünyada sıkıntının giderek yayıldığı 
görülmektedir (Eryüzlü, 2020: 12–13). 

Kriz süresince üretimin azalması veya işletmelerin bazılarında üretimin 
düşmesi nedeniyle yeterli mali desteği olmayan işletmeler küçülme, ekonomik 
faaliyetlerini durdurma veya sona erdirme, el değiştirme v.b durumlarla karşı karşıya 
geldikleri görülmektedir. Pandemi sürecinin uzaması ile  şirketler üzerinde ciddi 
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ekonomik etkiler yaratacağından,  güçlü ekonomik altyapısı bulunmayan ülkeler 
açısından, ekonomik sorunlar yaşanabilecektir (Arslan ve Karagül, 2020:  20).  

Salgının kontrol altına alınma süresine bağlı olarak ekonomik büyüme üzerine 
etkisi olası üç temel senaryo şeklinde öngörülmektedir. Birincisi salgının kısa 
sürede kontrol altına alınacak olmasına yönelik iyimser senaryo, ikincisi orta 
vadede kontrol altına alınabilmesi, sonuncusu ise salgının uzun vadede kontrol 
altına alınabilmesine yönelik kötümser senaryodur. İyimser senaryo, virüse karşı 
aşının geliştirilmesi, etkili ilaç tedavileri veya virüsün mutasyona uğrayarak 
etkisini yitirmesi ile dünya ekonomisi üzerinde ancak %0,2 oranında bir küçülmeye 
sebep olması ve ekonominin yeniden canlanmasıdır. Kötümser senaryoda ise 
virüsün gribal salgınlar gibi yaşamın bir parçası hâline gelmesi ve %-2 oranında 
ekonomik daralmaya sebep olmasıdır. Bu durumda %30’lara varan küçülmeler söz 
konusu olabilir. IMF Türkiye ekonomisinin büyüme oranını Ocak 2020’de %3 olarak 
öngörülmüştür. Salgının neden olduğu ekonomik tahribat, virüsün kontrol altına 
alınmaması durumunda Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin ciddi boyutta 
olacağı düşünülmektedir. Türkiye’de salgın nedeniyle ortaya çıkabilecek etkiler AB 
ortalamasına yakın bir oranda gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Salgının uzun 
vadede devam etmesi ile Türkiye’de sosyoekonomik yaşamda ciddi değişimlere yol 
açabileceği, siyasi ve ekonomik açıdan yeni süreçler oluşturacağı mümkün 
olmaktadır (Alpago, H. Alpago, 2020: 109). 

Salgın nedeniyle Çin’e hammadde taşınmasında gecikmelerin yaşanması veya 
hiç taşıma yapılmaması, aynı şekilde Çin’den ithal edilen malların geç gelmesi gibi 
süreçler ülkelerin ihracatını düşürmesi ekonomide de ciddi etkiler yaratmaktadır. 
Dünya genelinde ve Türkiye’de havayolu yolcu ve yük taşımacılığında iptallerin 
yaşanması ekonomiyi olumsuz etkilemiş ve büyüme oranlarına da yansımıştır 
(Akçaci ve Serkan, 2020: 452) Ülkemizde ilk virüs vakasının ortaya çıkması ile 
alınan sıkı tedbirler ekonomiyi yavaşlatmış, öncelikle ekonominin üretim yönünde 
çeşitli kısıtlamaların getirilmesi, bazı üretim yerlerinde üretimin durdurulması veya 
belli kapasiteye indirilmesi, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren bazı işletmelerin 
kapatılması gibi tedbirler, üretimin azalmasına neden olmuş dolayısıyla büyüme 
oranlarını da etkilemiştir (Adıgüzel 2020: 195).  

Salgın sonrası büyüme oranlarını değerlendirmiş olduğumuz bu çalışmada 
genel büyüme verileri değerlendirilmiş olup sektör bazında ayrı ayrı 
değerlendirilmemiştir. Türkiye ekonomisinin 2015-2020 yılları büyüme oranı 
Tablo 1’de yer almakta olup veriler çeyrek dönemler ve yıllık olarak verilmiştir.  
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Tablo 1: Türkiye’de Yıllar ve Çeyrekler İtibari Büyüme Oranı (%) 
Yıllar 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek Yıllık 
2015 3,60 7,20 5,80 7,50 6,10 
2016 4,80 4,90 -0,80 4,20 3,20 
2017 5,30 5,30 11,60 7,30 7,50 
2018 7,50 5,80 2,50 -2,70 3,00 
2019 -2,60 -1,70 1,00 6,40 0,90 
2020 4,50 -9,90 6,70  5,9  1,8 
2021 7 21,7 7,4 9,1 11 
Tablo Stata Üzerinden Oluşturulmuştur. 

Kaynak: T.C Strateji Geliştirme ve Bütçe Başkanlığı  

Tablo 1 incelendiğinde; Türkiye’de 2015 yılında yıllık %3 oranında bir büyüme 
görülmüş, 2016 yılında ilk çeyreklerde istikrarlı bir büyüme söz konusu iken 3. 
Çeyrekte büyümenin aşağı yönlü bir seyir izlediği ve %-0,8 oranında gerçekleştiği 
yıllık olarak da %3,2 olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2017 yılında ise bir önceki 
yıla göre 2 katından fazla bir büyüme oranının yakalandığını yıllık %7,5 oranında 
büyümeye ulaşıldığını görmekteyiz. 2018 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme 
ile başlanmasına rağmen 4. Çeyrekte eksi yönlü ciddi bir düşüş yaşanmış ve yıllık 
%3 büyüme sağlanmıştır. 2019 yılında 2018 döviz krizinin etkisi ile eksi yönlü 
büyümenin son çeyrekte toparlanarak yıllık %0,9 oranında gerçekleştiğini görüyoruz. 
Ülkemizde salgının başlamasına denk gelen 2020 yılının ilk çeyreğinde %4,5 olan 
büyüme Mart ayı itibarıyla kısıtlamaların başlaması ve salgınla mücadeleye yönelik 
ciddi tedbirlerin alınması ile hızla bir düşüş yaşanmış 2. Çeyrekte %-9,9 gibi ciddi bir 
oranla küçülmüştür. Salgın sürecinin kontrol altına alınması ile beraber 3. çeyrekte 
tekrar bir toparlanmanın başladığı ve %6,7 oranında bir büyümenin sağlandığı 
görülmektedir.  

Tablo incelendiğinde 2021 yılının ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7 olan 
büyüme oranı bir önceki döneme oranla ciddi artış gösterdiği görülmektedir. 
Yüksek olan bu büyüme oranı bir önceki yılda gerçekleşen küçülmenin veya çok 
düşük olan büyüme oranlarından sonra gerçekleşmesine bağlı olmasıdır. Ekonomi 
literatüründe bu etki “baz etkisi’’ olarak bilinmektedir. ‘’Baz etkisi; karşılaştırmaya 
konu olan iki dönemden ilkinde ortaya çıkan aşırı bir düşüş veya yükselişin 
karşılaştıran dönem üzerinde yarattığı yanıltıcı etkidir’’. 2020 yılının ikinci 
çeyreğinde salgınının yarattığı etkiyle sıkı tedbirlerin alınması, kapanmaların 
yaşanması, işyerlerin kapalı kalması v.b birçok ekonomik aktivite yapılamaması 
GSYH büyümesinin eksi yönlü gerçekleştiğini düşünürsek sonraki süreçte salgının 
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etkisinin azalması, tedbirlerin gevşetilmesi ve insanların artık alışveriş yapmaya 
başlaması, işyerlerinin açılması ve ekonomik aktivite canlanmış olması ile ekonomi 
de canlanmaya başlamıştır. Böylece bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci 
çeyreğine göre büyük bir canlanma ve dolayısıyla GSYH büyümesinde yüksek bir 
artış ortaya çıkması baz etkisi olarak nitelendirilmektedir (Eğilmez, 2021). 

2021 yılının 2. Çeyreğinde görülen büyüme bu büyüme oranının salgın 
sonrasında gerek baz etkisi ile gerekse de üretim ve tüketim alanında alınan maliye 
politikası tedbirlerinin ekonomik göstergelere olumlu yansıması olarak 
değerlendirmek mümkündür. Aynı zamanda bu büyüme oranı değerlendirildiğinde 
sanayi sektöründeki %40,5 olan ciddi büyüme rakamının genel büyüme üzerindeki 
etkisinin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Büyümenin tüm sektörler bazında 
ölçüldüğünü ve bir sektördeki büyüme rakamlarının genel görünümü de 
yükselttiğini söylemek mümkündür. 2021 yılı büyüme oranında iç tüketim ve 
ihracat oranlarının katkısının da ciddi olduğunu söyleyebiliriz.  Her ülkede olduğu 
gibi ülkemizde de ekonomik anlamda ortaya çıkan daralmaları önleme adına çeşitli 
tedbirler alınmıştır. Alınan bu tedbirlerin sonraki dönemlerde oranlara 
yansımadığını da söylemek mümkündür. 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyüme 
oranını tekrardan düştüğü %7,4 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
değişimlerin ülkedeki büyüme oranlarında zaman zaman farklılıklara neden olacağı 
kanaati oluşmuştur. 

2021 yılı ikinci çeyrekte tarım sektöründe %2,3, sanayi sektöründe %40,5, 
hizmet sektöründe ise %20,5 büyüme gerçekleşmiştir. Bu dönemde toplam sabit 
sermaye yatırımları %20,3 oranında artmış, özel tüketim harcamaları %22,9, kamu 
tüketim harcamaları ise %4,2 oranında arttığı görülmüştür. Net ihracattaki artışı ise 
6,9 puan olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 13,7 
puan olurken, kamu tüketiminin 0,7 puan olduğu görülmüştür (T.C Strateji 
Geliştirme ve Bütçe Başkanlığı). Veriler incelendiğinde özel kesim tüketiminin 
büyümeye katkısının yüksek olduğu, kamunun ise tüketimini kıstığını ve kamunun 
kamu harcamalarında daralmaya gittiğini, daha çok özel tüketimin teşvik edildiğini 
söylemek mümkündür.  

Şekil 1’de harcama yöntemi ile GSYH büyüme hızı yüzdelik olarak 2019 ve 
2020 yılı verileri çeyrek dönemler itibarıyla verilmiştir. Grafikte yerleşik hane 
halkı tüketimi verileri, nihai devletin tüketimi, sabit sermaye oluşumu, mal ve 
hizmet ithalat ve ihracat verileri incelenmiştir. Salgının 2019 ve 2020 yılına 
yansımalarına baktığımızda özellikle ülkemizde kısıtlamaların olduğu dönemlerde 
bazı göstergelerde düşüşlerin yaşandığı ve büyüme oranlarının eksi seviyelerine 
geldiği görülmüştür. Şekil incelendiğinde özellikle sabit sermaye oluşumu ve 
ihracat verilerindeki düşüşler dikkat çekmektedir.  
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Şekil 1: Harcama Yöntemiyle GSYH Büyüme Hızları  (%) 

 
Kaynak: TÜİK  

2019 yılının ilk çeyreğinde %-4,0 ile başlayan yerleşik hane halkı tüketimi 
2019 yılında ciddi bir toparlanma yaşamış ve %8,2 olarak gerçekleşmiştir.  
Salgının ülkemizde görüldüğü 2020 yılının ilk çeyreğinde tekrar bir düşüş 
yaşayarak %4,5 olan oran, 2020’nin son çeyreğinde %9,2 oranında gerçekleşmiştir. 
Devletin nihai tüketimi 2019 yılının ilk çeyreğinde %7,3 ile başlamış 2019 yılında 
eksiye düşmeyen oran 2020 yılının ikinci çeyreğinde %-2,4 oranında gerçekleşmiş 
ve üçüncü çeyreğinde ise %1,1 oranında gerçekleşmiştir. En ciddi büyüme 
hızındaki düşüş sabit sermaye oluşum oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk 
çeyreğinde %-14,2 olan oran ikinci çeyreğinde daha da artmış %-20,9 oranında, 
üçüncü çeyreğinde %-14,0 oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılının son çeyreğinde 
%0,6 olarak tamamlamıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde tekrar düşüş yaşamış ve %-
0,3 oranında, ikinci çeyreğinde %- 6,2 oranında gerçekleşmiş ve üçüncü çeyrekte 
ciddi bir toplarlama yaşayarak %22,5 oranında gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet 
ihracat oranlarına bakacak olursak 2019 yılının ilk çeyreğinde %9,1 ile başlayan 
oran git gide düşerek 2020 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde eksilere düşerek 
çiddi bir düşüş yaşamıştır. 2020 yılının ikinci çeyreğinde %-39,3 olan oran üçüncü 
çeyreğinde %-22,4 oranında gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet ithalatatında ise 2019 
yılında ilk çeyrekte %-29,6 olan oran, 2019 yılın son çeyreğinde ciddi bir 
toplarlanma yaşayarak %27,8 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde 
%27,8 olan oran pandeminin ülkemizde yayıldığı ikinci çeyrekte eksilere düşerek 
%-7,7 oranında gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekte yeniden toplarlama başlaması ile 
%15,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranların salgının seyrine bağlı olarak ve 
hükümet tarafından alınan ekonomik tedbirlere bağlı olarak değişebileceği 
öngörülmektedir.  
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5. SONUÇ 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 

Koronavirüs salgını 2019 yılından bu yana tüm dünya ülkelerini etkisi altına 
almıştır. Binlerce can kaybına neden olan salgının ne zaman sona ereceği 
bilinmezken dünya ülkeleri salgınla mücadele etmeye devam etmektedir. Salgınla 
mücadele kapsamında alınan kısıtlama tedbirleri ülkelerin ekonomilerini de ciddi 
anlamda sarsmaktadır. Salgının kısa sürede sona ermemesi ülkelerin 
makroekonomik göstergelerinde ciddi bozulmalara neden olacağı kanaati 
oluşmuştur. Salgın sürecinde sınır kapılarının kapanması, sokağa çıkma 
kısıtlamaları, kafe, restoran, oyun salonları v.b. toplu sosyal etkinliklerin yapıldığı 
alanların kapanması bu sektörleri işletenler ve bu sektörlerde çalışanları ciddi 
oranda gelir kaybına uğratmıştır.  

Çalışmamızda salgınla mücadele kapsamında ülkemizde sağlık tedbirlerinin 
yanında çeşitli ekonomik tedbirlerin alındığı gözlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde 
para ve maliye politikası ile genişleyici harcama politikaları, vergi ödemelerinin 
belli süreliğine ertelenmesi, vergi indirimleri gibi vergi kolaylıklarının sağlanması, 
doğrudan gelir transferleri, parafiskal kolaylıklar, para arzını yükseltme, faiz 
oranında indirime gidilmesi, kredi olanaklarının kolaylaştırılması, sektörel bazda 
doğrudan fon uygulamaları v.b uygulamalar ile ekonomiyi düzenleme çabalarına 
gidildiği görülmektedir. Uygulanan politikalar sonucunda ekonomide büyüme 
oranı üzerinde kısa dönemli yansımaların olduğu özellikle de vaka sayılarının 
arttığı dönemlerde uygulanan sıkı tedbirlerin göstergeler üzerinde aşağı yönde bir 
seyir izlediği, ekonomide çeyrek dönemlerde küçülmelerin yaşandığı sonucuna 
varılmıştır. Ülkelerin büyüme oranları sadece yurt içi mal ve hizmet üretimi ile 
sınırlı olmamakta, ülkeler arası dış ticaret oranları, ihracat- ithalat oranları, turizm 
gelirleri, sıcak para girişleri v.b bağlıdır. Salgın sürecinde kısıtlamalar nedeni ile 
ülkelerin birbirileri ile ticari bağlarının zayıflaması dünya ekonomisini tehdit 
etmekte ve ülkemizin de bu ekonomik krize maruz kalabileceği unutulmamalıdır. 
Devam eden salgının önümüzdeki zaman diliminde salgının seyrine bağlı olarak 
uygulanan politikalara göre değişebileceği, özellikle salgının Avrupa ülkelerinde 
kontrol altına alınamaması, ülkelerin uzun dönemde ciddi ekonomik sıkıntılar 
yaşayacağı düşünülmektedir.  

Pandemi sürecinin hâlihazırda devam etmesi, vaka sayılarına göre tedbirlerin 
artması veya gevşemesi gibi süreçler nedeni ile büyüme seyrinin de nasıl olacağına 
yönelik tahmin oluşturmak zordur. İlk vakanın ortaya çıktığı dönemde vaka 
sayıların artması ile sıkı tedbirlere geçilmesi büyümeyi eksi yönde değiştirdiğinden 
sonraki süreçte kısıtlamalara bağlı olarak bu oranların ve hükümetçe alınacak 
kararların ekonomik göstergelere yansıyacağı kanaati mevcuttur. Salgının 
büyümeye etkisini incelediğimiz bu çalışmada ülkemizin de ekonomik anlamda zor 
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günler yaşayacağı ve ekonomik büyümeye eksi yönlü etkilerinin devam 
edebileceği fakat hükümetçe alınacak olan dönemsel genişletici ve daraltıcı para ve 
maliye politikası tedbirleri, teşvik, destek, sübvasyon v.b ile büyümenin olumlu 
yönde etkilenebileceği kanaati oluşmuştur. 
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ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN SANAL 
KAYTARMA DAVRANIŞLARININ 

İNCELENMESİ 

Murat Çiçek 

Öz 
Sanal kaytarma, mesai saatlerinde kişisel amaçlı internet kullanımını ifade etmektedir. 

Siber kaytarma ya da siber aylaklık şeklinde de ele alınan sanal kaytarma, gün geçtikçe 
daha yaygın hâle gelmektedir. Bu durumun temel sebepleri arasında teknolojik gelişmeler, 
internet kullanımının yaygınlaşması, akıllı mobil aygıtlar sayesinde internet erişiminin çok 
geniş bir kitleye ulaşması gibi nedenler sayılabilir. Sanal kaytarmanın birçok önemli soruna 
sebep olduğu söylenebilir. Bunlar, zaman kaybı başta olmak üzere, iş verimsizliği, gizliliğin 
ihlali, yapılacak işlerin ertelenmesi, kötü amaçlı yazılımların işyerlerine sızması, 
üretkenliğin azalması şeklindedir. Özel güvenlik birimleri, adında da anlaşılacağı üzere 
sorumluluk alanının emniyetini sağlamakla görevli departmanlardır. Bu nedenle özel 
güvenlik personelinin yukarıda açıklanmaya çalışılan sanal kaytarma faaliyetleri içerisinde 
olması belki de diğer tüm birimlerin ötesinde daha yıkıcı ve kalıcı hasarlara neden 
olabilmektedir. Bunun temel sebebi, işletmelerin mahremiyetinin çiğnenmesi, kötü niyetli 
insanların şirketlere sızması, kötü amaçlı yazılımların kurum bilgisayarlarına bulaşması gibi 
nedenlerdir. Bu sorunsaldan hareketle, çalışmada özel güvenlik personelinin sanal kaytarma 
davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda nitel bir araştırma 
yapılmıştır. Nitel araştırmada örnek olay incelenmesi yöntemi benimsenmiştir. Örnek olay 
yöntemi, gerçek hayatta karşılaşılmış ya da karşılaşılması muhtemel sorun niteliğindeki 
olayların ya da durumların ele alınıp çözüm yolları aranmasını gerektirmektedir. Bu 
bağlamda sanal kaytarmanın güvenlik ihlaline neden olabileceği düşünülen örnek olaylar 
derlenip belirli bir sistematik dahilinde sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, özel güvenlik 
çalışanlarının sanal kaytarma davranışı sergilemesinin işyerleri açısından geri dönülemez 
hatalara sebep olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, konuyu özel güvenlik çalışanları 
ve örnek olay yöntemi bağlamında incelemesi hasebiyle özgün bir çalışmadır. Ayrıca 
araştırma bulgularının ilgili literatürü genişletmesinin yanı sıra, uygulamaya dönük önemli 
öneriler getirmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal Kaytarma, Siber Aylaklık, Özel Güvenlik Personeli 
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INVESTIGATION OF CYBER LOAFING BEHAVIORS OF PRIVATE 
SECURITY STAFF 

Abstract 
Cyberloafing refers to personal internet use during working hours. Cyberloafing, 

which is also considered as cyberloafing or cyberloafing, is becoming more common day 
by day. Among the main reasons for this situation are technological developments, the 
widespread use of the internet, and internet access reaching a vast audience owing to 
mobile devices. It can be said that cyberloafing causes many essential problems. These are 
particularly loss of time, business inefficiency, violation of privacy, postponement of work, 
infiltration of malicious software into workplaces, and decreased productivity. As the name 
suggests, private security units are departments responsible for ensuring the safety of 
workplaces. For this reason, the involvement of private security staff in cyberloafing 
activities, which is tried to be explained above, may cause permanent damage beyond all 
other units. The main reason for this is the violation of the privacy of businesses, the 
infiltration of vicious people into companies, and the infecting of corporate computers by 
malicious software. Based on this problem, in this study it is aimed to examine the 
cyberloafing behaviors of private security staff. In direction of the aim of the study, 
qualitative research was conducted. In the qualitative research, the case study method was 
adopted. The case study method requires dealing with the problems or situations that are 
encountered or are likely to be engaged in real life and seeking solutions. In this context, 
case studies that are considered to cause cyberloafing to cause a security breach have been 
compiled and tried to be presented within a certain systematic.  

In the research, it was concluded that the cyberloafing behavior of private security 
staff might cause irreversible mistakes in terms of workplaces. The study is an original 
study due to examination of the subject in the context of private security staff and the case 
study method. In addition, it is expected that the research findings will expand the relevant 
literature as well as bring out important recommendations for practice. 

Keywords: Cyberloafing, Cyberslacking, Private Security Staff 

1. GİRİŞ 
İnternet kaynakları iş yerinin önemli bileşenleridir ve iş performansını çeşitli 

şekillerde iyileştirmek için kullanılmaktadır (Whitty ve Carr, 2006). Bilgisayar ve 
akıllı telefon gibi internete erişebilen tüm cihazların iş amaçlı kullanımının yanı 
sıra sanal kaytarmada da oldukça yaygın kullanılmakta olup, bazı kamu ve özel 
sektör çalışanlarının da bu sanal kaytarmaya müdahil oldukları görülebilmektedir. 
Çalışanlar akıllı telefonlar ve ayrıca işyerinde bulunan bilgisayarlardan, kendi 
internetleri veya işyerine ait internet ağı üzerinden sosyal medya platformlarına 
giriş yapabilmektedirler. Bir işletmede yapılan anket çalışmasına göre, çalışanların 
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%90'ı mesai saatleri içinde eğlence sitelerinde gezindiğini kabul etti ve %84'ü iş 
yerinden kişisel e-posta gönderdiklerini söyledi (Blau vd., 2006). 

Cep telefonlarının teknolojik gelişime paralel olarak tam donanımlı birer 
bilgisayara dönüşmesi ve cep telefonu operatörlerinin müşteri kapma 
mücadelesinin bir sonucu olarak iletişim ve internet bağlantı ücretlerinin daha 
düşük seviyelere çekilmesi ile beraber neredeyse toplumun tamamı kişisel alanı 
dahilinde sanal dünyaya erişebilmektedir. Sanal alemde TikTok, Facebook, 
Instagram, Twitter ve Youtube gibi tanınırlığı oldukça fazla olan medya paylaşım 
ve iletişim platformlarının dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olduğu 
bilinmektedir. We Are Social ve Hootsuite ile ortaklaşa yayınlanan Dijital 2022 
Nisan Küresel İstatistik raporuna göre, dünya çapında 5 milyardan fazla insan 
internet kullanmaktadır (Hootsuite, 2022). Ayrıca yine bu rapora göre dünya 
nüfusunun Ocak 2022'de 7,91 milyar olduğu, dünya nüfusunun üçte ikisinden 
fazlasının (%67,1) cep telefonu kullandığı, internette geçirilen vaktin dünya 
genelinde ortalama 6 saat 58 dakika olduğu belirtilmektedir (WeAreSocial, 2022). 

Çalışmada sanal kaytarma davranışı, özel güvenlik personeli nezdinde ele 
alınmıştır. Bu bağlamda, nitel bir araştırma yapılarak, özel güvenlik personelinin 
sanal kaytarma davranışları örnek olay inceleme yaklaşımı ile mercek altına 
alınmıştır.  Ayrıca, özellikle güvenlik zafiyeti oluşturabilecek sanal kaytarma 
olayları derlenip belirli bir sistematik dahilinde sunulmuştur. Araştırma sonrasında 
sunulan öneriler ile çalışmanın gerek literatüre katkı sunması gerekse de 
uygulamaya dönük yol gösterici olması beklenmektedir. 

2. SANAL KAYTARMA 
Sanal kaytarma literatürünün ana odak noktası, kategorilerini belirlemektir. 

Sanal kaytarmanın en eski sınıflandırmalarından biri Lim (2002) tarafından ortaya 
atılmıştır. Bu çalışmada sanal kaytarma iki ana faktöre ayrılmıştır: 1. Web'de 
kaytarma ve 2. E-posta gönderme. Kaytarma, ağda aylaklık içeren e-postalar 
dışındaki haber ağlarını, çevrimiçi alışverişi ve diğer etkinlikleri okumak anlamına 
gelmektedir. E-posta gönderme, e-postaları kontrol etmek ve ilgisiz iş mesajları 
gönderme anlamlarını da ayrıca barındırmaktadır (Rajah ve Lim, 2011). Sanal 
kaytarma, yasal bir iş yapıyormuş gibi görünürken, işyerinde internet erişimini 
kişisel kullanım için sağlanan ekipmanları, çalışanların farklı eylemlerde 
kullanmaları olarak tanımlanan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Günümüzde kavramın kapsamı genişlemektedir. Tespit edilen bazı sanal kaytarma 
türleri ise genel anlamda aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir (Çiçek, 2020; Koay ve 
Soh, 2018; Zoghbi, 2012): 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

118 

Maddi kazanım amaçlı sanal kaytarma: Borsa takibi, Kripto para takibi, at 
yarışı, maç, skor, iddia, bahis, şans oyunları vb. 

Sosyal Medya Fenomeni olma isteği: Tiktok, Youtube, Facebook, 
Instagram, Wechat vs.    

Alışveriş: Alışveriş sitelerinde ürün-fiyat araştırması ve karşılaştırma. 

Oyun: Online veya Offline Oyun Oynama bağımlılığı. 

Flört: Sanal arkadaşlık ve/veya çöpçatanlık sitelerinde zaman geçirme.  

Multimedya: Online ya da offline video, film, dizi vs. izleyerek zaman 
geçirme. 

Geleneksel olarak firmalar, uygunsuz siber davranışları izlemek ve 
cezalandırmak için caydırıcı mekanizmalar kullanarak siber aylaklığı azaltmaya 
çalışmışlardır. Literatürde, araştırmacılar her tür siber davranışı, sanki tüm siber 
aylaklık kuralları ihlal ediyormuş gibi ele alma eğilimindedir ve çalışanlar bu tür 
ihlallerin sonuçlara yol açacağını varsaymalıdır. Bununla birlikte, bireylerin 
sonuçların olasılığını nasıl algıladıklarını anlamak için, söz konusu davranışın 
gerçekten kabul edilemez bir kurumsal politika ihlali olarak algılanıp 
algılanmadığına dair bireylerin kişisel görüşlerine dikkat edilmelidir (Ugrin ve 
Pearson, 2013). 

Katılımcıların, siber aylaklığın kuruluşlar üzerindeki etkilerini fark etmeleri 
hâlinde, bu konuda daha endişeli olmaları beklenebilir. Davranışların kabul 
edilebilir olduğu algılandığında, bireylerin potansiyel sonuçların tehdidini göz ardı 
etmelerini önerilmektedir (Lim ve Chen, 2012).  

Sanal kaytarmanın birçok olumsuz sonucu vardır. İlk olarak, siber aylaklık, 
işle ilgili olmayan çevrimiçi etkinliklere aşırı zaman harcayarak üretken olmayan 
bir iş davranışı biçimidir. Bu nedenle, çalışanlar siber aylaklık için çok fazla zaman 
harcarlarsa, üretkenliklerine zarar verir. İkincisi, siber aylaklık, çalışanlar 
yanlışlıkla virüs ve casus yazılım içerebilecek zararlı web sitelerini veya 
bağlantıları açabileceğinden ağ güvenliğini tehdit eder. Bu, kuruluşları hassas 
verilerin üçüncü şahıslar tarafından saldırıya uğraması riskine sokabilir. Üçüncüsü, 
siber aylaklık, çalışanlar boş zamanlarında diğer meslektaşlarıyla etkileşime 
girmediği ve anlamlı ilişkiler kurmadığı için işyerine katılımın azalmasına neden 
olabilir. Bunun yerine, çevrimiçi oyunlar oynamak, Facebook'ta gezinmek veya 
Youtube izlemek için zaman harcamaktadırlar. Dördüncüsü, siber aylaklık, bant 
genişliğinin bozulmasına ve ağ tıkanıklığına neden olarak ağ kaynaklarının 
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verimsiz kullanımına neden olabilir. Bu sorun, genellikle ağ kaynakları için sınırlı 
bütçeye sahip küçük veya orta ölçekli işletmeler için daha belirgin olabilir (Koay 
ve Soh, 2018).  

Ancak siber aylaklık her zaman kötü değildir! Aslında, siber aylaklık, 
çalışanların stresi ve iş tükenmişliğini azaltmasına yardımcı olabilir. Çalışanlar 
robot değildir; enerjilerini yenilemek için zamana ihtiyaçları vardır. Çalışanlar 
mutlu ve enerjik olduklarında, işyerlerinde verimli çalışabilirler ve bu da daha iyi iş 
performansıyla sonuçlanır. Bununla birlikte, zarar yönünün fayda yönüne daha ağır 
basabileceğinden, çalışanlar siber aylaklığa çok fazla zaman harcamamalıdır. 
Bunun dışında, çalışanlar molalarda (siber aylaklık) yeni ve taze bakış açıları veya 
fikirler kazanabilir, ardından yeniden yatırım yapabilir ve bu öğrendiklerini işle 
ilgili görevlere dönüştürebilir. Ne yazık ki, birçok şirket siber aylaklığın bu dolaylı 
faydalarını takdir etmiyor (Lim ve Chen, 2012). 

Siber aylaklığın artıları ve eksileri akademik arenada hâlâ tartışıldığı göz 
önüne alındığında işverenlerin, işyerlerinde siber aylaklığı önlemeleri ve kontrol 
etmeleri gerekip gerekmediğini dikkatlice düşünmeleri gerekiyor. Bununla birlikte, 
siber aylaklığın sonuçları hakkında kesin olmayan kanıtlara rağmen, hassas 
verilerini korumaya çalışan bazı işverenler, işyerlerinde siber aylaklığı 
önlemektedir. Bu kuruluşlar arasında Singapur Hükümeti (şirketlerin 
bilgisayarlarında siber aylaklığa izin vermeyen) ve bankaların belirli bölümleri (iş 
yerinde siber aylaklığı tamamen yasaklayan) bulunmaktadır (Koay ve Soh, 2018). 

Özetle, kurum ve kuruluşların aleyhine olacak şekilde siber aylaklığa yatkın 
veya bağımlı olan bazı kişiler olabileceğinden, kuruluşların siber aylaklığı 
önlemeyi ve kontrol etmeyi düşünmesi akıllıca olabilir. 

3. YÖNTEM 
Flyvbjerg (2011), örnek olay yaklaşımlarının, insanların deneyimlerini ve 

yaşam yörüngelerini ortaya çıkarmada yardımcı olduğunu öne sürmektedir. Bu 
yaklaşım sosyoloji, psikoloji ve sosyoloji dâhil olmak üzere birçok disiplin için 
kullanılmıştır. Şunu belirtmek gerekir ki veri toplamanın iki yolu vardır: 1) 
araştırmacı doğrudan bilgi verenden verileri toplar 2) ya da daha önce veri toplamış 
biri, bilgi verenden veri toplar. Araştırmacının kendisi verileri toplarsa birincil veri, 
araştırmacı toplanan verileri kullanırsa ikincil veri olarak kabul edilir (Saunders, 
Lewis ve Thornhill, 2016). Bu çalışmada ikincil verilerden yararlanılarak sanal 
kaytarmayla ilgili örnek olaylar derlenmiştir. 
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4. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde sanal kaytarmanın yol açtığı sorunları ele alan 

örnek olaylara yer verilmiştir. Güvenlik personelinin sanal kaytarma davranışından 
kaynaklı 4 olaya aşağıda yer verilmiştir.  

1. Olay: Üniversite yerleşkesinin mera alanına yapıldığını iddia eden birkaç 
şahıs, üniversite yönetimine karşı sürekli olarak saldırgan tutum içerisindedir. İddia 
ettikleri hak ihlali gerekçesiyle üniversite yönetiminden istihdam edilme talebinde 
bulunmaktadırlar. Talepleri reddedilen şahıslar bir eylem gerçekleştirmek üzere 
harekete geçerler. Üniversitenin güvenlik kameraları görüntülerini izlemeden 
sorumlu personelin, görevini ifa etmek yerine akıllı telefon ile sosyal medya 
platformları için video çekerek güvenlik sistemini takipsiz bırakmıştır. Bu esnada 
sadece güvenlik kameraları ile takip edilen bir noktadan bahsi geçen şahıslar 
içeriye sızarak otomatik silahlarla rektörlük binasını yaylım ateşine tutmak 
suretiyle maddi zarara neden olmuşlardır. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi 
olası bir can kaybını önlemiştir. 

2. Olay: Eylem hazırlığındaki iki hava korsanından biri havalimanı içerisine 
girerek keşif yapmıştır. Bu keşif neticesinde 3 numaralı x-ray cihazı sorumlusu 
güvenlik personelinin sürekli olarak akıllı telefon ile uğraştığını ve işinin gereği 
olan ekran takibini aksattığını dışarıdaki arkadaşına rapor etmiştir. Bu bilgiler 
doğrultusunda harekete geçen diğer hava korsanı çantasında bulunan silah ve 
mühimmat ile beraber 3 numaralı x-ray cihazına yönelip, ilgili personelin 
dikkatsizliğinden faydalanarak uçağa binmiş ve eylemini gerçekleştirmiştir. 

3. Olay: Ünlü bir sanatçı metropolde konser verecektir. Konser alanı 
tamamen seyirci ile dolmuş ve konser başlamıştır. Seyircilerin platforma 
ulaşmaması için platform çevresinde güvenlik bariyeri oluşturulmuştur. Konser 
coşkusuna eşlik edip yetki ve sorumluluğunu unutan bir güvenlik personeli, akıllı 
telefon ile sosyal medyadan canlı yayın yaparken güvenlik zafiyetine neden 
olmuştur. Bu durumu fırsat bilen saplantılı bir hayran platforma çıkarak 
bıçaklamak suretiyle sanatçıyı yaralamıştır. 

4. Olay: Bir alışveriş merkezinin inşaat sahasında yüklü miktarda yapı 
malzemeleri bulunmaktadır. İlgili alandan hırsızlığı önlemek ve caydırıcılık 
amacıyla güvenlik görevlisi tarafından belirli periyotlarda kontrol devriyesi 
gerekmektedir. Görevli, gece 01:00 ile 05:00 saatleri arasında nöbet kulübesinde 
bulunan bilgisayar üzerinden film ve dizi izlemeyi rutin hâline getirmiştir. Daha 
önceden keşif yapan hırsızlar bu açığı kullanarak bir soygun planı hazırlayarak 
şantiyedeki yapı malzemelerini bir kamyonet yardımı ile çalmışlardır. 
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5. SONUÇ 
Giderek bağımlılık hâline gelen sosyal medya kullanımı, toplumun her 

kesiminden insanların hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Bunlar; sorunlu sosyal 
ilişkiler, uyku düzensizliği, düşük iş performansı, yaşam memnuniyetinde azalma, 
kıskançlık, kaygı ve depresyona neden olabilmektedir (Sun & Zhang, 2021). 
Sosyal medya bağımlılığı; diğer faaliyetler pahasına zorlayıcı kullanımla kendini 
göstermektedir (Zivnuska vd., 2019). Sosyal medya kullanımının görev ve 
sorumluluk bilincine tercih edilmesi özellikle mesai harcanan işlerde sanal 
kaytarma sorununa neden olmaktadır.  

Sanal kaytarma; bir kişinin akıllı telefon, bilgisayar ve internete dayalı bir 
eylemde bulunarak zamanını boşa harcamasıdır (Jandaghi vd., 2015). Özellikle 
kurum ve kuruluşların güvenlik ihtiyacının temininde önemli rolü olan özel 
güvenlik personeli, sanal kaytarma nedeniyle güvenlik zafiyetlerine ve bu nedenle 
de onarılamaz sorunlara neden olabilmektedir.  

Bulgular kısmında bahsedilen olaylardan hareketle iş yerinde akıllı telefon ve 
bilgisayar aracılığıyla yapılan sanal kaytarma sonucunda maddi hasar, yaralama ve 
hatta can kaybı ile sonuçlanabilecek istenmeyen durumlar meydana 
gelebilmektedir. 

İlk bulguda; güvenlik görevlisinin saldırgan bir gurubun varlığından haberdar 
olduğu bilinmektedir. Buna rağmen görevlinin güvenlik kamerası görüntülerinin 
ekrandan takibini yapması gerekirken, akıllı telefonu ile sosyal medya 
platformlarında vakit geçirmesi maddi hasara neden olan bir güvenlik açığı 
oluşturmuştur. 

İkinci bulguda; güvenlik önlemlerinin hat safhada olması gereken bir 
havalimanında, güvenlik görevlisinin akıllı telefonu ile çok fazla vakit geçirmesi 
hava korsanlarının dikkatinden kaçmamış ve bu fırsat korsanlar tarafından 
değerlendirilerek planlanan eylem gerçekleştirilmiştir. 

Üçüncü bulguda; popüler bir sanatçının güvenliğinden sorumlu olan güvenlik 
personelinin sosyal medya fenomeni olma çabası neticesinde güvenlik açığı 
oluşmuş, bu açık nedeniyle saplantılı bir hayran sanatçıyı yaralamıştır. 

Sonuncu bulguda ise kaçak girişlere müsait olan bir şantiyede periyodik 
olarak devriye atması gereken güvenlik personelinin, belirli bir zaman aralığında 
bilgisayar üzerinden internette zaman geçirmesi, şantiyede maddi kayıplara neden 
olmuştur. 
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Bulguların tamamında güvenlik personelinin iş disiplini dışında hareket 
etmesi sonucu istenilmeyen durumlar meydana gelmiştir. Tüm bulguların ortak 
noktası, personellerin sanal kaytarma yolu ile sosyal medya platformlarında zaman 
geçirerek asıl işlerini aksatmalarıdır. 

6. ÖNERİLER 
İnsan doğası gereği dikkatini aynı anda sadece tek bir obje ya da olguya 

yönlendirebilmektedir. Sanal kaytarma marifetiyle gerektiği zaman gerektiği yöne 
dikkat verilmemesi neticesinde maddi ve bedeni hasarlar ortaya çıkabileceği 
çalışmada açıkça belirtilmiştir. 

Bu bağlamda kurum ve kuruluşların önleyici tedbirlere ilişkin aşağıdaki 
önerileri dikkate almaları fayda sağlayacaktır. 

• Her görev alanına talimat oluşturularak bu talimatların koşulsuz 
uygulanmasının sağlanması. 

• Nöbet alanlarından sadece zaruri olan alanlara bilgisayar konularak bu 
bilgisayarların ip adreslerinin sınırlandırılarak gereksiz internet adreslerine 
erişimlerinin engellenmesi. 

• Amirlerin asenkron bir şekilde personeli denetlemesi. 
• Güvenlik kontrol noktalarının kontrol edilip edilmediğinin denetlenebilir 

bir şekilde oluşturulması. 
• Personelin iş tanımı ve sorumluluğuna uyması için cezai yaptırımın tam 

olarak uygulanması. 
• Güvenlik personeli mesai saatleri içerisinde akıllı telefonlarını amirlerine 

teslim ederek, İletişim için telsiz, dahili telefon ya da internet özelliği 
olmayan cep telefonları kullanmasının sağlanması. 

• Akıllı telefonların mesai saatleri içerisinde kullanılmasının cezai yaptırıma 
tabi olması. 
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FİNANSAL YATIRIM ARAÇ GETİRİLERİNİN 
ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Nazan Güngör Karyağdı - İbrahim Aytekin 

Öz 
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 2005:M1–2022:M3 yılları arasındaki dönemde 

finansal yatırım araçlarından olan BİST100 endeksi, altın ve ABD doları getirilerinin 
enflasyon üzerindeki etkilerini ampirik olarak incelemektir. Bu nedenle çalışmada yöntem 
olarak gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi kullanılmıştır. Bu doğrultuda yapılan 
ampirik analizin ilk aşamasında değişkenler için betimleyici istatistikler ile korelasyon 
matrisi oluşturulmuştur. Ardından değişkenlerin durağanlık yapılarını tespit etmek için 
değişkenlere Arttırılmış Dickey-Fuller ve Philips-Perron birim kök testleri uygulanmış ve 
değişkenlerin farklı mertebelerde durağan oldukları anlaşılmıştır. Farklı mertebelerde 
durağan olan bu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlenmek içinse değişkenlere gecikmesi 
dağıtılmış otoregresif sınır testi uygulanmıştır. Yapılan uygulama sonucunda BİST100 
endeksi, altın ve ABD doları getirileri ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin ardından değişkenlerin uzun ve kısa dönem katsayıları 
tahmin edilmiştir. Yapılan kısa dönemli katsayı tahminlerinde, BİST100 endeksi ile ABD 
doları getirilerinin enflasyon üzerinde oluşturmuş oldukları etkinin istatistiki açıdan 
anlamlı, altın getirilerinin ise enflasyon üzerinde oluşturmuş oldukları etkinin istatistiki 
açıdan anlamsız olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan uzun dönemli katsayı tahminlerinde ise 
BİST100 endeksi, altın ve ABD doları getirilerinin enflasyon üzerinde oluşturmuş oldukları 
etkilerin istatistiki açıdan anlamsız olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak yapılan bu 
çalışmada, Türkiye’de 2005:M1–2022:M3 döneminde BİST100 endeksi ile ABD doları 
getirilerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa vadeli olduğu ve uzun vadede bu etkilerin 
istatistiki açıdan anlamsız olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu zaman diliminde 
Türkiye’de altın getirilerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin kısa ve uzun vadede istatistiki 
açıdan anlamsız olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Altın, BİST100, ABD Doları, Enflasyon, Finansal Yatırım 
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF FINANCIAL INVESTMENT 
INSTRUMENT PROFITS ON INFLATION: THE CASE OF TURKEY 

Abstract 
This study aims to empirically investigate the effects of the BIST100 index, gold, and 

US dollar profits on inflation, which is one of the financial investment instruments in the 
period between 2005:M1-2022:M3. For this reason, the autoregressive distribution lag 
bounds test was used as a method. In the first stage of the empirical analysis performed in 
this direction, a correlation matrix was created for variables with descriptive statistics. 
Then, to detect the stationary structures of the variables, Dickey-Fuller and Philips-Perron 
unit root tests were performed and the variables were stationary at different levels. To 
determine the relationship between these variables, which are stationary at different levels, 
the autoregressive distribution lag bounds test was applied to the variables. As a result of 
the application, the BIST100 index, gold and US dollar profits, and inflation have been 
found to have a long-term relationship. Following this determination, the long and short-
term coefficients of the variables were estimated. In the short-term coefficient forecasts, it 
was observed that the effect of the US dollar profits on inflation with the BIST100 index is 
statistically significant and the effect of gold profits on inflation was statistically 
insignificant. In the long-term coefficient forecasts, the BIST100 index, gold, and US dollar 
profits have been observed to be statistically insignificant. As a result, in this study, it was 
concluded that the effects of US dollar profits on inflation with the BIST100 index in 
2005:M1-2022:M3 in  

Turkey were short-term and these effects were statistically insignificant in the long 
term. In addition, it was found that the effects of gold profits on inflation in Turkey during 
this period were statistically insignificant in the short and long term. 

Keywords: Gold, BIST100, USD, Inflation, Financial Investment 

1. GİRİŞ 
Günümüzde ekonomi ve finansa dair en zor işlemlerden bir tanesi nakit 

yönetimi olarak görülmektedir. Özelliklede son zamanlarda bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, sermayenin serbest bir şekilde hareket 
etmesi, ekonomi ve finans dünyasında yaşanan entegrasyon süreci, karmaşık 
finansal ürünlerin piyasaya dahil olması gibi durumlardan ötürü piyasalar daha 
karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Özellikle günümüzde gelişen ekonomilere bağlı 
olarak piyasalarda birbirinden farklı ve karmaşık yatırım araçları işlem 
görmektedir. Bu yüzden yatırımcılar için piyasalara yönelik bilgi önemli bir unsur 
hâline gelmiştir. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de ise daha az karmaşık ve 
geleneksel yatırım araçlarının yoğunlukta olduğu da dikkat çekmektedir.   
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Menkul kıymet borsaları sermaye piyasalarının en önemli öğesi olarak 
bilinmektedir. Ancak bankalar, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve girişim 
sermayesi yatırım ortaklıkları, portföy yönetim şirketleri de sermaye piyasalarında 
faaliyet göstermektedir (Ünsal, 2014). Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve 
sermaye piyasalarında işlem gören yatırım araçları oldukça geniş bir portföyden 
oluşmaktadır. Bu yatırım araçları; hisse senetleri, bonolar, tahviller, gelir ortaklığı 
senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları, yatırım fonu 
katılma belgeleri, varantlar olarak sınıflandırılmaktadır (Aydın vd., 2012 :5). 

Tasarruflarına değer katmak ve risklerini minimize etmek amacıyla birden 
fazla yatırım aracına yönelen yatırımcılar vardır (Ertuğrul vd., 2012 :3). Finansal 
yatırım araçları, ihraç yapanlar tarafından çıkartılan, tasarruf sahiplerine gelir 
fırsatı oluşturan ve yatırılan tutarı gelecekte talep etme hakkı veren soyut kıymetler 
şeklinde tanımlamaktadır. Tasarruf yapma amacı taşıyan kişiler, mevcut 
birikimlerine değer katmak amacıyla ellerindeki sermayeyi çeşitli yatırım 
araçlarına yatırmaktadır. Göze aldıkları riskler ve stratejileri doğrultusunda uygun 
olan finansal yatırım araçlarını seçerek portföylerini oluşturmaya çalışırlar. Bunu 
yapan yatırımcılar hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de ülke ekonomisine 
büyük katkı sağlamaktadır (Madenoğlu, 2020 :37). 

Fiyatlar genel düzeyinde gözlemlenen ve sürekli artış olarak tanımlanan 
enflasyon kavramı son yıllarda ülke ekonomilerinde büyük önem kazanmaya 
başlamıştır. Talep, maliyet ve psikolojik açılardan yorumlanmaya çalışan enflasyon 
kavramının ülke ekonomilerini birçok açıdan etkilediği görülmektedir. Faiz 
oranlarının yüksek olması, kamu kurumları tarafından yapılan zamlar, petrol ve 
doğal gaz fiyatlarında sürekli meydana gelen artışlardan kaynaklanan enflasyon 
maliyet enflasyonu olarak bilinmektedir. Talep enflasyonu ise para arzındaki 
artışlardan, ücret, faiz ya da kârların yükselmesi ve kredili olan satışlardan 
meydana gelen artışlardan enflasyon olarak tanımlanmaktadır.  Bütçe açıklarının 
milli gelire olan oranının belirli kriterleri aşması sonucu enflasyon 
beklentilerindeki artış ise psikolojik enflasyonu yansıtmaktadır (Çarıkcı, 2004,:23-
26).  

Bir ülke ekonomisinde mal ve hizmetlere ilişkin fiyatlar aynı seviyde 
artmadığından, bu mal ve hizmetlere ihtiyacı olan bireylerin  enflasyondan 
etkinleme düzeyleri de birbirinden farklı olacaktır. Diğer taraftan, fiyatların sürekli 
olarak atış eğilimi içinde olması ekonomide bir belirsizlik ortamının oluşmasına 
sebep olacağı için bireylerin/işletmelerin tasarruf ve yatırımlarında azalmalar 
olmakta, fiyatlama sistemi yatırımcılara yol gösterme rolünü kaybetmektedir 
(Bulut, 2006 :44).  
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Dünya geneline bakıldığında 1973 yılından beri gerçekleşen fiyat artışları 
enflasyona karşı korunmak için finansal yatırım araçlarının etkisinin olup 
olmayacağı yönünde soruları gündeme getirmeye başlamıştır. İlk olarak konuya 
ilişkin görüş Irvin Fisher tarafından ortaya atılmıştır. Nominal getiri oranları ile 
enflasyon arasında bir ilişkinin olabileceğini savunan Fisher, nominal faiz oranının 
“reel” bir oran olduğunu ve beklenen enflasyon oranına eşit olduğu yönünde bir 
görüş bildirmiştir. Fisher, beklenen reel oranın, beklenen enflasyon oranından 
bağımsız olduğunu görüşüne inanmaktaydı. Bu sebeple Fisher hipotezini sermaye 
piyasalarına uyarlandığında, reel faiz oranları sabit kaldığı için beklenen enflasyon 
oranlarındaki artışın hisse senedi getirilerini benzer düzeyde arttırdığına 
değinmiştir. Çünkü enflasyon olduğunda şirketlere ait satış ya da kârların artması, 
temettülerde bir yükselişe zemin hazırlamaktadır. Bu durum hisse senedi gibi 
yatırım araçları ve enflasyon arasındaki ilişkiyi açık bir şekilde ortaya koymaktadır 
(Hatipoğlu, 2021:156). Piyasalarda işlem gören finansal yatırım aracı, reel getiri 
oranını sıfırın altına inmesini önlüyorsa bu varlık enflasyona karşı koruma sağlıyor 
olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, hisse senedi piyasası sürekli alım-satımın 
gerçekleştiği bir piyasa olduğundan talep arttığında reel getiri her zaman pozitif 
eğilimli olmaktadır (Süslü, 2011: 45-50). 

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Türk Lirasının (TL) dolar, 
altın ve BİST100 endeksi gibi finansal yatırım araçlarına yatırıldıktan sonra tekrar 
TL’ye dönüldüğü zaman elde edilen getirilerin bir enflasyonist baskıya neden olup 
olmadığını incelemektir. Bu incelemeyi yapmak içinse çalışmada yöntem olarak 
zaman serisi analiz yöntemlerinden olan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif 
(ARDL) sınır testi kullanılmıştır. Çalışma, giriş, literatür incelemesi, veri seti 
model ve yöntem, ekonometrik bulgular, sonuç ve değerlendirme kısımlarından 
oluşmaktadır. 

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Gelişmekte olan piyasalarda finansal yatırım araçlarının çeşitliği ve buna 

paralel olarak karmaşıklıklar da artmaktadır. Piyasalarda oluşan enflasyon ve 
finansal yatırım araçları arasındaki kısa ve uzun vadeli ilişkiler yatırımcıların 
kararlarının şekillenmesinde büyük bir etki oluşturmaktadır. Bu kapsamda ulusal 
ve uluslararası düzeydeki bireysel yatırımcılar ile portföy yatırımcılarının tümü 
yatırım yaptıkları finansal araçların enflasyon ile olan ilişkisini yakından 
incelemeye başlamıştır. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde araştırmacılar hem 
ulusal hem uluslararası düzeyde akademik çalışmalarla yatırımcılara bilgi sunmaya 
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yönelik araştırmalara yapmaya yönelmişlerdir. Konuya ilişkin bu yönden yapılan 
ve literatürde bulunan çalışmaların bazılarına aşağıda detaylı olarak yer verilmiştir. 

Terzi & Zengin (1996), çalışmalarında Türkiye’nin 1982: M1-1996:M6 
dönemindeki döviz kuru ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi Durbin-Watson (CIDW), 
Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleriyle incelemişlerdir. Yapılan 
incelemede döviz kuru ile fiyatların eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. 

Mahdavi & Zhou (1997), çalışmalarında altın, diğer emtialar ve enflasyon 
arasındaki ilişkiyi panel veri yöntemiyle tespit etmeyi amaçlamışlardır. Yapılan 
incelemede tüketici fiyat endeksi ile emtia fiyatlarının koentegre oldukları 
sonucuna varılmıştır. 

Choudhry (2001), çalışmasında yüksek enflasyona sahip ülkelerden Arjantin, 
Şili, Meksika ve Venezüella’yı araştırmıştır. Yapılan araştırmada elde edilen 
sonuca göre, cari reel getiri oranlarıyla bir dönem gecikmeli enflasyon oranları 
arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Ghosh vd. (2002), çalışmalarında ABD, İngiltere, Euro Bölgesi ve 
Japonya’nın 1976-1999 yılları arasındaki dönemde enflasyon ile altın fiyatlarını 
Markov-Anahtarlamalı Vektör Hata Düzeltme Modeliyle (MS-VECM) ele 
almışlardır. Yapılan çalışmada, enflasyon ile birlikte altın fiyatlarının da uzun 
dönemde yükseldiğini ifade etmişlerdir. 

Işık vd. (2004), çalışmalarında Türkiye’nin 1982:M1-2003:M4 dönemine 
ilişkin enflasyon ve döviz kuru arasındaki ilişkiyi çoklu eşbütünleşme yöntemiyle 
ele almışlardır. Çalışmanın sonucunda, döviz kurunda görülen %1’lik bir artışın 
enflasyonda %0.9’luk bir artışa neden olduğu belirlenmiştir.   

Jung vd. (2007), çalışmalarında Fransa, İtalya ve İngiltere’de beklenmeyen 
enflasyonun hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yapılan 
çalışma sonucunda enflasyonun hisse senedi getirilerini negatif olarak etkilendiği 
yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

Alagidede (2009), çalışmasında hisse senetlerinin uzun vadede enflasyona 
karşı koruma sağlayıp sağlamayacağına ilişkin bir amaç çerçevesinde basit 
doğrusal regresyon modelini kullanarak 6 Afrika ülkesi üzerine bir araştırma 
yapmıştır. Çalışma neticesinde, enflasyon karşısında korumanın sağlandığı sonucu 
elde edilmiştir. 

Lin (2009), 1957-2000 yıllarını kapsayan ve 16 OECD ülkesini dâhil ettiği bu 
çalışmasında, beklenmeyen enflasyonun hisse senedi üzerindeki etkilerini 
açıklamaya çalışmıştır. Çalışma sonucunda enflasyonun hisse senedi getirilerini 
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kısa vadede pozitif yönden, uzun vadede ise negatif yönden etkilediğini 
gözlemlemiştir. 

Yılmaz (2016), Türkiye’nin 1994-2014 yıllarını kapsayan çalışmasında, 
nominal döviz kuru ve enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yapılan 
incelemede nominal döviz kurunda meydana gelen değişmelerden enflasyonun 
etkilendiği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.  

Eyüboğlu & Eyüboğlu (2018), 2006-2016 dönemini kapsayan çalışmalarında, 
Türkiye hisse senedi piyasalarını ARDL sınır testi yöntemiyle incelemişlerdir. 
Çalışma sonucunda, tüketici fiyatlarında meydana gelen artışların BİST’in 11 alt 
endeksinin getirisini negatif olarak etkilediğini ifade etmişlerdir. 

Asab & Al-Tarawneh (2020), Ürdün’ü ele alan çalışmalarında enflasyon ile 
borsa ilişkisini incelemişlerdir. Yapılan incelemede Ürdün’de enflasyon oranı 
%1,6’nın altında iken enflasyon ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin 
pozitif yönlü olduğunu; enflasyonun %1,6’nın üstüne çıktığı zamanlarda ise 
enflasyon ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin negatife döndüğünü 
vurgulamışlardır. 

Ilgın & Sarı (2020), Türkiye’nin 2009-2019 dönemini temel aldıkları bu 
çalışmalarında, ARDL modelini kullanarak enflasyon ile BİST Tüm, BİST Mali ve 
BİST Hizmet endeksleri arasındaki ilişkinin uzun dönemli olduğunu tespit 
etmişlerdir. 

Liu & Serletis (2021), çalışmalarında hisse senedi getirisi ve aylık enflasyon 
arasındaki ilişkiyi VARMA-GARCH modelini kullanarak incelemişlerdir. Çalışma 
sonucunda enflasyon ve enflasyon belirsizliğinin hisse senedi getirileri üzerindeki 
etkilerinin G7 ve EM7 ülkeleri arasında farklılık gösterdiği sonucu elde edilmiştir. 

3. VERİ SETİ YÖNTEM VE MODEL 
Türkiye üzerine yapılan bu çalışmanın analizinde, başlangıç frekansı 2005:M1 

bitiş frekansı 2022:M3 olmak üzere aylık veriler kullanılmıştır. Analiz dönemi 
olarak 2005:M1-2022M3 döneminin seçilme nedeni ortak veri oluşturma 
amacından kaynaklı veri kısıtlamasıdır. Değişkenlerden; ABD doları, altın (külçe) 
ve BIST100 endeksi Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK), enflasyon değişkeni 
ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) temin edilmiştir. Analiz 
değişkenlerine yönelik detaylı bilgi aşağıda verilen Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Analizde Kullanılan Değişkenler ve Tanımları 
Değişkenler Değişkenlerin Kısa Adı Kaynak 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Enflasyon TCMB 
ABD Doları Dolar TÜİK 
Altın (Külçe) Altın TÜİK 
BIST100 Endeksi BIST100 TÜİK 

Çalışmada bir adet regresyon modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu modele, 
enflasyon bağımlı değişken olarak dahil edilirken; dolar, altın ve BİST100 
bağımsız değişkenler olarak dahil edilmiştir. Çalışma için geliştirilen model 
aşağıda verilmiştir. 

Enflasyont = β0Dolart+β1Altınt+β2BİST100t+εt                                              (1) 

Çalışmada yöntem olarak zaman serisi analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu 
doğrultuda analizin ilk aşamasında değişkenler için betimleyici istatistikler ile 
korelasyon matrisi oluşturulmuştur. Ardından değişkenlerin birim kök sınamaları 
yapılmıştır. Son aşamada ise ARDL modeli tahmin edilmiş ve bu çerçevede sınır 
testi ile kısa ve uzun dönem katsayılar tahmin edilmiştir. 

4. EKONOMETRİK BULGULAR 

Tablo 2. Değişkenlerin Betimleyici İstatistiki Özeti 

Değişken 
Adı 

Gözlem 
Sayısı 

En 
Küçük 
Değer 

En 
Büyük 
Değer 

Ortalama Standart 
Sapma Çarpıklık Basıklık 

Enflasyon 206 3.986 61.144 10.869 6.858 4.410 28.006 
Dolar 206 -8.210 26.830 1.261 4.356 2.186 12.155 
Altın 206 -12.300 25.200 2.000 5.245 1.001 5.610 
BİST100 206 -24.000 19.100 1.244 6.486 -0.189 4.222 

Tablo 2’de verilen betimleyici istatistikler incelendiğinde; değişkenlerin 
gözlem sayılarında, en küçük ve en büyük değerlerinde, ortalamalarında, standart 
sapmalarında, çarpıklık ve basıklık değerlerinde herhangi bir sorunun olmadığını 
ve değişkenlerin analize uygun olduklarını göstermektedir. 
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Tablo 3. Değişkenlerin Korelasyon Matrisi 
Değişken Adı Enflasyon Dolar Altın BİST100 
Enflasyon 1.000    
Dolar 0.221 1.000   
Altın 0.195 0.68 1.000  
BİST100 0.034 -0.377 -0.230 1.000 

Zaman serilerinde dikkat edilmesi gereken en kritik konulardan biri serilerin 
birim kök içerip içermedikleri (durağanlık) durumunun araştırılmasıdır. 
Araştırmacının parametreler arasında ekonometrik olarak anlamlı ilişkilere 
ulaşabilmesi için serilerin durağan, diğer bir ifadeyle birim kök içermemeleri 
gerekmektedir. Bir zaman serisinin ilgili değişkenlerindeki bir trendde sahte 
regresyon sorunuyla karşılaşılabilir. Bu nedenle serinin deterministik (kesin) ve 
stokastik (olasılık) yönleri araştırılmalı ve dikkate alınmalıdır. Özellikle 
makroekonomik zaman serilerinin kullanıldığı ampirik çalışmalarda birim kök 
(durağanlık) testleri standart uygulamalardır (Acar & Sever, 2022: 42). Literatürde 
değişkenlerin durağanlık durum tespitine yönelik olarak geliştirilmiş olan çok 
sayıda birim kök testi bulunmaktadır. Bu çalışmanın birim kök sınamalarında 
literatürde en çok tercih edilen ve ön plana çıkan Arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) 
ve Philips-Perron (PP) birim kök testleri kullanılmıştır (Aytekin & Aksoy, 2021: 
60-61). Bu doğrultuda yapılan ADF ve PP birim kök testlerinin sonuçları aşağıda 
verilen Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Seviye Değişken 
Adı 

ADF PP 
Sabitli Sabitli & Trendli Sabitli Sabitli & Trendli 
t-istatis. Prob. t-istatis. Prob. t-istatis. Prob. t-istatis. Prob. 

Düzey 
Değer 

Enflasyon 1.808  0.999 0.960  0.999 3.874 1.000 2.876  1.000 

Dolar -10.473*  0.000 -10.859*  0.000 -9.259*  0.000 -9.467*  0.000 

Altın -10.295*  0.000 -10.182*  0.000 -10.793*  0.003 -10.707*  0.000 

BİST100 -10.864*  0.000 -10.841*  0.000 -10.723*  0.000 -10.698*  0.000 

Birinci 
Fark ∆Enflasyon -7.217* 0.000 -7.509* 0.000 -7.076*  0.000 -7.589*  0.000 

*: notasyonu %1 önem seviyesinde anlamlılığını ifade etmektedir. ∆ vektörü ise fark alma 
işlemcisidir. 
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Tablo 4’te verilen birim kök testlerinin sonuçları incelendiğinde; dolar, altın 
ve BIST100’ün ADF ve PP birim kök testlerinin her iki modeline göre (sabitli ve 
sabitli & trendli) seviyede birim kök içermedikleri diğer bir ifadeyle durağan 
oldukları anlaşılmıştır. Tablo 4’te yer alan enflasyon değişkeni ele alındığında ise 
bu değişkenin seviyede birim kök içerdiği, fakat birinci farkta ADF ve PP birim 
kök testlerinin her iki modeline göre (sabitli ve sabitli & trendli) birinci farkta 
birim kök içermediği diğer bir ifadeyle durağan olduğu anlaşılmıştır. Sonuç olarak 
yapılan ADF ve PP birim kök testleri sonucunda dolar, altın ve BIST100 
değişkenlerinin I(0), enflasyon değişkenin ise I(1) olduğu tespit edilmiştir. 
Değişkenlerin farklı mertebelerde durağan olması analizde ARDL sınır testi 
yaklaşımının kullanılabileceğini teyit etmektedir. Bu nedenle bu çalışmada ARDL 
sınır testi tercih edilmiştir.  

ARDL sınır testi yaklaşımı Pesaran & Shin (1999) ile Pesaran vd., (2001) 
tarafından yakın zamanda geliştirilen bir modeldir. Bu test değişkenler arasında 
eşbütünleşme ilişkisini (uzun dönemli ilişkiyi) test etmeye yönelik bir sınır testi 
yaklaşımıdır. ARDL sınır testinin diğer eşbütünleşme testlerine göre en önemli 
avantajı, değişkenlerin tamamının I(0), tamamının I(1) veya her ikisinin karışımı 
olduğu durumlarda uygulanabilir olmasıdır (Pesaran & Shin, 1999: 1-2; Pesaran, 
vd., 2001: 289-291). Böylece bu çalışmada enflasyonun bağımlı değişken; dolar, 
altın ve BİST100’ün bağımsız değişkenler olarak ele alındığı ARDL sınır testi 
tahmin denklemi aşağıda verilen Eşitlik 2’deki gibi modellenmiştir.  

∆Enflasyont=β0+∑ β ∆Enflasyon +∑ β ∆𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟 +∑ β ∆𝐴𝑙𝑡𝚤𝑛 + ∑ β ∆BIST100 +𝛿 Enflasyon +𝛿 𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟 +𝛿 𝐴𝑙𝑡𝚤𝑛 +𝛿 BIST100 +εt      (2) 

Burada kısa vadede hata düzeltme dinamikleri toplam işaretli (Ʃ) terimlerle 
denklemin ilk kısmında temsil edilirken, uzun dönemli ilişki ise denklemin ikinci 
kısmında δ ile temsil edilmektedir. β0 belirsizlik bileşenini, εt ise hata terimini 
temsil etmektedir. Modelde uzun dönemli ilişkinin varlığı, ortak F veya Wald 
istatistiğinin değerine bakılarak sıfır hipotezi çerçevesinde kontrol edilir. Bu 
doğrultuda sıfır hipotezi: H0 : δ1=δ2=δ3=δ4=0; alternatif hipotez ise H1: 
δ1≠δ2≠δ3≠δ4≠0 şeklinde oluşturulmaktadır. Ayrıca modelde değişkenlerin önem 
düzeylerine göre (%1, %5, %10) biri alt sınır: I(0) ve biri üst sınır: I(1) olmak 
üzere kritik değerler oluşturulmuştur. Eğer F-istatistiğinin hesaplanan değeri 
dikkate alınacak önem düzeyinin üst sınır kritik değerinden büyükse değişkenlerin 
I(0) veya I(1) olmasına bakılmaksızın sıfır hipotezi reddedilecek ve değişkenler 
arasında uzun dönemli bir ilişki olduğuna karar verilecektir. Ancak F-istatistiğinin 
hesaplanan değeri dikkate alınacak önem düzeyinin alt sınır kritik değerinden 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

134 

küçükse boş hipotez reddedilemez ve değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki 
olmadığına karar verilecektir. Benzer şekilde kritik değerler alt sınır ile üst sınır 
bandı arasında bir değer alırsa bu sefer test sonuçsuz kalacaktır (Ali vd., 2017: 
994). Böylece eşitlik ikide oluşturulan model için yapılan ARDL sınır testi tahmin 
sonuçları aşağıda verilen Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. ARDL Sınır Testi Bulguları 
F İstatistik Değeri: 32.390 Kritik Değerler 

Alt Sınır: I(0) Üst Sınır: I(1)  
%1 4.29 5.61 
%5 3.23 4.35 
%10 2.72 3.77 
Model Bilgileri 
Model  ARDL(2, 1, 0, 1) 

Bilgi Kriteri Akaike Bilgi Kriteri (AIC) 

Gecikme Uzunluğu 2 
Tanısal Sınama Testleri 
F istatistiği (Olasılık) 0.005 

Otokorelasyon LM Testi (Olasılık) 0.2647 

Değişen Varyans Testi (Olasılık) 0.055 

Normal Dağılım Testi (Jarque Bera) 85.751 

Değişkenlere ARDL sınır testi uygulanması sonucunda elde edilen ve 
yukarıdaki Tablo 5’te verilen sonuçlara göre hesaplanan F istatistik değerinin 
(F=32.390) tüm önem seviyelerindeki (%1, %5 ve %10) üst sınır istatistiki 
değerlerden büyük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (32.390>5.61; 32.390>4.35 ve 
32.390>3.77). ARDL sınır testi yaklaşımı kapsamında bu sonuç, değişkenler 
arasında uzun dönemli bir ilişkinin (eşbütünleşme ilişkisi) olduğunu teyit 
etmektedir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin tespit edilmesinin 
ardından modelin hata düzeltme ile kısa dönem katsayıları tahmin edilmiş olup, 
elde edilen bulgular aşağıdaki Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 6. Hata Düzeltme Katsayısı ve Kısa Dönem Bulgular 
Değişken Adı Katsayı Standart Sapma t- istatistiği Olasılık 
D(Enflasyon(-1)) 0.37 0.066 5.570 0.000* 
D(Dolar) 0.15 0.030 4.991 0.000* 
D(Altın) 0.01 0.022 0.049 0.960 
D(BİST100) 0.04 0.015 2.537 0.011** 
CointEq(-1) -0.023 0.018 2.281 0.021** 

*: notasyonu %1, **: notasyonu ise %5 önem seviyesinde anlamlılığını ifade etmektedir.  

Tablo 6’da görüldüğü üzere hata düzeltme katsayısı CointEq(-1)=-0.023 
olarak hesaplanmıştır. Bu katsayının negatif ve 0 ile 1 arasında bir değer alması ve 
istatistiki açıdan anlamlı olması tahmin edilen modelde hata düzeltme 
mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. Hata düzeltme katsayısının -0.023 olarak 
hesaplanması ise enflasyon, dolar, altın ve BIST100 değişkenleri arasında kısa 
dönem dengesinde meydana gelen sapmaların yaklaşık olarak [1/(|-0,023|)=43,5] 
43,5 aylık, diğer bir ifadeyle 3 yıl 6 aylık bir zaman diliminde yeniden uzun dönem 
dengesine döneceğini göstermektedir (Aytekin & Kaya, 2022: 153). 

Tablo 6’da yer alan kısa dönem katsayıları incelendiğinde ise dolar ve 
BIST100’ün katsayılarının pozitif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı, fakat altının 
katsayısının pozitif olmasına karşın istatistiki açıdan anlamsız olduğu bulunmuştur. 
Bu sonuçlara göre Türkiye’de kısa dönemde doların reel getirisinde görülen %1’lik 
bir artışın enflasyonu %0.15 oranında, BIST100’ün reel getirisinde görülen %1’lik 
bir artışın ise enflasyonu %0.04 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuçların 
ardından uzun dönem katsayıları hesaplanarak analiz tamamlanmıştır. Uzun dönem 
bulguları aşağıdaki Tablo 7’de sunulmuştur. 

Tablo 7. Uzun Dönem Tahmin Sonuçları 
Değişken Adı Katsayı Standart Sapma t- istatistiği Olasılık 
Dolar -12.146 9.589 -1.266 0.206 
Altın -0.046 0.954 -0.049 0.960 
BİST100 -5.166 4.132 -1.250 0.212 
C 25.414 12.787 1.987 0.048 

Tablo 7'de görüldüğü üzere tüm değişkenlerin katsayılar istatistiksel olarak 
anlamsız bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Türkiye’de uzun dönemde dolar, altın ve 
BIST100’ün reel getirileri ile enflasyon arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını 
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göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın analiz sonuçları çerçevesinde bu 
değişkenlerin enflasyonu daha çok kısa dönemde etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Yatırımcılar veya gelir sahipleri enflasyondan kaynaklı ulusal paralarda 

görülebilecek değer kayıplarından korunmak için paralarını dolarizasyona veya 
dolarizasyon dışındaki diğer finansal yatırım araçlarına yönlendirmektedirler. Bu 
durumun sonucunda ulusal paranın dolar, altın ve BİST100 endeksi gibi finansal 
yatırım araçlarına yönlendirilmesinden sonra yatırımcıların elde ettikleri getirilerle 
tekrar ulusal paraya dönmelerinin bir enflasyonist baskıya neden olup olmadığı 
merak edilmektedir.  

Çıkış noktası yukarıda ifade edilen durumlar olan bu çalışmada yapılan 
analizde, Türkiye’nin 2005:M1–2022:M3 yılları arasındaki dönemde dolar, 
BİST100 ve altın getirileri ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişkinin 
(eşbütülenme ilişkisi) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dolar ve BIST100’ün 
katsayılarının kısa dönemde pozitif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı olduğu, fakat 
altının kısa dönemde katsayısının pozitif olmasına karşın istatistiki açıdan anlamsız 
olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de uzun dönemde ise dolar, altın ve BIST100’ün 
reel getirileri ile enflasyon arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Çalışmanın zaman serisi sonuçlarından hareketle Türkiye’de finansal yatırım 
araçlarından olan BİST100 ile dolar getirilerinin enflasyonu daha çok kısa 
dönemde etkiledikleri, altın getirilerinin ise kısa dönemde enflasyonu etkilemediği 
gözlemlenmiştir. Ayrıca dolar, altın ve BIST100’ün reel getirilerinin Türkiye’de 
uzun dönemde enflasyonist bir baskı oluşturmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Ulaşılan bu sonuçlar değerlendirildiğinde, literatürde altının uzun vadede 
güvenli bir liman olarak görülmesinden dolayı altın getirilerinin uzun ve kısa vadede 
enflasyonist bir baskı oluşturmadığı tahmin edilmektedir. Çünkü altında fiyat 
dalgalanmaları diğer finansal yatırım araçlarında olduğu gibi hızlı değil ve en güvenli 
bir yatırım aracı olarak görüldüğü için yatırımcılar uzun süreli olarak bu yatırım 
aracında kalabilmektedirler. Diğer yatırım araçlarında ise genel olarak belirsizlik ile 
risklerin daha fazla olması ve değer getiri oranlarında ciddi dalgalanmaların olması, 
yatırımcıların bu tür yatırım araçlarında daha kısa süreli kalmalarına ve ulusal paraya 
dönüşten hemen sonra bu yatırım araçlarından elde ettikleri kazançlarını 
kaybetmemek adına hemen harcamalarına neden olmaktadır. Bu durumun ise kısa 
vadede enflasyonist bir baskıya neden olabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu 
durumun düşük ve sabit gelirli, ciddi bir tasarrufa sahip olmayan veya elinde kısa 
süreliğine ulusal para bulundurmak zorunda kalan yatırımcı veya gelir sahiplerinin 
ulusal paranın değer kaybından korunmak için kısa süreliğine dolar ve BİST100’e 
yönelmelerinden de kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir. 
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Bu tür enflasyonist baskılarla mücadele etmenin en önemli ve etkili 
yollarından bir tanesi, ulusal paranın değer kayıplarını ve dolarizasyonu önleyici 
bir etkiye sahip olan para politikalarını etkin bir şekilde kullanmaktan geçmektedir. 
Aksi takdirde Merkez Bankasının temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamak 
politikasının etkin bir şekilde işlemesi ve yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır. 
Bu tür politikaların etkin bir şekilde kullanılabilmesi içinse gerekli olan en önemli 
koşul Merkez Bankalarının bağımsızlığı koşuludur. Bunun dışında ekonomide 
belirsizliklerin ortadan kaldırılarak ekonomide güvenin tesis edilmesi gibi 
politikalarda bu tür enflasyonist baskıların ortadan kaldırılmasını destekleyen 
önemli politikalardır. Dolasıyla iyi yönetilemeyen bir para politikası, ekonomide 
yaşanan güven sorunu ve belirsizlikler ulusal paranın değer kaybına, bu durum ise 
yatırımcı ve gelir sahiplerinin ulusal paradan kaçarak dolarizasyona veya diğer 
finansal yatırım araçlarına yönelmelerine neden olabilmektedir. Bu durum ise kısa 
vadede enflasyonist baskılara neden olabilmektedir. 
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360° PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE 
TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR 

İNCELEME 

Hande Çağatay 

Öz 
Hızlı bir teknolojik gelişim ve değişimin yaşandığı günümüzde birçok alanda önemli 

gelişmeler olmuştur. İnternet teknolojisinin gelişimi ve yeni medyanın ortaya çıkmasıyla 
iletişim de bu değişim ve dönüşümden etkilenen alanlar arasına girmiştir. İnternet temelli 
teknolojinin etkisi ile dijital iletişim dolayısıyla da sosyal medyanın yaygın kullanılmaya 
başlanmasıyla tüketici aynı anda birden fazla iletişim kanalını kullanma imkânına 
kavuşmuştur. Bunun sonucunda da transmedya ve transmedya hikâye anlatımı kavramları 
ortaya çıkmıştır. Bu gelişmelerle birlikte günümüz rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen 
birçok marka farklı bir yaklaşımla 360° pazarlama iletişimi kapsamında transmedya hikâye 
anlatıcılığını kullanmaya başlamıştır. Transmedya hikâye anlatıcılığında birden fazla medya 
unsuru kullanılarak tüketiciye ulaşılması ve kullanılan medya unsurlarındaki hikâyelerin 
hem kendi içinde bir bütün hem de birbirinin devamı niteliğinde olması ana temayı 
oluşturur. Bu tür hikâye anlatımında marka, oluşturduğu kurmaca dünyaya hedef kitlesini 
de dâhil ederek onların gerçek dünyada birtakım deneyimler kazanmasını sağlamaktadır. 
Gerçekleştirilen bu birleşim transmedya hikâye anlatıcılığını klasik anlamdaki hikâye 
anlatıcılığından ayıran bir özellik olup markaların tanınıp akılda kalıcılığının sağlanmasında 
önemli bir etkiye sahiptir.  

Bu çalışmanın amacı, günümüzde birçok önemli markanın da kullandığı transmedya 
hikâye anlatıcılığının tüketicileri ve markaları nasıl etkilediğini 360° pazarlama iletişimi 
çerçevesinde araştırmaktır. Araştırmada daha önce transmedya hikâyeciliğinde kullanılan 
üç örnek olay incelemesi olarak ele alınmış ve kullandıkları medya platformları konusunda 
ortak ve farklılıkları yönünden kendi aralarında karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu örnek 
çalışmalar, “Angry Birds”, “Doritos Akademi” ve “Barbie Oyuncak Bebekler” dir. Yapılan 
incelemede bu markaların transmedya hikâyeciliği kapsamında ele alınan unsurları nasıl 
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kullandıkları, tüketicilere hangi deneyim ortamlarını oluşturdukları, tüketicilerin 
dikkatlerini çekmek için hangi yöntem ve araçları kullandıkları değerlendirilmiş, 360° 
pazarlama iletişimi ve transmedya hikâye anlatıcılığının kullanılmasının işletmelere farklı 
avantajlar sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Transmedya Hikâyeciliği, 360° Pazarlama İletişimi, Dijital 
Pazarlama, Yeni Medya 

A STUDY ON 360° MARKETING COMMUNICATION AND 
TRANSMEDIA STORYTELLING 

Abstract 
In today's world, where rapid technological development and change are experienced, 

there have been important developments in many areas. With the development of internet 
technology and the emergence of new media, communication has also become one of the 
areas affected by this change and transformation. With the effect of internet-based 
technology and the widespread use of digital communication and therefore social media, 
the consumer has had the opportunity to use more than one communication channel at the 
same time. As a result, the concepts of transmedia and transmedia storytelling emerged. 
With these developments, many brands that want to survive in today's competitive 
environment have started to use transmedia storytelling within the scope of 360° marketing 
communication with a different approach. In Transmedia storytelling, the main theme is to 
reach the consumer by using more than one media element and the stories in the media 
elements used are both a whole in itself and a continuation of each other. In this type of 
storytelling, the brand includes its target audience in the fictional world it creates, enabling 
them to gain some real-world experiences. This combination is a feature that distinguishes 
transmedia storytelling from classical storytelling and has a significant impact on the 
recognition and retention of brands. 

The aim of this study is to investigate how transmedia storytelling, which is used by 
many important brands today, affects consumers and brands within the framework of 360° 
marketing communication. In the research, three case studies used in transmedia 
storytelling were handled as a case study and they were compared among themselves in 
terms of common and differences in the media platforms they used.  

These case studies are “Angry Birds”, “Doritos Academy” and “Barbie Dolls”. In the 
examination, it was evaluated how these brands use the elements discussed within the scope 
of transmedia storytelling, which experience environments they create for consumers, what 
methods and tools they use to attract consumers' attention, and it has been concluded that 
the use of 360° marketing communication and transmedia storytelling provides different 
advantages to businesses 

Keywords: Transmedia Storytelling, 360° Marketing Communication, Digital 
Marketing, New Media 
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1. GİRİŞ 
İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan hikâye anlatıcılığının transmedya 

hikâyeciliği şekline dönüşmesi, çevresindeki olup bitenleri ardışıklık ilişkisi içinde 
kavramaya meyilli olan insanoğlunun bu eğilimine olumlu bir katkı sağlamıştır. 
Yeni bir kavram olmasına rağmen transmedya hikâye anlatımı bu alanda dikkat 
çeken önemli bir unsur niteliği taşımaktadır. Çünkü transmedya hikâyeciliği, 
dünyanın pek çok yerinde önemli bir yere sahip olan, genellikle eğlence amaçlı 
üretilmiş olan geleneksel hikâye anlatıcılığından farklı olarak daha profesyonel ve 
kurmaca hâlinde üretilmiş yapıtları içermektedir. Bu yapıtlar genellikle markalar 
için 360° pazarlama iletişimi kavramı içinde ele alınmış ve hikâyeler bir ürünün 
360° tanıtım ve reklamına yönelik olarak kurgulanmıştır. 

Transmedya çok platformlu hikâye anlatımı şeklinde de tanımlanmaktadır. 
Kitle katılımı, karşılıklı etkileşim ve iş birliği kavramlarının yer aldığı, aynı 
zamanda farklı medya türlerinin bir arada kullanılarak yapılan hikâye anlatıcılığını 
kapsamaktadır. Bu süreçte tüketiciler yeni dijital teknolojiler sayesinde kendilerine 
sunulan medya içeriklerine yeni içerikler ekleme fırsatına sahiptir. Bu da ortaya 
çıkan ürünün yeni içeriklerle eklentili bir bütün hâlinde sunulup yayılabilmesi 
sonucunu ortaya koymaktadır. Transmedya hikâye anlatımında kullanılan her bir 
aracın bağlı bulunduğu platformda güçlü yanlarının yansıtılıp çalışmaların buna 
göre şekillendirilmesi yoluyla daha geniş ölçekte kitlelere ulaşmak mümkün 
olabilmektedir. Bu bağlamda, yeni içerikleri tüketici ile buluşturması yönüyle 
transmedya hikâyeciliğinin markanın sürdürülebilirliği yönünden 360° pazarlama 
iletişimine katkısı büyüktür (Bazarcı, 2019: 562). 

Bu çalışmada daha önce 360° pazarlama iletişimi kapsamında transmedya 
hikâyeciliği şeklinde çalışılmış üç örnek olay ele alınarak transmedya 
unsurlarının ve çoklu platformların kullanımı, vaka incelemesi şeklinde analiz 
edilip konu ile ilgili çeşitli değerlendirme ve sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma 
kapsamında ele alınan örnek olaylar; “Angry Birds”, “Doritos Akademi” ve 
“Barbie Oyuncak Bebekler” dir.  

2. TRANSMEDYA KAVRAMI  
Literatüre bakıldığında transmedya kavramı için çok çeşitli tanımlarla 

karşılaşılır. Bu alanda transmedya hikâyeciliği kavramını literatüre kazandıran 
Jenkins’in tanımına göre “Transmedya, bir hikâyeyi anlatmak için bir araya gelip iş 
birliği içinde olan, film, oyun ve sosyal ağları da bünyesinde bulunduran çoklu 
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medya grubunu ifade etmektedir. Jenkins transmedya terimini 2003 yılında hem 
makalesinde hem de “Convergence Culture: Where old and New Media Collide” 
isimli kitabında kullanmış, onun bu kullanımından sonra hikâye anlatımında yeni 
medyayı da kapsayan ve günümüzde büyük önem kazanan yepyeni bir anlatı 
stratejisi doğmuştur (Jenkins 2003, Akt. Dönmez ve Güler, 2016: 156; Gümüş, 
2019: 178). 

Transmedya kavramı ilk kez 1991 yılında Kaliforniya Üniversitesinde 
Profesör Marshall Kinder tarafından “transmedyal metindaşlık” şeklinde 
kullanılmıştır. Kinder kavramı açıklarken gelişen medya sunuşları içinde yer alan 
hikâyecilik öğelerinin ve seyircinin ilgisi üzerinden ele almıştır (Dönmez ve Güler, 
2016: 156). 

Transmedya kavramı incelendiğinde karşılaşılan ve transmedya ile benzer bir 
anlam taşıyan ve zaman zaman transmedya kavramı yerine kullanılan “çapraz 
medya”, “çok modlu medya”, “çoklu platformlar”, “karma medya”, transmedyal 
dünyalar”, “gelişmiş hikâye anlatımı”, “metinler arası meta” “transmedyal 
etkileşimler” gibi birçok kavram vardır. Ancak bu kavramların hiç birisi 
transmedya terimini birebir karşılamamaktadır. Çünkü transmedya uygulamasının 
tek fonksiyonu birçok platformun bir arada kullanımı değil aynı zamanda içerikler 
arasında bir devamlılık ve bütünlük olmasıdır. Bütün bu kavramların ortak 
noktaları ise birden fazla medya platformunun koordinasyon içinde etkileşimli bir 
kombinasyon oluşturarak anlatılan hikâyeye dayalı bir duygu üretme ve 
yorumlama stratejisinin bulunmasıdır (Koçyiğit, 2018: 220). 

Medya yakınsaması kavramı ile birlikte transmedya anlatıları ortaya çıkmıştır. 
Transmedya anlatılarında birden fazla medya kullanımı ve katılımcı bir içerik 
üretimi söz konusudur. Burada bütünü oluşturan her parçanın kendi içinde tam ve 
güçlü bir anlatı örneği olması ideal transmedya hikâyeciliğinde vazgeçilmez bir 
unsurdur. Bu hikâyeler çizgi roman olarak ortaya çıkıp film ile genişletilebilir, 
dijital oyun şekline dönüştürülebilir. Ancak oyunu oynamak için filmi izleme 
şeklinde bir zorunluluk söz konusu değildir. Her parça kendi içinde bir bütündür. 
Transmedya hikâyeciliğinde, hikâyeleri birbirinden farklı kitlelere ulaştırma 
şansının olmasının yanı sıra, çapraz piyasa yaratılarak medyanın hedef kitlesinin 
kendi aralarında – örneğin televizyon hedef kitlesini çizgi romana çekmek gibi – 
değişimi mümkündür. Aynı zamanda medya tüketicisinin çeşitli eklemeler yaparak 
içeriğin zenginleştirilmesine katkı sağlama şansı vardır (Jenkins, 2006; Akt. Polat 
ve Tokgöz, 2018: 117). 
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Jenkins’e göre, yakınsama kimin konuştuğu ne düşünüp ne hakkında 
konuştuğuna bağlı olarak, endüstriyel, teknolojik, sosyal ve kültürel değişiklikleri 
tasvir edebilen bir kelimedir. Yakınsama kavramı, aynı zamanda, birbirini takip 
eden hem geleneksel hem de yeni medya ortamlarının çarpıştığı, kurumsal 
medyanın taban medyası ile çakıştığı, medya yapımcısının ve üreticisinin hiç 
beklenmedik bir şekilde etkileşim içine girdiği anlatım mecralarını ifade etmektedir 
(Akt. Bayraktar, 2018: 335).  

İletişim teknolojilerin hızla geliştiği günümüz ortamında tüketiciler artık 
medyanın kendisine sunduğu ile yetinmemektedir. Örneğin tüketici televizyonda 
kendisine sunulan bir programı izlemekle yetinmeyip, programın mesaj içeriğine 
göre, tweet atarak, facebook veya instagramda yorum yaparak geri dönütler 
verebilmekte, radyo ve televizyonda kendisine sunulan bir reklamın, markanın 
hikâyesinin devamını web sitesinde görebilmektedir. Sinemada izlenen bir filmin 
karakterlerinden birisinin hikâyesi, çeşitli dijital ortamlarda izleyicinin erişimine 
sunulmaktadır. Medyalar arası buna benzer birçok hareketlilik medya ve tüketici 
arasında iletişimi sağlayan çok platformlu bir oluşum meydana getirmekte, böylece 
tüketicinin medyaya tepki vererek gerçek, dinamik ve keyifli bir iletişimi 
gerçekleştirmesi sağlanmış olmaktadır (Karcı, 2019: 1432). 

Transmedya hikâye anlatımında başarıyı elde etmenin en temel etmenlerinden 
birisi her bir aracın bulunduğu platformda güçlü yanlarının yansıtılıp, çalışmalara 
bu doğrultuda şekil verilmesi, kitlelere ve mecralara bu bağlamda yayılmasıdır. 
Çünkü daha geniş kapsamlı kitlelere erişmenin yolu, doğru platform tercihini ve 
koordinasyon içinde bir çalışmayı gerektirir. Ayrıca transmedya hikâyeciliğinin 
sürdürülebilirlik konusunda markaya birçok katkısı vardır. Bunların en önemlisi de 
tüketiciyi yeni içeriklerle buluşturmasıdır. Değişen dünya piyasasında, tüketicilerin 
medya araçları içinde tek kanalla aktarılan aynı içeriklere talebi gün geçtikçe 
azalmaktadır. Bu nedenle markaların, hedef kitlelerin özelliklerine göre 
çalışmalarını çeşitlendirip doğru platformlarda bu çalışmalarına yer vermesi büyük 
önem taşımaktadır (Bazarcı, 2019: 562). 

2.1. Transmedya Hikâye Anlatımı 
İnsanları eğlendirmek, ikna etmek ve çeşitli konuları açıklamak için kullanılan 

hikâye anlatıcılığı antik dönemden beri var olan ve önemini hep koruyan bir 
kavramdır. Hikâyeler ne kadar çok tekrarlanırsa o kadar unutulmaz bir özellik 
taşırlar (Bayraktar, 2018: 334). Hikâye anlatımı, saf, eğlenceli ve otantik bir dilin 
kullanımıyla dinleyici ile iletişim kurulan ve dinleyici ile arada bir bağ oluşturup 
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önemli bilgi ve iç görülerin paylaşılması imkânını sağlayan bir araçtır (Tuncer, 
2018: 119). 

Dünyayı algılayıp yorumlama boyutu insanoğlunun her zaman üzerinde 
düşündüğü, tartıştığı bir konudur. Bu konuda birtakım deneyimler kazanmak ve bu 
deneyimleri gelecek kuşaklara aktarmak için en sık kullanılan araçlardan birisi de 
hikâye anlatıcılığıdır. Bu yüzlerce yıldır süregelen bir uygulama olup insanoğlunu 
hep cezbetmiştir.   

Hikâyelerin artık medya aracılığı ile anlatıldığı günümüzde insanlar deneyim 
yoluyla değil medya yoluyla bilgilendirilmektedir (Benjamin 2012: 77, Akt. Polat 
ve Tokgöz 2018: 116). Transmedya hikâye anlatımı tam olarak bu uygulamayı ele 
almakta olup hikâyede her bir metnin bütüne katkısını ve çoklu medya platformları 
aracılığı ile ortaya çıkış ve organizasyonu ile ilgili süreçleri kapsar. Bir başka 
deyişle transmedya, bir tür kitle katılımı, etkileşim ve iş birliğini konu alan, 
izleyicilerin medya içeriklerine dijital teknolojiler aracılığı ile katkı sağladığı bir 
oluşumu ortaya koyan ve çeşitli medya araçlarında hikâye anlatmayı ifade eder 
(Bazarcı, 2019: 564). Transmedya, bir hikâyeden daha fazlası olup, çoklu ve farklı 
olan bir hikâye anlatım şeklidir. Transmedya kavramı, medya tüketimi 
konusundaki klasik bakış açısını değiştirmiştir. Transmedyada anlatılar birçok 
farklı mecrada yer almakta, ancak bu çoklu medyada içerikler birbirinin aynısı 
olmamaktadır. Transmedya hikâyeciliği kavramı bir “dünya inşa etme” olgusunu 
içermekte ve tıpkı bir puzzle parçaları gibi blog, video, e-mail, twitter vb. farklı 
mecralarda dağılan hikâye parçaları birbirinden kopmadan bir devamlılık 
içermektedir. Bunun sonucunda daha büyük ve derin bir hikâye dünyası yer 
almaktadır (Gümüş, 2019: 178-179; Karcı, 2019: 1437). 

2.1.1. Transmedya Hikâyeciliği Özellikleri 
Henry Jenkins’e göre transmedya hikâyeciliğinin temelini oluşturan yedi 

temel özellik vardır. Bunlar şöyledir: 

a) Yayılabilirlik/Delinebilirlik: “Yayılabilirlik”, içeriklerin bireyler 
tarafından paylaşılabilme oranını ve bunu paylaşmasında etkili olan unsurları 
anlatır. “Delinebilirlik” de yayılabilirliği destekleyen bir özellik olup bireylerin 
ilgisini çeken anlatıyı ayrıntılı bir biçimde araştırabilmesini içerir. 

b) Süreklilik/Çeşitlilik: “Süreklilik” anlatılan hikâyenin birbirinden 
kopmadan tutarlı bir biçimde sürdürülmesidir. Yani içerik kullanıcı/izleyici/ 
okuyucu tarafından derinine inilerek araştırıldığında konuda kopmayı içeren bir 
görüntü oluşturmamalıdır. “Çeşitlilik” ise içeriğin her bir öğesinin farklı bir medya 
platformunda tekrar anlatılmasını belirtir. 
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c) Dalabilirlik/Çıkarılabilirlik: “Dalma” da tüketicinin hikâye evrenine 
derinlemesine girebilmesini ifade ederken; “çıkarılabilirlik” kavramı tüketicinin 
hikâyenin derinliklerinden çıkarttığı parçayı gerçek hayatına taşıyabilmesini 
anlatmaktadır. 

d) Dünya inşa etme: Anlatılan esas hikâyeyi merkeze almamakla birlikte 
hikâyeye daha zengin ve farklı bir sunum fırsatı sağlayan transmedya içerikleridir. 
Gerçek dünya ve dijital kaynaklardan franchiseların üretimi ile fan tipi tüketici 
davranışlarına öncülük ettiği bir gerçektir. 

e) Dizisellik: Transmedya hikâyeciliği, hikâyeyi oluşturan içeriği tek bir 
medyada parçalara bölme şeklinde olmayıp hikâyenin farklı içerik ve bölümlerinin 
farklı medya unsurlarına yayılmasıdır. Bunu bir dizi film gibi düşünmek 
mümkündür. 

f) Öznellik: Transmedya hikâye uzantılarının çoğunlukla merkez hikâyeyi 
ikinci, üçüncü gözden anlamak amacıyla çeşitli karakterlerin bakış açısından 
sunulmasıdır. Aynı zamanda burada her bir çalışmanın kendine has özellikleri söz 
konusudur. 

g) Performans: Burada sözü edilen katılımcıların hikâye dünyasına yeni 
kurgular yaratarak, yeni içerikler üreterek katkı sağlayabileceği uzantıyı temsil 
etmektedir (Akt. Gümüş, 2019: 181).  

Saydığımız bu yedi özellik transmedya hikâye anlatıcılığının temel unsurları 
olup transmedyal hikâye anlatımında konuya çok boyutluluk katmada önemli 
işlevlere sahiptirler.  

3. 360° PAZARLAMA İLETİŞİMİ 
Kuruluşların tüketiciye sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin kararların, 

müşterinin satın alma davranışı ve tutumuna etki edecek iletişim boyutuyla ele 
alınması ve farklı iletişim uygulamalarının belli bir düzen çerçevesinde 
koordinasyonunun yapılıp stratejik yaklaşımlarla planlanması süreci 360° 
pazarlama iletişimi olarak adlandırılır. Kotler’e bu yaklaşım, pazarlamaya ilişkin 
bütün sürece müşterinin gözünden bakabilmektir (Aydoğan ve Akyüz, 2010: 184).  

Amerikan Reklam Ajansları Birliği 360° pazarlama iletişimini, ürün tanıtımı, 
reklam, satış tutundurma veya halkla ilişkiler gibi iletişim disiplinlerinin stratejik 
rolünü değerlendirirken bütün unsurları geniş kapsamlı bir planla birleştirip, etkili 
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bir iletişim sağlayan ve katma değer yaratan bir pazarlama iletişim planlaması 
olarak tanımlamıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002: 43). 

360° Pazarlamada; kullanılan medya unsurlarının tamamında iletilmek istenen 
mesajın pazarlama karması ile bütünleşik bir şekilde sürdürülmesi söz konusudur. 
Her alanda teknolojiyi kullanarak müşteri temelli bir iletişim hedeflenir. 
Gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının ölçülebilir olması ve müşteri ile çift yönlü 
bir iletişim özelliği taşıması önemlidir. Tek bir kaynaktan çıkan mesaj, uyumlu ve 
bütünleşik bir biçimde tüketiciye sunulur (Gökmen,www.pazarlamaturkiye.com). 

 360° pazarlama iletişiminin bileşenleri; halkla ilişkiler, dijital pazarlama, 
reklam, kişisel satış, doğrudan pazarlama, promosyon, etkinlikler- deneyimlerdir. 

Halkla İlişkiler: Halkla ilişkiler; bir kuruluşla hedef kitlesi arasındaki 
karşılıklı iletişimin kabulü, anlayışı ve iş birliğini oluşturup devamına yardımcı 
olur. Sorunların yönetimini kapsayan kamuoyunun bilgilendirilmesi ve 
cevaplanması anlamında yönetime yardımcı olup kamu yararına hizmet amacıyla 
yönetimin sorumluluğunu tanımlar. Kurumun faaliyetlerine yönelik eğilimleri 
önceden tahmin etmeye yardımcı olmak için öngörülerde bulunur. Değişim 
süreçlerinin etkin bir biçimde değerlendirilmesi için yönetime yardımcı olur. 
Halkla ilişkiler tüm bu çalışmaları yaparken de temel araçlar olarak ahlaki iletişim 
tekniklerini ve araştırmayı kullanan ayrıcalıklı ve çift yönlü bir iletişim 
fonksiyonudur (Okay ve Okay, 2012: 10). Grunig ve Hunt, ilk akademik 
tanımlamalarında, halkla ilişkiler için bir organizasyon ve kamuları arasında 
gerçekleştirilen iletişim yönetimi tanımını kullanmışlardır. (Sayımer, 2008: 59) 
Peltekoğlu halkla ilişkileri kısaca “hedef kitlelerle gerçekleştirilen iletişim 
yönetimi” olarak tanımlar (Karabulut, 2009: 105). 

Pazarlama ve Dijital Pazarlama: Ömer Baybars TEK’in tanımına göre 
pazarlama, “Tüm işletmecilik işlevlerinin kullanılarak hedef kitlenin maddi ve 
manevi istek ve ihtiyaçlarının belirlenip, bireyleri veya grupları rakiplerinden daha 
iyi bir tatmin ve mutluluğa taşıyacak ya da onlar için önemli sayılan gerçek 
değerler içeren sunular hazırlamaktır. Tüm bunları yaparken de hedef alınmayan 
kitlenin de gücendirilmemesi, sosyal ve etik değerlerin göz ardı edilmediği ve 
karşılığında kişi ya da kuruma maddi veya manevi bir kazanç sağlamayı 
hedefleyen süreçtir”. Kotler pazarlamayı “Hedef pazarlar seçip üstün müşteri 
değeri yaratmak, ifade etmek ve bunları tüketiciye uygun bir yöntemle iletmek 
suretiyle müşteriler kazanma, onları elde tutma ve geliştirme sanatı ve ilmidir.” 
şeklinde tanımlamıştır. Kısacası pazarlama bir ürünün ve hizmetin sadece 
müşterilere satılması değil üretim ve satıştan önce başlayan müşteri değeri 
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oluşturma amacını kapsayan sürecin satıştan sonra da devam etmesi üzerine 
kurulmuş uzun dönemli bir stratejik faaliyetler bütünüdür (Dönmez, 2015: 19-20). 

Dijital Pazarlama, geleneksel olarak bilinenden farklı yöntemlerle markanın 
ve verilen hizmetin tanıtımını yapmak ve tüm pazarlama faaliyetlerine destek 
vermek amacıyla, internet, mobil ve interaktif platformlar kullanılarak yapılan 
faaliyetlerin tümünü ifade etmektedir. Dijital pazarlamada bütün pazarlama 
faaliyetleri dijital ortamda gerçekleştirilir. Bu kanalla işletmeler daha büyük 
kitlelere, daha az maliyetlerle ulaşıp, ürün ve hizmetleri tanıtıp pazarlama ve satış 
sonrası hizmet imkânları sunmasının yanı sıra tüketicilerin düşüncelerini kuruma 
rahatlıkla geri iletebileceği daha demokratik erişim imkânlarını sağlamaktadır. 
Böylece tüketici ile sürekli bir etkileşim yani çift yönlü ve simetrik bir iletişim söz 
konusu olmaktadır. Dijital pazarlamanın üç temel unsuru vardır. Bunlar interaktif 
pazarlama, internet pazarlaması ve çevrimiçi (e-pazarlama) pazarlamadır (Erişke 
vd.,2018: 494). 

Reklam: Kurumların bir bedel karşılığında medya aracılığı ile hedef kitlesine 
hizmet, mal ve düşüncelerini tanıtma çabalarıdır. Geniş bir kesimi hedef alması, 
tekrar edilebilmesi, anlamlı ve etkili bir biçimde sunulabilmesi, kişiye özel 
olmamasıdır. Günlük hayatta her çeşit ürün, hizmet ve düşüncenin reklamlarına 
rastlarız. Markalar sürdürülebilirliklerini sağlamak için reklam yapmak 
durumundadır (Engür vd., 2018: 80). 

Kişisel Satış: Kişisel satış; bir kimseye bir şey satmak amacıyla yapılan, ikna 
etme sürecini içine alan pazarlama iletişimidir. Tutundurma karmasının diğer 
öğeleri olan reklam, halkla ilişkiler gibi öğelerinden ayrıldığı en önemli nokta 
tamamen kişisel iletişim odaklı olmasıdır. Çünkü sözü edilen diğer öğelerde 
kitlesel iletişim kullanılmaktadır. 

Kişisel satış kullanılış biçimine göre bir firmanın en güçlü pazarlama aracı 
olabilir. Çünkü potansiyel müşterinin karşısında duran ve onun ihtiyaçlarını analiz 
ederek ürünün tanıtımını/satışını yapan bir satış elamanı, bu konudaki uygun 
yaklaşımı yakalayabilirse kişiye kendisini özel hissettirerek, kitle iletişimi ile 
yapılan satış tutundurma çalışmalarından daha büyük iş hacmi yaratabilir.  
Esneklik, ilgi çekme, ikna etme, anında tepki, seçilmiş hedef kitleye ulaşma gibi 
birtakım avantajları olan kişisel satış aynı zamanda zaman baskısı, az sayıda 
müşteriye ulaşma, yüksek maliyet ve örgütlenme sorunu gibi dezavantajlara da 
sahiptir (Paşalı Taşoğlu, 2014: 113). 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

148 

Doğrudan Pazarlama: “Herhangi bir yerde, ölçülebilir bir tepki ve/veya 
işlemi gerçekleştirmek için bir veya daha fazla reklam unsurundan faydalanan 
interaktif bir pazarlama sistemidir”. Bu tanımda dikkat çeken üç öğe şunlardır; 
İnteraktiflik (Karşı Etkileşimli); pazarlama ile potansiyel müşterinin arasındaki 
iletişimin iki yönlü olduğunu ifade etmektedir. Ölçülebilirlik; Potansiyel 
müşterinin sergilediği satın alma eğilimi gelen siparişlere bakılarak diğer 
pazarlama türlerine oranla daha yoğun ve net biçimde gözlemlenebilmektedir. 
Herhangi bir yerde olması; satışın gerçekleşmesi sabit bir noktada bulunan 
mağaza-dükkân gibi mekânsal unsurlara bağlı değildir. Satış; online, telefon, e-
mail gibi herhangi bir iletişim aracıyla da gerçekleştirilebilir (Paşalı Taşoğlu, 
2014: 125). 

Promosyon: Piyasaya yeni sürülen bir ürünün başarıyla konumlandırmasını 
ve kullanılmasını sağlamak, yeni müşteriler edinmek, kaybedilen müşteriyi geri 
kazanmak veya satın alma sürecini hızlandırmak için kullanılan teknikler satış 
promosyonu olarak adlandırılır. Satın alma sırasında alınan ürünlerin yansıra 
ücretsiz hediye, indirim kuponu, “Bir tane alana bir tane bedava” gibi avantajlar, 
müşteriye özel kart verme gibi uygulamalar promosyon teknikleri içinde yer alır 
(Erdil ve Uzun, 2010: 121).  

Etkinlikler ve Deneyimler: Bu kapsamda pazarlama amaçlı yapılmış her 
türlü etkinlik ve uygulama ele alınabilir. Bu konudaki en sık karşılaşılan örnek 
müşteri sadakat programları olup şemsiye bir organizasyonu nitelemektedir. 
Sadakat programları birçok hizmet ve fonksiyonu içinde barındırır 
(360drcpazarlama.com).  

Yeni Medya: Genel olarak ana akım medya araçları denilen radyo, 
televizyon, gazete, dergi gibi tek yönlü iletişim sağlayan geleneksel medyanın 
yerine etkileşim ve çift yönlü iletişim imkânı veren bilgi, verilerini işleyebilen bir 
yapıyı bünyesinde taşıyan dijital medya araçlarına yeni medya denilmektedir 
(Dönmez, 2015: 28). Yeni medyanın iletişim kanalları ve ortamları; İnternet, 
Elektronik Posta (E-mail), Web, Web Günlükleri, Sosyal Ağ Siteleri, Wiki, 
Podcasting, Extranet, Cep Telefonları-Mobil İletişim, Arama Motoru 
Optimizasyonu (SEO), Bloglar, Bilgisayar Oyunları (Karabulut, 2009: 109-192). 

4. ARAŞTIRMA 
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi: 
Bu çalışmanın amacı, 360° pazarlama iletişimi çerçevesinde transmedya 

hikâye anlatıcılığının tüketicileri ve markaları nasıl etkilediğinin araştırılmasıdır. 
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Bu bağlamda araştırma kapsamında transmedya uygulamalarında parça ve bütün 
ilişkisi ortaya konularak Henry Jenkins’in yedi temel prensibine göre içeriklerin 
nasıl ele alındığı incelenip vaka incelenmesi şeklinde değerlendirilecektir. 360° 
pazarlama iletişiminin ve yeni medyanın marka bilinirliğine olan katkısının 
transmedya hikâye anlatımı üzerinden araştırılacağı çalışmanın, bu unsurların 
kullanımı ve etkisi konusunda daha sonraki çalışmalara ışık tutması 
beklenmektedir. 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini transmedya hikâye anlatıcılığını kullanan tüm markalar 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise transmedya hikâye anlatıcılığı 
kullanılarak yapılan Doritos Akademi, Barbie Bebek ve Angry Birds çalışmaları 
oluşturmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik 
(homojen) örnekleme tercih edilmiştir. Amaçlı örneklemede çoklu bilgiler içeren 
durumların daha kapsamlı olarak çalışılması söz konusu olduğunda benzeşik 
örnekleme yöntemi kullanılarak belirgin bir alt grubun tanımlanması amaçlanmıştır 
(Bazarcı, 2019: 563). 

Araştırma doğrultusunda yapılan literatür çalışması sonucunda üç örnek olay 
ele alınmıştır. Bu çalışmalar: 

1. Gümüş İlknur, Transmedya Hikâyeciliği Aracılığı İle Marka Sadakati 
İnşasına Yönelik Bir Örnek Çalışma: ‘AngryBirds’ 

2. Bayraktar Süheyla, Moda Sektöründe Transmedya Hikâye Anlatımı: 
Barbie Bebek Transmedya Uygulamaları Örneği, 

3. Dönmez Mevlüt, Güler Şakir, Transmedya Hikâyeciliği “Doritos 
Akademi” Örneği İncelemesi 

4.3. Verilerin Toplanması 
Çalışmanın verilerinin toplanmasında 360° pazarlama iletişimi ve transmedya 

hikâyeciliği konularında transmedya hikâyeciliğiyle ilgili Türkiye’de yapılan 
çalışmalar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda yapılan çalışmalardan yukarıda 
belirtilen üç tanesi ele alınıp ayrıntılı olarak değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. 
Analiz edilen çalışmalar yorumlanarak tablo hâline getirilmiştir. 
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4.4. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma kapsamında transmedya uygulamalarını tanımlayıp temel 

özellikleri konusunda derinlemesine bir anlamlandırma çalışması yapabilmek için 
örnek olay çalışması tercih edilmiştir. Olay, ortam ve süreç gibi çeşitli bileşenler 
bütüncül bir yaklaşımla araştırılmış ve transmedya hikâye anlatıcılığını kullanan 
markaların marka bilinirliğini nasıl etkiledikleri ve sonuçtan nasıl etkilendikleri 
yapılan bu araştırmada ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

4.5. Araştırmanın Soruları 
A.S.1) Transmedya hikâye anlatıcılığında tüketiciler ile marka arasında nasıl 

bir etkileşim vardır? 

A.S.2) Transmedya hikâye anlatıcılığı marka bilinirliğine katkı sağlar mı? 

A.S.3) Transmedya hikâye anlatıcılığında yeni medya araçlarının rolü nedir? 

4.6. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları 
Araştırma Türkiye’de transmedya hikâye anlatıcılığını kullanan markaları 

kapsamaktadır. Araştırmanın sınırlılığı bu alandaki tüm markaların transmedya 
hikâyeciliği konusunda yaptığı çalışmaları incelemek mümkün olmadığından 
araştırmanın incelenmiş üç örnek olay üzerinden ele alınmasıdır. 

4.7. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular 
(Vaka İncelemesi) 

4.7.1. Doritos Akademi 
Türkiye’de transmedya reklam kampanyası uygulamalarına verilebilecek 

örneklerden birisi “Doritos Akademi” olarak adlandırılan ve Tribal Worldwide 
İstanbul Reklam ajansı tarafından hazırlanan Doritos’un Fritos cipsinin lansman 
kampanyasıdır. Bu kampanyada, markanın temel stratejisinin yanı sıra tüketiciden 
gelen tepkilere göre refleks geliştirilmesiyle ilerleyen kampanyada çoklu mecralar 
birbiriyle örüntü oluşturacak şekilde kullanılmıştır (Reklam ajansıyla 10.03.2015 
tarihinde yapılan görüşme ile elde edilen bilgidir (Dönmez ve Güler, 2016: 132).  

Gençleri rutinden kurtaracak bir eğlence markası olma çabası içinde bulunan 
Doritos için Tribal Worldwide reklam ajansı hikâyenin evreni olarak bir okul 
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temasını seçmiştir. Çünkü gençlerin en çok vakit geçirdikleri yerlerden birisi 
okuldur. Bu bağlamda oluşturulan sanal bir üniversitede yer alan rektöründen 
akademik kadrosuna, derslerinden kampüsüne, okul marşından kitaplarına, ders 
notları ve okul servisine kadar her şey mevcuttur. Fakat bu unsurlar normalden 
farklı bir şekilde abartılarak hedef kitleyle buluşturulmuştur. Örneğin okulun 
rektörü Huysuz Virgin karakteridir aynı şekilde tüm akademik kadro renkli 
isimlerden oluşturulmuştur. Kampanya çerçevesinde www.doritosakademi.com 
internet sitesi üzerinden öğrencilerin online erişebilecekleri bir kampüs ortamı 
yaratılmıştır. Hikâye evreni içinde ortaya çıkarılan Haydar Ling karakteri de 
oldukça ilginç ve kampanyanın en işlenebilir karakterlerinden birisini 
oluşturmaktadır. Haydar Ling; Twitter üzerinden ve Dailymotion ve Vidivodo gibi 
gençlerin sık kullandığı bazı paylaşım siteleri üzerinden online İngilizce dersleri 
yapmakta ve kendi yöntemlerini kullanmaktadır. Kötü bir İngilizcenin kullanıldığı 
bu dersler eğlence örgüsü içinde işlenmektedir ve hatta “Türkilizce” olarak 
adlandırılmıştır. Bu tür örnekleri içeren reklam videoları incelendiğinde konunun 
nasıl ilgi çekici hâle getirildiğini görmek mümkündür. 

Doritos Akademi evreni tüketicilere eğlenceli bir üniversite deneyimi 
yaşatabilmek için çeşitli etkinlik planlamaları yapmıştır. Bu etkinlikler; Doritos 
Akademi kimlik kartı, Facebook üzerinden yapılan bir uygulama ile okul korosuna 
katılma, oluşturulan mikro siteye girerek okul kampüsüne girebilme, kantinde 
oturabilme, ders notları içine eğlenceli notların yerleştirilmesi, sözlük ve gazete 
çıkarılması. 

Takipçilerin fiili olarak katılabilecekleri cips yarışması. Burada bizzat Doritos 
Akademi Rektörü Huysuz Virjin tarafından telefonla tüketicilere gönderdikleri 
öneriler konusunda geri dönüş yapılmış ve büyük bir etki yaratmıştır. Böylece 
tüketiciler reklam karakterleriyle gerçek yaşamda da etkileşime geçmiş ve hikâye 
evreni sanal ortamdan gerçek yaşama taşınmıştır. Kampanya kapsamında benzer 
bir yarışmayla tüketicilerin ürettikleri cips tasarımlarını Facebook’a yüklemeleri 
istenmiş ve Bahar Atlı tarafından Facebook’ta anında öğrencilere geri dönüş 
yapılmıştır. 
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Tablo 1. Doritos Akademi Evreninin Transmedya Hikâye Anlatımındaki 7 Prensibe 
Göre Değerlendirilmesi: 

Doritos Akademi  
1. Yayılabilirlik ve 

Delinebilirlik 
Doritos Akademinin genişletilmiş evreninde tüketici ile aktif bir 
etkileşimin sağlanması adına dijital platformlarda ve sosyal ağ sitelerinde 
farklı uygulamalara yer verildiği ve tüketici ile doğrudan iletişimin tercih 
edildiği görülmektedir.  

2. Süreklilik ve 
Çokluluk 

Markanın “Doritos Akademi” adıyla başlayan ilk reklam filmi 
çalışmasından itibaren evreni sürekli genişleyen değişen bir yapıdadır. 
Süreklilik ilkesi bağlamında bir iç tutarlılık söz konusudur. Her bir içerik 
temelde çıkış noktası olarak öze bağlı olmakla birlikte kendi anlatım 
özelliğine sahiptir. 

3. Daldırma ve 
Çıkartılabilirlik 

Doritos Akademi dünyasındaki farklı uygulamalar kullanıcı deneyimini 
teşvik edici bir şekilde kurgulanmıştır. Bu bağlamda öğrencilerin derse 
katılımı, onlara öğrenci kimlik kartının hazırlanması, öğrencilerin web 
sitesi üzerinden yapılan bir uygulama ile okul korosuna katılıp okul 
marşını söylemeleri sayılabilir. 

4. Dünya İnşası Doritos Akademi evrenin çıkış noktası televizyon, radyo gibi geleneksel 
medya unsurlarıdır. Bu mecralar aracılığı ile tüketiciler sosyal medya 
kanallarına yönlendirilmiş, oluşturulan sanal üniversitede bir kampüs 
ortamı oluşturulmuş, bu haber www.doritosakademi.çom internet sitesi 
üzerinden duyurulmuştur. Twitter üzerinden Haydar Ling tarafından 
interaktif ortamda İngilizce dersleri işlenmiş, Facebook ve Dailymotion, 
gibi video paylaşım sitelerinden bu konuda paylaşımlar yapılmıştır.  

5. Dizisellik Doritos Akademi hem televizyon, radyo, açık hava reklamcılığı gibi 
geleneksel medya hem de Twitter, Facebook, Web siteleri gibi 
transmedya evrenini içeren kanallarla etkileşimli bir ortam yaratmıştır. 

6. Öznellik Doritos Akademi evreninde farklı çekicilikler gözetilerek içerikler 
çeşitlendirilmiştir. Oluşturulan mikro site ile öğrenciler okulun 
kampüsünde gezebilmekte, kantinde oturabilmektedirler. Burada amaç 
Doritos’un eğlenceli cips olduğu algısını oluşturmaktır. Eğlence unsuru 
çerçevesinde Haydar Ling sözlüğü ve yaratıcı gazete uygulamaları diğer 
çalışmalara ek olarak hazırlanan basılı mecralarda kullanılmıştır. 
Örneğin Posta Gazetesi’nin şiir köşesinde logosuz ve markasız şiirler 
yayınlaması sosyal medyada çok dikkat çekmiştir. 

7. Performans Doritos Akademi tüketicileri sadece sanal ortamda yazıyla değil fiili 
olarak da sürece dâhil etmiştir. Gönderilen öneriler bizzat üniversitenin 
rektörü Huysuz Virjin tarafından telefonla tüketicilere bildirilmiştir. Bu 
geri dönüşlerin tüketiciler tarafından sosyal medyada paylaşılması çok 
konuşulmuştur. Böylece tüketiciler reklam karakterleriyle gerçek 
yaşamda etkileşime geçerek oluşturulan hikâye sanal ortamdan gerçek 
yaşama taşınmıştır.  

Kaynak: (Dönmez ve Güler, 2016, s. 166-172) 
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Sonuç 

Türkiye’de transmedya stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilen ve başarılı 
örnekler arasında bulunan Doritos Akademi, tüketici katılımı ile yönlenen bir 
reklam kampanyasıdır. Açık hava ve televizyon reklamı ile başlayan hikâye evreni 
sosyal medya aracılığı ile genişleyip geniş kitlelere ulaşmıştır. Tüketiciler sosyal 
medya aracılığı ile kampanyaya dâhil olmuşlardır. Kampanya sadece sosyal medya 
ile sınırlı kalmamıştır. Haydar Ling sözlüğü, öğrenci ders notlarına eklenen 
eğlenceli notlar gibi çeşitli uygulamalarla gerçek yaşamın içine dâhil olup Doritos 
Akademi kampanyasında transmedya hikâyeciliğinin bir medyadan diğer medyaya 
sıçrayan yapısını görmek mümkündür (Dönmez ve Güler, 2016: 165-172). 

4.7.2. Angry Birds  
Dünya üzerinde uygulanan ilk transmedya hikâyeciliği uygulaması 

örneklerinden birisi olan Angry Birds oyunu aslında çıkış noktası olarak 
transmedyatik bir dünya inşası amacıyla başlatılmamış ancak tüketicilerin olumlu 
ve pozitif geri dönütleri ve satın alma davranışları sonucu transmedya hikâye 
anlatımı marka için bir iletişim stratejisine dönüştürülmüş, farklı mecralara 
taşınmıştır. Oyun hem marka iletişim stratejisi açısından hem de transmedya 
hikâyeciliğine dair oyun pazarlaması açısından önemli bir örnektir. Hikâyenin çıkış 
noktası “Domuzlar yumurtalarımızı çaldı” olmuştur ve giderek genişleyen hikâye 
hâlâ değişik medya ortamlarında konuşulmaktadır.  

Angry Birds oyunu içerik olarak yeniden oynanabilirlik değeri taşımaktadır. 
Oyunların seviyeleri mantık, beceri ve düşmana karşı kullanma durumuna göre 
değişmektedir. Oyun karakterleri kanatları olmayan, ancak farklı güçleri olan 
kuşlar ve yeşil domuzlardan oluşmaktadır. Oyun tek seferlik ve bitirilebilir bir 
yapıda olmayıp oyunda amaç domuzları yok etmektir. İlk kez 2009 yılında 
tasarlanıp piyasaya sürülen oyun zaman içinde tatil temalı farklı oyunlarla evrenini 
genişletmiştir. 2011 yılında Rio isimli animasyon filmi üzerine temellenmeye 
başlamış ve Angry Birds Rio versiyonu üretilmiştir. 2012 yılında bu oyun Star 
Wars (SW) üçlemesi ile eşleştirilmiştir. Oyun 2012’nin mayıs ayında Facebook’ta, 
2013’te de mobil cihazlar için piyasaya sürülmüştür. Kullanıcı katılımı sürekli 
genişleyen oyunun 5 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır. 2013 yılında 
oyunun Hasbro Telepod teknolojisi ile uyumlu ve oyuncunun özel bir kuş ya da 
domuz edinmesine imkân veren SW 2 versiyonu üretilmiştir. Oyun her yıl yeni 
eklentilerle devam etmiştir. 2013 yılında Hasbro Telepod teknolojisi ile üretilen 
yeni araba yarışı oyununda oyunculara spesifik bir araba seçme fırsatının 
verilmesiyle Angry Birds deneyimi arttırma konusundaki devamlılığı sağlanmıştır. 
Daha sonra Mac, Android ve İOS için yeni versiyonlar geliştirilmiştir. Oyun 
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deneyimini sanal ortamdan dış mekâna taşımak amacıyla çeşitli ülkelerde 
(Finlandiya, İngiltere, İspanya, Malezya, Çin, ABD) tema parklar oluşturulmuştur. 
Aynı zamanda AVM’lerde de oyun deneyimi sağlamak amacıyla oyunu oynamaya 
yönelik çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Telepod oyuncaklar ve lisanslı tişört, 
şapka, kupa gibi ürünler üretilerek tüketicilerin hikâye deneyimlerini her anlarında 
yaşamaları sağlanmıştır. 

Tablo 2. Angry Birds Evreninin Transmedya Hikâye Anlatımındaki 7 Prensibe 
Göre Değerlendirilmesi: 

Angry Birds  
1. Yayılabilirlik ve 

Delinebilirlik 
Angry Birds tüketici etkileşimi adına dijital platformlarda farklı 
uygulamalar yapmıştır. Hasbro Telepod teknolojisi ile uyumlu 
olan ve oyuncunun spesifik bir kuş veya domuz edinmesine izin 
veren Star Wars 2 versiyonu tüketici için ilgi çekici olmuştur. 

2. Süreklilik ve Çokluluk Angry Birds yeni eklentilerle sürekli genişleyen ve değişen bir 
yapıyı içermektedir.2013 yılında Hasbro Telepod teknolojisiyle 
üretilen yeni araba yarışı oyuncuların spesifik bir araba 
seçmesine imkân vererek tüketicinin Angry Birds deneyimini 
artırmaya devam etmiştir. 

3. Daldırma ve 
Çıkartılabilirlik 

Angry Birds oyununda kullanıcı deneyimini artırmak adına 
oyun sanal ortamdan dış mekâna da taşınmış, çeşitli ülkelerde 
gerçek dünyada tema parklar oluşturulmuştur. 

4. Dünya İnşası Angry Birds evreninin çıkış noktası transmedyatik bir dünya 
inşası stratejisi olmamasına rağmen tüketiciden alınan pozitif 
geri bildirimler ve satın alma davranışları sonucunda filmler, 
oyunlar, interaktif web sitesi, animasyonlar, karikatür ve çizgi 
romanlar tema parklar, Angry Birds temalı nesnelerle 
kullanıcılarına farklı alternatifler sunmuştur. 

5. Dizisellik Angry Birds oyun serisinde ortaya konan içerikler sürekli 
geliştirilen bir özelliğe sahiptir. Oyun yeniden oynanabilirlik 
nitelikte olup çeşitli seviyelerde oynanmaktadır.  

6. Öznellik Angry Birds oyun serisinin çıkış noktası kanatları olmayan, 
farklı güçleri olan kuşlar ve yeşil domuzlarla oyuncuların 
karşısına farklı bir dünya çıkarmaktır. Angry Birds Rio, Angry 
Birds Space, Star Wars üçlemesi, gerçek dünyada oluşturulan 
tema parklar ve oyun alanları oyunun öznelliğini 
oluşturmaktadır. 

7. Performans Angry Birds tüketicilerinin kullanıcı deneyimleri gerçek 
dünyada yaşamaları için tema parklar ve oyun alanları 
oluşturulmuş, Angry Birds temalı tişört, şapka, kupa gibi lisanslı 
ürünler, karikatür, çizgi film, çizgi roman, animasyon filmleri, 
üç boyutlu sinema filmi gibi çeşitli unsurlarla oyunun içeriği 
derinleştirilmiş, tüketiciye kuşların dünyasını daha yakından 
tanıma fırsatı sağlanmıştır. 

Kaynak: (Gümüş, 2019, s.187-193) 



360° Pazarlama İletişimi ve Transmedya Hikâyeciliği Üzerine Bir İnceleme 

155 

Sonuç 

Angry Birds hikâye evrenin uygulamaları sonucunda meydana gelen tüketici 
sonuçlarıyla transmedya hikâyeciliğinin markaya nasıl bir katkı sağladığı 
görülmektedir. Angry Birds hedef kitlenin ilgisini sürekli üzerinde tutmak için 
sürekli güncellenmektedir. 2009 yılında oyunda 63 seviye varken 2019’da 250 
seviye bulunmaktadır. Oyuna sürekli yeni mekanikler eklenerek güncelliği 
korunmaktadır (Gümüş, 2019: 187-193). 

4.7.3. Barbie Moda Bebekleri Franchise’nin Transmedyal 
Anlatım Özellikleri 

Bir oyuncak markası olmasının ötesinde giyim tarzı, kullanılan aksesuarlar, 
ortaya koydukları ideal vücut ölçüleri ile modern kadın için bir rol model oluşturan 
Barbie bebekler 1950’li yıllardan beri en fazla bilinirliğe ve satış oranına sahip 
oyuncak markalarından birisidir. Yeni medya uygulamalarının kullanımıyla birçok 
medya platformunda yer alan transmedya hikâye anlatıcılığı Barbie bebeklerin 
moda konusundaki uygulamalarının interaktif olarak kullanıcılara ulaşıp hikâye 
evreninin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda tüketiciler moda 
alanındaki yaklaşımlarını kendi yarattıkları tasarımlara uygulayıp kendilerine 
sunulan giysilerle modayı takip edebilmektedir. Ancak bu ikonik bebeğin dayatmış 
olduğu hiç değişmeyen fiziksel özellikleri ve güzellik anlayışı akademik dünyanın 
tartışma konusudur.  

Barbie geniş kapsamlı oyuncak üretimi, video oyunları, now apps’leri gibi 
çeşitli uygulamaları ile büyük bir franchise transmedya uygulaması örneğidir. Bu 
amaçla kullanılan her bir platform birbirinden bağımsız olup herhangi bir ürün 
Barbie Franchise’nin giriş noktası olabilir. www.barbie.com sitesi tüketicileri kendi 
dünyalarının bir parçası olma konusunda teşvik eder, bu evrenin içine yerleştirilen bir 
karaktere dönüşebilir. İnteraktif bir site olan Barbie.com’ daki içeriklerin birçoğu 
tüketici tarafından oluşturulmuştur. Barbie 1959’dan beri farklı medya 
platformlarının kullanımıyla tüketicileri ile iletişim içindedir. En çok kullandığı 
mecra internettir. İnternette hem kendi web sitesi hem de hayran kitleleri tarafından 
oluşturulmuş sosyal medya hesapları vardır. Aynı zamanda gazete, dergi gibi 
geleneksel medya unsurlarını ve bunların internet uzantılarını da kullanarak 
tüketicilerine ulaşmaktadır (www.barbieoyuncakbebek.com). Gazete ve dergi 
haberlerinde (Milliyet, Vouge) Barbie’nin dijitalleşmesi sosyal medya popülerliği yer 
almaktadır. Barbie markası video kayıtlarını ve defile notlarını SHOW studio.com’ 
un bloğundan da paylaşmıştır. Barbie fashion doll tüm bu medya unsurlarının 
yanında müze sergisi gibi kültürel etkinliklerle de gündeme gelmiştir (2017). Barbie 
moda ile ilgili birçok boyama, masal ve giydirme kitapları, filmler, interaktif oyunlar 
ve internet ortamında çocuklarla konuşabilen oyuncak üretilmiştir.  
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Tablo 3. Barbie Bebek Evreninin Transmedya Hikâye Anlatımındaki 7 Prensibe 
Göre Değerlendirilmesi. 

Barbie Bebek  

1. Yayılabilirlik ve 
Delinebilirlik 

Barbie 1959’dan beri farklı medya platformları üzerinden hayranları ile 
iletişim hâlindedir. Barbie modayı benimsetmek için küçük 
hayranlarına internet aracılığı ile ulaşmaktadır.  
Barbie Instagram hesabı @BarbieStyle’dan moda serüvenini, stil 
önerilerini, yeni projeleri, uluslararası seyahatlerini keyifli görselleri ile 
yayınlanmaktadır. 1959’dan beri kızların moda ikonu olan Barbie’nin 
Londra, Milan ve Paris’teki seyahatlerinin fotoğrafları bu instagram 
hesabından moda tutkunu takipçileri ile paylaşılmaktadır 
(www.barbieoyuncakbebek.com). 
Milliyet gazetesinde yer alan bir haber Barbie’nin moda trendlerini 
yakından takip etmesi, dijitalleşmesi ve sosyal medya popülerliği ile 
ilgilidir. Vogue dergisi Barbie’nin sosyal medya ve moda ile olan yakın 
ilişkisini haberleştirip onun bloger olmasını okuyucusuna duyurmuştur. 
(http://bigumigu.com) Sayfadan ulaşılabilen “Barbie Fashiontas 
Ekibine Tarz Kazandır” oyunu moda meraklısı çocuklara yeni 
kombinler yapma olanağı sağlamaktadır. Barbie fashion doll geleneksel 
ve sosyal medyanın yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklerin de konusu 
olarak da haberleştirilmektedir. Her yıl ayrı ayrı tasarlanan şık 
kıyafetler ile genç kızlara stil oluşturmanın yollarını gösteren, kısa 
zamanda zevk ve moda anlayışını değiştirerek küresel bir simge hâline 
gelen Barbie Bebek, artık meraklıları için müzede sergilenmektedir. 

2. Süreklilik ve 
Çokluluk 

İlk modeli manken olan Barbie zaman içerisindeki yolculuğuna 
birbirinden farklı çeşitli meslekler ve misyonlar edinerek devam 
etmiştir. Birbirini takip eden birçok hikâye ve role sahiptir. Bu 
bağlamda Barbie kendisini rol model olarak alan çocuklara meslekler 
hakkında fikir vermiştir.  

3. Daldırma ve 
Çıkartılabilirlik 

Barbie ürünleri dijital ve geleneksel olmak üzere farklı medya 
platformları üzerinden dağıtılır. Barbie moda bebekleri aynı anda hem 
bir moda dergisinde hem bir boyama kitabında hem de bir dijital 
oyunda yer alabilmektedir. Bu ürünlerin derinlik ve genişliği, ürünlerin 
Barbie kullanıcılarının farklı yaşam alanlarında yer almasını ve farklı 
deneyimler edinmesini sağlamaktadır. 

4. Dünya İnşası Barbie bebek serisine birçok karakter eklenerek hikâye evreni 
genişletilmekte, yeni karakterlerin getireceği yeniliklerle hayranlarının 
ilgisi canlı tutulmaktadır. Modernzmin özgürleştirdiği kadın profilinin 
temsilcisi olan Coco Chanel’in model alınarak yaratılan Barbie 
bebekler de bu bağlamda oldukça dikkat çekici olmuştur. Barbie 
hikâye, boyama ve giydirme kitaplarının yanı sıra çocuklar ile 
etkileşimde bulunabilen interaktif oyunlar ve oyuncaklar ile onların 
yaratıcılıklarını kullanarak hayal dünyalarını zenginleştirmelerine 
imkân sağlanmaktadır.  
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5. Dizisellik Geleneksel ve elektronik medyada sunulan ürünler birbirinin 
devamlılığını sağlamakta ve her mecra kendi olanaklarıyla hikâyeye 
katkı sağlamaktadır. Çocuklar boyama kitabı, film ve masal kitabı 
olarak kendilerine sunulmuş olan “Barbie A Fashion Fairytale” (Barbie 
Moda masalı) adlı hikâyeyi birçok platformdan izleme olanağına 
sahiptirler. Çıkartmalı boyama kitabı; bu filmde yer alan görüntülere 
renk katmayı amaçlarken çocuklara giysileri istedikleri renkte 
boyayarak hem yaratıcılıklarını ortaya çıkarma hem de Barbie Fashion 
Doll’ün büyülü moda dünyasına girme imkânı sağlamaktadır. 

6. Öznellik Kendine özgü tasarımları olan Barbie Modası daha geniş kitlelere 
ulaşmakta, grupların giyim, aksesuar ve diğer moda eşyalar hakkındaki 
beğenilerine etki etmektedir. Bu özgünlük transmedyal ortama da 
yansıtılmıştır. Fotoğrafçı Giampaolo Sgura da dünyanın en önemli 
moda dergilerinden biri olan Vogue Paris’in Aralık/ Ocak 2015 sayısı 
için ilginç bir fotoğraf serisi ortaya çıkarmıştır. Magdalena Frackowiak 
ve Elisabeth Erm, fotoğrafçı Giampaolo Sgura tarafından, temsil 
ettikleri en ünlü moda markalarının tipik giysileri içinde ve tüm gerekli 
aksesuarla donatılmış hâlde, tıpatıp kutularının içinde duran oyuncak 
bebekler gibi fotoğraflanmıştır. Bu serilerde Yves Saint Laurent, Louis 
Vuitton ve Gucci de dâhil olmak üzere, en ünlü Haute Couture 
mağazalarının modası sergilenmiştir. Bu da oldukça öznel bir 
uygulamadır. 

7. Performans Oyuncak yapımcısı Mattel, Toy Talk ile güçlerini birleştirerek 
çocuklarla karşılıklı konuşabilen “Hello Barbie”yi geliştirme kararı 
almıştır. İnternet bağlantılı Barbie, Toy Talk tarafından geliştirilen ses 
tanıma tekniği ile çocuklar ile interaktif iletişim kurma yeteneğine 
sahiptir. Firma, bu fikri oyuncağı kullanan kızlardan aldıklarını, 
oyuncakla ilgili bir numaralı isteğin Barbie ile konuşabilmek olduğunu 
belirterek ilginin boyutuna vurgu yapmıştır.  

Sonuç 

Marka adının farklı kategorilerinden oluşan ve birbiriyle bağlantılı olarak 
üretilen birçok ürünün transmedyal uygulamalarda kullanımı Barbie bebek 
markasında da gayet etkin bir şekilde yapılmıştır. Her biri farklı medyalarda 
tüketiciye ulaştırılan bu ürünler birbirinin devamlılığı niteliğinde olup ürüne ait 
hikâyeleri çoğaltmakta ve diğer ürünlerin satışına katkı sağlamaktadır (Bayraktar, 
2018: 325-349). 
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4.8. Araştırma Verilerinin Analizi ve Bulgular: 
Tablo 4. Ele Alınan Örnek Olaylarda Kullanılan Medya Platformları 

Doritos Akademi Angry Birds Barbie Bebek 
Geleneksel Medya Araçları 
1. Televizyon  
2. Radyo  
3. Açık hava reklamları 
4. Gazete 
Yeni Medya Araçları 
1. Sosyal medya 
2. Facebook 
3. Twitter 
İnternet ortamları 
1. Web sitesi  
(www.doritosakademi.com) 
2. Mikro site 
3. Video paylaşım siteleri 

Geleneksel Medya Araçları 
1.Televizyon 
2.Animasyon filmi 
3.Çizgi film 
4.3 boyutlu sinema filmi 
5.Çizgi roman 
6. Karikatür 
Yeni Medya Araçları 
1.Hasbro telepod teknolojisi 
2.İnternet ortamları 
3.Wiki 
4.İnternet oyunları 
5.Sosyal medya 
• Youtube 
• Mac  
• Android  
• İOS 
Diğer Ortamlar 
1. AVM’lerde Oluşturulan 

Temaparklar ve Oyun 
Deneyim ortamları 

2. Tişört, Şapka, Kupa gibi 
Angry Birds Temalı 
Nesneler 

Geleneksel Medya Araçları 
1. Fotoğraf 
2. Dergi 
3. Boyama kitabı 
4. Hikâye kitabı 
5. Masal kitabı 
6. Televizyon 
7. Gazete 
Yeni Medya Araçları 
8. Oyunlar 
9. E-dergi 
10. E-gazete 
11. İnternet oyunu 
12. Bloglar 
13. Web sitesi 
14. Sosyal medya 
• Facebook 
• İnstagram 
• Twitter 
• Youtube 
• Pinterest 
Diğer Ortamlar 
1. Müze 

Bu üç transmedya hikâye uygulamasının kullanıldığı platformlara 
bakıldığında Doritos Akademi ve Barbie Bebekler uygulamalarının televizyon, 
sosyal medya (Facebook, Twitter), web sitesi, gazete gibi ortak platformları daha 
çok kullandıkları görülmektedir.  

Doritos Akademi ve Angry Birds’ün kullandığı ortak platformlar; internet 
ortamları ve televizyondur.  

Angry Birds ve Barbie Bebeklerin kullandıkları ortak platformlar televizyon, 
kitaplar youtube ve internet oyunlarıdır. Üçünün ortak kullandığı platformlar ise 
internet ortamları ve televizyondur. 

Transmedya hikâye anlatım tekniğinin kullanıldığı bu çalışmaların tamamına 
bakıldığında geleneksel medya ve yeni medya araçlarının bir arada kullanıldığı 
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görülmektedir. Bu bağlamda transmedya hikâyeciliğinin gereği olan 360° 
pazarlama iletişiminin etkin olarak kullanımının gerçekleştiği ve tüketici ile 
markalar arasında uzun süreli bir etkileşimin oluştuğu görülmektedir. 

5. SONUÇ 
Bu çalışma kapsamında 360° pazarlama iletişimi çevresinde transmedya 

hikâye anlatıcılığının tüketicileri ve markaları nasıl etkilediği araştırılmıştır. 
Çalışma içerisinde Türkiye’de transmedya hikâye anlatıcılığı bağlamında ele alınan 
“Doritos Akademi” “Angry Birds” ve “Barbie Bebekler” örnek olayları içerik 
yönünden incelenmiş, transmedya hikâyeciliği kapsamında ele alınan unsurları 
nasıl kullandıkları, tüketiciler için ne gibi deneyimlere ortam oluşturdukları, 
tüketicilerinin dikkatini hangi yöntem ve araçları kullanarak çektikleri 
değerlendirilmiştir. 

Markalar, günümüz rekabet ortamında tüketicilerle daha uzun soluklu bir 
iletişim kurabilmek amacıyla geleneksel medya araçlarının yanı sıra yeni medya 
sosyal medya gibi çoklu platformları kullanarak tüketicilerin kendi markalarının 
ürünleri ile daha farklı deneyimler yaşamaları konusunda paylaşım nedenleri 
sunmaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan sorular boyutuyla araştırma 
sonuçları değerlendirilmediğinde birtakım anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. 

1.Transmedya hikâye anlatıcılığında tüketiciler ile marka arasında nasıl bir 
iletişim vardır? 

Transmedya hikâyeciliğinde, tüketiciler çeşitli medya araçlarında kendilerine 
sunulan ürünle ilgili ipuçlarını takip ederek ve gönüllü katılım sağlayarak, 
markaların iletişim kampanyalarında aktif bir rol almakta, kendilerine sunulan 
içeriği tüketirken aynı zamanda kendileri de konu ile ilgili yeni içerikler üreterek 
sürece dâhil olmaktadırlar. Bu katılım sadece iletişim araçlarıyla dijital ortamlarda 
gerçekleşmemiştir. Hikâyenin akışına göre gerçek yaşamdaki bir durum dijital 
ortama, dijital ortamdaki bir durum gerçek yaşama aktarılarak platformlar 
arasındaki sınırlar ortadan kaldırılmıştır. Böyle bir sunum tüketiciler için 
transmedyayı ve sunulan markayı ilgi çekici bir hâle getirmiş tüketicinin içeriğe 
katkı sağlama isteğini karşılamıştır. İncelenen her üç çalışmanın içeriğine 
bakıldığında transmedya hikâye anlatıcılığının temelinde tüketicilerin hikâyenin 
içeriğine katkı sağlamasının yattığı görülür. Bunları ele alınan çalışmalar boyutuyla 
değerlendirmek gerekirse; 
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Doritos Akademi’de tüketicilerinin internet sitesi üzerinden online derslere 
katılımı, Facebook, Youtube ve Twitter üzerinden hikâyeye dâhil olmaları, 
düzenlenen yarışmaya katılımları gibi örnekler bu etkileşimi oldukça açık bir 
şekilde göstermektedirler. Aynı şekilde Angry Birds örneğinde de tüketiciler için 
tema parklar oluşturulması, AVM’lerde oyun deneyimleri yaşatılması, tüketicinin 
spesifik araba seçme fırsatına sahip olması bu etkileşimin örneklerindendir. Yine 
Barbie bebekler örneğinde de tüketiciler için oyuncaklarıyla konuşabilme imkânın 
verilmesi, internet üzerinden tüketicilere alışverişlerini nereden yapacakları 
konusunda rehberlik edilmesi, Barbie com.’daki içeriklerin birçoğunun tüketici 
tarafından oluşturulması bu bağlamda ele alınabilecek örneklerdir. 

Yapılan incelemeler sonucunda transmedya hikâye anlatıcılığının tüketiciler 
ile marka arasında uzun süreli ve çok boyutlu bir iletişim sürecini oluşturduğu 
söylenebilir. 

2.Transmedya hikâye anlatıcılığı marka bilinirliğine katkı sağlar mı? 

Markaların transmedya hikâye anlatıcılığını kullanmasındaki temel amaç 
marka bilinirliğine katkı sağlamasıdır. Günümüz rekabet ortamında markalar 
sürdürülebilirlik için bu tür çalışmaları yapmak durumundadır. İncelenen 
çalışmalarına sonuçlarına bakıldığında transmedya hikâyeciliğinin kullanımı marka 
bilinirliğine önemli katkılar sağladığı görülmüştür. 

Doritos Akademi çalışması inceliğinde, tüketici ile sürekli bir etkileşim 
hâlinde olduğu görülmektedir. Bunun en güzel örneği tüketicinin, cips tasarımı 
yarışmasına katılımı, on-line derslere katılımı, Huysuz Virgin ile telefonla 
görüşmeleri örneklerinde olduğu gibi oluşturulan içeriklere sağladığı katkıdır. 
Ayrıca Doritos Akademi kampanyasının sonucunda satış hedefi %70 oranında 
artmıştır (Dönmez ve Güler, 2016: 173).  

Angry Birds çalışmasının sonuçlarına bakıldığında oyunun oynanma oranının 
yıllar içinde artarak devam etmesi, tüketicilerin kendileri için spesifik arabalar 
seçerek hikâyeye dâhil olması gibi örnekler transmedya hikâyeciliğin vazgeçilmez 
unsurlarından birisi olan tüketici katılımın oldukça etkin bir şekilde gerçekleştiği 
görülmektedir. Bu katılım ve oyuna gösterilen ilginin artarak devamı bize 
markanın bilinirliğine katkı sağlama konusunda somut bir delildir. 

Barbie Bebek çalışmasındaki transmedya anlatım zenginliği ve farklı 
platformların kullanışı, anlatıyı zenginleştirmiş, tüketiciyi oldukça yoğun bir 
şekilde etkilemiştir. Aynı zamanda tüketicilerin Barbie bebeklerle konuşma 
fırsatının olması, internet sitesi üzerinden etkileşim imkânının bulunması, 
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Barbie’nin bir stil ikonu olarak giyim ve moda dünyasını etkilemesi, birçok ünlü 
oyuncu ve modelin Barbie’yi performe etmesi, onun gibi giyinip poz vermesi 
markanın bilinirliğini arttırmıştır. 

3. Transmedya hikâye anlatıcılığında yeni medya araçlarının rolü nedir? 

Bu üç çalışmada da geleneksel medya araçları ve yeni medya+ sosyal medya 
araçları birlikte kullanılmış ve etkili sonuçlar elde etmiştir. Yeni medya ve sosyal 
medya, geleneksel medyaya oranla çok daha fazla kullanılmaktadır. İnternet 
çağında olmamız ve her türlü yeni iletişim teknolojilerine ulaşmanın kolay ve 
ekonomik oluşu insanları yeni medya kullanma konusunda teşvik etmektedir. 
Ayrıca yeni medyanın kullanım konusunda profesyonellik gerektirmemesi, açıklık, 
bölgesel sınırların olmaması, zamansız oluşu, kozmopolit yapısı, demokratik oluşu 
gibi özellikleri de kullanım oranını arttırmaktadır. 

İncelenen her üç örnekte de geleneksel medya araçlarından televizyon, radyo, 
açık hava reklamları, sinema, kitap, dergi, gibi kitle iletişim araçları ve Facebook, 
Twitter, İnstagram, Youtube, Wiki, E-dergi, E-gazete, Bloglar, Pintrent, Web sitesi, 
Mikro siteleri, video paylaşım siteleri, internet ortamları şeklinde sıralanan sosyal 
medya platformları transmedya hikâye anlatımı için kullanılmıştır. Transmedya 
hikâye anlatıcılığının tanımına bakıldığında çoklu platformlarını kullanımı ve bu 
platformlar arasındaki geçişi esas aldığı görülmektedir. İncelenen üç örnek olayda 
da yeni medya araçlarının transmedya hikâye anlatıcılığında etkin bir şekilde 
kullanıldığı görülmektedir. 

Sonuç olarak; ele alınan örnek olaylar üzerinde yapılan analizlere göre, içinde 
bulunduğumuz 21.yüzyılda gelişen yeni teknolojilerle birlikte dünyada birçok 
kültürel ve sosyal değer, anlayış değişmektedir. Transmedya hikâye anlatıcılığı da 
bu değişimlerle birlikte 360° pazarlama iletişimi kapsamında hayatımıza giren ve 
hızla gelişen bir kavramdır. Markalar oluşturdukları kurmaca dünyalara hedef 
kitlelerini de dâhil ederek bu değişime ayak uydurma çabası içerisindedir. Bu 
süreçte tüketiciler kendilerine sunulan medya içeriklerine yeni içerikler ekleyerek 
ortaya yeni ürünlerin çıkmasına katkı sağlamaktadır. Çift yönlü bir iletişimin söz 
konusu olduğu bu uygulamaların markalar için çok önemli birer halkla ilişkiler 
fonksiyonunu yerine getirdiği ve marka bilinirliğine katkı sağladığı söylenebilir. 

360° pazarlama iletişiminin en önemli özelliği geleneksel ve yeni medyayı bir 
arada kullanma fırsatını sunmasıdır. Kotler’in Pazarlama 4.0 kitabında (2017: 50) 
da belirttiği gibi, her ne kadar içinde bulunduğumuz dijital çağda dijital 
teknolojilerin kullanımı çok yaygınlaşsa da tüketici geleneksel anlamda da bir 
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teması istemektedir. Bu araştırmada incelen transmedya hikâyeciliği 
uygulamalarında da görüldüğü gibi sanal ortamdaki hikâyelerin gerçek ortama 
taşınması ve hikâyenin kahramanları ile doğrudan temasta bulunmak tüketici 
tarafından farklı bir deneyim olarak algılanmıştır. Bu bağlamda 360° pazarlama 
iletişimi ve transmedya hikâye anlatımının kullanımı işletmelere farklı avantajlar 
sağlamaktadır.  

Son olarak tüm dünyanın özellikle korona virüs pandemi sürecini yaşadığı bu 
günler düşünülecek olursa, geleneksel denilebilecek birçok kavramla birlikte 
medya algısı da değişmektedir. İnsanlar evlerine kapanmak zorunda kaldıklarından 
içine kendilerini de aktif bir şekilde dâhil edebilecekleri, içerikleri tüketirken aynı 
zamanda kendilerinin de yeni içerikler üretip bunu diğer tüketicilerle 
paylaşabilecekleri, etkileşim sağlayabilecekleri, eğlenceli ve çift yönlü yeni 
arayışlar içindedir.  Transmedya hikâye anlatıcılığı bu talepleri karşılayabilecek 
özellikleri taşımaktadır. Bu amaçla geleneksel medya kullanımının yanında sosyal 
medya kullanımı ve transmedya hikâyeciliği son yıllarda hızlı bir gelişim 
göstermekte ve bu konudaki çalışmalar artarak devam etmektedir. 
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COVİD-19 SALGINININ GIDA GÜVENCESİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Sinem Soyhan - Muhammed Şükrü Mollavelioğlu 

Öz 
Gıda, bütün canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için temel 

gereksinimdir. Gıda güvencesi ise insanların sağlıklı ve aktif bir hayat yaşayabilmeleri için 
yeterli, güvenli ayrıca besleyici olan gıdaya hem fiziksel hem de ekonomik açıdan sürekli 
ulaşabilme durumudur. Gıda güvencesi, erişilebilirlik, bulunabilirlik, kullanılabilirlik, satın 
alınabilirlik, kalite ve güvenlik, doğal kaynak ve dayanıklılık ile istikrarlılık boyutlarından 
oluşmaktadır. 

Covid-19 salgınına ilişkin olarak hükümetlerin uyguladıkları çeşitli salgın önlemleri 
birtakım ekonomik problemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Salgının yaratmış 
olduğu ekonomik problemlerin başında da gıda güvencesinde yaşanabilecek aksamalar 
gelmektedir. Bu bağlamda salgına ilişkin alınan önlemlerle bireylerin hareket kısıtlılığının 
yanında ülkelerin almış oldukları tedbirler çerçevesinde de gıda mobilitesinde kısıtlamalar 
meydana gelmiştir. Bu çift yönlü kısıtlamalar, bir yandan çiftçi hasadında azalmalara neden 
olurken diğer yandan da uluslararası gıda ticaretinde aksamalara yol açmıştır. Bu süreçte 
ayrıca hizmet sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomik durgunluklar 
yaşanmaya başlanmış ve iş kayıpları meydana gelmiştir. Hükümetler bireylerin kayıplarını 
telafi etmek üzere çeşitli destek paketleri uygulamışlardır. Ancak gıda tedarik zincirinde 
yaşanan sorunlar gıda fiyatlarının artmasına ve gıda arzında aksamalara yol açarak 
bireylerin gıdaya erişimi yönünden kısıt oluşturmuştur. Bu olgular ülkeler açısından gıda 
güvencesinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Dünyanın birçok yerinde var olan 
yetersiz beslenme, açlık gibi sorunlar Covid-19 salgınıyla birlikte daha fazla artma eğilimi 
göstermiştir. Bu bağlamda 2030 yılına kadar hedeflenen dünyada sıfır açlık olgusunun 
gerçekleşmesi hedefi, küresel ısınma, nüfus artışı, tüketim kalıplarındaki değişim ve tedarik 
zincirindeki sorunlarla mümkün görünmemekle birlikte covid-19 salgınıyla birlikte daha 
erişilemez bir hedef hâline dönüşmüştür. Bu nedenle salgının gıda güvencesi üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi önem arz etmektedir. Ayrıca salgının yaratmış olduğu gıda 
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güvencesizliğinin derinleşme olgusu ülkeleri bu konudan ders çıkararak gelecekte ortaya 
çıkabilecek olumsuzlukları azaltmaya yönelik adımlar atmaya yönlendirmiştir. Bu çalışma, 
Covid-19 salgının gıda güvencesi boyutları üzerinde meydana getirdiği etkileri inceleyerek, 
alınabilecek ekonomik ve politika kararlarına ilişkin çıkarımlarda bulunmayı 
amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvencesi, Covid-19, Ekonomi  

EFFECTS OF THE COVID 19 EPIDEMIC ON FOOD SECURITY 
Abstract 

Food is a basic need for all living things to sustain their vital activities. Food security, 
on the other hand, is the state of continuous access to sufficient, safe and nutritious food, 
both physically and economically, so that people can live a healthy and active life. Food 
security consists of the dimensions of accessibility, availability, usability, affordability, 
quality and safety, natural resource and durability, and stability. 

Various epidemic measures implemented by governments in relation to the Covid-19 
epidemic have caused some economic problems. One of the economic problems caused by 
the epidemic is the disruptions that can be experienced in food security. In this context, the 
measures taken regarding the epidemic caused the movement restriction of individuals. In 
addition, within the framework of the measures taken by the countries, restrictions on food 
mobility have occurred. These two-sided restrictions caused reductions in farmer harvests 
on the one hand, and disruptions in international food trade on the other. In this process, 
economic recessions began to be experienced in various sectors, especially the service 
sector, and job losses occurred. Governments have implemented various support packages 
to compensate individuals for their losses. However, the problems in the food supply chain 
have led to an increase in food prices and disruptions in food supply, thus limiting the 
access of individuals to food. These facts have once again revealed the importance of food 
security for countries.  

Problems such as malnutrition and hunger, which exist in many parts of the world, 
have tended to increase more with the Covid-19 epidemic. In this context, the goal of 
achieving zero hunger in the world by 2030, which is targeted, does not seem possible due 
to global warming, population growth, changes in consumption patterns and problems in 
the supply chain, but it has become a more inaccessible target with the covid-19 epidemic. 
For this reason, it is important to examine the effects of the epidemic on food security. In 
addition, the deepening phenomenon of food insecurity caused by the epidemic has led 
countries to take steps to reduce the problems that may arise in the future by learning 
lessons from this issue. This study aims to make inferences about the economic and policy 
decisions that can be taken by examining the effects of the Covid-19 epidemic on the 
dimensions of food security. 

Keywords: Food Security, Covid-19, Economy 
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1. GİRİŞ 
Tarih boyunca insanoğlu ağır sonuçlara neden olan birçok salgın hastalıkla 

karşı karşıya kalmıştır (Workie, 2020:4). Bunlardan biri olan Covid-19, önemli 
solunum rahatsızlıklarına sebep olan hızlı ve geniş yayılım gösteren bir hastalık 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
30 Ocak 2020 tarihinde küresel çapta bir salgın olarak tanımlanmıştır (Udmale, 
v.d., 2020:2). Bugün dünyada birçok ülke birbiriyle küresel çapta entegrasyona 
sahipken bir ülkede çıkabilecek pandeminin bütün dünya ülkelerini etkilemesi de 
olasıdır. Bu anlamda Covid-19 salgını da bütün dünya ülkelerini etkileyen bir 
sağlık krizi olarak ortaya çıkmıştır. Başlangıçta sağlık krizi olarak ortaya çıksa da 
zamanla ekonomik, siyasi, sosyal bir sorun olarak yerini almaya devam etmiştir 
(Workie, 2020:4). Salgınla beraber dünya genelinde bir gıda krizi meydana 
gelirken bu krizin geçmişte yaşanan krizlerden daha farklı olduğu etkileşim 
döngüsüyle görülebilmektedir. Bu çerçevede oluşturulan gıda kriz sistem döngüsü, 
genel hatlarıyla ekonomik durgunluk temelli geçim kaynaklarında azalma, gıda 
fiyatlarının oynaklığı ve salgın sebebiyle bu sektörde çalışanların gıda arzında 
yarattığı kesintilerin birbiriyle bağlantılı olmasından oluşmaktadır (Clapp ve 
Moseley:2020:1393-1400). Ayrıca ekonomik açıdan da salgının gıda güvencesi 
alanında birtakım etkileri olmuştur (Devereux, 2020:769). 

Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde Milenyum Kalkınma Hedeflerinden biri 
de 2030 yılına kadar dünya genelinde açlığı bitirme ve gıda güvencesini 
sağlamadır. Covid-19 salgının gıda güvencesine etkisi sebebiyle 2030 yılına kadar 
hedeflenen sıfır açlık olgusunun sekteye uğrayacağı ve tahmini olarak hedeflenen 
yılda 660 milyon insanın açlıkla mücadele etmek zorunda kalabileceği 
belirtilmektedir. Ayrıca yaklaşık altı yıl boyunca değişmeden kalan yetersiz 
beslenme sıklığı 2019 yılında %8.4 iken salgınla beraber 2020 yılında bu rakamın 
%9.9’a çıkmıştır. Diğer bir yandan ise dünya genelinde pandeminin hâkim olduğu 
2020 yılında 2.37 milyar insan yeterli miktarda gıdaya erişememe sorunuyla karşı 
karşıya kalmıştır (FAO, 2021). 2021 yılında Dünya Gıda Programı (World Food 
Programme - WFP) tarafından yayımlanan Küresel Gıda Krizleri Raporu 
(GRFC)’na göre Covid-19 salgını daha önce de kırılganlıkların bulunduğu 
bölgelerde gıda erişimi sorununu daha da derinleştirmiştir. Ekonomik açıdan 
güçsüz olan ülkelerin hanehalkları bu süreçte daha fazla etkilenmiş ve küresel gıda 
sistemlerinin mevcut yapısal noksanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
GRFC (2022) raporuna göre ise 2021 yılında 53 ülke/bölgede yaşayan 193 milyona 
aşkın insan akut gıda güvensizliği ile acil yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu rakam 
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önceki yılın raporu ile kıyaslandığında 40 milyon civarında bir artışı 
göstermektedir. Gıda konusunda sürekli sorun yaşayan 39 ülkeye bakıldığında 
2016 yılında 94 milyon kişi gıda krizi yaşarken 2021 yılına gelindiğinde bu 
rakamın yaklaşık 180 milyona ulaştığı görülmektedir (WFP, 2022).  

2. GIDA GÜVENCESİ VE BOYUTLARI 
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvencesi Komitesi, gıda güvencesini 

insanların sağlıklı ve aktif bir hayat yaşayabilmeleri için yeterli, güvenli ayrıca 
besleyici olan gıdaya hem fiziksel hem de ekonomik açıdan sürekli ulaşabilme 
durumu olarak tanımlamaktadır (IFPRI, 2022). Gıda güvencesinin kullanılabilirlik, 
erişilebilirlik, bulunabilirlik, istikrarlılık, satın alınabilirlik, kalite ve güvenlik ile 
doğal kaynak ve dayanıklılık gibi birçok boyutu bulunmaktadır (Gross, v.d., 
2000:5; Economist Impact, 2022). 

Tablo 1. Gıda Güvencesinin Boyutları 
• Erişilebilirlik Gıdaya fiziksel olarak ulaşabilme durumudur. 

• Bulunabilirlik Gıdanın her zaman yeterli miktarda edinilebilmesini temsil 
etmektedir. 

• Kullanılabilirlik Fizyolojik gereksinimlerin giderilmesi için gerekli olan temiz 
su, yeterli diyet ve insan sağlığını esas alan bir anlayış ile 
gıdanın tüketilmesidir. 

• Satın Alınabilirlik Gıdanın ekonomik yönden satın alınabilirliği, fiyat şoklarının 
etkileri ile bunlara yönelik geliştirilebilecek stratejilerinden 
oluşmaktadır. 

• Kalite ve Güvenlik Diyet çeşitliliği, beslenme kalitesi ile gıdanın güvenliğini esas 
almaktadır. 

• Doğal Kaynak ve Dayanıklılık Değişen iklim şartları ile doğal kaynaklı riskler karşısında 
ülkelerin dayanıklılığı ve uyumunu içermektedir. 

• İstikrarlılık Gıda güvencesinin diğer boyutlarına atıfta bulunan bu boyut, 
gıdanın mevsimsel olay ya da beklenmedik şok gibi 
olgulardan etkilenmeyerek sürekliliğine vurgu yapmaktadır. 

Kaynak: Gross, v.d., 2000:3; FAO, 2006:1; Economist Impact, 2022. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere gıda güvencesinin her bir boyutu gıdayı farklı bir 
açıdan ele almakta ve tanımlamaktadır. 
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3. COVİD-19 SALGINININ GIDA GÜVENCESİ 
BOYUTLARINA ETKİSİ 

Gıda, yaşamın devamlılığını sağlayan en gerekli temel bileşendir (Poudel ve 
Gopinath, 2021:1). Yaşanan Covid-19 salgını da bu temel bileşende sistematik 
eksiklerinin görülmesine neden olarak gıda güvencesi konusunun öneminin bir kez 
daha gündeme gelmesine neden olmuştur (Clapp ve Moseley, 2020:1408). Covid-
19 pandemisiyle gıda güvencesinin bulunabilirlik, erişilebilirlik, kullanılabilirlik, 
istikrar ile kalite ve güvenlik gibi birçok boyutu sorgulanmıştır (Béné, v.d., 
2021:16; Laborde, v.d., 2020:500). Salgınla beraber önceden de gündemde olan 
gıda güvencesinin tam anlamıyla yerine getirilememesi sorununun daha net bir 
şekilde görülmesi sağlanmıştır (O’Hara ve Toussaint, 2021:1). 

Covid-19 salgınıyla beraber gıda güvencesinin en çok erişim boyutunda 
sorunların yaşandığı görülmüştür (Laborde, v.d., 2020:500; O’Hara ve Toussaint, 
2021:1). Bir yandan virüsü kontrol etmek adına atılan tedbirler diğer yandan 
salgının insan hareketlerini sınırlandırması, yeterli ve besleyici gıdaya erişme 
noktasında açlık düzeylerinin yükselmesine neden olmuştur (Clapp ve 
Moseley:2020:1393). Ayrıca pandemiyle beraber ülkelerin almış oldukları tedbirler 
gıdanın mobilitesini de etkilemiştir (Clapp ve Moseley, 2020:1401).  

Salgın bulunabilirlik boyutunda gıda arzı ve tedarik yeterliliği noktasında 
ortaya çıkmaktadır (Devereux, v.d., 2020:769; Laborde, v.d., 2020:500). Ülkelerin 
izledikleri sosyal mesafe kurallarına yönelik adımlar tarım sektöründe çalışan 
kişilerin işgücü arzını etkilerken tedarik zincirinde yer alan işçilerin enfeksiyon 
kapma ihtimalinin yüksekliği ile de hem kendileri hem de çevresindeki insanlar 
için gıda güvencesini riskinin artmasıyla bir döngü meydana getirmektedir (O’Hara 
ve Toussaint, 2021:1). Covid-19 bu boyutta üretimi etkileyerek küresel arz 
şoklarının yaşanmasına da neden olmaktadır. Salgın nedeniyle bir yandan üretim 
şokları diğer yandan ticarete yönelik kısıtlamaların özellikle ithalata bağımlı 
ülkelerin kişi başına düşen gıda arz miktarını olumsuz etkilemesi beklenmektedir 
(Udmale, v.d., 2020:2). Bir yandan gıdaya ilişkin anlaşmaların fesh edilmesi diğer 
yandan işçi hareketlerinin en aza indirilmesi ürün hasadında zorlukları beraberinde 
getirerek arz açısından gıda güvencesinin bulunabilirlik boyutunu etkilemiştir 
(Clapp ve Moseley, 2020:1401). 

Covid-19 salgını gıda güvencesinin bir diğer boyutu olan kullanılabilirliği de 
etkilemiştir. Salgınla beraber temiz suya erişim, sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilme gibi olguların önemi ön plana çıkarken gıda güvenliği ve hijyen 
koşullarının da gıda güvencesi açısından önem teşkil ettiği görülmektedir (HLPE, 
2021:10). 
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Kalite ve güvenlik boyutuna bakıldığında gıda alımında yaşanan bir eksikliğin 
Covid-19 salgınının başında ciddi bir eşiği temsil eden besin ve kalori yetersizliği 
açısından sorun yaratabileceği görülmektedir. Ayrıca düşük değer içeren, sağlıksız 
gıdaya yönelimin diyabet, hipertansiyon, obezite gibi sağlık sorunlarını beraberinde 
getirebileceği de ifade edilmektedir (O’Hara ve Toussaint, 2021:1). 

Salgın, gıda güvencesinin doğal kaynak ve dayanıklılık boyutunda iklim 
değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati azaltma şeklinde görülebilmektedir. Ayrıca 
gıda, ambalaj ve plastik atıklarında artışı da beraberinde getirmektedir (HLPE, 
2021:11). 

Salgınla beraber bireylerin gelirlerinde meydana gelen azalmaların satın alma 
gücünün zayıflatması, talebin azalmasına yol açarken diğer yandan da üreticilerin 
üretim kararlarını etkileyerek gıda üretiminin de düşmesine neden olmaktadır 
(Workie, 2020:6; Laborde, v.d., 2020:500). Ayrıca küresel salgının yaratmış 
olduğu ekonomik durgunluk insanların gelirlerinde azalmalara neden olurken bu da 
satın almadan kaynaklı beslenmede azalmayı beraberinde getirmiştir (Clapp ve 
Moseley, 2020:1403). Diğer bir yandan gıda fiyatlarında meydana gelen 
oynaklıkların da ücret ya da gelire göre değişerek bir döngü olarak erişimi 
etkilediği görülmektedir (Devereux, v.d., 2020:770). Gelir kaybının yarattığı satın 
alma gücündeki azalma savunmasız kesimin gıda güvencesi üzerinde oldukça 
büyük bir etki meydana getirmiştir. Gıda fiyatlarında meydana gelen artışlar da 
gıdanın satın alınabilirliğini doğrudan etkileyen bir diğer faktör olarak karşımıza 
çıkmaktadır (HLPE, 2021:5-10). Ayrıca Covid-19 salgının sosyo-ekonomik açıdan 
diğer ülkelere kıyasla düşük gelirli ülkeleri daha çok etkileyeceği ifade de 
edilmektedir (Udmale, v.d., 2020:1). 

Uluslararası ticaret hem tedarik hem de dağıtım açısından gıda konusunda 
önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu önem küresel çapta meydana gelebilecek 
bir şok karşısında gıda güvencesi açısından da ön plana çıkmaktadır (Udmale, v.d., 
2020:1). Nitekim Covid-19 salgınıyla beraber bazı ülkelerin buğday, pirinç gibi 
temel tüketim maddelerine karşı uyguladıkları ihracat kısıtlamalarının gıda ticaret 
akışında sapmalara neden olduğu görülmüştür (Laborde, v.d., 2020:500). Belirtilen 
diğer boyutların etkisine ek olarak gıda fiyatlarında meydana gelen değişimler, 
mevcut yapıdaki belirsizliğin artmasına neden olmakta ve gıda piyasalarında 
istikrar sorununu yaratarak gıda güvencesini etkilemektedir (HLPE, 2021:10). 
Küresel salgınla beraber genel çerçevede yaşanan ekonomik durgunluk, bir yandan 
gelirlerde azalmaya neden olurken diğer yandan da gıda sisteminin sarsılmasına yol 
açmıştır. Bu bağlamda küresel çapta gıda fiyatlarında bir dengesizlik meydana 
gelmiştir (Clapp ve Moseley, 2020:1394). 
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Covid-19 salgınının boyutlara etkisinin ardından gıda güvencesi ile 
yoksulluğa ilişkin dinamikleri Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Covid-19 Salgınının Gıda Güvencesi ve Yoksulluğu Etkileyen Dinamikleri 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere Covid-19 salgını birçok faktörün birbiriyle 
etkileşimi sonucu gıda güvencesizliği ile yoksullukta artışı beraberinde getirmiştir. 
Bu bağlamda salgın, mevcut durumdaki eşitsizliğin daha da derinleşmesine neden 
olmuştur. Covid-19’a yakalanma ihtimalleri yüksek olan, temiz su ile sağlık 
hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşayan yoksulların gıda güvencesizliğinden daha 
çok etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca bu eşitsizliğin düşük ücrette çalışanları, 
göçmenleri, kırsal kesimde yaşayan kadınları etkilediği de ifade edilirken aşıya 
erişimde yoksul ülkelerin geride kalması da bir diğer eşitsizlik unsuru olarak 
nitelendirilmektedir. Bütün bu eşitsizlik hâlleri toplumsal huzursuzluğu 
beraberinde getirerek gıda güvencesi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bazı 
ülkelerde emek-yoğun şekilde gerçekleştirilen meyve-sebze üretimi ile tarımsal 
girdi olarak nitelendirilen tohum ve gübre temininin de salgından etkilenerek 
tedarikte bozulmayı beraberinde getirdiği görülmektedir. Diğer bir yandan Covid-
19 salgınında sosyal korumaya yönelik uygulanan programlar kesinti yaşamış ve 
bu da gıda güvencesi ile beslenmeyi olumsuz olarak etkilemiştir. Bu duruma örnek 
olarak okulların kapanmasıyla çocukların öğle yemeği yeme programlarından 
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istifade edememesi verilebilmekteyken ayrıca yaşanan küresel ekonomik 
durgunluk da ülkelerin uyguladığı sosyal koruma programlarında aksamalara 
sebebiyet vermiştir. Covid-19 salgınıyla birlikte alından karantina önlemleri 
gıdanın alımından tüketimine kadarki çevrenin değişmesine neden olduğu da 
görülmektedir. Bu bağlamda halk sağlığı için restoran ve pazarların kapanması, 
dışarda tüketilen yemekler yerine evde hazırlanan bir ortama yönelinmesi gıdanın 
çevresel değişimine örnek olarak verilebilmektedir. Pazarların kapanması bir 
yandan taze sebze ve meyve yerine hazır işlenmiş gıdaya yönelik talebi artırırken 
bu da zengin besin niteliğine sahip gıdadan daha az besin niteliği içeren gıdaya 
kaymayı getirerek gıda güvencesi açısından sorunları beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca insanların kendi evlerinde yiyecek ve meyve-sebze yetiştiriciliğine 
yönelmeleri de gıda ortamındaki değişikliğin gıda güvencesine başka bir etkisi 
olarak ifade edilmektedir. Covid-19 ihracat kısıtlamaları, ithalat bağımlılığı, yerli 
paranın değer kaybetmesi, üretimde yaşanan aksamalar gibi birçok faktörün bir 
araya gelmesiyle gıda fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Şekil 1’de görülen 
bütün bu çerçeve salgının gıda güvencesini olumsuz yönde etkilediği ayrıca 
yoksulluğu da artırıcı bir etkisi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır (HLPE, 
2021:3-9). 

4. LİTERATÜR ÇALIŞMALARI 
Amare, v.d., (2021) yaptıkları çalışmalarında Nijerya için Covid-19 salgınının 

hem hanehalklarının gıda güvencesine hem de işgücü piyasasına etkisini ölçmeyi 
amaçlamışlardır. Bu amaçla salgın öncesi yapılan yüz yüze anketler ile salgının 
yaşandığı dönemden 2020 yılının nisan ile mayıs aylarında telefonla yapılan 
anketlerden veriler elde etmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda yüksek düzeyde 
Covid-19 vakalarının görüldüğü ya da hareket kısıtlamalarının yaşandığı 
hanehalklarının gıda güvencesizliği ile karşılaşmada önemli derecede artış yaşadığı 
gözlemlenmiştir. Pandemiyle beraber alınan tedbirlerin hanehalklarının gıda 
güvencesizliğini yaşamalarını %6-15’lik bir puanla arttırdığını belirtmişlerdir. 
Diğer yandan salgınla beraber işgücüne piyasasına katılımda ciddi düşüşlerin 
yaşandığı sonucuna da ulaşmışlardır. 

Aggarwal, v.d. (2020) yaptıkları çalışmada gıda güvencesine yönelik soruları 
içeren telefon anketleriyle oluşturdukları verilerle Liberya ve Malavi’de yaşayan 
kırsal bölgelerdeki ailelerde Covid-19 salgınının etkisiyle oluşan piyasa kesintisini 
ölçmeyi amaçlamışlardır. Anket soruları gıda tüketim, hanehalkı diyet çeşitliliği ve 
açlık ölçeği üzerinden puanlama ile belirlenirken, anketler hem pandemi öncesi 
hem de sonrasını içermektedir. Çalışmada, iki ülke için de piyasa faaliyetlerinin 
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önemli ölçüde kesintiye uğradığı ayrıca satıcıların gelirlerinde ciddi azalmaların 
yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır. Diğer yandan çalışmada gıda güvencesi 
açısından kısa vadede hanelerin düşüş yaşadığı yönünde herhangi bir kanıt 
bulamamışlardır.  

Erokhin ve Gao (2020) tarafından yapılan çalışmada gelir seviyelerine göre üç 
ayrı kategoriye ayrılan 45 gelişmekte olan ülkenin Covid-19 salgını, gıda 
güvencesi, kur oynaklığı, gıda ticareti ve enflasyonu arasındaki ilişkiyi belirlenmek 
istenmiştir. Çalışmada otoregresif dağıtılmış gecikme modelinin ardışık 
uygulanması ile Yamamoto nedensellik ve varyans ayrıştırma metodları 
kullanılmıştır. Bu bağlamda, Covid-19 salgınının gıda güvensizliği üzerindeki 
etkisinin üst-orta gelire sahip ekonomilerde en az gelişmiş ülkelere göre daha 
belirgin olduğu görülmüştür. Ayrıca yüksek gelire sahip gelişmekte olan ülkelerde 
gıdaya ekonomik yönden erişim gıda enflasyonu ile ilişkili, gıdanın bulunabilirliği 
ise ticaret kısıtlamaları ile para birimiyle bağıntılı olma durumunun daha yaygın 
olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.  

Udmale, vd., (2020) yaptıkları çalışmalarında tahıl arzı üzerinden 
geliştirdikleri senaryolarla Covid-19’un gıda üzerindeki etkisini analiz etmeye 
çalışmışlardır. Çalışmada, 15 Afrika, 6 Okyanusya, 10 Latin Amerika ve 4 Asya 
bölgesinden olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin tahıl arzında meydana 
gelebilecek beklenmedik olaylara karşı savunmasının yetersiz olduğu sonucu 
bulunmuştur. Ayrıca Covid-19 salgınının savunma mekanizması geliştirmeyen bu 
ülkelerde geçici bir gıda güvensizliğini beraberinde getirmesinin olası olduğu 
belirtilmiştir. Diğer bir yandan Covid-19’un ekonomik durgunluk ve yoksullukta 
meydana gelen artışla gıda arzı ile erişimini gıda güvencesi açısından etkileyeceği 
de ifade edilmektedir.  

Zidouemba, v.d. (2020) çalışmalarında Burkina Faso için hanehalkları 
üzerinde Covid-19 salgınının gıda güvencesine etkisini değerlendirmeyi 
amaçlamışlardır. Bunun için iyimser ve kötümser olmak üzere geliştirilen iki 
senaryo üzerinden hesaplanabilir genel denge metoduyla analiz yapmışlardır. 
Çalışmada Covid-19 salgınının gıda güvencesini kötüleştirdiği sonucunun gelir ve 
ücretlerde yaşanan düşüşler ve gıda fiyatlarında meydana gelen artışlar ile 
açıklanabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca yoksul hanelerin yaşadığı gıda 
güvencesizliğinin etkisinin arttığı, yoksul olmayan hanelerin ise gıda tüketiminde 
azalma yaşasalar bile salgına karşı dayanıklılık göstermeye çalıştığını 
belirtmişlerdir. 
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5. SONUÇ 
Gıda sistemi meydana gelebilecek bütün öngörülebilir ve öngörülemeyen 

sorunlara karşı hazırlıklı olmalıdır. Pandemi süreci yalnızca Covid-19 salgını değil 
ayrıca gelecekte ortaya çıkabilecek salgın, hastalık, kriz gibi beklenmedik şoklara 
karşı da gıda konusunda önlemlerin alınması gerektiğini ortaya koymuştur (Clapp 
ve Moseley:2020:1411).  

Covid-19 salgını sonrası özellikle önceden de gıda güvencesizliği yaşayan 
ülkelerde bir gıda krizinin yaşanma ihtimali bulunmaktadır. Salgının etkilerini 
azaltma adına insani yardımların gerekli olduğu ifade edilirken, hükümetlerin de 
hanehalkı satın alma gücünü iyileştirip artıran politikalarla ticaret çeşitliliğini 
özendiren uzun vadeli girişimleri ön planda tutması gerektiği belirtilmektedir 
(Udmale, v.d., 2020:6). Salgınla beraber gıda sistemlerinin eksik yönlerinin 
belirlenerek dayanıklılığını artırıcı önlemleri alma görevi hükümetler için bir 
zorunluluk görevidir (HLPE, 2021:2). Hükümetlerin uyguladıkları pandemiyle 
mücadele programı tarımsal üretimde yer alan kesimi de içerecek şekilde olmalıdır. 
Bu şekilde izlenecek bir paketin diğer sektörlere de katkısının olacağı ve böylece 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’ne ulaşmayı kolaylaştıracağı da ifade 
edilmektedir. Hükümetler kendi kendine yeterliliği sağlama ve ithalat bağımlılığını 
azaltma adına kamusal fonlarla çiftçileri desteklemelidirler. Diğer yandan dünya 
ülkelerinin küresel entegrasyonu düşünülerek salgının etkilerini azaltma ve salgından 
kurtulma adına gelişmiş ülkelerin borç ödeme vadelerini uzatması ayrıca gelişen 
ülkelerin borçlarına yönelik faizleri de silmeleri önerilmektedir. Ayrıca özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin toplumda yetersiz beslenmeye maruz kalan kesime yönelik 
olarak SKH bağlamında bir koruma sistemi geliştirmesi de önem teşkil etmektedir. 
Pandemiyle beraber gelirleri ciddi derecede azalan hanelere yönelik gıda güvencesini 
içeren politikaların benimsenmesi ve bu konuda yardımların yapılmasına da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Savunmaya muhtaç kesim olarak nitelendirilen göçmenler, 
hamileler, yoksullar gibi kesimlere yönelik temel geçimlerini sağlayacak sabit bir 
düzeyde nakit transfer ile gıda yardımlarının yapılması da alternatif bir strateji 
olarak değerlendirilebilmektedir (Workie, 2020:5-6). 

Bütün bu çerçevede FAO(2021)’ya göre ise çözüm, iklim direncinin 
artırılmasını sağlamak, gıda maliyetlerini minimuma çekme amacıyla müdahalelerde 
bulunmak, yoksullukla beraber yapısal düzeyde olan eşitsizlik sorularının üstesinden 
gelmek için çaba sarf etmek, özellikle çatışmaların hakim olduğu bölgelerde insani 
ve kalkınma politikaların yanında barışı sağlamak, insan sağlığıyla çevre konularında 
olumsuz etkilere sahip durumlardan uzak durarak hem tüketici kalıplarını 
değiştirmek hem de gıda sistemini kuvvetlendirmekten geçmektedir. 
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AHLAKİ VE TİKEL OLANDAN 
EVRENSELLİĞE: TÜRKİYE’DE MİLLÎ GÖRÜŞ 
HAREKETİ’NDE İNSAN HAKLARI SÖYLEMİ 

Mehdi Pekedis 

Öz 
Bu çalışmada Türkiye’de İslamcı ideoloji temelinde ortaya çıkan Millî Görüş 

Hareketi’nin insan haklarına yönelik söylemleri analiz edilecektir. Millî Görüş Hareketi, 
Necmettin Erbakan’ın düşünceleri ve önderliğinde kurulan siyasi partilerin genel adıdır. Bu 
bağlamda bu çalışmanın ana odak noktasını Millî Görüş çizgisinde siyasal hayata tezahür 
eden Millî Nizam Partisi, Millî Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet 
Partisi oluşturmaktadır.  

İlk olarak kurulan Millî Nizam Partisi’nde insan hakları ahlak ve maneviyat temelinde 
ifade edilirken Millî Selamet Partisi’nde de benzer söylemlere rastlanılmaktadır. Buna 
karşın 1980’den sonra kurulan Refah Partisi’nin parti programı, seçim beyannameleri ve 
kongrelerinde insan haklarına yönelik ifadeler ahlak ve maneviyatın yanı sıra evrensel insan 
haklarına da sıklıkla vurgu yapılmıştır. Fazilet Partisi’nde de benzer şekilde insan haklarına 
yönelik ifadeler daha çoğulcu ve evrensel insan haklarına yönelik söylemelere yer 
verilmiştir. Saadet Partisi ise evrensel insan haklarına ve değerlerine sıklıkla yer verilmekle 
birlikte ahlaki ve manevi değerlerinde bu çerçevede önemine sıklıkla vurgu yapılmıştır. 
1980’ler sonra ortaya çıkan Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde ortak olan 
evrensel insan haklarına yapılan referans oluşturmaktadır. Bu bağlamda Millî Görüş 
Hareketi partilerinin parti programlarında insan hakları söylemi tarihsel olarak değişik 
şekilde ifade edilmiştir. Millî Görüş Hareketi ekseninde kurulan partilerin parti 
programında söylem değişiminin temelinde ise Türkiye’nin siyasal tarihinin gelişim 
süreciyle ilişkilidir. Türkiye’nin 1970’lerden günümüze kadar geçirdiği politik-ekonomik 
ve toplumsal değişim ile uluslararası alandaki gelişmeler Millî Görüş Hareketi’ne bağlı söz 
konusu partilerin konjonktürel davranmasına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.     

Bu çalışmanın sınırları tarihsel olarak 1970’ten günümüze kadar süregelen Millî 
Görüş Hareketi’ne bağlı siyasi partilerin parti programları, seçim beyannameleri ve kongre 
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belgeleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla çalışmada nitel araştırma tekniğinde yararlanılarak 
durum analizi yapılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Millî Görüş Hareketi, İnsan Hakları, Çoğulculuk, Ahlaki ve 
Manevi, Evrensel İnsan Hakları.  

FROM THE MORAL AND PARTİCULAR TO THE UNİVERSALİTY: 
HUMAN RİGTHS DİSCOURSE IN THE NATİONAL OPİNİON 

MOVEMENT IN TURKEY 
Abstract 

In this study, the discourses of the National Opinion Movement, which emerged on 
the basis of the Islamist ideology in Turkey, on human rights will be analyzed. The 
National Opinion Movement is the general name of the political parties established under 
the thoughts and leadership of Necmettin Erbakan. In this context, the main focus of this 
study is the National Order Party, the National Salvation Party, the Welfare Party, the 
Virtue Party and the Felicity Party, which manifested in the political life in line with the 
National Vision. 

While human rights were expressed on the basis of morality and spirituality in the 
National Order Party, which was first established, similar discourses are encountered in the 
National Salvation Party. On the other hand, expressions of human rights in the party 
program, election manifestos and congresses of the Welfare Party, which was founded after 
1980, have often emphasized universal human rights as well as morality and spirituality. 
Similarly, in the Virtue Party, expressions about human rights are more pluralistic and 
universal. The Felicity Party, on the other hand, often includes universal human rights and 
values, and its moral and spiritual values are often emphasized in this context. It constitutes 
a reference to the universal human rights common to the Welfare  

Party, Virtue Party and Felicity Party, which emerged after the 1980s. In this context, 
the discourse of human rights has historically been expressed in different figure in the party 
programs of the parties of the National Opinion Movement. The basis of the discourse 
change in the party program of the parties founded on the axis of the National Opinion 
Movement is related to the development process of Turkey's political history. It has been 
concluded that the political-economic and social change that Turkey has undergone since 
the 1970s and the developments in the international arena have caused the parties affiliated 
with the National Opinion Movement to behave cyclically. 

The boundaries of this study are the party programs, election manifestos and congress 
documents of the political parties affiliated with the National Opinion Movement, which 
has historically existed from 1970 to the present. Therefore, in the study, it is aimed to 
make a situation analysis by using the qualitative research technique. 

Keywords: National Opinion Movement, Human Rights, Pluralism, Moral and 
Spiritual, Universal Human Rights. 
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1. GİRİŞ 
İnsan hakları kavramı her ne kadar hukuksal alana ilişkin biçimde gözükse de 

özünde siyasal olana ilişkin bir kavramdır (Erdoğan, 1998; Erdoğan, 2014). Bu 
bağlamda insan hakları kavramının incelenmesi aynı zamanda siyaset alanının da 
incelenmesi anlamına gelmektedir. Nitekim tarihsel süreçte insan haklarına yönelik 
verilen mücadeleler hem siyasal nitelikte olmuştur hem de iktidar veya devlet 
dediğimiz siyasal olana karşı verilmiştir. İnsan hakları kavramının hukuksal olduğu 
kadar siyasal nitelikte olması, kavramın tarihsel süreçte kullanım alanını 
belirlemiştir.  

İnsan hakları kavramı teorik düzlemde birey-devlet ilişkinlerinin 
açıklanmasında kullanılmıştır. Antik Yunan döneminden Roma Hukuk sistemine 
ve günümüze kadar insan hakları kavramının ne olduğuna ilişkin farklı açıklamalar 
ve kavram tanımları yapılmıştır. Siyaset teorisinde özellikle Aydınlanma sonrası 
dönemde insan doğasını anlamaya yönelik teoriler ve açıklama girişimleri insan 
hakları kavramının geniş ölçüde tartışılmasına olanak sağlamıştır. Fransız düşünür 
J. J. Rousseau, İngiliz liberal düşünür J. Locke gibi Aydınlanma dönemi düşünürler 
insan bağlamında hak, hukuk ve dolayısıyla insan hakları kavramına önemli 
düşünsel katkılar sağladılar. İnsan hakları kavramına ilişkin düşünsel katkıların 
yanında tarihsel süreçte toplumsal mücadele ve talepler sonucunda insan hakları 
kavramı ulusal ve uluslararası metinlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Meksika 
Anayasası, Weimar Anayasası gibi ulusal metinler ile İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası metinlerde insan 
hakları kavramı kritik öneme sahiptir. İnsan hakları kavramının anayasal 
metinlerde yer alması ve toplumsal mücadeleler sonucunda edinilmesi siyasi 
hareketlerin insan haklarına yönelik söylem gelişmesine neden olmuştur. 

Türkiye’de 1970’li yılların başından sonra ortaya çıkan Millî Görüş Hareketi 
(MGH), İslamcı ideoloji temelinde kurumsallaşmış ve insan haklarına ilişkin 
söylem geliştirmiştir. MGH ilk olarak Milli Nizam Partisi (MNP) ile siyasi tarihte 
yer almıştır. MNP ilk siyasi parti olması ve siyasi yaşamı kısa sürmesi nedeniyle 
insan haklarına ilişkin söylemi sınırlı düzeyde kalmıştır. MGH’nin siyasi alanda 
temsilci olan MNP’nin kapatılmasıyla yerine Millî Selamet Partisi kurulmuştur. 
MSP’de insan hakları söylemi daha çok islamî kimliğin korunmasına yönelik 
olmuştur. Bunlar ahlak ve maneviyat gibi tikel islamî taleplerdir. MSP’nin 1980 
Askeri Darbe sonrası kapatılmasıyla aynı kadro Refah Partisi’ni (RP) kurmuştur. 
RP’nin insan hakları söylemi ise islamî değerlerin korunmasının yanı sıra temel 
insan haklarına da vurgu yapılmıştır. RP’nin askeri zümrenin baskısıyla 
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kapatılması, yerine kurulan Fazilet Partisi (FP), insan hakları konusunda ahlaki ve 
manevi değerlerden çok uluslararası ve evrensel insan haklarına daha çok yer 
vermiştir. FP’nin kapatılması MGH geleneğine bağlı kurulan Saadet Partisi (SP), 
insan hakları konusunda hem ahlaki ve manevi değerlere hem de evrensel hukuk 
normlarına vurgu yapmıştır. Bu bağlamda SP, MGH geleneğinde ‘öze dönüş’ 
olarak tanımlanmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli yer edinmiş olan MGH’nin 
ve siyasi partilerinin insan hakları söylemi, kavramın tarihsel süreçte gelişimi 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda insan hakları söylemi analiz 
edilirken kavramın tarihsel koşulları ile siyasal gelişmeler dikkate alınarak 
yapılmıştır. Çalışmanın amacı MGH’nin düşünsel dayanaklarının insan hakları 
söylemine tarihsel süreçte nasıl yansıdığını karşılaştırmalı teknikle analiz etmektir. 
Bu bağlamda çalışmada MGH ve MGH’nin ideolojisi çerçevesinde kurulan siyasi 
partilerin insan hakları kavramına dair söylemlerinin karşılaştırmalı analizi 
yapılmıştır.   

2. İNSAN HAKLARI KAVRAMINA KISA BİR BAKIŞ 
İnsan hakları (human rights), kavramının tanımlanması kavramın tarihsel 

gelişim serencamı ile ilintilidir. Buna göre kavramın tanımlanma biçimi tarihsel-
toplumsal gelişmelerin bir ürünü olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda 
insan hakları kavramının anlam-bilimsel açıdan açıklanabilmesi için öncelikle 
kavramın tarihselliğinin incelenmesi daha sonra ise kavramın tanımlanması 
gerekir.  

2.1. İnsan Haklarının Tarihsel Serencamı 
İnsan hakları kavramı öncelikle hukuk alanına ilişkin bir terimdir. Hukukun 

tarihsel gelişim serüveni bir anlamda insan haklarının kavramının gelişimi ile 
paraleldir. Hukuk ise tarihsel olarak Stoacı felsefe ve Roma Hukuk düşüncesine 
kadar dayandırmak mümkündür (Erdoğan, 2014: 27; Gözler, 2018: 125). Stoacı 
felsefe geleneğinden Roma Hukuk sistemine ve günümüz kadar süregelen hukuk 
hakkındaki tartışmalar daha çok siyasal iktidar veya devletin nasıl olması gerektiği, 
devlet ile birey arasındaki ilişkinin nasıl olacağına ilişkin olmuştur (Erdoğan, 
2014). Devletin işleyiş biçimi ise anayasa hukukunun ana konusunu 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda anayasa hukukunun tanımı bize aynı zamanda insan 
haklarının ne olduğuna ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır.  
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Kemal Gözler Anayasa Hukukuna Giriş kitabında anayasa hukuku kavramını 
“yasama, yürütme ve yargı gibi devletin temel organlarının kuruluşunu, işleyişini 
ve bu organlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve devlet karşısında vatandaşların 
temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuk kurallarını inceleyen bir hukuk 
bilimi dalı” olarak tanımlamaktadır. Tanımdan hareketle anayasa hukukunun 
konusu bir anlamda temel hak ve özgürlükler oluşturmaktadır. Temel hak ve 
özgürlükler ise insan haklarının günümüze değin getirmiş olduğu kazanımlardır. 
Bu bağlamda insan haklarının tarihsel gelişimi, günümüz anayasal metinler ve 
faaliyetler açısından da elzemdir. 

İnsan hakları kavramının tarihsel gelişimine ilişkin yapılan çalışmaların pek 
çoğu, kavramın düşünsel arka planında Aydınlanma felsefesinin etkisine vurgu 
yapılmaktadır.1 Erdoğan’a (2014: 50) göre insan hakları kavramının teorik/ 
düşünsel arka planında John Locke’un insan doğasına ilişkin tezinin önemli etkileri 
vardır. Locke (2020: 263), insan doğasını akıl ile temellendirir ve insanın doğası 
gereği özgür ve eşit2 yaratıldığını belirtir. Locke’a göre doğa hâlinde yaşayan 
bireylerin yaşama, özgürce eylemde bulunabilme ve özel mülkiyete sahip olma gibi 
hakları vardı (Erdoğan, 2014: 51). Dolayısıyla Locke’çu düşünceye göre insan, 
doğası gereği (doğasına içkin) özgürdür ve yaşama ilişkin karar ve eylemde 
bulunma hakkına sahiptir. 

İnsan doğasına ilişkin Locke’çu düşüncenin ortaya çıkması ve yayılması il e 
modern ulus-devletlerin gelişimi arasında yakın bir ilişki vardır. Nitekim daha çok 
18. yüzyılda meydana gelen gelişmelere dayandırılan insan hakları, önceki 
yüzyıllarda yürütülen düşünsel tartışmalara dayandırmak mümkündür (Bozkurt, 
1998: 26). İngiltere’de Locke’un yanı sıra David Hume, Almanya’da Immanuel 
Kant, Johann Herder ve Fransa’da Jean Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire ve 
Montesquieu gibi düşünürler hukukun gelişimine önemli katkılar sağlayan 
Aydınlanma düşünürleridir (Bozkurt, 1998: 26).  

Aydınlanma düşünürleri arasında özellikle anılması gereken diğer düşünür de 
Rousseau’dur. Rousseau’ya (2007: 29) göre insan doğası gereği özgür biçimde 
doğmuştur; ancak özgürlüğü daha sonra elinden alınmıştır. Rousseau’ya (2007: 39) 
göre insanın özgürlüğünden vazgeçmesi, insan olmasından kaynaklı temel 
haklarından da vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Bu durum insan doğasına 
                                                      
1  İnsan haklarının gelişmesine ilişkin teorik tartışmalar ve detaylı bilgiler için arıca bkz. Kemal 

Gözler, (2018), İnsan Hakları Hukuku. Bursa: Ekin Yayınları; Mustafa Erdoğan, (2012), İnsan 
Hakları Teorisi ve Hukuku. Ankara: Orion Kitabevi.  

2  Buradaki eşitlik siyasal erkeler karşısında bireylerin eşit olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla 
ekonomik ve sosyal/sınıfsal anlamda bir eşitlik söz konusu değildir.  
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aykırıdır (Rousseau, 2007: 39). Toplum sözleşmesini dayandığı nokta da insanların 
bir araya gelerek doğa durumundaki özgür hâli korumak için kendilerini bir 
topluluğa bağlar ve toplumsal sözleşme ile temel insan haklarını koruma altına alır 
(Rousseau, 2007: 46-47). Rousseau’nun toplum sözleşmesi kuramı bu anlamıyla 
konsensüs düşüncesinin ve dolayısıyla günümüz anayasal gelişmelerin de ilham 
kaynağı olmuştur.  

İnsan hakları kavramına ilişkin gelişmelerin teorik dayanaklarına bakıldığında 
kavramın salt hukuksal bir anlamı olmadığı sonucuna varmaktayız. Erdoğan’a 
(2014: 31) göre anayasaların görevi temel hak ve özgürlükleri korumak 
olduğundan insan haklarına ilişkin hak ve ödevler de birey-devlet ve aynı zamanda 
iktidar arasındaki ilişkisellikten kaynaklı olmasından dolayı siyasal niteliklidir. 
Nitekim hem Locke hem de Rousseau’nun teorik açıklamalarına bakıldığında insan 
haklarının korunması yine kişiler ile devlet (ya da egemen yapı/erk) arasındaki 
ilişkinin bir sonucu olduğundan insan hakları siyasal niteliklidir. 

İnsan hakları kavramı, tarihsel ve teorik bağlamda doğal hukuk kavramıyla da 
bağdaşmaktadır. Doğal hukuk, kişinin doğuştan sahip olduğu devredilemez, 
evrensel ve mutlak haklardır (Erdoğan, 2014). İnsan haklarının devredilemez ve 
mutlak olması ‘hakkın’ korunmasını zorunlu kılmaktadır. Hak, iktidara ya da 
egemen yapıya karşı korunmasıdır. Bu bağlamda insan haklarının korunması 
tarihsel süreçte kurumsal alanda ve içerik bakımından gelişim göstermiştir. İnsan 
haklarının gelişim serencamını dört ana aşamada sıralamak mümkündür: Birinci 
aşama; 1688 yılında İngiltere’de “Büyük Devrim” sonrası İngiliz Parlamentosu 
tarafından kabul edilen Haklar Bildirgesi (Bill of Rights)’dir (Aybay, 2015: 60). 
İkinci önemli gelişme ise 1776 yılında Amerika’da kabul edilen Virginia Bildirgesi 
ve Bağımsızlık Bildirgesi’dir (Aybay, 2015: 61). Amerika bağımsızlık bildirgesinde 
Locke’a atıfla “hayat, hürriyet, mülkiyet” olarak kategorize edilen temalar 
belirleyici olmuştur (Erdoğan, 2014: 61). İnsan hakları kavramının gelişimine 
olanak sağlayan diğer bir gelişme de 1789 Fransız Devrimi sonrasında ilan edilen 
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’dir ve burada insan haklarının içeriği 
genişlemiş, “güvenlik” ve “direnme hakkı” gibi haklar eklenmiştir (Aybay, 2015: 
62). Son kuşak insan hakları ise 1917 yılı Meksika Anayasası ve 1919 Weimar 
Anayasası ile kabul edilen iktisadi ve sosyal haklardır (Aybay, 2015: 62). İnsan 
haklarının tarihsel gelişimine katkı sağlayan söz konusu gelişmeler, sonraki süreçte 
uluslararası alanda da pek çok anayasal metne önayak olmuştur. 

İnsan haklarına ilişkin ilk uluslararası geniş metin 10 Aralık 1948’de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel 
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Bildirisi’dir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi oldukça geniş haklara yer 
vermektedir (Erdoğan, 2014: 63; Aybay, 2015: 62). İnsan haklarının gelişmesine 
katkı sağlayan diğer uluslararası belge ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi3 ile 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı tarafından ilan edilen Paris Şartı4’dır. 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde insan haklarına dair temel hak ve özgürlükler 
geniş ölçüde düzenlenmiştir ve hakların sınırı oldukça geniş tutulmuştur. Paris 
Şartı’nda ise doğal hakların yanı sıra barış, uluslararası güvenlik, çevre, göçmen 
hakları gibi yeni temalar etrafında insan haklarına ilişkin ibarelere yer verilmiştir 
(Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı, 1990). Söz konusu belgelere Türkiye taraf olmuş 
ve kabul etmiştir. Türkiye’nin taraf olması pek çok siyasal parti ve oluşumu da 
etkilemiştir. Bu durum, siyasal ve hukuksal alanda insan haklarının geliştirilmesine 
yönelik yeni söylemelerin üretilmesine olanak sağlamıştır.  

2.2. İnsan Hakları Kavramının Tanımlanması 
İnsan hakları kavramının anlam-bilimsel açıdan tanımlanabilmesi öncelikle 

kavram kökeninin dayanaklarının incelenmesiyle mümkündür. ‘Hak’ kavramının 
kökeni bu bağlamda açıklayıcı özelliğe sahiptir. “Hak, kişilere hukuk dilinde 
tanınmış yetki” olarak tanımlanır (Aybay, 2015: 3). Ancak bu tanım sığ ve muğlak 
bir anlam içermektedir. Nitekim ‘hak’ kavramı tanınmış yetkilerin bütünü olarak 
tanımlandığında söz konusu yetkilerin de neler olduğu sorunsalını açığa 
çıkarmaktadır. Erdoğan’a (1998: 8) göre insan hakları kavramı, siyasal iktidara 
veya devlete karşı kişinin ‘özgür iradesiyle’ eylem yapma yetkisidir ve bu anlamda 
siyasal niteliklidir. Ancak kişi, haklarını yalnızca siyasal yapıların yanı sıra aynı 
zamanda bireylere karşı da korunması gerekir. Buradan hareketle insan hakları, 
bireyin iktidarla ilişkisi ve başka kişiler arasındaki ilişkiler çerçevesinde haklarının 
korunması olarak tanımlanmaktadır (Mourgeon, 1991: 9). Dolayısıyla insan hakları 
birey(ler) ile siyasal iktidar arasındaki hukukî diyalektiğin bir ürünüdür.  

Bununla birlikte insan hakları kavramının içeriği tarihsel süreçte toplumsal 
mücadeleler sonucunda gelişmesiyle tanım gereği yine tarihsellik olgusu etkili 
olmuştur. Ontolojik olarak bireyin özgürlüğünü esas alan insan hakları (Erdoğan, 
1998: 7; Erdoğan, 2014: 31) tarihsel süreçte tanımın içeriği genişleyerek ırk ve 
cinsiyet, siyasal, sosyal, ekonomik ve çevresel hakları da kapsamıştır. Buradan 
hareketle insan hakları kavramını şu biçimde tanımlamak mümkündür: 

                                                      
3  İlgili metini tamamına ulaşmak için ayrıca bkz. European Convention on Human Rights (coe.int).  
4  İlgili metnin tamamına ulaşmak için ayrıca bkz. 199100367.pdf (tbmm.gov.tr). 
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“…ırk, cinsiyet, dil, din, siyasi düşünce, ulusal ya da toplumsal köken vb. 
ayrımlar gözetilmeksizin, bütün insanların belirli birtakım haklardan yaralanmasını 
öngören temel haklardır” (Aybay, 2015: 4).  

Bozkurt da insan hakkı kavramını benzer olarak “hangi ulusal, etnik, dini, 
zümrevi veya mesleki topluluktan olursa olsun, her kişinin insan olmasından 
kaynaklı sahip olduğu değerin ve tercih özgürlüğünün siyasi otorite tarafından 
tanınmasını ve her çeşit müdahaleye karşı korunmasını gerektiren en üstün ahlaki 
iddia ve talepler” biçiminde tanımlamaktadır. Bu bağlamda insan hakları, bireyin 
her türlü zor aygıtından korunmasını ve siyasi otorite karşısında insan olmasından 
kaynaklı hakların tümü olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.  

3. MİLLÎ GÖRÜŞ HAREKETİ’NDE İNSAN HAKLARI 
SÖYLEMİ 

İnsan hakları kavramının hukuksal olduğu kadar siyasal nitelikte bir kavram 
olması siyasal alanda kullanımını zorunlu kılmıştır ve de kılmaktadır. Millî Görüş 
Hareketi (MGH) de ortaya çıkış nosyonu her ne kadar politik-iktisadi ve dinî 
temelli olsa da insan haklarına ilişkin günümüze kadar çeşitli söylemler üretmiş ve 
mücadeleler vermiş siyasal bir fraksiyondur.5 Dinsel olana ilişkin taleplerin siyasal 
alana taşınması MGH’nin ortaya çıkış koşullarını hızlandırmış ve MGH’nin siyasal 
nitelik kazanmasına neden olmuştur. İslamcı/Siyasal İslam kavramlarıyla ifade 
edilen MGH, Necmettin Erbakan önderliğinde kurulan siyasi hareket geleneğinin 
genel adıdır.  

MGH’nin insan hakları söyleminden bahsetmeden önce Hareket’in ideolojisi 
ve ortaya çıkış koşullarını incelemek çalışmanın açıklayıcı olması açısından 
elzemdir. Öncelikle MGH düşünsel kökeni Nakşbendi Tarikatı’na bağlı 
İskenderpaşa Dergâhına dayanmaktadır ve Dergâhın lideri M. Zahid Kotku’nun 
MGH üzerinde ciddi etkisi olmuştur (Yavuz, 2005: 591). Toplumsal dayanağı 
tarikat ve dindar kesimlere dayanan MGH, Türkiye’de Siyasal İslam’ın önemli 
aktörlerinden biri hâline gelmesine olanak sağlamıştır. Bu durum MGH’nin siyasal 

                                                      
5  Millî Görüş Hareketi (MGH)’nin ideolojik dayanaklarından biri de ‘millî’lik söylemidir. Bu 

söylem MGH’nin düşünsel/ideolojik ve siyasal konumunu da belirlemiştir. MGH’nin siyasi lideri 
olarak kabul edilen Necmettin Erbakan Millî Görüş İktidarı: Niçin ve Nasıl adlı kitabında 
MGH’nin sağ ve sol ideolojinin ötesinde, milletin geleneği ve tarihinden gelen, hak anlayışına 
dayalı, ahlaki ve manevi değerleri üstün tutan siyasi ve toplumsal geleneğin genel adı olarak 
tanımlamaktadır (Erbakan: 2017). Erbakan’ın Millî Görüş hakkındaki tanımlaması genel anlamda 
hareketin bütününe yansımıştır. 
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alanda dini ve ahlaki değerlere vurgu yapmasına neden olmuştur. Necmettin 
Erbakan daha sonra MGH çizgisi temelinde 1970 yılında Millî Nizam Partisi’ni 
(MNP) kurmuş ve MGH’de liderlik konumuna yükselmiştir (Çakır, 2005: 544). 
MGH üyeleri daha sonra sırasıyla Millî Selamet Partisi (MSP), Refah Partisi (RP), 
Fazilet Partisi (FP) ve Saadet Partisi’ni (SP) kurdular (Çakır, 2005: 544). Tarihsel 
olarak farklı söylemler inşa etmelerine karşın söz konusu partiler MGH geleneğinin 
siyasi temsilcisi niteliğinde faaliyet gösterdiler.  

Bu çalışmada MGH geleneği çizgisinde kurulan siyasi partilen parti 
programları, seçim beyannameleri ve parti kongrelerinde insan haklarına ilişkin 
söylemeleri analiz edilecektir. Bu bağlamda ilk uğrak noktamız MNP ve MSP’nin 
insan haklarına yönelik söylemleri olacaktır. 

3.1. Millî Nizam Partisi ve Millî Selamet Partisi: İnsan 
Haklarının Temeli Olarak Ahlak ve Maneviyat 

MNP ve MSP’nin kuruluş amacı aynıdır ve parti programlarında açıkça 
belirtildiği gibi maddi ve manevi sahada milletin kalkınmasını sağlayarak saadet ve 
selamete erişmektir. ‘Manevi’ olanın sıklıkla vurgulanması MNP ve MSP’nin 
karakteristik özelliğidir. 

MNP’nin parti programında ‘Vicdan Hürriyeti’ başlığı altında insan hakkı 
olarak din ve vicdan hürriyetinin sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır (Millî 
Nizam Partisi Program ve Tüzük, Tarihsiz: 7). MNP Parti Program’ında laiklik 
konusunun din ve vicdan hürriyetinin önünde bir engel değil tam tersi dini 
değerlere saygı gösterilmesi olarak anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir (Millî 
Nizam Partisi Program ve Tüzük, Tarihsiz: 7). ‘Temel Hak ve Hürriyetler’ başlığı 
altında ise “partimiz, insan hakları evrensel beyannamesinde ve anayasada adı 
geçen temel hak ve hürriyetlerin en mütekâmil ve insani bir şekilde tatbikine 
müncer olacak hasletlerin millî vicdanda mevcut bulunduğuna inanır” (Millî Nizam 
Partisi Program ve Tüzük, Tarihsiz: 8) ibaresi yer almaktadır. MNP’nin Parti 
Programı’nda her ne kadar evrensel insan haklarına vurgu yapılmış olsa da söz 
konusu hakların ahlaki ve manevi değerlerin korunmasına dayandırılmaktadır 
(Millî Nizam Partisi Program ve Tüzük, Tarihsiz: 6). Bununla birlikte Parti 
Program ve Tüzüğünde (Tarihsiz: 8) kişilerin mülkiyet, miras, özel teşebbüsün 
korunması gibi liberal temalara vurgu yapılmış ve kişilerin can, ırz ve namusunun 
devlet tarafından korunması gerektiği ifade edilmiştir.  
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MNP 1971 yılında kapatılmasıyla yerine 1972 yılında Millî Selamet Partisi 
(MSP) kurulmuştur. MSP’nin parti programının ‘Ana Gaye’ kısmında “insan hak 
ve hürriyetlerinin teminat altına alınması” (Millî Selamet Partisi Parti Programı, 
1976: 5) gerektiği ifade edilmiştir. Parti programının 2. maddesinde yer alan ibare 
manevi kalkınmanın sağlanmasıyla ilişkilendirilmiştir (Millî Selamet Partisi Parti 
Programı, 1976: 5). Yine Parti programının ‘Temel Mefhumlar ve Hizmetler’ 
başlığı adı altında temel hak ve hürriyetler ile vicdan ve düşünce hürriyetine yer 
verilmiştir. Parti programının 13. maddesinde “…partimiz anayasada ifadesini 
bulan teme hak ve hürriyetleri kabul eder. Mülkiyet, mesken dokunulmazlığı, 
eşitlik, ticaret, seyahat, haberleşme, toplanma ve gösteri hak ve hürriyetlerinin 
korunmasında itina gösterilmesini şart sayar” (Millî Selamet Partisi Parti Programı, 
1976: 8) denilmiştir. Parti programının 14, 15, 16, 17, ve 18. maddesinde vicdan ve 
düşünce hürriyetine değinilmiştir. MSP, parti programında düşünce ve vicdan 
hürriyetinin temel insan hakkı olduğu, bu hakların korunması ve yaşatılması 
demokrasi için kritik önemde olduğu vurgulanmıştır (Millî Selamet Partisi Parti 
Programı, 1976: 8). Düşünce ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak da anayasada 
yer alan laiklik ilkesi olduğu belirtilmiştir (Millî Selamet Partisi Parti Programı, 
1976: 8). MSP’nin parti programında insan haklarına ilişkin söylemlere 
bakıldığında ‘din’ kavramı yerine ‘vicdan’ kavramının kullanılması ve evrensel 
insan haklarına değinilmemesi dikkat edilmesi gereken iki konudur.  

Parti programının yanı sıra benzer ifadelere MSP’nin 1973 yılında basılan 
Seçim Beyannamesi’nde de rastlanmaktadır. Seçim Beyannamesi’nde (197: 22) 
temel hak ve özgürlüklerin anayasa tarafından korunması gerektiği, bu bağlamda 
huzur ve toplumsal barışın sağlanması için düşünce ve vicdan hürriyetinin önemine 
yer verilmiştir.6 Sonuç olarak MNP ve MSP’nin insan haklarına dair söylemlerinde 
daha çok inanca, ahlaka ve maneviyata dayalı tikel konulara yer verilmiştir. MSP 
1980 Askeri Darbesi sonucunda kapatılmıştır. Yerine MGH geleneğine bağlı Refah 
Partisi (RP) kurulmuştur. 

3.2. Refah Partisi: İnsan Hakları Söyleminde Liberal-
Muhafazakâr Tema 

1980 Askeri Darbe sonrası kurulan 1983’te kurulan RP, MHG geleneğinde 
yeni bir paradigmanın inşa edildiği siyasi parti olmuştur. RP’nin kendisinden 

                                                      
6  İnsan haklarına ilişkin söylemler benzer biçimde MSP’nin 1977 yılında yayınlanan Seçim 

Beyannamesi ve 1978 yılında gerçekleştirilen 4. Büyük Kongresi’nde de yer almıştır.  
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önceki siyasi partilerden farklı olarak daha çok demokratik, çoğulcu ve sivil 
toplumu hedeflemesi (Yavuz, 2005: 596) insan hakları söyleminde daha çoğulcu 
değerlere atıfta bulunmasına neden olmuştur. 

RP, 1980 Askeri Darbe’nin etkisiyle parti programında Atatürk ilke ve 
inkılaplarına olan bağlılık sıklıkla vurgulanmıştır. Bu çerçevede insan haklarına 
ilişkin söylemlerinde Atatürk ilkelerinin yol izlerine rastlamak mümkündür. RP 
Parti Programı kısmında “tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk Milletinin 
bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve 
Demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu 
sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet 
ilkeleriyle bağdaşamayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri 
kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamak amacıyla” (Refah Partisi Program ve Tüzük, 1985: 35) ifadesi yer alır. 
Açıklamaya göre insan hakları içerik olarak geniş tutulmakla beraber Atatürk 
ilkeleri ile devletin bölünmezliği koşuluyla da muğlak biçimde ifade edildiği 
görülmektedir. 

RP, parti programında ‘Temel Prensipler’ başlığı altında RP’nin temel hak ve 
özgürlüklerin korunması, düşünce ve vicdan özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve basın-
yayın özgürlüğüne karşı yapılan her türlü girişime karşı olunacağı belirtilmiştir 
(Refah Partisi Program ve Tüzük, 1985: 36-37). Özellikle inanç özgürlüğü 
konusuna vurgu yapılarak laiklik ilkesinin din düşmanlığı olmayıp tam tersi her 
türlü dini ve inanç özgürlüğünün teminatı olduğu ifade edilmiştir (Refah Partisi 
Program ve Tüzük, 1985: 37). Bu bağlamda RP’de insan hakları söyleminde inanç 
özgürlüğünün önemli bir alan oluşturduğu açıktır.  

RP 1. Büyük Kongresi’nde partinin genel başkanı Ahmet Tekdal, 
konuşmasında ‘Millî Şuur’ kavramı temelinde insan haklarını ifade etmiştir. Ahmet 
Tekdal, açış konuşmasında insan hakları ile demokrasi kavramları birlikte ifade 
ederek Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nda yer alan insan haklarının gerçek anlamda uygulanması gerektiğini 
savunmuştur (Refah Partisi 1. Büyük Kongresi Genel Başkan Ahmet Tekdal’ın 
Açış Konuşması, 1985: 9). Konuşmasının devamında Tekdal, demokratik ilkeler 
temelinde yine düşünce ve inanç özgürlüğüne vurgu yapmıştır (Refah Partisi 1. 
Büyük Kongresi Genel Başkan Ahmet Tekdal’ın Açış Konuşması, 1985: 9). Bu 
bağlamda RP’nin söyleminde her ne kadar inanca ilişkin ifadelere yer verilmiş olsa 
da evrensel insan haklarına yönelik söylemlere de rastlanmaktadır. Bu anlamda 
RP’de insan hakları söylemi evrensel değerler ile dini-ahlaki değerler arasında 
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kaldığı görülmektedir. Nitekim RP’nin 3. Büyük Kongresinde (1990: 13) 
Necmettin Erbakan insanların doğuştan sahip olduğu hakları şöyle sıralamaktadır: 
“Yaşama hakkı, inanma hakkı, mülkiyet hakkı, aklın, neslin ve inancın korunması 
hakkı”. Necmettin Erbakan’ın söyleminde insan hakkı, doğal hukuka dayalı haklar 
ile ahlaki ve manevi haklardır. İnsan haklarına ilişkin benzer söylemler RP’nin 
1991’de yayınlanan Seçim Beyannamesi’nde de ifade edilmiştir. RP’nin Seçim 
Beyannamesi adlı bildirisinde ‘İNSAN HAKLARI TAHRİBATI’ başlığı altında 
temel hak ve özgürlüklerin herkes için eşit şekilde ve insan onuruna yakışır şekilde 
uygulanması gerektiği belirtilmiştir (Refah Partisi Seçim Beyannamesi, 1991: 32-
33). Sonuç olarak RP’de insan hakları söylemi liberal-evrensel haklar ile inanca 
dayalı –yani daha çok Müslüman olanları kapsayan- hakları kapsamaktadır.  

RP 1998 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Siyasi Partiler Kanunu’na 
aykırı eylem ve faaliyetlerde bulunma gerekçesiyle kapatılmış yerine Fazilet Partisi 
(FP) açılmıştır. 

3.3. Fazilet Partisi: Söylemde Radikal Değişim ve 
Evrensel Normlar  

Türkiye’de 1997’de yapılan 28 Şubat Darbesi, MGH için bir dönüm 
noktasıdır. Kapatılan RP yerine kurulan Fazilet Partisi (FP), önceki siyasi 
partilerden farklı olarak tedbirli/temkinli muhalefet yapmaya özen gösterdiler 
(Yıldırım, 1999: 51). Ruşen Çakır’a (2005: 572) göre 28 Şubat sürecinin MGH ve 
RP üzerinde yaratmış olduğu etki nedeniyle FP söylem ve düşünce düzleminde 
değişime ve dönüşüme uğradı; FP demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, sivil 
toplum gibi liberal kavramları ilke olarak benimsediler. FP’nin geçirdiği bu 
dönüşümün izlerine, partinin insan hakları söylemine de yansımıştır. 

FP’de insan haklarına ilişkin söylem, İlk Adım Toplantısı olarak adlandırılan 
belgede yer bulmuştur. FP’nin İlk Adım Toplantısı Açış Konuşması’nda (1998: 3) 
Recai Kutan beş temel görüşü aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

“Demokrasi 
İnsan Hakları 
Özgürlük 
Hukuk Devleti 
Kalkınma ve Çağdaşlaşma” 
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FP, yukarıda sıralanan beş temel görüşün gerçekleşmesi hâlinde Türkiye’de 
“huzur ve barış, hürriyet, adalet, refah ve zenginlik ve saygınlık” (Fazilet Partisi İlk 
Adım Toplantısı Açış Konuşması, 1998: 3) yeşereceği inancı egemendir. FP’nin İlk 
Adım Toplantısı’nda ifade edilen söylemler birbirine bağlı tamamlayıcı unsurlar 
olarak lanse edilmektedir. Bununla birlikte söz konusu ilke ve hedefler arasında 
insan hakları ile özgürlük kavramlarının ikinci sırada yer alması ise dikkate 
değerdir.  

FP, önceki siyasi partilerden farklı olarak daha çok özgürlük ve demokrasi 
gibi konulara yoğunlaşmıştır. FP lideri Recai Kutan partinin açış konuşmasında 
demokratik yeniden yapılanma ve özgürlükçü-sivil bir anayasaya vurgu yapması 
(Fazilet Partisi İlk Adım Açış Konuşması, 1998: 15-16) değişimin dinamikleri 
hakkına önemli ipuçları vermektedir.  

FP Genel Başkanı Recai Kutan, İlk Adım Toplantısı’nda insan hakları 
konusuna ayrıca yer vermiştir. İlk Adım Toplantısı’nda (1998: 18) Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı gibi uluslararası belgelerin 
benimsediklerini vurgulamıştır. Kutan konuşmasının devamında demokrasinin 
teminatının temel hak ve özgürlüklerin korunmasına bağlı olduğunu da eklemiştir 
(Fazilet Partisi İlk Adım Toplantısı Açış Konuşması, 1998: 18). Bu bağlamda 
FP’nin kuruluş manifestosu olarak nitelendirilen İlk Adım Toplantısı’nda ifade 
edilen insan haklarına ilişkin söylemler evrensel norm ve değerlere önem 
verilmiştir. 

FP’nin 1991 yılında yayınlanan Seçim Beyannamesi’nde de benzer 
söylemlere yer verilmiştir. FP’nin Seçim Beyannamesi’nde (1999: 19) ‘Temel Hak 
ve Özgürlükler’ başlığı altında bütün insanların eşit olduğu, bireylerin temel hak ve 
özgürlüklerinin iktidar karşısında korunması ve anayasal güvence altına alınması 
gerektiği ifade edilmiştir. Temel hak ve özgürlüklere geniş ölçüde yer verilmesine 
karşın ahlaki ve manevi değerlere ilişkin herhangi bir söyleme yer verilmemesi 
FP’de değişimin bir sonucudur. Ancak bu durum FP’nin kapatılmasının önüne 
geçememiş ve FP 2001 yılında devletin düzenini dini değerlere dayandırması 
gerekçesiyle kapatılmasına karar verilmiştir.  

FP’nin kapatılmasıyla birlikte MHG siyasi geleneğini bu sefer Saadet Partisi 
(SP) aracılığıyla sürdürecektir. 
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3.4. Saadet Partisi: Söylemde Evrensellik ve ‘Öze Dönüş’ 
Saadet Partisi (SP) genel anlamda hem FP ile gerçekleşen dönüşümün 

dinamiklerini hem de MHG geleneğine dönüşü temsil etmektedir. FP’nin 
‘Yenilikçiler’ ve ‘Gelenekçiler’ olarak ikiye ayrılması, SP’ni MGH geleneğinin 
klasik değerlerine geri dönmesine neden olmuştur. Geleneğin etkilerini SP’nin 
insan hakları söyleminde de görmek mümkündür.  

SP’nin Parti Programı’nın giriş kısmında insan hakları ve özgürlükler ifadesi 
partinin temel amaçları arasında yer almaktadır. Temel hak ve özgürlükler 
insanların saadeti için temel koşullardan biri olduğu vurgulanmaktadır (Saadet 
Partisi Parti Programı, 2001). Baskı ve dayatma yerine demokratik değerler ve 
insan haklarının savunulması partinin esas amaçları arasında olduğu 
belirtilmektedir (Saadet Partisi Parti Programı, 2001). 

Parti Programı’nın ‘İnsan Hakları ve Özgürlükler’ başlığı altında insanın, insan 
olmasından ötürü doğuştan hakları olduğu, doğal hukuk kuralları, Evrensel İnsan 
Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeleri 
referans aldığı ifade edilmektedir (Saadet Partisi Parti Programı, 2001). Bu ibarenin 
devamında SP’nin Parti Programında yer alan şu ifade önemlidir: 

“Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan herkes hür, onurlu ve haklar 
bakımından eşittir. Partimiz, devletin, bu ülkede yaşayan herkesin, ırkı, rengi, 
cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, siyasi görüşü, sosyal menşei, serveti veya diğer 
herhangi bir özelliğini gözetmeden, uluslararası sözleşmelerde ifade edilen tüm 
haklarını ve özgürlüklerini garanti altına alması için çalışacaktır.” 

Yukarıdaki ifadeden hareketler SP’nin uluslararası sözleşmeler ve evrensel 
hukuk değerlerine dayalı insan haklarının korunmasına ilişkin söylemlere yer 
vermesi ve cinsiyet gibi son kuşak hakların korunmasının amaçlanması FP ile 
süreklilik arz ettiğinin bir göstergesidir.  

SP’nin Parti Programı’nda insan haklarının korunması amacıyla güvenlik, 
basın ve yayın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ile din ve 
vicdan özgürlüğünü temel insan hakkı olarak görmektedir. Din ve vicdan 
özgürlüğüne yapılan vurgu SP’nin MGH geleneğinin özüne dönüşü olarak ifade 
etmek mümkündür. SP Parti Programı’nın devamında ‘Ahlak ve Maneviyat’ 
başlığına geniş ölçüde yer verilmiş ve temel hak ve özgürlüklerin mutlak anlamda 
gerçekleşmesi için olması zorunlu değerler olduğu vurgulanmıştır (Saadet Partisi 
Parti Programı, 2001). Bu anlamda SP’nin Parti Programı’nda hem ahlak ve 
maneviyat hem de evrensel insan hakları normlarına vurgu yapılması, SP’nin insan 
hakları konusunda söylemsel açıdan antagonistik olduğu açıktır.   
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4. SONUÇ 
Türkiye’de MGH’nde insan hakları söylemi, Türkiye’nin gerek siyasal 

gelişimi gerekse MGH’nin dayandığı toplumsal-ideoloji dayanakların etkisiyle 
şekillenmiştir. İnsan haklarına dair söylemin oluşması ve gelişmesinde yine 
uluslararası gelişmelerin ciddi etkileri olduğu görülmektedir. MGH ve hareketin 
siyasi temsilcileri olan partilerin parti programları, seçim beyannameleri ve 
konuşmaları incelendiğinde konjonktürel faktörlerin etkisi oldukça yoğundur.  

1970 yılında kurulan MNP’nin parti programı incelendiğinde insan haklarının 
temeli ahlaki ve manevi değerlerin korunmasına dayandırılmıştır. Temel hak ve 
hürriyetlere değinilmesine rağmen ahlak ve maneviyat gibi dini eksenli söylem 
daha çok tercih edilmiştir. Benzer söylemler MSP’nin parti programı ve seçim 
beyannamesinde de kullanılmıştır. Dolayısıyla MNP ile MSP’nin insan hakları 
söylemi arasında süreklilik ilişkisi söz konusudur. RP’de ise insan hakları söylemi 
MNP ve MSP’ye göre daha çoğulcu olduğu saptanmıştır. RP’nin parti programında 
temel insan hakları ve dini değerlerin korunmasına yönelik söylemlerin yanında 
ekonomik, sosyal ve evrensel hukuk normlarına da atıf yapılmıştır. FP 
incelendiğinde ise önceki siyasi partilerden kısmen farklı olarak evrensel hukuk 
normlarına daha çok atıf yapılmıştır. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı gibi 
uluslararası sözleşmelere olan bağlılık vurgulanmıştır. RP’nin askeri bürokrasinin 
etkisi sonucunda kapatılmasının etkisini FP üzerinde ciddi etkileri olduğunu 
söylemek yerinde olacaktır. Nitekim konjonktürel faktörler söylemin inşa edilme 
yapısını ciddi ölçüde etkilemiştir. Ancak FP’nin parti programı analiz edildiğinde 
önceki siyasi partiler gibi dini değerlerin insan hakları çerçevesinde korunması 
gerektiği açıkça ifade edilmiştir.  Bu bağlamda dini değerlerin korunmasına 
yönelik talepler MGH geleneğine bağlı partilerin karakteristik özelliğidir. Yine 
FP’nin kapatılmasından sonra kurulan SP’nin insan haklarına dair söylemlerine 
bakıldığında hem dini değerlerin korunması hem de son kuşak insan hakları dâhil 
temel hak ve özgürlüklerin korunması gerektiği ifade edilmiştir. SP’de hem 
evrensel hukuk normlarına karşı olumlu söylem hem de ahlaki ve manevi gibi dini 
değerlerin korunması gerektiğinin vurgulanması SP’nin MGH’nde ‘öze dönüş’ 
olarak yorumlamak yerinde olacaktır. MGH’de insan hakları söyleminin 
şekillenmesinde her ne kadar konjonktürel ve tarihsel koşullar etkili olmasına 
karşın dini değerlerin korunmasına yönelik vurgu yapılması MGH’nde ontolojik ve 
anakroniktir. 
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KAVRAMSAL SANATIN TEKSTİL 
MALZEMESİ ÜZERİNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mustafa Gürgüler 

Öz 
Gelişen teknolojinin günlük yaşamı güvende tutacağı düşüncesinin yerini yaşanan iki 

dünya savaşlarının bıraktığı ağır travma ideal güzel arayışının anlamsızlaşmasına neden 
olmuştur sanat dünyasında. Empresyonizmin tetiklediği modern sanat anlayışı aslında 
günümüz çağdaş sanatının habercisi niteliğindeydi. Özellikle kübizmin parçalanmaya 
yönelik tepkisel yaklaşımı soyutlamanın kaplarını aralarken, Pieter Cornelis Piet Mondrian 
1912 sonrası Theo Van Doesburg tarafından kurulan De Stijl sanat hareketi ve oluşumunu 
destekleyerek temsili olmayan ve Neoplastisizm olarak adlandırdığı stili yaratmıştı. 
Devamında gelen sanat akımları ve sanatçıların çalışmaları tematik anlamdan başlayarak 
malzeme kullanımına kadar tüm kalıpları yıktı. Redy-made/hazır malzemeleri işlevinin 
dışına çıkartarak sanat objesine dönüştüren Henri-Robert-Marcel Duchamp öncü olarak ilk 
adımı atmıştır. Sonuç olarak kavramsal sanat adı altında yeni bir sanat anlayışı doğdu. 
Ortaya çıkan tepkisel sanatın temel fikri insanın farkına varmadığı rutin hayatında gündelik 
yaşam içinde olana dikkat çekmektir. Nesne ve felsefenin estetik ile ilişkisi sonucu ortaya 
çıkan bir sanat türü olmuştur kavramsal sanat. İmge görünmez olurken, kavram-düşünce 
malzemenin dili ile birleşerek estek algının ve bakışın sanatla olan ilişkisi sorgulanmaktır. 
Sanatçının düşüncesini aktarımında geleneksel malzemeden uzaklaşarak kendine uygun 
malzemeyi seçerek harekete geçmesi, klasik sanat anlayışından ayrılan en önemli özelliği 
olarak karşımıza çıkar. Tekstil malzemesi bu anlamda giyim kuşam, yüzey kaplama ya da 
sanayide farklı alanlarda kullanılan bir malzeme olmaktan çıkartılarak geleneksel anlamının 
dışında sanatçının elinde düşüncesini aktarmada önemli bir malzeme olarak yerini alır. 
Joseph BEUYS keçe malzemesini, Christo ve Jeanne CLAUDE ikilisi enstalasyon 
çalışmalarıyla tekstil malzemesini sanat objesi olarak değerlendiren sanatçı kişilikler olarak 
karşımıza çıkmaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Sanat, kavramsal sanat, tekstil, tekstil malzemesi, Chiristo. 
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EVALUATION OF CONCEPTUAL ART THROUGH TEXTILE 
MATERIAL 
Abstract 

The heavy trauma left by the two world wars, which replaced the view that the 
developing technology would keep daily life safe, has caused the search for the ideal beauty 
to become meaningless in the art world. The understanding of modern art triggered by 
impressionism had in fact the characteristic of the messenger of the today's contemporary 
art. In particular, while the reactive approach of cubism towards fragmentation opens the 
doors of abstraction, Pieter Cornelis Piet Mondrian created a non-representational style he 
named as Neoplasticism by supporting the De Stijl art movement and its formation, which 
was founded by Theo Van Doesburg after 1912. The art movements that followed and the 
works of the artists broke all patterns, starting from the thematic meaning to the use of 
materials. Henri-Robert-Marcel Duchamp took the first step as a pioneer by taking ready-
made materials out of their function and transforming them into art objects. Consequently, a 
new   understanding of art was born under the name of conceptual art. The main idea of the 
emerged reactive art is to draw attention to what is happening in daily life in the routine life 
that the person does not realize. Conceptual art has been a type of art that emerged as a 
result of the relationship between object and philosophy and aesthetics. While the image 
becomes invisible, the relationship of aesthetic perception and gaze with art is questioned 
by merging of the concept-thought with the language of the material. The fact that the artist 
goes into action by choosing the appropriate material for herself/himself through moving 
away from the traditional material in conveying her/his thoughts, appears as its most 
important feature that is distinguished from the classical understanding of art. Textile 
material in this sense is taken out of being a material used in clothing, surface coating or 
different areas of industry, and takes its place as an important material in conveying the 
thought of the artist, apart from its traditional meaning. Joseph BEUYS with felt material 
and Christo and Jeanne CLAUDE duo with their installation pieces appear as artist 
personalities who consider textile materials as art objects. 

Keywords: Art, conceptual art, textile, textile material, Chiristo 

1. GİRİŞ 
Sanatın kendi özgün dili içinde demokratikleşme çerçevesinde belli kalıpların, 

sanat akımı ve sanatçıların tekelinden çıkması gerekliliği önem kazanmıştır. Yeni 
yaklaşım insanın kendini ifade etmede özgürlüğünün sınırlarının nereye kadar 
gideceğinin keşfidir. Kavramsal sanatın ana fikri alışıla gelmiş olanın biçimsel 
yetkinlik arayışı ve yeni gelecek kurma arayışıdır. Çıkış noktasında Bauhaus 
ekolünün izleri de bulunmakla birlikte, tasarım, mimari, grafik gibi disiplinler arası 
ilişkilerin kurulması da temel alınmıştır. Yeni nesil sanatçılar geçmişe ait bir 
başkaldırı düşüncesiyle günümüz sanatını tanımlamak istemiştir.  
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Doğanın ve onun gizli dinamik güçlerinin en iyi biçimde ideal, kusursuz 
güzellik kullanımı kavramı Conceptual Art-kavramsal sanat tanımında anlam ve 
içerik değişikliğine uğramıştır.  Doğanın büyüsü ve saf güçleri ifade edilen imgeler 
güncel yaşamın yalınlığı ile neredeyse yer değiştirmiş yeni estetik algılar 
oluşturulmuştur. 

Doğasında bulunan eleştirel yaklaşım başta sanatçının kendisini, daha 
sonrasında sergilendiğinde çevresini ve son olarak tüm yaşamı sürekli sorgulayan 
bir tutumu onun bir protest yönünü de gösterir. Bu tutumu onun geleneksel sanatın 
sınırlarını yıkması, sanat anlayışının genişlemesi ile birlikte kavramsal sanatçı 
görüş ve düşüncelerinin tüm dünya ile entegre olmasını sağlamaktadır. Modern 
dünyanın devinimi, değişen hızlı teknolojik çözümlemeleri altında ezilmemeye 
çalışan, sömürülen insanı savunurken, bunu kullanan, teknolojiye ve sahiplerine 
başkaldırmaktadır.  

Çağdaş sanatın yayılım alanı ve sanatçıların çok fazla olması nedeniyle 
daraltılmış örneklem çerçevesinde sadece birkaç sanatçıdan söz etmeyi tercih 
edilmiştir. Tekstil malzemelerini devasa boyutlarda sınır tanımaz biçimde kullanan 
ilk örnek sanatçılardan sayılan Christo ve Jeanne CLAUDE önemli yere sahiptir. 
II. Dünya Savaşı sırasında düşürülen uçağından kurtulup tedavisinde keçeden 
faydalanılmasından etkilemiş ve bu nedenle Joseph BEUYS eserlerinde keçe 
malzemesine çok yer vermiştir. Christo için şehir sokaklarından çöl ve vadilere 
kadar herhangi bir alan, fikirleri için tıpkı bir ressamın tuali, bir yontu sanatçısının 
sert malzemesi bir çalışma alanı-mekânı hâline gelirken. Bir başka kavramsal sanat 
anlayışını savunan Joseph BEUYS ise piyano enstrümanını konser salonu 
bağlamından kopartarak özgürleştirdiğini ifade ya da keçenin üstünde bir Kızıl Haç 
işareti yerleştirmek suretiyle bir kurumun, bir politik düşüncenin eleştirisini yapar. 

2. TEKSTİL VE KAVRAMSAL SANAT İLİŞKİSİ 
Bedenin doğa karşında zayıflığının yarattığı sorunların ortadan kaldırılması 

amacıyla ihtiyaçtan gelişen tekstil malzemesi ile olan ilişkimiz neredeyse insanlık 
tarihi ile aynı paralellikte gelişti. Günümüzde ise vücudumuzun tamamlayıcı bir 
parçası olduğunu nerdeyse unutmuş gibi yaşamaktayız. Tekstil adını verdiğimiz 
doğal ve yapay liflerden çeşitli dokuma, örme ya da hayvanların yünlerinden 
keçeleştirme yöntemleriyle elde ettiğimiz kumaşların doğa şartları karşısında basit 
bir koruyucu işleve sahip giysi formunda kullanmayı öğrendik. Giyim olgusunun 
zamanla statü belirleyici, sınıf farklarını yaratması, fonksiyonel amaçlı ürünlere 
dönüşüp ekonomik değer kazanması giyinmenin anlamını zenginleştirdi. Tekstil 
endüstrisi sadece giyimle sınırlı kalmamış, yaşam alanlarımız olan mimariyi de 
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kapsayarak farklı disiplinler ile de ilişki kurmuş ve çağdaş insanının varlık ve statü 
simgesi olmuştur.    

Modern sanatın ortaya çıkışı ile doğal ya da yapay yöntemler ile elde edilen 
teknoloji ürünü tekstil malzemesi kendine sanat aracılığı ile endüstriyel 
kullanımının ve en önemli görsellerinin sergilendiği giyim modasının da dışında bir 
yer edinmiştir. Sanatın evrensel dili içinde kendine bir konum bulmuş olması, 
malzemenin olanaklarının da sanatçılar tarafından keşfedilmesi yeniçağın estetik 
algısını biçimlendirmede önemli bir katkı sağlamıştır ki bu sonucu neoplastikizm 
olarak isimlendirebiliriz. 

“Neoplastikizmin Mirası De Stijl'in sanatçıları, Birinci Dünya Savaşı'nın 
travmasına bir tepki olarak ideal düzen anlayışına derinden inandılar. Bireysel 
olma yerine küreselleşme kavramından etkilenerek, fikirlerini ifade etmeye ve hem 
mistik hem de sanat eserleri üretmeye çalıştılar. İşlevsel. Tasarımlarının sadeliği, 
Newman ve Reinhard'ın herhangi bir kendini ifade etme kanıtı olmayan tek renkli 
resimleri gibi, takip eden birçok sanatçıyı etkiledi.” (Anapur, 2022). 

Sözlü ifade biçimi dışında iletişim kurmada kullandığımız sanat için 
modernizim felsefesi altında yeni bir görsel ve estetik dil doğmuş oldu.  

Tekstilin doğası gereği üretiminde insan elinin, sonraları gelişen teknoloji ile 
makinelerin üretim aşamasında kullanımı nedeniyle geleneksel bir yönünün olması 
sanat ile ilişkilendirilemese de zaman içinde özellikle 1960 yılların başında 
kavramsal sanat anlayışının ortaya çıkması bu olumsuz bakış açısını ortadan 
kaldırdı. Veiteberg, el sanatları ile görsel sanatlar ardındaki ilişkiyi ara bir alan 
olarak tanımlar: “…gelenek ve ihlal arasındaki boşluğun yanı sıra zanaat temelli 
sanat ile sanat arasındaki boşluk fikir temelli sanat. Sonuçta hem stil hem de 
sanatsal ifade giderek daha fazla hâle geldikçe ve daha karmaşık, yeni ifade 
biçimleri geleneksel tekniklerin yanına geldi.”  

Tekstil malzemesi ilk kulanım amacının dışına çıkarak 20. yüzyıl ve sonrası 
gelişen sanat anlayışı ile birlikte ortaya çıkan büyük Avangard hareketlerin 
doğumunu sağladı. Bu yaklaşım özellikle kumaş ve türevlerini sanat tasarımlarının 
içinde kullanan Christo ve Jeanne Claude gibi enstalasyon sanatçıları için zengin 
bir malzemeye dönüştü. Böylece sanatsal ifadenin yeni biçimini arayan bu bakış 
açısı, soyutlamanın saflığı ve ona ulaştığı metodik uygulamaları ile zamanımızın 
sanat ve felsefe ile ilişkisine kavramsal sanat adı altında yeni bir boyut kazandırdı. 
Bu aynı zamanda Chirsto tarafından resim, mimari ve tasarım kavramına farklı bir 
üç boyut kazandırıldı. Malzemenin doğası gereği tasarım sonrası uygulamasının 
doğa ile bütünleşmesinin ürkütücü boyutta olması aynı zamanda yeni estetik bir 
endişenin izlerini de taşımaktadır.   
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Prof. Sefa ÇELİKSAP Sanatta Yeterlik Tez jürisi sırasında yaptığı sözlü 
yorumda (2022); “Ütopik idealleri ve soyutlamanın temsili niteliğine ilişkin 
anlayışı nedeniyle düşüncelerinin, tepkilerin, soyutlamanın ya da herhangi bir 
düşüncenin plastik ifadesi aşamasında resim, heykel sanatından farklı bir durum 
oluşur. Kavramsal düşünce bağlamında sanat objeleri üretiminde kumaş ve farklı 
türevlerinin malzeme olarak kullanılması sanatçının ve izleyenin dünya görüşü 
üzerinde etkisi yadsınamaz. Bu anlamda tekstil ve tekstil ürünlerinin kavramsal 
sanat anlayışı bakımından çağdaş sanatçıların elinde çok zengin renk, form 
oluşturma, doku yaratmada kıvrak bir malzemeye dönüşmesi tesadüf sayılmaz. Bu 
ortaya çıkan yeni durum giyim anlamında ele alındığında giysi modası tasarımı 
dışında giyilebilir sanat giysisi formları (Werable Art) ile kavramsal sanat 
gerçekleştirilebilir.” (Çeliksap, 2022). 

Kavramsal tekstil sanatı, başta kumaş olmak üzere keçe, aplike, nakış, boyama 
gibi tekniklere ek olarak ip, halat, naylon, kâğıt gibi malzemeler kullanılarak bir fikir 
üç boyutlu hâle getirilebilir. Sanat eseri tarafından ifade edilen fikre daha farklı bir 
anlamda önem vererek, kavramsal tekstil sanatı üretmek için karma medya teknikleri 
de tekstil ve tekstil olmayan malzemelerin kullanımı geniş bir ifade aracı hâline 
gelmektedir. Bu durum sanatın klasik estetik anlayışının dışında onun arkasındaki 
dile odaklanan konsepte dayalı sanat anlayışına dayanmaktadır. Tekstil sanatçılarının 
kavramsal tekstil ürünleri yaratmak için çeşitli materyaller ve teknikleri keşfetmeleri, 
izleyiciyi farklı yorum ve düşünce disiplini içinde sorgulamaya iten bir platform 
sağlamaktadır. Ancak bu yaklaşım tekstil malzemesi sadece kavramsal sanat ile 
sınırlı kalamaz. Sinema, tiyatro, opera, bale gibi farklı görsel sanatlar içinde yer alan 
dekor, kostüm, mekân tasarımları gerektiren hâllerde senaryo sınırlayıcılığı 
doğrultusunda farklı bir görsel zenginlik sağlar. 

Sanatçıya ve tasarımcıya ait özgün düşüncenin klasik sanat bakış açısından 
kurtulması ve yeni ifade boyutu kazanması açısından bakıldığında Oxford Felsefe 
Sözlüğü tanımına baktığımızda kavramsal sanat: Nominalizm ile gerçeklik arasında 
olan, felsefenin doktrinidir. Ve evrensel varlığın, sadece kavram ile 
gerçekleşebileceğini ve hiçbir dış görüntü ya da var olan gerçeğin sahibi 
olmadığını açıklar (Blackburn, 1996) biçiminde tarif edilmiştir.  

İki ismin bir arada anıldığı Christo ve Jeanne CLAUDE tekstil malzemesinin 
sonsuz hareket, esneme, dikişi tekniği ile ekleme yapılarak çoğaltımı, renk ve ışığı 
kırma-yansıtma özeliklerini keşfederek kavramsal tekstil sanat düşüncesi 
doğrultusunda ilk uygulamaları gerçekleştiren sanatçılar olarak kabul edebiliriz. 
Eserlerinin boyutları, kapladığı alanlar, şehir merkezlerinde veya doğa içinde 
şaşırtıcı derecede yerleştirilmiş olması, onu izleyen kişilerin yaşam alanlarına 
yapmış olduğu estetik müdahale ile bütünleşmesini sağlarken, toplumu ve bireyi 
bir sorgulamaya iterek gerçekleri algılamasını sağlamaktadır. Doğa ve yaşam 
merkezlerinde oluşturulan şaşırtıcı ütopik görünüm insan eliyle yaratılmış bir 
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sinematografik dünyanın içinde farkındalık sağlayarak sanatın boyutlarını 
geliştirmektedir. Sanatsal ifadenin yeni biçimini arayan yeni bakış noktası başta 
resim olmak üzere tasarım kavramı ve yeni felsefi oluşumlar olarak kabul 
etmemize zorlamaktadır. Eserlerine baktığımızda karşımıza devasa bir soyutlama 
mücadelesinin çıktığını görmekteyiz. Örterek veya giydirme yöntemiyle bir 
toplumsal düzen ve uyum getirme çabasının avangart yaklaşımıdır. 

 
Fotoğraf 1. Christo ve Jeanne CLAUDE, 70'lı yılların başında Colorada'da "Curtain 

Valley” (Perde Vadisi) projesini hayata geçirdi. 

Sanatçı binaları giydirme, doğa üzerinde planlama yaparken hiçbir zaman için 
bina ve nesnelerin şeklini değiştirmedi, üstlerini örterek izleyende merak 
uyandırmayı hedefledi.     Başlarda küçük objeler, kutu, şişe gibi hazır malzemeleri 
paketledi. "Paketleme sanatçısı” tanımını reddeden Christo, Sanatının anlamını 
izleyene bıraktığını belirtiyordu.  Biyografisini kaleme alan David BOUNDON, 
Christo nesneleri "saklayarak, ortaya çıkardığını” ifade ettiğini belirtmiştir. 

“Central Park'ı turuncu kumaştan yapılmış “kapılar” ile doldurarak tüm 
dünyada sanat yarattılar; California'da naylon panellerden 25 millik bir çit inşa 
etmek; ziyaretçilerin bir İtalyan gölü boyunca yürümesine izin veren bir yapı 
geliştirmek ve Roma'nın antik duvarlarını plastik örtüler ve iplerle sarmak. Christo 
çalışmaları hakkında açıklamalar yapmıyor (son zamanlarda Sunday Times'a 
“Güzel şeyler yapıyoruz, inanılmaz derecede yararsız, tamamen gereksiz” demişti) 
ve onun zamansız ölümünden önce Jeanne CLAUDE daha da az açıklayıcıydı. 
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Yine de daha geniş projelerini, peyzajın kendisiyle ilişkimizi değiştirme girişimi 
olarak görmemek zor, böylece bizi dünyaya yepyeni bir bakış açısına açıyor. 
İşlerin hepsi geçici olabilir, arkasında yatan hırs sınırsızdır.” (Mugan, 2021). 

 
Fotoğraf 2. Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı eskiz çalışması. 

 
Fotoğraf 3. Christo, ölmeden önce Fransa'nın başkenti Paris'teki Zafer Takı'nın 

paketlenmesi üzerinde çalışıyordu. Eylül 2021'de gerçekleşmesi düşünülen 
enstalasyonda, Paris'in simgelerinden biri olan Zafer Takı'nın 25 bin metrekare 

gümüş mavisi renkte polipropilen kumaş ile kaplanması ve 7 bin metre 
uzunluğundaki kırmızı kurdele ile bağlanması planlanıyordu. Doğal bir ölüm 

nedeni ile hayata veda etmesiyle son projesini görememiş oldu. 
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Fotoğraf 4. Reichstag -Belediye Binası eskiz. 

 
Fotoğraf 5. Berlin. Reichstag -Belediye Binası giydirmesi, Christo. 

Sadece Christo tarafından gerçekleştirilecek olan sanat çalışmaları için özel 
sipariş üzerine çalışan tekstil malzemesi üreten fabrikalar bulunmaktadır. Binlerce 
metre üretilen sentetik kökenli kumaşların doğanın olumsuz etkilerine karşı 
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dayanıklı olması gerekmektedir. Tekstil malzemesinin işlevi dışında kalan ışığı 
kırma, esneme, farklı kıvrımlar yaratarak hareket etme özelliği sanatçının ilgisi 
çekmektedir. Bu aslında birçok malzemede olmayan bir hareket sağlayan özelliktir. 
Kendi sanatının temeline özgürlük kavramını yerleştiren sanatçı için malzemenin 
sonsuz gibi duran özellikleri çalışmalarını dev boyutlarda gerçekleştirmesine 
olanak tanımaktadır. İnsana ait yaşam alanları olan şehir içinde bulunan parklar, 
insanın ulaşması zor olan doğal alanları örterek, sararak, yeniden şekillendirmek, 
sanatçının siyasi bir duruş olarak da yorumlanır. "Arazi sanatının" bir temsilcisi 
olan Christo ve Jeanne CLAUDE ile birlikte binaları bir sanat eserine 
dönüştürülmesi ile hiç kimsenin sahip olamayacağı bir durum yaratan sanatçı, 
aslında kapitalist sitem içinde ya da farklı bir ideolojiler altında yönetilen 
ülkelerdeki sahiplenmeyi protesto etmektedir. Bu felsefi düşünce doğrultusunda 
fikrini sonuna kadar savunan Christo'nun açık alandaki büyük çaplı projeleri sadece 
kısıtlı bir süre için, parasız olarak izleyiciye sunuldu. “Christo, Reichstag'ı 
giydirmesinin ardından sanatına ilişkin yaptığı açıklamada, eserlerinin "Bir süre 
sonra kaybolmasının, estetik konseptin bir parçası olduğunu" söylüyordu. 
Eserlerine işaret eden Christo, "Böylelikle özgürlük ile kök salıyorlar, zira 
özgürlük sahiplenmenin düşmanıdır ve sahiplenme aynı zamanda devamlılık 
anlamına gelir" diyordu (Reucher, 2020). 

Chiristo kavramsal tekstil sanatını arazi sanatıyla birleştirerek devasa 
boyutlarla oluşturduğu eserleriyle farklı mekân etkilerinin yarattığı duyularını 
izleyici üzerine aktarırken, farklı bir malzeme olan protein kökenli, hayvansal bir 
ham madde olan yün-keçe tekstil malzemesi Joseph BEUYS tarafından sanat objesi 
olarak kullanılmıştır.  

Aksiyomlara dayalı; yeni teoremler üretmekle ilgili mantıksal çıkarım 
kuralları içeren biçimsel sistem olarak tanımlayabileceğimiz bir görüm altında yani 
aksiyomatik olarak tanımlayabileceğimiz şekilde yaratma düşünce ile başlar demek 
doğru olacaktır. Ancak birçok sanatçı için ve özellikle de Joseph BEUSY ve sanat 
etkinleri için bitmiş bir çalışmadan daha çok fazlasını içinde barındıran anlamına 
gelir. Eylemleri dahi tek başına bşr sanat çalışması olarak değerlendirilmektedir.  
Aynı şekilde, konuşma = heykel. J. BEUYS, “Adımı yazarken bile çiziyorum” 
düşüncesini savunmaktaydı. 
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Fotoğraf 6. “Beuys, Infiltration Homogen für Konzertflügel, der Größte 

Komponist der Gegenwart ist das Contergankind, Division the Cross (1966). 
Piyanoyu konser salonu bağlamından kopartarak özgürleştirdiğini ifade 

etmektedir. 

Kavramsal sanatın düşünce ile ilintisi açısından en önemli çalışmalardan biri 
olan keçe kaplı piyano heykel çalışması önemli bir örnektir. Altı numaralı görsel 
verilen örnekte gerçekleştirdiği sanat çalışmasında J. BEUYS, piyanonun maddesel 
varlığının ortadan kalkması görünmez piyano ile yeryüzünün bedenine ait ilahi 
sesin algılanabilir olması arasında dolaysız bir bağlantı inşa etmeyi amaçladığını 
göstermek istemiştir. (Görünmez piyano kavramı BEUYS’a ait değildir. Sanat 
tarihinin farklı dönemlerinde örneklerine rastlanan motiflerdendir. Bu örneklerden 
biri de Max Ernst’in Roma’da işkence edilerek şehit edildikten sonra Azize 
mertebesine yükseltilen Azize Sesilya’yı konu edinen Saint Cecile, Le Piano 
Invisible (1923) adlı tablosudur.) (Beuys, 1966) 

J. BEUYS gerçekleştirdiği eser hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri 
kullanır: “… piyanonun sesi susturulmuştur. Ses üretici bir enstrüman olan piyano 
çalınmadığında sessizdir ama hâlâ ses çıkarma potansiyeline de sahiptir. Fakat 
hiçbir ses çıkarma olanağı olmadığında sessizliğe mahkûm edilmiş demektir. 
Toplumun sessizliğinden ve evrimin bir sonraki adımını atamamasından doğan acil 
duruma işaret eden kızıl haç, yapıtın insanla ilişkisini kurar. Böylesi bir nesnenin 
amacı estetik bir ürün olmak değil tartışma uyarıcı olmaktır. Bize insanlığın 
konuşmayı yavaş yavaş öğrenmek zorunda olduğunu bildirir. Her şey, olumsuz 
olan şeyler de hatta dilin ötesindeki şeyler de ifade edilmelidir.” (Beuys, 1996). 
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Fotoğraf 7: J. BEUYS. 

“Amerika’dan Hoşlanıyorum ve Amerika da Benden Hoşlanıyor” (1974) 
(MSXLABS, 2012) 

Sonuç olarak sanat içinde yer alan farklı ifade biçimlerini geliştirerek, tekstil 
olgusuna ve materyallerine olan işlevsel yaklaşımı, kavramsal ve estetik değerler 
çerçevesinde ele alınmış ve tekstil, sanat ve zanaatın iş birliği ile, sanatın oluşumuna 
yön veren yorumlar üzerinden hareket edilerek bir sonuç elde edilmiştir. 

 
Fotoğraf 8. Mustafa GÜRGÜLER. “İzler” serbest tekstil malzemesi. 
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Adalar Kültür Derneği 4 -11 Temmuz 2020. 

Kavramsal sanat tasarımı düşüncesiyle gerçekleştirdiğim “İzler” isimli serbest 
tekstil çalışmada çevreye karşı üstlendiğim duyarlı yaklaşım, malzemenin tüketim 
ömrünü uzatarak, serbest tekstil tekniği ile zamana karşı koyabilme heyecanımı 
çalışmaya yansıtmak istedim. İzleyici ile eser arasında bir deneyimleme süreci 
yaratarak akışkan bir yeniden tanımlamaya olanak sağlamaya çalıştım. Devam 
etmekte olan sanat çalışmalarımın temelinde, sanatın sunumu ve algılanması 
süreçlerini malzeme aracılığıyla farklı boyutlara evrimleştirilmesidir. Yenilik 
arayışı içeren temel yaklaşımım ile deneysellik ve rastlantısal yaratı sürecinde 
merak, heyecan ve motivasyonu arttırmasını hedeflerken bir yandan da çözülmesi 
gereken birçok sorunu beraberinde getirmesidir. Siyah fon üzerinde kontrast 
oluşturacak biçimlerde canlı renkler kullanarak farklı soyut görsellerin içinde 
dokumanın tekstil kimliğinden kurtularak resmin bir parçası olması gibi mesajlar 
her eserde farklı bir hikâye ile devam etmektedir. 

Modernizm akımıyla başlayıp, Marcel DUCHAMP tarafından hazır 
malzemeler ile devam eden, kavramsal sanat çerçevesinde anlatımlar, tekstil 
malzemesine yönelik çalışmalara klasik anlayışın dışında yeni bir sanatsal kimlik 
niteliğindedir. Tekstil malzemesinin olanaklarıyla, kavramlar ve teknikleriyle, 
özgün sanat yapıtları üretebilmek için, sanatçılar görerek, duyarak, dokunarak 
hissetmektedirler. Üretmek için algılarını yoğun bir biçimde kullanmak, soyut ve 
somut malzemelerle sorgulamak zorunlu bir süreçtir.  

Ülkemizde Güzel Sanatlar kapsamında yer alan Tekstil, Dokuma, Baskı, 
Giyim ve Moda gibi bölümler adı altında üniversitelerde birçok eğitimci 
“Kavramsal Sanatın Tekstil Malzemesi Üzerinden Değerlendirilmesi” 
çerçevesinde öğrenciler ile birlikte araştırma, uygulama ve sergileme 
gerçekleştirmiş olsalar da bu alanda istenilen bilgi ve ilgi seviyesine ulaşmakta 
güçlük çekmektedir.  

Tekstil ve kavramsal sanat ilişkisine ek olarak Giyilebilir Sanat adını 
verdiğimiz kavramsal giysi formları hakkında konuyu dağıtma endişesi nedeniyle 
özellikle makale çalışmasında yer verilmemiştir. Bu alanda danışmanlığı Doç. 
Harika TOKA tarafından yapılmış Sefa ÇELİKSAP tarafından hazırlanan “Giyside 
Gerçek Üstü Arayışlar” başlık Yüksek Lisans tez araştırması başlangıç için önemli 
bir kaynaktır. 
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ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MODERN 
MÜZESİ GİRİŞ MEKÂNININ 

GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMLE ANALİZİ 

Gamze Yalçin - B. Burak Kaptan 

Öz 
Göstergebilim, görsel öğelere yüklenmiş birtakım anlam ve altındaki gizil dilin açığa 

çıkarılmasını sağlamaktadır. Her görsel oluşum, ilk ifade ettiği anlamın dışında görenin 
zihninde çeşitli anlamlar yaratma potansiyeline sahiptir. Bu anlamlar göstergenin 
bulunduğu yere ve zamana göre değişebileceği gibi kişinin kültürel-çevresel deneyimleri, 
fiziksel-psikolojik durumu gibi belleğindeki çağrışımları etkileyen niteliklere göre de 
çeşitlenmektedir. Göstergenin nerede ve nasıl sunulduğu kişinin anlamlandırma sürecini 
doğrudan etkileyen en önemli öğelerden biridir. Çünkü göstergeler sunulduğu şekli ile 
içeriğinde çeşitli anlamları barındıran toplumsal ve kültürel değerlerin etkisini taşımaktadır. 
Bu araştırmada, bir anlamda göstergelerle yapılandırıldığı görülen Eskişehir Odunpazarı 
Modern Müzesi (OMM) seçilmiştir. İç mekâna yönelik yapılan araştırmada; yapının ön 
izlemesi niteliğindeki giriş mekânına odaklanılmıştır. Her binada olduğu gibi bu binanın da 
giriş bölümü kullanıcıya yönelik önemli anlatım değeri olan göstergelerle tasarlanmıştır. 
OMM girişinin işlevi bağlamında yüklendiği anlam ve kodlanmış değerlerin nasıl bir 
söylemle temsil edildiğini analiz etmek hedeflenmiştir. Giriş mekânındaki müze 
gereksinimleri doğrultusunda yapısal ve estetik öğeler; işlev, mekânsal organizasyon, 
malzeme ve biçim olmak üzere göstergebilimsel açıdan çözümlemeli bir yaklaşımla 
irdelenmiştir. Çözümleme, çağdaş göstergebilimin temelinde bulunan Ferdinand de 
Saussure ve Roland Barthes’in kuramsal bakış açısını oluşturan; Umberto Eco’nun da 
mimari göstergelerin anlatım – içerik paralelinde anlamlandırılmasında kullandığı 
“düzanlanlama ve yananlamlama” ikiliği üzerinden yapılmıştır. Göndergesel bütün, 
çözümleme yöntemi ile parçalara ayrılarak işlevle-söylem arasındaki değerlerin yorumlanıp 
yeniden düşünsel kurgusu yapılmıştır. Bu doğrultuda, müzenin tarihi çevresiyle kurduğu 
yerel ilişkinin, giriş mekânındaki iç mekân tasarımında gösterge bağlamı taşıyıp taşımadığı 
çözümlenmiştir. Sonuç olarak görülmüştür ki; iç mekânın yapısını oluşturan öğeler işlevsel 
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ve estetik kaygıların dışında kullanıcıya anlamsal düzeyde ileti gönderme amacını da 
taşımaktadır. Özellikle içerisindeki sanatsal, kültürel ve bilimsel değer kodlarıyla yüklü 
eserlerin sunulduğu müze kimliği taşıyan yapılarda mekânın kendisi ziyaretçiyle iletişim 
kurma düzeyindeki bir gösterge niteliğindedir. Bu iletişim de ilk olarak; henüz mekân 
içerisindeki sergilere ulaşmadan, yakın çevresiyle doğrudan ilişkili olan giriş mekânında 
başlamaktadır. Bu çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 
İçmimarlık Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı’nda bulunan İç Mekân Tasarımında 
Analitik Yaklaşım adlı dersin kapsamında yürütülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi, İçmimarlık, Giriş 
Mekânı, Göstergebilim 

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI MODERN MUSEUM ENTRANCE SPACE 
ANALYSIS BY SEMIOTIC METHOD 

Abstract 
Semiotics enables to reveal a set of meanings loaded on visual elements and the 

hidden language underneath. Every visual formation has the potential to create various 
meanings in the mind of the seer, apart from the meaning it first expresses. These meanings 
can vary according to the location and time of the sign, as well as the characteristics that 
affect the connotations in the memory such as the cultural-environmental experiences of the 
person, his physical-psychological state. Where and how the indicator is presented is one of 
the most important elements that directly affect the interpretation process of the person. 
Because the indicators, as they are presented, carry the influence of social and cultural 
values that contain various meanings. In this research, Eskişehir Odunpazarı Modern 
Museum (OMM), which is seen to be structured with indicators in a sense, was chosen. In 
the research conducted on the interior; The focus is on the entrance area, which is a preview 
of the building. As in every building, the entrance section of this building is designed with 
indicators that have an important expressive value for the user. It is aimed to analyze the 
meaning of the OMM input in the context of its function and how the coded values are 
represented with a discourse. Structural and aesthetic elements in line with the museum 
requirements in the entrance area; function, spatial organization, material and form were 
analyzed in terms of semiotics with an analytical approach. Analysis is the theoretical point 
of view of Ferdinand de Saussure and Roland Barthes, which is the basis of contemporary 
semiotics; It is made over the duality of " denotation and connotation", which Umberto Eco 
also uses to make sense of architectural signs in parallel with expression and content. The 
referential whole was divided into parts with the analysis method, and the values between 
function and discourse were interpreted and reconstructed intellectually. In this direction, it 
has been analyzed whether the local relationship that the museum establishes with its 
historical environment has an indicator context in the interior design of the entrance area. 
As a result, it was seen that; The elements that make up the structure of the interior, apart 
from functional and aesthetic concerns, also have the purpose of sending messages to the 
user at a semantic level. Especially in buildings bearing the identity of a museum where 
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works loaded with artistic, cultural and scientific value codes are presented, the space itself 
is an indicator at the level of communication with the visitor. In this communication, first; 
It starts at the entrance area, which is directly related to its immediate surroundings, before 
reaching the exhibitions inside the space. This study was carried out within the scope of the 
course called Analytical Approach in Interior Design, which is in the Proficiency in Art 
Program of the Department of Interior Architecture, Department of Graduate Education of 
Eskişehir Technical University. 

Keywords: Eskişehir Odunpazarı Modern Museum, Interior Architecture, Entrance, 
Semiotics 

1. GİRİŞ 
Göstergeler, toplumsal yaşamda iletişimin kurulmasına yönelik; düşüncenin 

zihinsel düzeyden çıkarak alıcıya ulaşması için üretilen her türlü aracı ifade 
etmektedir. İletişimde etkili bir gösterge, kullanıldığı yere, zamana ve kullanım 
biçimine göre algıyı uyaran niteliklere sahiptir. Bu şekilde göstergenin temsil ettiği 
anlam, doğrudan veya dolaylı olarak alıcıya iletilmektedir.  

Müzeler kültürel, bilimsel ve sanatsal değer kodlarıyla yüklü göstergelerin 
ziyaretçilere aktarımında işlev gören yapılardır. İçerisindeki birçok göstergeyi 
alıcıların algısına sunan ve aynı zamanda mimari boyutuyla da kendi başına bir 
gösterge niteliği taşıyan önemli mekânlardır. Göstergebilimsel yaklaşım, bu 
mekânların işlevsel ve biçimsel olarak; temsil ettiği değerlerin, ziyaretçide 
uyandırdığı algının, belirttiği anlamın ve anlamın ötesinde sembolize ettiği 
söylemlerin çözümlenmesini sağlamaktadır. Mimari mekânı oluşturan tüm parçalar 
tek veya bütünsel hâlde anlamın oluşumunda aktif rol oynamaktadır. Analitik 
felsefenin kurucusu olarak kabul edilen Gottlob Frege’nin; “Sözcüklerin ancak 
tümce bağlamında gönderimleri vardır. Şu hâlde bizim sorunumuz sayı sözcüğünün 
geçtiği tümcenin anlamını açıklamaktır” şeklinde belirttiği üzere cümlenin ifade 
ettiği söylem sözcüklerin anlamından geçmektedir (Frege, 2007: 155). Mimari bir 
bütünün de anlamını çözümlemenin yolu parçaların anlamlarına erişmektir. Bu 
doğrultuda, araştırmanın kapsamı yapının giriş mekânı özeline indirgenerek; iç 
mekân tasarımındaki öğelerin göstergebilimsel çözümlemesinin yapılması 
hedeflenmiştir.  

Giriş mekânı, mimari bir yapıda içerisi ile dışarı arasındaki ilişkilerin 
kurgulandığı bağlantı ve başlangıç noktasıdır. Cristian Norberg Schulz’un “içerisi 
ve dışarısını ayırt etmek ve anlamlı ilişkiler yaratmak için orijinal araçlar” 
(Norberg Schulz, 1988: 33) olarak tanımladığı kapı ögesinden, Herman 
Hertzberger’in, “hoşgeldin ve hoşçakallar için bir yer yaratma” (Hertzberger, 1991: 
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35) şeklinde ifade ettiği eşik düzlemine kadar işlevsel ve anlamsal içeriğe sahiptir. 
Yapının karakterini ve işlevini temsil eden bir önizleme aracı niteliğindeki giriş 
mekânı, yapı içerisindeki eylemler hakkında da bilgi verme potansiyeline sahiptir. 
Her yapı kimliğine uygun mekânsal gereksinimlerle tasarlanarak işleve paralel 
şekillenmekte ve yapının yakın çevresiyle ilişkisinin kurulmasında etkin 
olmaktadır. Bu yönüyle giriş mekânı içerideki kullanımlardan dış çevrenin 
koşullarına kadar birçok anlamı taşıyarak; görenin zihninde çeşitli çağrışımları 
uyandıran ve görsel iletişimi sağlayan bir gösterge değeri taşımaktadır. 
Araştırmada seçili müzenin giriş mekânı tasarımındaki öğelerin göstergebilimsel 
çözümlemesi; mekânsal gereksinim, yapının çevresiyle olan ilişkisi ve mimari 
karakteri doğrultusunda değerlendirilmiştir.  

Göstergebilimsel çözümlemede herhangi bir ileti aracının işlevi ilk anlamda 
gösterge değerindedir. Roland Barthes bu önermeyi yararcı kökene dayandırarak 
gösterge-işlevler olarak adlandırdığı bir terimle açıklamaktadır. Çünkü Barthes’e 
göre “toplum bulunan her yerde, her kullanım kendisinin göstergesine dönüşür” 
(Barthes, 2012: 49). Bunun anlamı; ortaya çıkan herhangi bir nesnenin varoluş 
amacıyla özümsenmesi ve ilk akla gelen anlamın bu amaca bağlanmasıdır. Barthes, 
göstergenin bir kez var olduktan sonra yeni işlevselleştirmelerle biçim değiştirmiş 
ikincil anlamlara sahip olabileceğini de dile getirmektedir. Yinelenerek 
oluşturulmuş ikinci anlamdaki bu işlev yananlam düzleminde değerlendirilir 
(Barthes, 2012: 49).  Böylece Barthes, göstergenin ortaya çıkma amacını taşıyan 
temel işlevini Ferdinand de Saussure’ün de belirttiği gibi bir düzanlam düzeyi 
olarak nitelemektedir. Düzanlam düzeyinde, gösteren doğrudan özel bir nesne 
konumunda biçimlenerek neye gönderme yaptığını açıkça algılatmaktadır. Fakat 
buna ek olarak yananlam düzeyindeki göstergeler, kültürel kodlarla 
tanımlanabilecek anlamlara da gönderme yapar (Gottdiener, 2005: 30-31, Aktaran 
Bircan, 2015: 20). Buna örnek olarak Umberto Eco; yemek yerken kaşığın 
kullanımının yalnızca yiyeceği ağıza götürme işlevini yerine getirmeye 
yaramasından kaynaklanmadığını aynı zamanda işlevin gerçekleştirileceğine dair 
bir ileti oluşturduğunu ve bunu görenlerin gözünde de belli kurallara uygun olan bir 
yemek kültürünün göstergesi olduğunu söylemektedir. Eco’ya göre, göstergesel 
nesneler kullanılmadıkları durumlarda bile olası bir işlevi niteleyen ve bir eylemi 
başlatmayı algılatan iletiler oluştururlar (Eco, 2019: 20). Bu bağlamda, bir 
gösterge; ilk algılanan düzanlamının dışında kültürel, çevresel ve kişisel değer 
kodlarının etkisinde anlamlandırılan gizlenmiş veya temsili olabilecek yananlamlar 
taşıyabilmektedir.  
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Gösterge sistemindeki anlamların üretilmesi, üretilen anlamların saptanması 
ve yorumlanması; göstergede etkin olan çeşitli faktörlerin birbirleri ile olan 
etkileşimini mantıklı bir kurama dayandırmayı gerektirmektedir. Saussure ve 
Barthes, göstergeyi kaçınılmaz olarak temelde gösteren-gösterilen ikilisinin 
birleşimiyle ele almıştır. Barthes, gösterenin anlatım düzlemini, gösterilenin ise 
içerik düzlemini oluşturduğunu ifade etmiştir (Barthes, 2012: 47). Umberto Eco ise 
göstergeyi tanımlamak için doğrudan “anlatım-içerik” ikilisini getirmiştir ve 
göstergeyi bir şeyin anlamlı biçimde yerini alarak temsil eden her şeyin olabileceği 
bir “yerine geçme” sistemi içerisinde tanımlamıştır. Bu sistemde; anlatım gereçler 
kullanılarak aktarılan bir “biçime” sahiptir. Anlatımdaki gereçler değiştikçe de 
biçim değişmektedir. Anlatıma bağlı oluşan anlam ise içeriği tanımlar. Kültürel 
uzlaşımla kurulan anlatım-içerik ilişkisinde; anlatının içeriği kültürel kodların 
sonucudur. Eco, göstergeyi anlamlandırırken ‘kodlar, alt kodlar, düz anlam, yan 
anlam’ kavramlarını kullanmıştır. Eco’ya göre simgesel yönden kuvvetli bir 
anlatım biçimine sahip olan görüntü yananlamlar oluşturur, gören kişi ise kültürel 
kodlar aracılığıyla bu yananlamları algılar” (Çağlar, 2012: 26). Bu doğrultuda 
mekânın tasarımındaki her parça ilk anlamda işlevsel bir nitelik taşısa da belirli 
faktörlerin etkisini taşıyan, belli bir durumu işaret eden ve yoruma açık ikincil 
anlamları da içerebilmektedir. Bir iç mekândaki gereksinime yönelik gereçlerin 
işlevlerini belirten düz anlamı dışında; tasarımın anlatım biçiminden kaynaklı 
oluşan yan anlamlar göstergebilim yöntemi ile saptanarak yorumlanabilmektedir. 

2. YÖNTEM 
Çalışma alanı olarak seçili müzenin giriş mekânını; Umberto Eco’nun 

göstergebilim kuramı çerçevesinde, göstergelerin anlatım biçimi ile oluşan 
içerikteki düz anlam ve yan anlam düzeylerinde analiz etmek amaçlanmıştır. 
Umberto Eco’nun gösterge yaklaşımındaki kültürel kodların okunabilmesi için 
mimarinin bulunduğu çevre ile birlikte irdelenmesi, çevresel ve kültürel faktörlerin 
değerlendirilmesini de gerektirmektedir. Bu amaçla öncelikle müzenin bulunduğu 
çevrenin de analizi, kültürel okumaları ve konu ile ilgili literatür taraması 
yapılmıştır. İkinci aşamada ise müzenin giriş mekânındaki iç mekân öğeleri 
işlevsel ve estetik değerleriyle parçalara ayrılarak; işlevle ilişkilendirilen düz anlam 
ve kültürel/çevresel/algısal düzeyde açığa çıkan yan anlam çözümlemeleri 
yapılmıştır. Mekânsal gereksinime yönelik işlevsel tasarım öğeleri form, renk, 
doku, malzeme gibi estetik ölçütlerin kültürel kodlar çerçevesindeki gösterge 
nitelikleri değerlendirilmektedir. 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

212 

3. BULGULAR 
3.1. Eskişehir Odunpazarı Semtinin Tarihi  
Eskişehir kentinin güney tepesinde kurulmuş olan Odunpazarı Bölgesi, adını 

kentlilerin geçim kaynağı olan odun ticaretinden almıştır. Odunpazarı, 19. yüzyılın 
Osmanlı sivil mimarisine ait konutlarıyla geleneksel dokuyu barındıran kentsel bir 
sit alanıdır (https://www.odunpazari.bel.tr/odunpazari/tarihi-yapilar adresinden 
26.01.2022 tarihinde alınmıştır). Odunpazarı Bölgesi, 1981 yılında GEEAYAK 
(Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) tarafından; 1986 yılında ise 
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından kentsel sit alanı 
olarak kabul edilmiştir. Bölgenin merkezindeki Kurşunlu Külliyesi’nin etrafında 
şekillenen geleneksel evler, yerin topografik yapısına organik biçimde uyum 
sağlayarak kentin tarihi kimliğini oluşturmuştur. Kentteki mekânsal örgütlenmenin 
bu alanda gelişmesindeki etkenlerden biri de bölgede bulunan Porsuk Çayı’nın su 
baskınlarından korunmaktır. Topografik yapıya uygun yapılandırılmış sokaklardaki 
evlerin çevreye uyum sağlayan bir görüntüsü vardır. Sokak doğrultusunda 
yerleşimi sağlanmış evlerin kapıları ve çıkmaları da sokağın yönüne doğru 
uzanmıştır. Bu şekilde parselin paralelinin aksine sokak uzantısına göre şekillenen 
evlerin ön cepheleri dolayısıyla sokakla bağlantı koparılmamakta ve çevreyle 
görsel iletişim sağlanmaktadır (Atıcı, 2017: 7). Sokakların organik biçimine uygun 
yükselen duvarlarıyla evlerin arka bahçeleri için mahremiyet sağlanmıştır. 
Geleneksel evlerin alt katlarına moloz taş döşenerek kerpiçle sıvanmış, üst katlar 
ise ahşap malzemeyle inşa edilerek kerpiçle doldurulmuştur (Kuyrukçu ve Elitok, 
2021: 194). Kıvrımlı sokak yolları boyunca bitişik düzende sıralanan, çevresel 
bağların koparılmadığı ve ahşabın temel yapı malzemesi olarak kullanıldığı 
geleneksel evler; bölgenin doğal ve kültürel karakterine bağlı olduğunu da 
göstermektedir. 

3.2. Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi 
Eskişehir’in Odunpazarı semtinde 2019 yılında kullanıma açılan Odunpazarı 

Modern Müzesi (OMM), tarihi geleneksel dokunun ve diğer kent müzelerinin 
arasında konumlanan çağdaş bir yapıdır. Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici 
Listesi’nde yer alan yapı, Kengo Kuma & Associates (KKAA) ofisinin Japon 
mimarı Kengo Kuma ve ekibi tarafından projelendirilmiştir. Binayı tasarlamadan 
önce partneri Yuki Ikeguchi ile birlikte Eskişehir’e gelip bölgenin özelliklerini ve 
dokusunu inceleyen Kuma (2019), “Ne zaman bir projeye başlasam, alan boyunca 
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yürüyorum ve o yerin gerçekliğini hissetmeye çalışıyorum. Yere kendi ayaklarımla 
dokunursam veya elimle ağaçlara dokunursam, yerin gerçekliğini hissedebilirim, 
bu benim yöntemim. Ve bu, bir yerle konuşmanın başlangıç noktası” şeklinde yerin 
gerçekliğinin önemini ifade etmiştir (Aktaran Kuyrukçu ve Elitok, 2021: 192).  

Müzenin tasarımında bölgenin karakteristik özelliklerinden yola çıkılarak; 
geleneksel Odunpazarı evlerinin mimari dili, sokakların organik yapısı, yerel 
yapım tekniği ve malzemesi ile çevreyle ilişki kurulmuştur. Bölgenin tarihi, coğrafi 
ve kültürel yapısı modernize edilerek tasarıma yansıtılmıştır. Müze projesinin 
yürütücülerinden Yuki Ikeguchi bir söyleşide binanın tasarım yaklaşımındaki 
önceliklerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Odun, kentin mirasında önemli bir yere sahip. Etrafına konfor ve sıcak bir 
atmosfer sunan ahşap ile inşa etmek, dolayısıyla bizim önceliğimiz olmuştur. 
Toplum ve sanat arasında bir bağ kurma amacı, bu projenin en başından beri 
kalbidir. Kendi içinde farklı deneyimler yaratan Odunpazarı sokak dokusu ve insan 
ölçeğini merkeze alan binanın, kent tarihi ve hafızasını taşıyan misyonu ile bir 
nirengi noktası olmasını istedik. OMM binası, kentin ve Anadolu coğrafyasının 
geniş kesimlerine ilham kaynağı olacaktır.” (Aktaran “Designboom”, 2019; 
Kızılkan ve Yeşildal, 2021: 478).  

Odunpazarı geleneksel sivil mimari dokusu ve Osmanlı kubbe mimarisinden 
esinlenildiği düşünülen tasarımda geometri, ışık, kümelenme ve ahşap ön plana 
çıkmıştır (https://omm.art/tr/detay/omm-binasi  adresinden 26.01.2022 tarihinde 
alınmıştır). Tasarımın özünü oluşturan bu detayları Yuri Ikeguchi çevreyle bağ 
kurmanın ve doğal örüntüyü müzeye taşımanın yolu olarak nitelendirmiştir. 
Ikeguchi bu tutumu; “Konsollar ve yönelimler, şehrin sokak dokusunu özgün ve 
beklenmedik kılan özellikleri. Projede niyetimiz kutuları üst üste koyarak ve 
döndürerek Osmanlı evlerinin yarattığı dokuyla bir bağ kurmak. Formalist bir 
tutumdan çok, sokağı içeride devam ettirmek ve doğrusal olmayan bu gezinti 
rotasını müzenin içinde tekrar yaratmak” şeklinde ifade etmiştir (Aktaran 
Kuyrukçu ve Elitok, 2021: 196). 

Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin tasarımında; bölgenin tarihinde 
önemli bir değeri bulunan yerel malzemesinin günümüze modernist bir yaklaşımla 
uyarlanması, çıkmalarıyla sokağın ritmini kurgulayan konutların etkisini kütlesel 
dinamizm ile formuna yansıtması ve konumu dolayısıyla çevresel ilişkilerin 
merkezinde olması yapıyı “yer”le bütünleştiren özelliklerdir. Bina ile bulunduğu 
yer arasında bağ kurulmasına dayalı bir anlayışla tasarlanan müze mimarisi bu 
yönüyle, kültürel ve tarihi sürdürülebilirliği de sağlamıştır. 
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3.3. Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin 
Göstergebilimsel Yöntemle Giriş Mekânının Analizi 

Mimarlığa, bir araya toplanmış göstergeler dizgesi olarak bakan Umberto 
Eco; bakış şeklimizden kaynaklı kurduğumuz ilişkide, mimari nesnelere bir iletişim 
olgusu gibi yaklaştığımızı öne sürmektedir. Bu yaklaşımı, soğuğun ve yağmurun 
etkisinden kaçmak için akıl yürütmeyle içgüdünün birbirine karıştığı bir tepkime 
sonucu mağaraya sığınan taş devri adamıyla açıklamaktadır. Mağara kovuğunu iç 
mekân ilkesi olarak kavrayan adamda korunma duygusu uyanacağını ve dışarı 
çıkıp tekrar mağara girişine baktığı zaman aynı duyguların ve iç mekân 
görüntülerinin zihninde canlanacağını ifade etmiştir. Bunun sonucunda adamda bir 
“mağara fikri” oluşmaktadır ve bir sonraki mağara deneyiminde yine korunma 
olanağını bulabileceğini anlayacaktır (Eco, 2019: 19). Mağara örneğinde olduğu 
gibi mimari nesnelerle kurduğumuz ilişki deneyimle edinilen kültürel bir veriye 
dayanmaktadır. Mimari öğenin öğrenilmiş işlevi iletişim bağlamında bir kültür 
oluşturmaktadır. Eco da toplumsal davranış biçimlerini yansıtan kültürel 
şifrelenmeyle oluşan bir gösterilene gönderme yapılmasının, gösterge olarak 
yorumlanmasına yettiğini kabul etmektedir (Eco, 2019: 26). Bu bağlamda mimari 
gösterge iletilerinin, önceden deneyimlenmiş biçiminden ve toplumsal davranışla 
oluşmuş kültürden bağımsız olamayacağı görülmüştür. 

Umberto Eco, mimari göstergelerin çözümlenişinde daha önceki 
göstergebilim şemalarının kullanımıyla ortaya çıkan uyuşmazlık ve zorluklarla 
ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Bunun sonucunda “algılanabilir ve betimlenebilir” 
yönüne sahip olan gösterenler ve gösterenleri okumak için kullanılan şifreye göre 
değişen gösterilenler mantığıyla kurduğu kendi bakış açısını geliştirmiştir. Eco 
(2019:28)’ya göre; “gösterge düzlemine değin formlar, alışkanlıkların 
türevlerinden edinilmiş ve mevcut iletişim ilişkilerinin yapısal örnekleri olarak 
sunulan şifreler, şifreler aracılığıyla belli gösterenlere yakıştırılan düz anlamsal ve 
yan anlamsal gösterilenler” gösteren düzlemindeki somut mimari nesnelerin 
iletişimsel çözümlemesi için başvurulacak göstergebilimsel alandır. Eco, mimari 
göstergebilimsel iletilerin oluşturduğu düz anlam ve yan anlam ayrımını Barthes’te 
olduğu gibi işlev bağlamında ele almaktadır. Mimari nesnenin gösterileninde; düz 
anlam düzlemine gönderme yapan birincil işlevi ve simgesel nitelikteki yan anlam 
düzlemine gönderme yapan ikincil işlevi bulunduğunu vurgulamaktadır. Fakat 
buradaki birincil ve ikincil kavramları sıralama düzeyinden kaynaklı bir değer 
(birinin diğerinden üstün olma durumunu) belirtmemektedir. Düz anlamlama, 
mimari göstergenin işlevini tanımlar. Bir binayı içinde oturulabilir olarak 
düşündürten birinci gösterilen donanımıdır ve bu da yaşama tarzını düz 
anlamlamaktadır. Burada kullanım nesnesinin işlevine doğrudan veya geleneksel 
şifrelere dayanarak düz anlamlama yapılmaktadır. Yan anlamsal düzeyde ise 
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nesnenin biçimine veya kullanım tarzına göre işlevinin çeşitli şekillerde 
yorumlanabildiği simgesel anlamlar mevcuttur. Örneğin; Bir iskemle üstüne 
oturulabileceğini düz anlamlarken bir taht yalnızca oturma eylemini nitelemek için 
yeterli değildir. Taht biçimi, oturma eyleminde “liyakati” vurgulayan ve bunun 
ardından burada oturan kişinin de rahatsızca kaskatı durması şeklindeki “haşmet” 
olgusuna gönderme yapan bir dizi yan anlam üretir. Mağara örneğinde de ilk 
anlamda koruma işlevi düz anlanmışken; zamanla kavramın simgesel işlev 
kazanmasıyla “aile” “güven” “toplumun çekirdeği” gibi yan anlamlara gönderme 
yaptığı da görülebilmektedir (Eco, 2019: 28-33). Bu bağlamda Eskişehir  

Odunpazarı Modern Müzesinin giriş mekânı göstergebilimsel yöntemle 
çözümlenirken, mimari öğelerin anlamı düz anlam ve yan anlam şeklinde şematize 
edilecektir. İç mekânı oluşturan her parçanın kullanım amacında karşıladığı 
mekânsal beklentiye göre açıkça görülen ilk işlevi olarak düz anlam; kültürel ve 
çevresel değer kodlarıyla yorumlanarak açığa çıkarılan simgesel işlevi ise yan 
anlam(lar) şeklinde değerlendirilecektir.  

İlk olarak; Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesinin giriş mekânındaki 
işlevsel ve estetik iç mekân öğeleri parçalara ayrılarak çözümlenecektir. İkinci 
olarak her parçanın işlevi ve simgesel içeriği doğrultusunda düz anlam ve yan 
anlam yorumlaması yapılacaktır. 

Gösterge: Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin Giriş Mekânı 
Gösterilen 
Düzanlam (birincil işlev) Yananlam (ikincil işlev) 
Ziyaretçilerin giriş-çıkış eylemlerinin gerçekleştiği 
mekân 

İçerisi ile dışarı arasındaki ilişkilerin 
kurgulandığı bağlantı noktası 

Ziyaretçilerin karşılandığı ilk alan  Yapının önizleme aracı 
Ziyaretçilerin yapı içerisine girmeden önceki 
hazırlanma, bekleme, soluklanma mekânı 

Değerli ve mahrem alana geçişte arınma-
hazırlanma aşaması, güven imgesi 

Giriş mekânının her mimari yapıda birincil işlevi, giriş-çıkış eyleminin 
gerçekleşmesine imkân sağlayan bir açıklık biçiminde düzanlamlanmaktadır. Bu 
düzanlam düzeyinde bir yapının girişi görüldüğünde içeri girmenin veya dışarı 
çıkmanın yolu olarak algı oluşturmaktadır. Fakat dışarısı ve içerisi arasında bir 
geçit sağlayan bu mekânsal öğe giriş-çıkış açıklığının ötesinde simgesel iletileri 
yananlamlamaktadır. Bu yönüyle giriş mekânı yapının içerisindeki kullanımlarla 
dış çevresi arasındaki ilişkileri kurgulayan bir arakesiti yananlamlar. Yapının 
kimliği ve çevresinin kültürel şifrelenmeleriyle oluşan verilerle okunduğu zaman 
içerideki işlevler hakkında bilgi veren, yakın çevrenin etkisini taşıyan bir önizleme 
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göstergesine dönüşür. Odunpazarı Modern Müzesinin giriş mekânı da çevrenin 
doğal ve kültürel varlığına bağımlı aynı zamanda müze işlevinin ziyaretçileri 
karşılama, sergi gezintisine hazırlama amacına uygun önizleme işlevinde simgesel 
yananlam oluşturmaktadır.  

Gösterge: Yaklaşım yolu 
Gösterilen 
Düzanlam: Erişilebilir giriş yolu Yananlam: Sokakların organik formuna gönderme, eşitlik 

ve bütünlük imgesi 

Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin giriş mekânına yaklaşım yolu, 
eğimli arazide rampa ve basamakların birbiri içinde bütünleşerek çözümlendiği bir 
iz öğesi oluşturmuştur. Odunpazarı bölgesindeki tarihi evlerin bulunduğu 
sokaklarının organik yapısı yaklaşım yolunun biçimlenişinde temsili yananlam 
olarak okunabilmektedir. Engelli rampasının ve merdiven basamaklarının birbiri 
içinde erimesi ise herkesin farklılıklarıyla bir bütünü oluşturduğunu sembolize 
eden eşitlik ve bütünlük imgesi sunmaktadır (Şekil 1).  

 
Şekil 1: Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi giriş mekânına yaklaşım yolu  

Kaynak: https://www.arkitektuel.com/odunpazari-modern-muze/ adresinden 27.01.2022 
tarihinde alınmıştır. 
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Gösterge: Giriş Kapısı 
Gösterilen 
Düzanlam: İnsan ölçeğine uygun 
korunaklı ve tanımlı geçiş açıklığı 

Yananlam: İç ile dış arasındaki görsel iletişimi kuran, 
mütevazı ve davetkâr bağlayıcı simge 

Yaklaşım yolu giriş meydanında sonlanmaktadır. Meydana bakan giriş kapısı 
insan ölçeğinde, gösterişsiz ve şeffaf yüzeyde tasarlanmıştır. Yuki Ikeguchi’nin de 
binanın tasarım önceliklerinden bahsederken değindiği ana noktalardan biri insan 
ölçeğinin merkeze alınması olmuştur. İnsan ölçeğine uygunluğun ilk 
göstergelerinden biri giriş mekânındaki kapı öğesinde düzanlamlanmaktadır. İnsan 
ölçeğinin giriş kapısında vurgulanmasıyla oluşan yananlam düzleminde ise 
mütevazı ve davetkâr bir karşılama sembolize edilmektedir. Bu yönüyle hem 
fiziksel hem de sivil çevreyle yakın bir ilişki kurmayı göstermektedir. Giriş 
kapısının üzerinde açılı olarak yerleştirilen kütle korunaklı ve tanımlı bir geçiş 
sağlamıştır. (Şekil 2). 

 
Şekil 2: Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi Giriş Kapısı  

Kaynak: https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ESKISEHIR_ODUNPAZARI_MODERN_MUZE/ 
adresinden 27.01.2022 tarihinde alınmıştır. 

Gösterge: Kademeli giriş mekânı 
Gösterilen 
Düzanlam: Dış hava ve ses kontrolünü 
sağlayan geçiş alanı 

Yananlam: Bariyer imgesi, işlevler arası sınırlar, 
mahremiyet temsili 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

218 

Giriş kapısından geçildikten sonra, güvenlik önlemlerinin alındığı X-Ray 
cihazlarıyla geçiş kontrol sistemlerinin ardından ziyaretçiyi karşılayan danışma 
bankosu/bilet gişesi görülmektedir. Giriş mekânı cam bölme ve kat yüksekliği ile 
birbirinden ayrılmış iki kademeden oluşmuştur. İlk kademedeki cam bölmeyle 
ayrılmış karşılama alanı; ziyaretçiyi içeriye yönlendiren ve dışarıdan gelebilecek 
gürültüyü veya hava sirkülasyonunu kontrol eden bir tampon bölge işlevi 
düzanlamlanmaktadır.  Cam bölmeden sonraki giriş katında şeffaf yüzeyle görsel 
iletişimin sağlandığı müze kafe bulunmaktadır. Ziyaretçilerin sergi alanlarına 
girmeden önce kişisel eşyalarını teslim edebilecekleri vestiyerler, organik formlu 
ahşap merdivenler ile inilen ikinci kademede yer almaktadır. Merdiveni karşılayan 
ahşap bir eser bulunmakta fakat asıl sergi alanlarına giden koridor sonrasında 
zemin farklılığı ile sergi gezintisinin başladığı vurgulanmıştır. 

İkinci kademedeki vestiyerlerin bulunduğu giriş alanı, Odunpazarı geleneksel 
evlerini sokağa karşı çevreleyen duvarların ardında gizlediği bahçeler gibi 
mahremiyetin ve özel/kişisel olanın temsili olarak yananlamda değerlendirilmiştir 
(Şekil 3 ve 4). 

 
Şekil 3: Danışma bankosu ve güvenlik sistemlerinin bulunduğu ilk aşama giriş 

mekânı  
Kaynak: https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ESKISEHIR_ODUNPAZARI_MODERN_MUZE/ 

adresinden 27.01.2022 tarihinde alınmıştır. 
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Şekil 4: Vestiyerin bulunduğu ikinci aşama giriş mekânı  

Kaynak: https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ESKISEHIR_ODUNPAZARI_MODERN_MUZE/ 
adresinden 27.01.2022 tarihinde alınmıştır. 

Gösterge: Merdiven 
Gösterilen 
Düzanlam: Katlar arası geçişi sağlayan 
basamaklı yapı öğesi 

Yananlam: Sokağın dokusu, eğrisel ve hareketli 
yürüyüş deneyimi, sürpriz rota 

Ahşap malzemeden tasarlanmış organik formlu merdiven, bina tasarımındaki 
dinamik etkiyi iç mekânda da devam ettirmektedir. Düzanlam düzeyinde katlar 
arası geçişi sağlayan, basamaklı yapı öğesi olmasıyla işlevlendirilmiştir. Yananlam 
düzeyinde ise sokağın dokusunu taşıyan yaklaşım yolundaki hareketli iz öğesi, 
binanın tasarımındaki çizgisellik, üst üste yığılmış formdaki kütlelerin hareketliliği, 
Odunpazarının tarihine gönderme yapan ahşap malzemesi iç mekândaki gösterge 
niteliği taşıyan kültürel kodlardandır (Şekil 5). 

 
Şekil 5: İç mekândaki ahşap malzeme kullanımı, giriş mekânındaki merdiven  

Kaynak: https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ESKISEHIR_ODUNPAZARI_MODERN_MUZE/ 
adresinden 27.01.2022 tarihinde alınmıştır. 
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Gösterge: Ahşap malzeme 
Gösterilen 
Düzanlam: Organik, geri dönüşümlü, 
sürdürülebilir yapı malzemesi 

Yananlam: Tarihi kentsel belleğe gönderme, 
Tasarımcının kültürel belleğinin açığa çıkması 

Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesinin tasarımında, tasarımcılarının da 
ifade ettiği gibi sosyal, coğrafi ve tarihi çevresiyle bağlam kurmak etkili olmuştur. 
Bu bağlam özellikle cephenin bütününe egemen öğesi ahşap malzemenin 
“odunpazarı” belleğine açık bir şekilde gönderme yaparak kurulmuştur. Giriş 
mekânında da kullanılan ahşap malzeme ve birbirine geçmeli tekniği ile tasarım 
dilinin iç mekânda devam ettiği görülmektedir. Odağa ahşabı koyan tasarıma fon 
etkisi yaratan yüzey malzeme rengi ise beyaz tonda seçilmiştir. Beyazın temiz, 
ferah ve dengeleyici etkisinin yanı sıra tasarımda boşluk ve renksizlik hissi de 
yaratarak ahşabın ön plana çıkarılması sağlanmıştır (Şekil 6). 

 
Şekil 6: Giriş mekânındaki yüzey malzemeleri  

Kaynak: https://sanalmuze.gov.tr/muzeler/ESKISEHIR_ODUNPAZARI_MODERN_MUZE/ 
adresinden 27.01.2022 tarihinde alınmıştır. 

4. SONUÇ 
Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi, tasarım aşamasından üretim aşamasına 

kadar göndergesel işlevinin planlanarak projelendirildiği bir yapıdır. Tasarımcıların 
projeye başlamadan önce kentin ruhunu deneyimleyerek tasarım kararını vermeleri 
bunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu doğrultuda kentin kültürel belleği 
yorumlanarak geçmişle gelecek arasında bağlayıcı bir etki yaratılmıştır. Kentin 
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tarihi sit alanında modern bir yaklaşımla yapılan bina, gösterge niteliği taşıyan belli 
işaretler sayesinde yerle aidiyet kurmayı amaçlamıştır. Müzenin giriş mekânında da 
bu tasarım anlayışı sürdürülmektedir. Giriş mekânındaki mekânsal gereksinime 
yönelik işlevsel çözümlemelerin içeriğindeki anlamsal kurgu, tarihi ve kültürel 
kodlarla okunabilmektedir. Tarihi ve doğal çevrenin organik rotası müzenin giriş 
mekânına kadar uzanmıştır. Çevrenin kültürel ve doğal verilerinden tasarlanan 
binada, tasarımcının kültürel belleğine ait öz kodları da tasarıma eklemlenmiştir. 
Müze işlevinin gereksinimlerinden hareketle ziyaretçilerin sergi gezintisinde rahat 
ve güvenli bir deneyim yaşamaları için gerekli mekânsal öğeler görülebilmiştir.  

Giriş mekânındaki, mekân öğelerinin çözümlemeli bir yaklaşımla parçalara 
ayrılmasında işlevle-anlam arasındaki bağ yorumlanmıştır. Mevcut olanların 
yorumlaması yapılırken, mekânsal beklentiye yönelik bazı eksikliklerin okuması da 
dikkat çekmiştir. Örneğin; yaklaşım yolundan giriş meydanına kadar erişilebilirlik 
kaygısıyla tasarlanan eğim çözümlemesine karşılık giriş mekânında kısıtlı fiziksel 
harekete sahip bireyler için erişilebilir mekân uygulamaları gözlemlenmemiştir. 
Görme engellilerin takip edebileceği hissedilebilir klavuz iz ve uyarıcı yüzey 
uygulaması; yürüme zorluğu yaşayan veya tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçiler 
için rampa ve korkuluk tasarımı bulunmamaktadır. Bunun aksine tekerlekli 
sandalye kullanıcıları için erişilebilir giriş, kafe bölümünden yapılarak tüm katlara 
asansörle ulaşılması sağlanmıştır. Ana giriş mekânının her kullanıcı için erişilebilir 
bir gösterge niteliği taşımadığı ve ziyaretçilerin giriş eyleminde yalnızca deneyime 
dayalı olarak asansörlü girişi algılayabileceği gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak; Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi’nin giriş mekânındaki iç 
mekân öğelerinin göstergebilimsel yöntemle analizinin hedeflendiği bu araştırma 
çalışmasında göstergelerin araştırmacı gözlemine dayalı olarak okuması 
yapılabilmiştir. Müzenin tasarım anlayışında olduğu gibi giriş mekânında da 
çevresel verilerin etkisinde geliştiği ve gösterge niteliğinde ziyaretçilerle iletişim 
kurduğu gözlemlenmiştir. Mimari tasarımın anlatımını oluşturan biçimler ve 
araçlar parçalanarak kentsel belleğin başvurusunda içeriğin anlamına 
erişilebilmiştir.  

Literatür araştırmasında mekân tasarımının göstergebilimsel yöntemle 
irdelendiği çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Bütünden parçaya kadar her 
öğesinin bir gösterge niteliği taşıdığı mekân tasarımında, anlam düzeylerinin 
incelenmesi ve gelecek tasarımlara yol göstermesi açısından göstergebilimsel 
yöntem önemsenmiştir.  
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TURİSTLERİN SOSYAL İLETİŞİM AĞLARINI 
KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ 

Reşat Arıca - Feridun Duman 

Öz 
Araştırmanın amacı, turistlerin deneyim sürecinde sosyal medya platformlarını ve 

seyahat sitelerini kullanım durumlarının belirlenmesidir.  Bu odakta İstanbul 
destinasyonuna seyahat gerçekleştiren 20 turistten yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemiyle 
veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. 
Araştırma sonuçları, turistlerin sosyal medya platformlarını seyahat sitelerine nispeten daha 
fazla kullandıklarını göstermektedir. Bununla birlikte turistlerin deneyim sürecinin farklı 
aşamalarında en sık kullandıkları sosyal medya platformunun Instagram olduğu 
belirlenmiştir. Tüm bunlarla beraber, turistler deneyim tercih ve kararları alırken, sosyal 
medya platformlarındaki ve seyahat sitelerindeki yorum, değerlendirme ve paylaşımlardan 
etkilendiği sonucuna varılmıştır. Araştırma sonuçları ekseninde teorik ve yönetimsel etkiler 
değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Turistik deneyim, sosyal medya, seyahat siteleri, turizm 

EXAMINATION OF TOURISTS' USE OF SOCIAL COMMUNICATION 
NETWORKS 

Abstract 
The aim of the research is to determine the use of social media platforms and travel 

sites in the experience process of tourists. In this focus, data were collected from 20 tourists 
traveling to Istanbul destination by semi-structured interview method. Content analysis 
method was used in the analysis of the data. Research results show that tourists use social 
media platforms relatively more than travel sites. In addition, it has been determined that 
the most frequently used social media platform by tourists at different stages of the 
experience process is Instagram. Along with all this, it has been concluded that tourists are 
affected by comments, evaluations and shares on social media platforms and travel sites 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

224 

while making experience preferences and decisions. On the axis of the research results, 
theoretical and managerial effects were evaluated and suggestions were presented. 

Key Words: Touristic experience, social media, travel webpages, tourism 

1. GİRİŞ 
Turizm pazarı hızla gelişim gösteren, pazar dinamiklerinin sürekli değişim 

gösterdiği bir yapıdadır. Teknoloji, turizm sektöründe yaşanan hızlı gelişim ve 
değişimin başat belirleyicilerindendir. Teknoloji ile turizm pazarındaki üretim ve 
rekabet koşullarıyla birlikte, müşterilerin tüketim davranışları, bilgi arama, ürün 
arama, tercih etme ve satın alma yolları değişime uğramıştır. Aynı zamanda 
teknoloji ile turizm işletmelerinin iş yürütme biçimleri, paydaşlarla iletişim 
yöntemleri ve organizasyon yapılarını da farklılaştırmıştır. Teknolojik gelişimle 
özellikle internet tabanlı sosyal medya teknolojilerinin ortaya çıkışıyla turizm 
pazarındaki bilgi kaynakları ve bilgi paylaşım alanları değişime uğramıştır.  

Sosyal medya ve müşteri toplulukları gibi etkileşimli platformların turizmde 
arz ve talep boyutuyla yoğun bir biçimde benimsenmesi ve gelişen işlevi sektörel 
ölçekte sosyal iletişim ağlarına atfedilen önemin artmasını sağlamıştır (Wirtz vd., 
2013). Arz noktasında destinasyon ve işletme yöneticileri için sosyal iletişim ağları 
bir üretim, pazarlama ve yönetim alanına dönüşürken, talep noktasında sosyal 
iletişim ağları, seyahat ve tatillerini planlamak için objektif ve güvenilir bilgiye 
ihtiyaç duyan turistlerin tercih ve karar alma süreçlerinde bilgi kaynağı işlevi 
görmeye başlamış, turistlerin deneyim esnasında ve sonrasında paylaşım 
yapabileceği bir yapıya bürünmüştür (Oliveira vd., 2020).  

Sosyal iletişim ağlarının turistik arz ve talep açısından artan işlevi, turistlerin 
deneyim öncesi sosyal iletişim ağlarındaki içerikleri inceleyip tatil tercihlerini 
şekillendirmesine, deneyim esnasında ve sonrasında tatil deneyimiyle ilgili 
bilgileri, fotoğrafları, videoları sosyal medya platformları ve seyahat sitelerinden 
paylaşabilmesine olanak tanımıştır. Sosyal medya platformları ve seyahat sitelerine 
artan ilgi ve verilen önemle birlikte turizm sektöründe artan etkisi turistlerin söz 
konusu iletişim kanallarını kullanım durumlarını tespit etmek üzere literatürde 
incelemeler yapılmasını sağlamıştır. Bu noktada turistlerin sosyal medya ve 
seyahat sitesi kullanım durumları, sosyal medya ve seyahat sitelerinin turizm 
işletmeleri ve turistler üzerindeki etkisini anlamak üzere araştırmalar yapılmıştır 
(Xiang vd., 2017; Liu vd., 2019; Arıca, Cobanoglu vd., 2022). Bu noktada en sık 
incelenen konu sosyal iletişim ağlarının bilgi kaynağı olarak turistlerin seyahat 
tercih ve karar süreçlerine etkisi olmuştur (Fotis, 2012; Aymankuy vd., 2013; 
Schuckert vd., 2015; Başarangil, 2019; Liu vd., 2019; Arıca, Polat vd., 2022).  
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Araştırmalarda turistlerin sosyal iletişim ağlarını kullanım durum ve niyeti de 
incelenmiştir (Parra-López vd., 2011; Ayeh vd., 2013 Lam vd., 2020). Tüm 
bunlarla birlikte, araştırmalarda sosyal iletişim ağlarında yapılan paylaşımlar 
nitelik yönünden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda sosyal iletişim ağlarında 
turistler tarafından yapılan olumlu paylaşımlar (Liu ve Park, 2015; Arıca, 
Cobanoglu vd. 2022) ve olumsuz paylaşımlar (Dolan vd. 2019; Jarvi vd. 2020) 
incelenmiştir.  

Sosyal iletişim ağlarının turizm sektöründe artan etkisi, bu araştırmanın çıkış 
noktasını oluşturmaktadır. Buna göre araştırmada, turistlerin sosyal medya 
platformlarını ve seyahat sitelerini kullanım durumları ve söz konusu iletişim 
kanallarının kullanımın yoğunlaştığı deneyim aşamalarının sorgulanması 
amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, araştırmada sosyal iletişim ağlarının turistlerin 
tercih ve karar alma süreçlerine etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçları 
vasıtasıyla, turistlerin kullandıkları sosyal medya platformları ve seyahat sitelerinin 
tespiti, bu iletişim kanallarının deneyimin hangi aşamalarında yoğun 
kullanıldığının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bununla beraber, sosyal iletişim 
ağlarının turistlerin deneyim tercih ve karar süreçlerindeki etkisi değerlendirilerek, 
destinasyonlar ve işletmelerin deneyim ve faaliyet iyileştirme girişimlerinde, hangi 
sosyal iletişim ağlarına yoğunlaşması gerektiğine dair izlek sunulması 
amaçlanmaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEÇEVE 
Teknoloji sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir kavram olmasına karşın, 

insanlığın var oluşundan bu yana gelişim gösterdiği öne sürülmektedir. Ateşin 
bulunması ve tekerleğin icadı, Web 1.0 ile başlayan ve günümüzde Web 5.0’a 
uzanan teknoloji çağının oluşumuna zemin hazırlayan temel gelişmeler olmuştur 
(Çalık ve Çınar, 2009: 77). Zaman içerisinde hızla gelişim gösteren teknolojinin 
sanayi ve hizmet endüstrisinde kullanımı artış göstermiştir. Hizmet endüstrisinin 
önemli sektörlerinden biri olan turizm sektöründe teknolojinin yaygın kullanımı 
bilgisayar ve internet teknolojilerinin ortaya çıkışından sonra bilgisayarlı 
rezervasyon sistemleriyle başlamıştır. İnternet teknolojisinin bilgi teknolojilerine 
entegrasyonu ile 1990’lı yılların ortalarında sosyal iletişim ağları gelişim 
göstermiş, günümüzde toplumsal yaşamı domine eden sosyal iletişim/ağ sayfaları 
diğer ismiyle sosyal medya platformları kurulmuştur (Buhalis, 1998: 412).  

Sosyal ağ yaklaşımının ilk versiyonu ortaya koyan antropolog Radcliffe-
Brown’a (1940, 2-4) göre iki kişi (birim) arasındaki sosyal ilişkiler, geniş bir sosyal 
ilişkiler ağının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu ilişkiler ağı ise sosyal yapı/sosyal 
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medya olarak isimlendirilen terim ile açıklanmaktadır. Sosyal medya, Web 2.0 
olarak tanımlanan yapıda ortaya çıkan, insanların çevrimiçi bilgi paylaşmalarına ve 
iş birliği yapmalarına izin veren web tabanlı hizmetleri ifade etmektedir (Cox vd., 
2009: 744). Liu vd. (2019: 2) sosyal medyayı, etkileşim ve iletişimin güçlü bir 
biçime gerçekleştiği, günden güne gelişim gösteren bir kanal olarak 
tanımlamaktadır. Türkcan (2017) ise sosyal medyayı bireylerin enformasyona hızlı 
bir biçimde erişme, enformasyonu hızlı bir biçimde yayma, zaman-mekân 
kısıtlarını aşarak iletişim kurma ve gündelik hayatı kolaylaştırma amacıyla 
kullandıkları bir alan olarak açıklamaktadır.  

Digital 2022 Global Overview Raporuna göre Dünya nüfusu 7 milyar 910 
milyon kişi iken, nüfusun yaklaşık %67,1’i bir diğer ifade ile 5 milyar 310 milyon 
kişi bir mobil cihaz kullanmaktadır. Ayrıca Dünya’daki toplam nüfus içinde 4 
milyar 950 milyon kişi (nüfusun %62,5’i) internet kullanırken, internet 
kullanıcılarından aktif olarak bir sosyal medya ağını kullanan kişi sayısı 4 milyar 
620 milyon ile Dünya nüfusunun %58,4’ü kadardır. Kullanıcıların sosyal medyada 
günlük harcadığı ortalama zaman ise 2 saat 27 dakikadır. İnternet kullanan 
bireylerin sosyal iletişim ağlarını kullanım durumları incelendiğinde, Facebook 2 
milyar 910 milyon internet kullanıcısı tarafından kullanılmaktadır. Facebook’u 
sırasıyla; Youtube 2 milyar 562 milyon kullanıcı, WhatsApp 2 milyar kullanıcı, 
Instagram 1 milyar 478 milyon kullanıcı, Wechat 1 milyar 263 milyon kullanıcı, 
Tiktok 1 milyar kullanıcı ile takip etmektedir. Söz konusu iletişim kanallarının 
kullanım amaçları ise birbirinden farklılaşmaktadır (wearesocial.com, 2022). 
Sosyal medya platformları bireyler tarafından iletişim, eğlenme, rahatlama, boş 
zaman değerlendirme, müzik dinleme, mesaj gönderme, insanları daha iyi tanıma, 
gündemi takip etme, kişisel sunum ve bilgi paylaşımı, kişi ve organizasyonlara 
erişim, fikir alışverişi ve bilgiye erişim gibi amaçlarla kullanılabilmektedir 
(Çömlekçi ve Başol, 2019; Sesliokuyucu, 2021). Farklı kullanım amaçlarıyla 
toplumsal yaşamın önemli bir parçası hâline gelen sosyal medyanın yaygın 
kullanıldığı alanlardan biri de turizm sektörüdür.   

Turizm sektöründe sosyal ağlar (Facebook, Instagram gibi), kişisel bilgilerin 
değişimi, seyahat işletmelerinin sitelerini gözden geçirme ve derecelendirme 
siteleri (Expedia, Trivago, TripAdvisor, Booking.com gibi), fotoğraf paylaşım 
siteleri (Flickr, Photobucket gibi), video oluşturma ve paylaşma siteleri (Youtube, 
Ustream), çevrimiçi topluluklar, mikroblog araçları (Twitter), sosyal etkileme 
(Digg) ve haber okuyucuları (Google Reader) bilgi üretim, bilgi edinim ve 
paylaşım alanı olarak kullanılmaktadır (Blackshaw, 2006; Buhalis ve Foerste, 
2015; Arıca, Polat vd. 2022). Saldamlı ve Koba’ya (2020) göre, söz konusu sosyal 
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iletişim ağları işletmeler tarafından müşterilerle iletişim kurmak, müşterilere 
mesajlarını iletmek, ürün ve hizmetlerini pazarlamak ve değişime ayak uydurarak 
bir yandan rekabet gücünü arttırmak öte yandan devamlılığı sağlamak amacıyla 
kullanmaktadır. Bu noktada turizm işletmeleri sosyal iletişim ağlarında turistik 
talebi yönetmek üzerek bilgi ve içerik oluşturabilmekte ve paylaşabilmektedir. 
Wong vd. (2019) ise sosyal iletişim ağlarının kullanımı turistik talep eksenli bir 
bakış açsıyla değerlendirirken, turistlerin bilgi arama ve edinme, deneyim planlama 
ve rezervasyon yapma amacıyla sosyal iletişim ağlarını kullandıklarını 
belirtmektedir. Munar ve Jacobsen (2013) turistlerin sosyal iletişim ağlarını 
kullanımındaki temel amaçların; seyahat öncesi aşamada bilgi arama, seyahat 
esnasında yorum yapma, fotoğraf ve video paylaşma seyahat sonrasında ürün ve 
hizmeti değerlendirme olduğunu belirtmektedir.  

Turizmde arz ve talep bileşenlerinin sosyal iletişim ağlarını kullanım amaçları 
bilgi üretimi ve edinimi ekseninde yoğunlaşırken, Litvin vd. (2008) sosyal iletişim 
ağlarında destinasyonlar, işletmeler ve turistler tarafından paylaşılan bilgilerin her 
geçen gün artış gösterdiğini belirtmektedir. Arıca, Cobanoglu vd. (2022) turizmde 
sosyal iletişim ağlarında bilgi paylaşımının yoğun gerçekleşmesini turistik ürün ve 
hizmetlerin soyut olma özelliğiyle ilişkilendirmektedir. Buna göre seyahat ürünleri 
ve deneyim satın alma kararı diğer hizmet ve ürünlerle kıyaslandığında yüksek 
riskli olarak değerlendirildiğinden, turistik ürün tercih ve satın alma kararından 
önce daha fazla bilgi ihtiyacı oluşmaktadır. Bu fikri destekleyen Fang vd.’ne 
(2016) göre sosyal iletişim ağlarında üretilen bilgiler turistik ürün ve aktivitelere 
ilişkin belirsizlikleri azaltmaktadır. Bilgi üretim ve paylaşım alanı olarak sosyal 
iletişim ağlarında işletmeler veya deneyimi yaşayan turistler tarafından bilgi 
üretilebilmektedir. Sosyal iletişim ağlarında üretilen bilgiler potansiyel turistlerin 
tercih ve karar süreçlerini yönetici işlev görürken, öte yandan destinasyon 
yöneticileri ve işletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirmesini sağlamaktadır. Bu 
savı doğrulayan Amaro ve Duarte (2017) sosyal iletişim ağlarının potansiyel 
turistlerin seyahat tercih ve karar alma süreçlerinde ve işletmelerin faaliyetlerindeki 
aksaklıkları gidermelerinde oldukça büyük bir etkiye sahip olduğunu 
belirtmektedir. Benzer şekilde literatürde sosyal iletişim ağlarında destinasyon, 
işletme ve deneyime yönelik üretilen bilgilerin potansiyel turistlerin tercih ve karar 
süreçlerinde etkili olduğunu belirleyen birçok araştırma vardır (Munar ve Jacobsen, 
2013; Başarangil, 2019; Arıca, Cobanoglu vd. 2022). Munar ve Jacobsen (2013) 
destinasyon ve işletme imajlarının sosyal iletişim ağlarından derin bir biçimde 
etkilendiğini savunurken, turistlerin, tedarikçilerin ve yerel halkın bu ağlarda 
oluşturmuş içeriklerden ekseninde kararlarına yön verdiğini ifade etmektedir. 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

228 

3. YÖNTEM 
Araştırmanın amacı, turistlerin deneyim sürecinde sosyal medya platformları 

ve seyahat sitesi kullanım durumlarının belirlenmesidir. Turistlerin sosyal medya 
platformları ve seyahat sitesi kullanım durumlarının belirlenmesi için öncelikle 
yazın taraması yapılmış, ardından araştırmanın amacına uygun sorular 
oluşturulmuştur. Araştırma soruları ve soruları oluştururken yararlanılan kaynaklar 
aşağıda yer almaktadır (Bkz: Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırma Soruları ve Uyarlandığı Çalışmalar 
Araştırma Soruları Kaynaklar 
1- Sosyal medya platformlarını kullanıyor musunuz? Başarangil, 2019; Papadopoulos vd. 2019 
2- Seyahat sitelerini kullanıyor musunuz? Başarangil, 2019; Papadopoulos vd. 2019 
3- Aktif kullandığınız sosyal medya platformları ve 
seyahat siteleri hangileridir? 

Başarangil, 2019; Papadopoulos vd. 2019 

4- Turistik deneyim sürecinde sosyal medya 
platformlarını kullanıyor musunuz? 

Papadopoulos vd. 2019 

5- Turistik deneyim sürecinde seyahat sitelerini 
kullanıyor musunuz? 

Papadopoulos vd. 2019 

6- Turistik deneyim planlama aşamasında aktif 
kullandığınız sosyal medya platformları ve seyahat 
siteleri hangileridir?  

Fardous vd. 2017; Papadopoulos vd. 2019 

7- Turistik deneyim esnasında aktif kullandığınız 
sosyal medya platformları ve seyahat siteleri 
hangileridir? 

Fardous vd. 2017; Papadopoulos vd. 2019 

8- Turistik deneyim değerlendirme aşamasında aktif 
kullandığınız sosyal medya platformları ve seyahat 
siteleri hangileridir? 

Fardous vd. 2017; Papadopoulos vd. 2019 

9- Sosyal medya platformlarındaki içerik, paylaşım, 
yorum ve değerlendirmeler turistik tercihlerimi ve 
karar alma süreçlerimi etkiler? 

Fardous vd. 2017; Papadopoulos vd. 2019 

10- Seyahat sitelerindeki içerik, paylaşım, yorum ve 
değerlendirmeler turistik tercihlerimi ve karar alma 
süreçlerimi etkiler? 

Fardous vd. 2017; Papadopoulos vd. 2019 

Araştırmanın uygulama alanı olarak İstanbul tercih edilmiştir. İstanbul, 
Türkiye’nin en fazla turist çeken destinasyonlarından biridir. Bu bağlamda 
araştırmanın verileri, İstanbul’a seyahat eden toplamda 20 turistten yarı-
yapılandırılmış görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Görüşme, insanların neyi ve 
neden düşündüklerini, duygu, tutum ve hislerinin neler olduğunu, davranışlarını 
yönlendiren etkenleri ortaya çıkarmayı sağlayan veri toplama aracıdır (Ekiz, 2009: 
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62). Yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği, soruların önceden hazırlandığı ancak 
ortama göre görüşme sorularının sayısı ve sırasının değişebildiği, konunun 
gelişimine göre akla gelen soruların sorulabildiği ve cevapların kayıt altına alındığı 
bir veri toplama yöntemidir (Kozak, 2014: 89). Araştırmanın verileri 03.05.2022 ve 
20.05.2022 tarihleri arasında toplanmıştır. Yapılan görüşmeler katılımcıların onayı 
alınarak ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerin kayıt altına 
alınması, daha doğru verilerin elde edilmesi ve verilerden analiz sürecinde daha 
etkin yararlanması adına önemlidir (Saunders vd., 2009). Derlenen kayıtlar deşifre 
edilmiş, ulaşılan yazılı metinlerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 
İçerik analizi, iletişimin sunulan içeriğinin tarafsız, sistematik ve niceliksel 
tanımıdır (Berelson 1952: 17). 

4. ANALİZ VE BULGULAR 
Turistlerin sosyal medya platformları ve seyahat sitelerini kullanım durumları 

incelendiğinde, sosyal medya platformlarının seyahat sitelerine nispeten turistler 
tarafından gündelik yaşamda daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Buna göre; 
turistlerin tamamının gündelik hayatta herhangi bir veya birden fazla sosyal medya 
platformunu kullandığı, ancak seyahat sitelerinin kullanımın (%75) ise sosyal 
medya platformlarına nispeten daha düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların sosyal medya platformları ve seyahat sitelerini kullanım 
durumu 

 Sosyal Medya Platformu Kullanımı Seyahat Sitelerinin Kullanımı 
n % n % 

Evet 20 100 15 %75 
Hayır - - 5 %25 
Toplam 20 100 20 100 

Turistlerin aktif kullandığı sosyal medya platformları incelendiğinde, bir veya 
birden fazla sosyal medya platformunun turistler tarafından kullanıldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda turistlerin en yoğun kullanıldığı sosyal medya 
platformlarının Instagram ve WhatsApp olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, 
araştırma bulguları turistlerin bir veya birden fazla seyahat sitesini kullandığını 
göstermektedir. Bu siteler içerisinde turistler tarafından en sık tercih edilen site 
işletme web sayfasıdır. Bununla beraber TripAdvisor, Trivago ve Otelz.com gibi 
seyahat sitelerinin turistler tarafından tercih edildiği belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Katılımcıların aktif kullandığı sosyal medya platformları ve seyahat 
siteleri 

Sosyal Medya Platformları n Seyahat Sitesi n 
Instagram  19 İşletme web sayfaları 15 
WhatsApp 19 TripAdvisor 9 
Google+ 17 Trivago 9 
Youtube 17 Booking.com 5 
Facebook 16 Otelz.com 2 
Twitter 12   
Tiktok 12   
Bloglar 4   
Snapchat 2   

Turistlerin deneyim sürecinde sosyal medya platformlarını ve seyahat sitelerini 
kullanım durumuna ilişkin bulgular, tüm turistlerin deneyim sürecinde bir veya birden 
fazla sosyal medya platformunu kullandığını göstermektedir. Seyahat sitelerinin ise 
deneyim sürecinde kullanımı yoğun olmakla birlikte, sosyal medya platformu kullanım 
oranına nispeten daha düşük kullanıma sahip olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların turistik deneyim sürecinde sosyal medya platformları ve 
seyahat sitesi kullanım durumu 

 Sosyal Medya Platformu Kullanımı Seyahat Sitelerinin Kullanımı 
n % n % 

Evet 20 100 15 %75 
Hayır - - 5 %25 
Toplam 20 100 20 100 

Turistlerin deneyim sürecinde kullandıkları sosyal medya platformları 
incelendiğinde, deneyimin farklı aşamalarında en sık kullanılan sosyal medya 
platformlarının Instagram ve Facebook olduğu görülmektedir. Turistler ürün 
planlama aşamasında bilgi arama, deneyim esnasında içerik paylaşma ve deneyim 
sonrasında ise ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirme yapma amacıyla Instagram’ı 
kullandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte Facebook ve WhatsApp’ın turistik 
deneyim sürecinde yoğun kullanıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu bulgular, 
turistlerin deneyim sürecinde kişisel sosyal medya platformlarını kullanım eğilimi 
gösterdiğini açıklar niteliktedir. Buna karşın, toplu ve grup tartışmaların yapılabildiği 
blogların turistik deneyim sürecinde kullanımı ise düşüktür.  
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Tablo 5. Turistik deneyim sürecinde kullanılan sosyal medya platformları 
Sosyal Medya 
Platformu 

Turistik Ürün Planlama 
Aşamasında 

Turistik 
Deneyim Esnası 

Turistik Deneyim 
Değerlendirme 

Instagram 19 19 20 
Facebook 13 17 15 
Youtube 14 11 11 
WhatsApp 5 18 9 
Twitter 7 11 13 
Bloglar 3 2 4 
Google+ 13 11 13 
Tiktok 7 14 5 
Snapchat 2 - - 

Turistik deneyim sürecinde seyahat sitelerinin kullanım durumuna ilişkin 
bulgular, turistlerin seyahat sitelerinden deneyim planlama ve değerlendirme 
aşamasında yoğun olarak faydalandığını, deneyim esnasında ise seyahat sitesi 
kullanımının düşük olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda turizm işletmesi web 
sayfalarının deneyim planlama ve değerlendirme aşamalarında sık kullanıldığı 
belirlenmiştir.  

Tablo 6. Turistik deneyim sürecinde kullanılan seyahat siteleri 
Seyahat Sitesi Turistik Ürün Planlama 

Aşamasında 
Turistik Deneyim 
Esnası 

Turistik Deneyim 
Değerlendirme 

İşletme web sayfaları 13 9 10 
TripAdvisor 11 2 8 
Trivago 8 1 6 
Booking.com 12 3 3 
Otelz.com 10 2 3 

Sosyal medya platformu ve seyahat sitelerinin turistlerin deneyim tercih ve 
satın alma karar süreçlerine etkisine ilişkin bulgular iki sosyal iletişim ağının da 
turistlerin deneyim tercih ve satın alma karar süreçlerini etkilediğini 
göstermektedir. Şöyle ki, turistler deneyim tercih ve satın alma kararları alırken, 
sosyal medya platformları ve seyahat sitelerindeki içerik, yorum, değerlendirme ve 
paylaşımlardan etkilenmektedir.  
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Tablo 7. Sosyal medya platformları ve seyahat sitelerindeki içerik, paylaşım, 
yorum ve değerlendirmelerin turistik tercih ve karar sürecine etki durumu 

 Sosyal Medya Platformları Turistik Tercih 
ve Kararlarımı Etkiler 

Seyahat Siteleri Turistik Tercih ve 
Kararlarımı Etkiler 

n % n % 
Evet 20 100 15 %75 
Hayır - - 5 %25 
Toplam 20 100 20 100 

5. SONUÇ 
Sosyal medya, turizm sektörünün arz ve talep yapısında büyük ölçekli etkilere 

yol açmıştır. Turizm sektörüne doğrudan etki eden sosyal medya, turistlerin tercih 
ve satın alma karar süreçlerini yönetirken, destinasyon ve işletmelerin pazarlama 
faaliyetlerinde önemli bir araç işlevine sahiptir. Sektörel açıdan artan önemi sosyal 
medyanın, turizm literatüründe sıkça incelenmesine yol açmıştır. Bu çıkış 
noktasından hareketle, turistlerin deneyim sürecinde sosyal medya platformları ve 
seyahat sitesi kullanım durumlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan araştırmada 
dört farklı sonuç elde edilmiştir.  

İlk olarak, turistlerin gerek gündelik hayatta gerekse turistik deneyim 
sürecinde sosyal medya platformlarını kullanımının seyahat sitesi kullanımına göre 
daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Xiang ve Gretzel (2010) sosyal medya 
platformlarının gündelik hayatın her alanında zaman ve mekân kısıtlaması olmadan 
kullanılabildiğini ifade etmektedir. Buna karşın seyahat siteleri turistik deneyim 
gereksinimi duyulan süreçlerde daha sık kullanılmaktadır. Bu noktada seyahat 
gerçekleştirmeyen bireyler bir sosyal medya hesabı edinebilecekken, seyahat 
sitesinde aktif olma noktasında gönüllü davranmayabilecektir. Benzer şekilde, 
seyahat gerçekleştirse bile bireylerin seyahat sitesi tercih etmeyebileceği açıktır. 
Dolayısıyla turistlerin sosyal medya platformları kullanımının seyahat sitesi 
kullanımına nispeten yüksek olması olağandır. Ayrıca bu sonuç işletmelerin turistik 
ürün pazarlama ve yönetim süreçlerinde sosyal medya platformları ve seyahat 
sitelerini aktif kullanım ve yönetiminin gerekliliğine işaret etmektedir.  

İkinci olarak, araştırmada turistlerin gündelik hayatta aktif kullandığı sosyal 
medya platformları ve seyahat siteleri incelenmiştir. Sonuçlar, turistlerin gündelik 
hayatta Instagram ve WhatsApp kullanımının yoğun olduğunu, bununla beraber 
seyahat sitesi kullanımında ise çevrimiçi işletme sayfalarının daha sık 
kullanıldığını göstermektedir. We Are Social ve Hootsuite ortaklığında yayımlanan 
ve dünyanın dört bir tarafındaki internet ve veri kullanımını inceleyen Digital 2022 
Global Overview Raporuna göre Dünya çapında 4,62 milyar kişi sosyal medya 
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platformu kullanırken, Facebook (2, 91 milyar kişi) dünyada en çok kullanılan 
sosyal medya platformudur (wearesocial.com, 2022). WhatsApp 2 milyar kişi, 
Instagram ise 1,47 milyar kişi tarafından kullanılmaktadır. Raporda sosyal medya 
platformlarının kullanımın ülkeden ülkeye farklılaşabileceğine vurgu 
yapılmaktadır. Bu noktada örneklem grubunda Instagram ve WhatsApp sosyal 
medya platformlarının kullanımının olağan bir sonuç olduğu söylenebilir. 
Araştırma sonuçları ekseninde destinasyon ve işletme yöneticilerinin Facebook ve 
Instagram platformları üzerinden gerçekleştireceği girişimlerle daha geniş kitlelere 
ulaşmasının mümkün olduğu açıktır. 

Üçüncü olarak, turistlerin turistik deneyim sürecinde kullandıkları sosyal 
medya platformları ve seyahat siteleri incelenmiştir. Sosyal medya kullanımının 
deneyim öncesi, esnası ve sonrasında benzer sitelerde yoğunlaştığı belirlenmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre, turistlerin deneyim sürecinde en sık kullandığı sosyal 
iletişim platformunun Instagram olduğu görülmektedir. Turistler ürün planlama 
aşamasında bilgi arama, deneyim esnasında paylaşım yapma ve deneyim sonrası 
değerlendirme yapmak amacıyla Instagram’ı kullanmaktadır. Bununla birlikte 
Facebook ve WhatsApp’ın turistik deneyim sürecinde yoğun kullanıldığı 
belirlenmiştir. Söz konusu bulgular, turistlerin deneyim sürecinde kişisel sosyal 
medya platformlarını kullanım eğilimi gösterdiğini açıklar niteliktedir. Bu 
sonuçlar, işletmelerin pazarlama ve satış faaliyetlerinde Instagram ve Facebook 
kanallarını etkin ve verimli yönetiminin gerekliliğine işaret etmektedir. 
Araştırmadaki bir diğer sonuca göre ise turistlerin seyahat sitesi kullanımı daha 
yoğun olarak deneyim öncesinde gerçekleşmektedir. Bu sonuç, turistlerin seyahat 
sitelerini deneyime ilişkin bilgi arama sürecinde kullanımının yoğun olduğunu 
açıklamaktadır. Buna göre, seyahat sitelerinin turistler için bilgi arama alanı olarak 
işlev gördüğünü söylemek mümkündür.  Dolaysısıyla işletmelerin pazarlama 
faaliyetlerinde seyahat sitelerinde sundukları bilgilerin kalitesinin turistlerin tercih 
ve satın alma süreçlerini etkileyeceği açıktır. Bununla beraber Buhalis ve Law’ında 
(2008) ifade ettiği üzere turistik işletme yöneticilerinin sosyal medya platformları 
ve seyahat sitelerinde turistler tarafından sağlanan geri bildirimleri yanıtlamaları, 
işletme faaliyetlerini iyileştirme ve geliştirmede geri bildirimlerden faydalanmaları 
önemlidir. Bu noktada işletme yöneticilerinin işletme sosyal medya hesaplarını 
yönetecek ve seyahat sitelerindeki paylaşımları kontrol ve analiz edecek 
profesyonel ekipleri işletmede istihdam ettirmesi önem taşımaktadır. Nitekim 
araştırmada elde edilen bir diğer sonuç potansiyel turistlerin sosyal medya 
platformları ve seyahat sitelerinde yapılan paylaşımları dikkate alarak turistik 
deneyim tercih ve satın alma karar süreçlerine yön verdiğini göstermektedir. Bu 
sonuç, sosyal medya platformlarının ve seyahat sitelerinin yönetilmesi gereken bir 
alan olmanın ötesinde işletmelerin rekabet gücü ve devamlılığı sağlaması 
noktasında kritik öneme sahip olduğunu açıklamaktadır. 
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XV. YÜZYIL DÜŞÜNÜRÜ CELÂLEDDİN  
ED-DEVVÂNÎ’NİN RÛH ANLAYIŞI 

Mustafa Akman 

Öz 
Rûh’un mahiyeti, düşünce tarihinin önemli tartışma konularından biridir. Süregelen 

bu tartışmalara katılarak çeşitli görüşler ileri süren Kelamcılar arasında insanın rûh ve 
bedenden mürekkep bir varlık olduğu genel kabul görmüştür. Rûh konusunda fazlaca söz 
söylenmesine sebep olan husus, rûh hakkındaki âyetlerin açık bilgi vermeyişidir. Bu 
nedenle de kelamcılar, rûh konusunda pek çok detay görüş belirtmişlerdir. Devvânî de çoğu 
kelamcılar gibi Nazzâm'a dayandırılan “rûhun latif bir cisimden ibaret olarak cesede sirâyet 
ettiği” görüşünü savunmuştur. İlhamını Filozof Epikür’den alan bu görüşe göre rûh, latif bir 
cisim olup yağın süte karıştığı gibi bedene sinmiştir.  

Devvânî, peygamberlerin mu‘cizelerini ve evliyânın kerâmetini muarızlara aklî bir 
yaklaşımla ispat maksadıyla 5 yıllık yorucu bir mesaî sonunda kaleme aldığını belirttiği 
Hakîkatu’l-İnsân ve’r-Rûhu’l-Cevvâl fi’l-Avâlim adlı risâlesinde insanın üç unsurdan mürekkep 
olduğunu söyler: Kesif cisim, latif cisim ve rûh. Kesif cisim, bedendir. Rûh da bellidir. Latif 
cisim dediği ise kesif cisim ile merbûtiyeti rûh tarafından sağlanan cisimdir ki anlaşıldığı 
kadarıyla o da rûh gibi maddî olmayan bir yapıya sahiptir. Bu yaklaşımı, Devvânî’yi diğer 
ulemadan ayıran temel unsur olarak gözükmektedir. Devvânî’ye göre fânîlik, latif cisim ve 
rûha değil kesif cisme mahsustur. Kesif cismin fâniliği ise Allah'ın istisna ettiği peygamberler, 
şehitler ve velîlerin kesif cisimleri haricinde, herkes için umumidir.  

Devvânî’nin bu izahlardaki asıl hedefi daha çok, mu‘cize ve kerâmet gibi olağanüstü 
hâlleri kabul etmeyenlere, bu gibi harikuladelerin mümkün olduğunu ispatlamak gibi 
gözükmektedir. Oysa özellikle peygamberin ve mu‘cizenin konuya dâhil edilmesi hiç de 
isabetli görünmemektedir. Çünkü ona göre de mu‘cize; peygamberin, davasında 
doğruluğunu (tahaddî) ispat için zuhûr eden harikulade hâldir. Dolayısıyla peygamberin 
onu elde etmek için riyâzet vb. yollarla göstereceği şahsî gayret söz konusu değildir. Keza 
çeşitli vasıtalarla bedenlerine letâfet kazandırdıkları için evliyâdan kerâmetlerin zuhûr 
ettiğini söylemesi de aslında metnin akışına uygun düşmemektedir. Çünkü yazdığı metnin 
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bağlamı böyle bir neticeyi gerektirmemektedir. İşte biz de bildirimizde konuya dair klasik 
ve güncel kaynaklardan istifade ederek Devvânî’nin görüş ve önerilerini değerlendirmeyi 
düşünüyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Devvânî, Rûh, Latif Cisim. 

XV. THE CENTURY THINKER JALADEDIN ED-DEVVANI'S 
UNDERSTANDING OF THE SOUL 

Abstract 
The nature of the soul is one of the important topics of discussion in the history of 

thought. It is generally accepted among the theologians, who participated in these ongoing 
discussions and put forward various opinions, that human beings are composed of spirit and 
body. What causes a lot of talk about the soul is that the verses about the soul do not give 
clear information. For this reason, theologians expressed many detailed views on the soul. 
Devvani, like most theologians, defended the view based on Nazzam that "the spirit spreads 
to the corpse as consisting of a fine body" (see Dalkılıç, M. 2004: 261-262). According to 
this view, inspired by the Philosopher Epicurus, the soul is a subtle body and permeates the 
body like oil mixed with milk. 

In his treatise, Hakîkatu'l-İnsân ve'r-Rûhu'l-Cevvâl fi'l-Avalim, which he states that he 
wrote after a tiring 5 years of work in order to prove the miracles of the prophets and the 
miracles of the saints with a rational approach to the opponents, Devvani states that human 
consists of three elements. says: the dense body, the subtle body and the soul. The sharp 
object is the body. The soul is also clear. What he calls the subtle body is the concentrated 
body and the body whose unity is provided by the spirit, which, as it is understood, has an 
immaterial structure like the spirit. This approach seems to be the main element that 
distinguishes Devvani from other scholars. According to Devvani, ephemerality does not 
belong to the subtle body and spirit, but to the dense body. The transience of the condensed 
body, on the other hand, is common to everyone, except for the condensed bodies of 
prophets, martyrs and saints, whom Allah made an exception. 

The main goal of Devvani in these explanations seems to be to prove that such marvels 
are possible to those who do not accept extraordinary states such as miracles and miracles. 
However, it does not seem appropriate at all to include the prophet and the miracle in the 
subject. Because according to him, the miracle; It is a marvelous state that appears to prove the 
righteousness (tahaddi) of the prophet in his case. Therefore, in order to obtain it, the prophet 
had to do riyâzet etc. There is no personal effort to be made by any means. Likewise, the fact 
that he said that miracles occurred from awliya because they imparted laziness to their bodies 
by various means does not fit the flow of the text. Because the context of the text he wrote does 
not require such a result. Here, in our paper, we intend to evaluate Devvani's views and 
suggestions by making use of classical and current sources on the subject. 

Keywords: Kalam, Devwani, Spirit, Latif Object 
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1. GİRİŞ 
İnsanın mâhîyeti ve rûh konusu, düşünce tarihinin en önemli tartışma 

konularından biridir. Konuyla ilgili dinî nasların bulunması sebebiyle kelamcılar da 
zaman içerisinde süregelen bu tartışmalara katılmış ve çeşitli görüşler ileri 
sürmüşlerdir. Kelamcılar arasında insanın rûh ve bedenden mürekkep bir varlık 
olduğu genel kabul (bkz. Karadaş, C. 2011: 114 vd.; Devvânî, 1: vrk. 8/a-b, 9/a) 
görmüş1 ise de Ebû Bekr Muhammed b. Fûrek'in (ö.406/1015) nakline göre, Ebû’l-
Hasan el-Eş‘arî (ö.324/935-36), insanın biyolojik canlılığının rûhla değil hayatla 
meydana geldiğini ve bedenin, biyolojik canlılığı kazandıktan sonra rûhun mahalli 
olduğunu savunmaktadır (İbn-i Fûrek, 1987: 257). İnsanın mâhîyetine bağlı olarak 
rûh konusunda fazlaca söz söylenmesine sebep olan husus, rûh hakkındaki 
âyetlerin açık bir bilgi vermeyişidir. Bu duruma, Arap dilindeki nefs, neseme, rûh 
vs. gibi kavramlara yüklenen anlamlar da neden olmaktadır. Nitekim Türkçede 
rûhla aynı anlama gelen "can" kavramı da böyledir. Hem biyolojik canlılığı ifade 
eder hem de rûh anlamında kullanılır. Bir de dinî metinlerde bu Arapça kelimelerin 
bazen aynı anlama, bazen de farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmaları da ayrı 
bir karışıklık meydana getirmektedir (Mert, M. 1998: 199, 201). 

Kelamcılar, rûh konusunda pek çok görüş belirtmişlerdir. Bunlar arasında, 
rûhun, sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk gibi tabiatların dengeli bir karışımından, ya 
da kendisine bulanıklık ve kokuşmuşluk sirâyet etmeyen halis kandan ibaret olduğunu 
savunan görüşlerden tutun da, onun, soyut bir cevher ya da latif bir cisim olduğunu 
savunan görüşlere varıncaya kadar, birbirinden çok farklı görüşler mevcuttur (Eş‘arî, 
E. 2005: 262-263). Tehânevî (ö.1158/1745), İslâm düşüncesinde yüz kadar rûh 
telakkisi olduğunu söyledikten sonra bunları; rûhu, soyut bir kavram ve cisim olarak 
kabul eden görüşler olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Bunları da rûhla nefsi aynı 
şey olarak kabul eden ve etmeyen olarak ikiye ayırıp, alt gruplarını belirtmektedir 
(Tehânevî, M. 1996: I/876-877; ayrıca bkz. Günaltay, M. Ş. 1994: 228). 

Bu görüşler arasında, şu iki görüş daha çok taraftar bulmuştur. Birincisi; 
rûhun; mekânı olmayan, sirâyet etme, girme çıkma ve ayrılma gibi cisme mahsus 
vasıflarla vasıflanamayan, soyut, nûranî bir cevher; bir atom olduğunu savunan 
görüştür. Bu görüşü Ebû Hâmid el-Gazzâlî (ö.505/1111) ve Fahreddîn er-Râzî 
(ö.606/1210) gibi kelamcılar savunmaktadır. Bu görüşü savunanlar, rûh ile nefsin 
aynı şey olduklarını da söylemektedirler (Gazzâlî, E. 1986: 169-170; Râzî, F. 1996: 
103 vd.). 

                                                      
1  Devvânî Risâle fi'ş-Şahs el-İnsanî isimli bu eserinde Fahreddin er-Râzî’ye atıfla rûh beden 

ilişkisini incelemektedir. bkz. Devvânî, 1: vrk. 8/a vd. F. Râzî’nin görüşleri için bkz. Yavuz, Y. Ş. 
2008: 35/187, 189, 191. 
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İkincisi ise rûhun latif bir cisimden ibaret olduğunu ve cesede sirâyet ettiğini 
savunan görüştür (bkz. Dalkılıç, M. 2004: 261-262). Bu görüş, temelde Ebû İshâk 
İbrâhîm en-Nazzâm'a (ö.231/845) dayandırılmaktadır. Eş‘arî, Nazzâm'ın, rûhu 
tanımlarken sadece cisim olarak tanımladığını söylerken, Ebû’l-Feth Tâcuddîn eş-
Şehristânî (ö.548/1153), latif cisim olarak tanımladığını söylemektedir (Eş‘arî, E. 
2005: 262; Şehristânî, A. 2008: 64). Nazzâm'ın, rûhu latif bir cisim olarak 
tanımlamasında Yunan filozofu Epikür’den (MÖ.341-270) esinlendiği 
anlaşılmaktadır (krş. Günaltay, M. Ş. 1994: 210). Rûhun latif bir cisim olduğu, Ebû 
Ali el-Cübbâî (v.303/916), Eş‘arî, Ebû Bekr Muhammed el-Bâkıllânî (ö.403/1013), 
İbn-i Fûrek, Ebû’l-Meâlî el-Cüveynî (ö.478/1085) ve Seyfuddîn el-Âmidî'nin 
(ö.631/1233) de içinde bulunduğu Ehlisünnet ve Mu‘tezile kelamcılarının 
çoğunluğu tarafından savunulmaktadır. Celâleddîn ed-Devvânî2 (ö.908/1502) de bu 
grup arasındadır. Bu ikinci görüşe göre rûh, latif bir cisim3 olup, güzel kokunun 
güle, yağın süte ve susama sindiği gibi bedene sinmiştir. 

Bu ikinci görüş, kelamcıların çoğunluğu tarafından benimsenmiştir, ama açık 
dinî bir delile dayanmamaktadır. Yalnız, rûhun latif bir cisim olduğu düşüncesini 
savunan kelamcılar, böyle düşünmeyi; "Allah, öleceklerin ölümleri anında, 
ölmeyeceklerin de uykuları esnasında rûhlarını alır. Ölümlerine hükmettiği 
kimselerinkini yanında tutar, ötekilerini de belli bir süreye kadar salıverir."; 
(Zümer, 39/42) "O zalimleri, can çekişirken, melekler ellerini uzatmış: Haydi 
canlarınızı çıkarın ... derken bir görsen!"; (En'am, 6/93) "Geceleyin sizi öldüren, 
gündüzün yaptıklarınızı bilen, belirlenmiş süre tamamlansın diye gündüzün sizi 
dirilten O'dur."; (En'am, 6/60) "Ya can boğaza geldiğinde? Ki o zaman siz bakar 
durursunuz" (Vakıa, 56/83-84) âyetlerinin ve "Rûhlar sıralanmış askerlerdir" 
(Buhârî, Enbiya, 2; Muslim, Birr, 159-160) hadisinin zahiri anlamlarına uygun 
görmüşlerdir. Çünkü bu naslarda rûha, cisimle nitelemeler isnâd edilmesini, rûhun 
da cisim olduğuna delil saymışlardır (Günaltay, M. Ş. 1994: 423-424 (55. dipnot). 
Nitekim İbn-i Fûrek, Eş‘arî'nin, rûhun bedene sirâyet eden latif bir cisim olduğu 
görüşünü; naklettikten sonra, Vakıa 83'deki "İzâ belağati'l-hulkum" ifadesini, 
"Boğaza gelmek, intikâl etmektir. İntikâl de, cismin ve cevherin vasfıdır" diye 
yorumlayarak bu âyeti görüşüne delil saydığını söylemektedir (İbn-i Fûrek, 1987: 
257; Mert, M. 1998: 200-203). 

                                                      
2  Devvânî ve yaşadığı dönem, eserleri, fikirleri ve etkilendiği zevat için bkz. Akman, M. 2017b: 9 vd. 
3  Mu‘tezile bilginleri tarafından İslam düşünce sistemine kazandırılan kelam metodu, daha 

sonraları az da olsa, farklı bir yapıyla "Ehlisünnet kelamı" haline dönüşmüş ve kendisine özgü bir 
metotla konuları işleyen bir disiplin halini almıştır. Ehlisünnet’e göre rûh, bedenden ayrı ve ona 
sonradan bitişen latif bir cisimdir. Dalkılıç, M. 2004: 263; Pezdevî, E. M. 1994: 323-324. 
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2. DEVVÂNÎ’NİN RÛH ANLAYIŞI 
Rûh hakkındaki tartışmalara bir risâle ile Devvânî de katılmıştır4 (bkz. 

Akman, M. 2017a: 224-230). Müellif, peygamberlerin mu‘cizelerini ve evliyânın 
kerâmetini muârızlara aklî bir yaklaşımla ispat maksadıyla 5 yıllık yorucu bir 
mesaî sonunda kaleme aldığını söylediği Hakîkatu’l-İnsân ve’r-Rûhu’l-Cevvâl fi’l-
Avâlim (حقيقة اإلنسان والروح الجوال في العوالم)5 adlı küçük risâlesinde insanın üç 
unsurdan mürekkep olduğunu söyler (Devvânî, C. 1998: 204; Devvânî, Yazma: 
vrk. 2-8; ayrıca bkz. Erdoğan, İ. 2010: 13): Kesif cisim, latif cisim ve rûh. Kesif 
cisim, bedendir. Rûh da bellidir. Latif cisim dediği ise kesif cisim ile merbûtiyeti 
rûh tarafından sağlanan cisimdir ki, anlaşıldığı kadarıyla o da rûh gibi maddî 
olmayan bir yapıya sahiptir (Mert, M. 1998: 200). Diğer bir ifadeyle o, ilgili âyette 
geçen rûhu kesif cismin latif cismi kabul etme istidâdı olarak tanımlamaktadır. 
Yani kesif cismin latif cismin kendisine hulûl etmesini kabul etme istidâdını 
sağlayan şey demektir (Devvânî, C. 1998: 206; Alper, Ö. M. 2010: 123). Buna göre 
latif cisim de iki beden arasında bağ vazifesi görmekte ve muhtemelen biyolojik 
anlamdaki canlılığı ifade etmektedir. Çünkü canlı olmayan kesif bir bedenin, latif 
bedeni kabul etmesi düşünülemez. 

Dilimizdeki can kelimesiyle karşılanabilecek bu ara unsur, Devvânî’nin 
konuya dair yaklaşımını diğer ulemâdan ayıran temel kategori olarak 
gözükmektedir. Ona göre (Devvânî, C. 1998: 205; Kevserî, M. Z. 1366/1947: 11) 
ölüm hâdisesi, rûh ile latif cismin bedenden ayrılmasıyla vuku bulur. Beden 
uykuda olduğu hâlde insanın (rü'yâ âleminde) uzak mesafelere gitmesi, aslında bu 
latif cisim tarafından gerçekleştirilen bir faaliyettir. İnsan uykudan uyandığı zaman, 
ölümden sonra kabir suali için ve sualden sonra haşr için latif cisim bedene tekrar 
hulûl eder. Nitekim pek çoğumuzun, rüyasında gördüğü mekânları daha sonra 
maddî gözleriyle müşahede ettiği zaman aradaki benzerlikten, hatta aynılıktan 

                                                      
4  İslam düşünürleri arasında rûhsal hastalıkları kendi psikolojik sisteminde ele alarak meseleyi aynı 

zamanda ahlak ilmi zeminine yerleştiren Devvânî rûhsal tıp açısından; şaşkınlık, cehalet, öfke, 
korkaklık, şehvet, hüzün, hased gibi rûhî (nefsanî) hastalıların tedavi yollarıyla da ilgilenerek 
önerilerde bulunmuş ve bu yolun felsefe olduğunu belirtmiştir. Akşit, M. 2019: 1056, 1061, 1066-
1069. 

5  “Risâle fi'r-rûh    . Rûh problemiyle ilgili olan ve Arapça yazılmış bu risâle, Devvânî'ye 
nispet edilerek Ali b. Ömer (ö. XII/XVIIIyy), İbrahim Sırrı Za'ferânî Bosnevî, Abdülaziz Mecdi 
Tolun (1865-1941) ve adı bilinmeyen bir mütercim tarafından olmak üzere dört defa Türkçeye 
tercüme edilmiş, Zâhid Kevserî (ö.1371/1952) tarafından bazı notlarla Kahire'de yayımlanmış, aynı 
baskı daha sonra Erzurum’da tekrar neşredilmiştir. Son olarak Recep Duran, Devvânî’ye nispetini 
tartışmadan risâleyi tahkîk ve neşrederken Muhit Mert de notlar ekleyerek çevirip neşretmiştir. H. 
Anay, bu eseri doktora tezinde "Devvânî'ye nisbet edilen diğer eserler" kısmında verirken DİA’daki 
makalesinde ise doğrudan Devvânî'ye nisbet etmektedir.” Akman, M. 2018: 137.  
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hayrete düştüğü vakidir (Anay, H. 1994: 201-202; Sifil, E. 2003; Ertuğrul, İ. F. 
1949: 177 (izah kısmı). 

Devvânî diyor ki, senin kesif cismin, uyku hâlinde yatakta yatan cisimdir. 
Latif cismin ise uykuda gezen cisimdir. Rûh da kesif cisimle latif cisim arasında bir 
bağdır. Bu bağ, rûh olarak isimlendirilip, kesif cisme bir istidâd olarak konmuştur. 
Bu iki cismin kıyâmet gününe kadar ayrılmasıyla ölüm meydana gelmektedir. 
Sonra bil ki; fânîlik latif cisim ve rûha değil kesif cisme mahsûstur. Kesif cismin 
fânîliği, Allah'ın istisna ettiği peygamberler, şehitler ve bazı velîlerin kesif cisimleri 
haricinde, herkes için umumidir. 

Latif cisim ile rûhun bekasına dair iddiasını âyet yorumları ve çeşitli 
rivâyetlerle (Al-i İmran, 3/169; Nesâî, Cenaiz, 117; Buhârî, Cenaiz, 87) 
temellendiren Devvânî, latif cisimler ve rûhun fânî olmaması, bütün ölülerin 
ziyaretçilerini bilmeleri, onların sözlerini işitmeleri ve onlara karşılık vermeleri, 
hatta onların bilme ve işitme hususunda dirilerden daha ileri seviyede olmalarına 
dair zikrettiklerimizin hepsi sahih ve sabittir. Öyle ki bunu inkâr edenin küfründen 
korkulur, (Devvânî, C. 1998: 205) demektedir. 

Mü'minlerin ölüleriyle kâfirlerin ölüleri arasındaki farkı dünyada nimetler 
içinde olanlar ve olmayanlar gibi berzah âleminde6 de aynı durumda olmak 
şeklinde değerlendiren Devvânî, mü'minler ziyaretçilerini bilir, kendi yüksek 
makamlarından onların sözlerini işitirler. Kâfir ve asiler de kokuşmuş yerlerinden 
ziyaretçilerinin sözlerini işitirler, (bkz. Tirmizî, Sıfatu'l-Kıyâme, 26) demektedir. 

Müellif şayet insanın latif cismi kesif cisminden; cismin ve dimağın rutubetli 
buharından meydana gelen uykuda7 duyuların durgunluğu veya mizaç 
bozukluğundan meydana gelen bayılma sebebiyle ayrılsa ve berzah âleminde 
gezse, bu rûhun makamı ve mekânını ancak Allah bilir. Kesif cisme hulûl eden latif 
cisme gelince; kesif cisim latif cismin hulûlünü kabule istidâdlı olduğu müddetçe; 
uyku hâlinde iken uyanıncaya kadar, ölüm hâlinde ise kabirde meleklerin suali 

                                                      
6  Dinî terim olarak berzah, ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye (ba's) kadar sürecek olan ara 

dönem, dünya ile ahiret arasındaki âlem ve kabir hayatı karşılığında kullanılır. Gökçe, C. 1992: 
5/525. İbn-i Arabî'ye göre Berzah olarak da nitelenen hayâl dünyası veya misâl âlemi, rûhsal ve 
bedensel olanın arasını birleştirebilme yeteneğidir. Rûh, belirli bir sudûr tarzıyla varlığa gelen 
varlıkların Tanrı’nın bilgisinin dıştaki ilk var olma yeridir. Bu nedenle rûhlar âleminde bulunan 
her bir ferdin, cisimler âleminde bürüneceği sûretlerinin bir benzeri, bir örneği burada bulunduğu 
için bu âleme misâl âlemi denilmiştir. İstediği vakit rûhlarla görüşebilen nadir evliyâya örnek 
olarak gösterilen İbn-i Arabî, sûfîlerin peygamberlerin rûhlarıyla görüştükleri ve onlardan bilgi 
aldıkları düşüncesindedir. Akman, M. 2017c: 55, 107, 122, 192, 240. 

7  Eskiden, İslam dünyasında hâkim olan tıp kültüründe uykunun nedeni bu şeklide ya da dimağın 
sinirlerinin gevşemesinden meydana gelen buhar rutubetinin vücûda yayılması şeklinde 
açıklanırdı (bk. Alûsî, Ş. M. [t.y.]: 3/8; Devvânî, 1: vrk. 9/a-b; Devvânî, 2010: 133. 
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vaktine kadar, sualden sonra da haşre kadar ondan ayrı kalan bu latif cisim de din 
dilinde rûh olarak isimlendirilmiştir, (Devvânî, C. 1998: 206-207; ayrıca bkz. 
Karadaş, C. 2011: 115, 118) demektedir. Mamafih Devvânî, niteliği belli olmayan 
bir istidâda ayrı bir varlık tanıyarak, insan için üçlü bir yapı tespit etmeye çalışsa 
da neticede keyfiyeti olmadığı için bu anlamdaki rûha, insanın öz benliğini 
oluşturmada gerçek bir rol tanımaz. 

Devvânî’ye göre bu dünyadan öbür dünyaya intikâl eden rûh, kesif cisme 
konulmuş istidâd olarak isimlendirdiğimiz rûhtur denilemez. Çünkü o rûhun, 
keyfiyeti yoktur. O hâlde keyfiyeti olmayan bu rûhun, bu dünyadan öbür dünyaya 
intikâl ettiğine nasıl hükmolunur? "De ki rûh Rabbimin emrindendir" (İsra 17/85) 
âyetinden murâd da budur. Allah en iyi bilendir (Devvânî, C. 1998: 208). Buna 
göre mü'minlerin latif cisim anlamındaki rûhlarının makâmı, Ebu Hureyre'nin (r) 
rivâyet ettiği,  

"Şüphesiz ki mü'minlerin rûhları semânın yedinci katındadır ve oradan 
cennetteki yerlerine bakarlar, hadisine8 göre semânın yedinci katıdır.  

İmdi ölü semânın yedinci katında ve cismi de toprak olduğu hâlde ziyaretçiyi 
nasıl bilir ve onun sözünü nasıl işitir? ve yine; kafir cehennemde hapsedilmiş 
olduğu hâlde nasıl işitir? diye düşünülebilir. Bu şöyle olur. Allah insanı kesif cisim 
yani ceset, uykuda gezip dolaşan latif cisim ve bu ikisi arasında râbıta olan rûhtan 
mürekkep olarak yaratmıştır. İnsanın kesif cesedini fizikî yasalara (adetlere) bağlı 
kılmış ki: o ancak yiyerek doyar, kazanarak harcar vs. Latif bedeni ise (fizikî 
yasalara bağlı olmayacak şekilde) adetler üstü kılmıştır. Bu yüzden ona hiçbir şey 
imkânsız değildir. Binaenaleyh o, uyku hâlinde kesif cisimden ayrılınca 
peygamberlerle beraber olur, bir anda uzun bir mesafeyi kat eder, uçarak arşa 
yükselir, sonra da birisi onu uyarırsa döner ve cesedine hulûl eder ve uyuyan kimse 
çok kısa bir zaman içinde uyanır. Bu hulûlden dolayı kesif cisimde bir rahatsızlık 
meydana gelmez, bilakis uyanır ve bu hulûlün keyfiyetini de bilmez. O cisim latif 
olduğu için bu şeylerin hiç birisi ona imkânsız değildir. Melekler ve diğer latif 
varlıklar da böyledir (Devvânî, C. 1998: 209-210).  

Devvânî bu bağlamda şu iddiada bulunuyor; latif cisimler için harikulade 
hâllerin mümkün olması sebebiyle peygamberler ve velîler, çeşitli riyâzetler, 
mücahedeler, nefse muhalefet, şehvetleri terk etmek gibi vesilelerle kesif olan 
                                                      
8  Son devir hadis âlimi Nasiruddin el-Elbânî (1914-1999), bu hadisin senedindeki râvîlerden 

ikisinin metrûk, bir tanesinin de mütekellemûn fih olmasından dolayı hadisin mevzu olduğunu 
söyler. Devvânî'nin böyle çok zayıf ya da uydurma bir rivâyet kullanması, onun için bir nakisadır. 
Hâlbuki itikâdî konularda, zayıf bir yana sıhhat derecesi iyi olan âhâd haber dahi bilgi meydana 
getirecek bir delil olarak kullanılmaz. Devvânî'nin mensubu olduğu Eş‘arî geleneğinde (Bağdâdî, 
A. 1981: 12-13) bile bu böyledir. bkz. Mert, M. 1998: 209. 
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cesetlerine de letâfet kazandırmışlardır. Onların kesif olan cesetleri, letâfet kazanıp 
latif cisimlere benzer bir hâle gelmiştir. Dolayısıyla latif cisimlerden sudûrunun 
imkânı sebebiyle mu‘cizeler, kerâmetler ve bütün harikulade şeyler onlardan da 
zuhûr etmektedir (Krş. Devvânî, 1: vrk. 9/a-b). Sonra ölüler, mesafe uzak da olsa 
latif cisimleriyle ziyaretçilerini bilir, onların sözlerini işitir ve kabirlerinin 
üzerlerine oturan kimseden rahatsız olurlar. Nitekim rivâyete göre Hz. 
Peygamber'in: Bir kimse bir kardeşinin mezarını ziyaret eder ve onun yanında 
oturursa, ölü ona ünsiyet eder ve kalkıncaya kadar ona cevap verir. Devvânî, 
cesetlerini toprağın yemediği kimselere gelince, diyor, onların çeşitli hâlleri ve 
akılları hayrette bırakan sırları vardır. Onları açmak ve ifşa etmek câiz değildir. 
Zihin ve zekâ sahibi olan kimse bizim bu risâlede remzen temas ettiğimiz şeyi 
anlar, (Devvânî, C. 1998: 210) diyor. 

3. SONUÇ 
Devvânî'nin rûh hakkında yaptığı izahlardan anlaşıldığı üzere birinci hedefi, 

insan rûhunun latif bir cisim olduğunu, aklî ve naklî delillerle kendince 
ispatlamaktır. Çünkü ona göre insan benliğini oluşturan ve hayatta bütün insanî 
fonksiyonları gerçekleştiren, bu latif cisimdir. Latif bir cisim olan rûh, fizikî 
yasalara bağlı olmadığından dolayı uykuda iken geçici olarak bedenden serbest 
kaldığında, evrende istediği gibi gezip dolaşmaktadır. Ölüm nedeniyle bedenden 
tam olarak serbest kaldığında ise cennet veya cehennemdeki makamında iken ya da 
berzahta iken dünya ile ilişkisi kesilmemekte, kabrini ziyaret edenleri bilmekte ve 
onların selamını almaktadır.9 Devvânî'nin ikinci ve belki daha önemli hedefi ise 
mu‘cize ve kerâmet gibi olağanüstü hâlleri kabul etmeyenlere, bu gibi 
harikuladelerin mümkün olduğunu ispatlamaktır. Ona göre, peygamberler ve 
velîler nefse muhalefet, şehvetleri terk ve riyâzet gibi yollarla kesif bedenlerine bir 
çeşit letâfet kazandırdıkları için mu‘cize ve kerâmetler ızhar etmektedir. Oysa 
gelinen bu noktada, özellikle peygamberin ve mu‘cizenin konuya dâhil edilmesi 
hiç de isabetli görünmemektedir. Çünkü ona göre de mu‘cize; peygamberin 
peygamberlik iddiasına (tahaddî) mukarin olarak onun, da'vâsında doğruluğunu 
ispat için zuhûr eden harikulade hâldir (Devvânî, C. 2021: 133, 245-246; Akman, 
M. 2017a: 206, 210, 230; ayrıca bkz. Cürcânî, 1997: 215). Yani peygamberin onu 

                                                      
9  Devvânî, Akaid-i Adudiyye Şerhi’nde (Devvânî, C. 2021: 126, 235; Akman, M. 2017a: 230) 

konuyla ilişkilendirdiği bir rivâyet aktarmaktadır: "      İnsanlar uykudadırlar, 
öldükleri vakit uyanırlar." Gazzâlî, bunu, bazı kitaplarında (msl. bkz. Gazzâlî, 1989: 3/214, 4/12) 
senetsiz olarak Peygamberimizin sözü olarak nakletmiştir. el-Bânî, bu sözün Hadis olarak aslı 
olmadığını belirtmiş ve Hadis âlimi ve hâfızı Zeynuddîn el-Irâkî (ö.806/1404) ise bu sözün Ali'ye 
nispet edildiğini söylemiştir. Ayrıca bkz. Akman, M. 2017c: 123. 
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elde etmek için riyâzet vb. yollarla göstereceği şahsî gayret söz konusu değildir. 
Keza çeşitli vasıtalarla bedenlerine letâfet kazandırdıkları için evliyâdan 
kerâmetlerin zuhûr ettiğini (krş. Çınar, M. 2013: 334) söylemesi de aslında metnin 
akışına uygun düşmemektedir. Çünkü metnin bağlamı böyle bir neticeyi 
gerektirmemektedir. Devvânî daha önce rûhun fizikî yasalara bağlı olmadığını ve 
olağanüstü olayların ondan sudûr ettiğini söylediği için zihin böyle bir sonuç 
beklememektedir. Zira yine onun anlatımından hareketle de bedenin molekül ya da 
dokusal anlamda letâfet kazandığını söylemek çok mümkün gözükmemektedir 
(bkz. Mert, M. 1998: 210-211; ayrıca bkz. Devvânî, 1: vrk. 8/a-10/a). 
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EK-1  
DEVVÂNÎ’NİN ESERİNİN METNİ VE ÇEVİRİSİ 

  حقيقة اإلنسان والروح الجوال في العوالم 

﷽ 

و صالته و سالمه على سيدنا دمحم الذي ظهر بحقيقته، و على  10الحمد  الذي خلق آدم على صورته
  11 .آله و صحبه خزنة علومه و سالك طريقته بشريعته

رسالة في حقيقة اإلنسان، و ما ركبه هللا تعالى فيه واجب حفظها لألذكياء لكثرة فوائدها، و و بعد: فهذه 
وفرة عوائدها، و هي من مواهب الحق عز و جل، تعبت في تأليفها مدة خمسة أعوام، لكوني أحببت أن أثبت 

ال يتيسر إال بعد معرفة  معجزات األنبياء، و كرامات األولياء، بالدليل العقلي ألجل إلزام الخصماء، و هذا
  خواص اإلنسان، و معرفة حقيقته، و ما هو مركب منه، و هللا الهادي ال إله غيره 

اعلم أن اإلنسان مركب من ثالثة أشياء، من جسم كثيف، و جسم لطيف، و روح، و إن شئت زيادة 
للطيف هو الجسم الذي إيضاح فاعلم أن جسمك الكثيف هو الجسم الراقد في الفراش حالة النوم، و جسمك ا

المودع فيه  12الروح هو الرابطة بين الجسم الكثيف و الجسم اللطيف و هو االستعداد يسير في النوم، و
  المسمى بالروح، و يحصل الموت بافتراق الجسمين إلى يوم القيامة كما ستقف عليه

الفناء على الجسم الكثيف ثم اعلم أن الفناء للجسم الكثيف دون الجسم اللطيف و الروح، فإن قلت هل 
دونهما عام في جملة األجسام من الكفار و المؤمنين و األولياء، و غيرهم أم ال؟ قلت: نعم عام في جميعها إال 
ما استثنى الشارع من أجسام األنبياء، و الشهداء، و بعض األولياء، فإن قلت ما الدليل على بقائهما؟ قلت: أما 

فخاطب أموات الكفار بقوله: (إني وجدت ما  13هللا عليه و سلم مر بقليب بدر عن النبي صلى الكفار فقد ورد
وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟) فقيل للنبي صلى هللا عليه و سلم أتخاطب عظاما أرمت؟ فقال 

   .)صلى هللا عليه و سلم: (و الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم ال يجيبون

                                                      
10                        

                        
                      

                       
       (   )            

               ( )       
                )     894(  

 )                     
(             

11  “      ”in metni; Muhammed Zahid el-Kevserî’nin (1879-1952); Hakikat 
el-İnsan ve er-Rûh el-Cevvâl fi el-Avâlim (Kahire: Min Turasi’l-Kevseri: el-Mektebetu’l-
Ezheriyye li’t-Turas (Darbu’l-Etrak), 2006, s.10-16) isimli eserinden bazı tasarruflarla alınmıştır. 

12               
13                 
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ما المؤمنون فقد ثبت أيضا أنه صلى هللا عليه و سلم خاطبهم و سلم عليهم، و ثبت أيضا في الحديث و أ
النبوي علم الميت بمن يزوره في قبره و فرحه بزائره، و رده سالمه، و تأذيه بمن يجلس على قبره،  الصحيح

الميت سورة الملك من داخل  أن أحد الصحابة جلس على قبر و لم يعلم أنه قبر فسمع قراءة 14و في البخاري
  .قبره

و بالجملة فما ذكرنا من عدم فناء األجسام اللطيفة، و األرواح، و علم األموات جميعا بزوارهم، و 
سماعهم أقوالهم، و مخاطبتهم بل تميزهم بقوة العلم و السماع عن األحياء صحيح ثابت بحيث يخشى على 

تعالى: [و ال تحسبن الذي قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند  منكره الكفر، ناهيك دليال على ما قلنا قوله
، فإن قلت: إذا كان )و األحاديث التي سبقت؛ و ما ورد في كتب الصحاح ( 169ربهم يرزقون] آل عمران: 

أموات المؤمنين و الكفار متساوين في هذا األمر فما الفرق بين أموات هؤالء، و هؤالء؟ قلت: كما أن عالم 
لشهادة الذي هو عالم الدنيا فيه المسجون و المطلق، و المنعم، و المعذب، و ذو المناصب الرفيعة، و األرذال، ا

و الجنان، و المزابل، كذلك عالم البرزخ فالمؤمنون، و األنبياء و األولياء يعلمون بالزوار و يسمعون كالمهم 
مراتبهم، و أما الكفار و العصاة فإنهم يسمعون من  من مقاماتهم الجليلة و هم منعمون بأنواع النعم على قدر

مقاماتهم السافلة السيئة المنتنة النجسة، و هم معذبون بأنواع العذاب على قدر مراتبهم، فإن قلت فأين مقر هذه 
  األجسام اللطيفة، و أين مقر األرواح؟ 

ة لقبول األجسام اللطيفة و حلولها المودع في األجسام الكثيف 15فاعلم أننا سمينا في هذه الرسالة االستعداد
فيها روحا لكون العقل و النقل يحكمان بحياة النائم، و أنه ليس بميت، و ذلك بما يشاهد من تنفس النائم و 
حركة نبضه في حال نومه، و إن كان جسمه اللطيف مفارقا لجسمه الكثيف سائرا في عالم البرزخ بسبب 

للجسم و الدماغ، أو بسبب اإلغماء الحاصل من فساد  ة المرطبةركود حواسه بالنوم الحاصل من األبخر
  .و علم ذلك عند هللا تعالى 16المزاج، فهذا الروح ال يعلم مقره و مكانه ،

و أما الجسم اللطيف الحال في الجسم الكثيف ما دام الكثيف مستعدا لحلول اللطيف فيه المفارق له في 
الموت إلى وقت سؤال الملكين في القبر، و بعد السؤال إلى الحشر فهو  حالة النوم إلى وقت االنتباه، و في حال

يسمى بالروح أيضا في لسان الشرع، و جميع ما ورد من حياة الشهداء و عدم موت المؤمن و انتقاله من دار 
ذا الجسم إلى دار و خلقه لألبد ال للموت، و مقر أرواح الشهداء و المؤمنين، و مقر أرواح الكفار، فالمراد به ه

اللطيف الحال في الكثيف و هو المسمى بالروح في قوله صلى هللا عليه و سلم في شهداء أحد: (لما أصيب 
في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة و تأكل من ثمارها و تأوي إلى  إخوانكم بأحد جعل هللا أرواحهم

  17قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش.)

                                                      
14             –    –        :

                          
       ) :           (  

15                        
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 عليه و سلم لو أراد باألرواح الكائنة في األجسام الكثيفة التي سميناها و أنت خبير بأن النبي صلى هللا
من هذه األجسام إلى أجسام الطيور الخضر، فتعين  18المودع فيها لحلول اللطيف فيها لجاز التناسخ باالستعداد

  أن 

عبد العزيز و يكون المراد بها األجسام اللطيفة، و كذلك يدل على ما قلنا الحديث الذي رواه عمر بن 
  .)هو ما أخرجه الحافظ أبو نعيم أنه قال: (إنما خلقتم لألبد لكنكم تنقلون من دار إلى دار

و أنت خبير بأن هذا الجسم الكثيف يفنى و يصير ترابا، فتعين أن يكون المراد بها األجسام اللطيفة، ال 
تقل من دار إلى دار فإن ذلك الروح ليس يقال أن الروح الذي سميتموه باالستعداد المودع في الكثيف هو المن

بقوله عز و جل: [قل الروح من  –و هللا أعلم  –له كيفية؛ فكيف يحكم بانتقاله من دار إلى دار و هو المراد 
  !)؟85اإلسراء: ] (أمر ربي

إذا علمت ذلك فاعلم أن مقر أرواح المؤمنين التي هي أجسامهم اللطيفة هو السماء السابعة، على ما 
إن أرواح المؤمنين في ( 19:عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أنه قال –رضي هللا عنه  –ه أبو هريرة روا

قالت  –و هي صاحبية  –رضي هللا عنها  –السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة)، و روت أم بشر 
الجنة حيث شاءت، و نسمة سلم يقول: (إن نسمة المؤمنين تسرح في  سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و

فإن قلت كيف يعلم الميت الزائر و يسمع كالمه و هو في السماء السابعة و جسمه الكثيف  20الكافر في سجين)،
  صار ترابا؟ و كذا الكافر كيف يسمع و هو مسجون في سجين؟ 

إلى ما أودع قلنا: هذا محل بروز جواهر هذه الرسالة، فكانت معدن الجواهر، فاسمع لما نقول، و انظر 
هللا تعالى في اإلنسان من الخواص التي تحير العقول، ثم تفطن أن هللا تعالى لما جعل اإلنسان مركبا من جسم 
كثيف و هو الجسد، و جسم لطيف و هو السائر في حالة النوم، و من روح هو الرابطة بينهما، جعل الكثيف 

ال يستعلى إال بالصعود، و ال يشبع إال باألكل و ال مربوطا بعادات بحيث ال يقطع المسافة إال بالخطى، و 
يروى إال بالشراب، و ال ينفق إال بالكسب إلى غير ذلك من العادات و جعل الجسم اللطيف مربوطا بخرق 
العوائد بحيث ال يستحيل عليه شئ، فتراه إذا فارق هذا الكثيف في حالة النوم، يطير في الهواء، و يمشي على 

باألنبياء، و يقطع من المشرق إلى المغرب في لحظة، و يصعد بالطيران إلى العرش و ال  الماء، و يجتمع
يستحيل عليه شئ مما هو معروف من حال النائم، ثم إنه إذا رأى نفسه عند العرش و أيقظه أحد يرجع و يحل 

فيه بل يستيقظ و ال في الجسم و يستيقظ النائم مقدار طرفة عين و ال يحصل للجسم الكثيف انزعاج عند حلوله 
يعلم كيفية حلوله هذا مع بعد المسافة من العرش إلى األرض، و كل هذه األشياء إنما ال يستحيل عليه لكونه 

  .لطيفا، و هكذا األجسام اللطيفة من المالئكة و غيرهم

ام اللطيفة إذا علمت ذلك فاعلم أن األنبياء و األولياء لما تحققوا بعدم استحالة خرق العوائد على األجس
لطفوا أجسادهم الكثيفة أيضا بأنواع الرياضات، و المجاهدات، و مخالفة النفس و ترك الشهوات، حتى تلطفت 
أجسادهم الكثيفة، و صارت مضاهية ألجسامهم اللطيفة، و ظهرت منهم المعجزات، و الكرامات، و جميع 

اعلم أن األموات يعلمون بزوارهم، و  خوارق العوائد لعدم استحالة شيء منها على األجسام اللطيفة ثم

                                                      
18                        
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و يتأذون بمن يجلس على قبورهم بأجسامهم اللطيفة و إن كان ثمة مسافة، و قد أخرج  21يسمعون كالمهم ،
أنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم: (ما من رجل  –رضي هللا عنها–ابن أبي الدنيا عن عائشة 

  22ستأنس به و رد عليه حتى يقوم)يزور قبر أخيه و يجلس عنده إال ا

و ال يجوز كشفها و إفشاؤها،  23و أما الذين ال تأكل األرض أجسادهم فلهم أحوال و أسرار تحير العقول
  .و من كان ذا ذهن و ذكاء يتفطن لها بما رمزنا في هذه الرسالة، و هللا تعالى أعلم

EK-2 
RİSALENİN TERCÜMESİ:  
Esirgeyen Bağışlayan Allah'ın Adıyla 

Adem'i kendi (Âdem) suretinde yaratan24 Allah'a hamd, (insanlık) hakikatiyle 
zuhur eden  

Efendimiz Hz. Muhammed'e, onun ailesine ve onun ilimlerinin koruyucuları, 
şeriatı vasıtasıyla onun yolunun yolcuları olan ashabına salat selam olsun.25 

Bu, insanın hakikati ve Allah'ın onda terkip ettiği şeyler hakkında bir risaledir. 
Faydalarının çokluğu, neticelerinin bolluğu sebebiyle zeki kimselerin ezberlemesi 
(bellemesi) gerekir. Bu risale Aziz ve Celil olan Allah'ın bir ihsandır. 
Peygamberlerin mucizelerini ve velilerin kerametlerini, hasımları susturacak 
şekilde aklî delil ile ispat etmek istediğim için bu risalenin telifine beş yıl kafa 
yordum." Bu(nu ispat etmek) ise ancak insanın özelliklerini, hakikatini ve nelerden 
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24  Bu ifade ile, "Halaka'llahu ademe ala suratihi/Allah, Adem'i kendi suretinde yarattı" (Buhârî, 

Isti'zan, 1; Müslim, Birr, 32) hadisine telmih yapılmaktadır. Buhârî ile Müslim'in ortaklaşa rivayet 
ettikleri bu hadiste geçen, "kendi suretinde" anlamındaki "ala suratihi" ifadesindeki zamirin, 
Adem'e rucuûnu kabul ederek, "Âdem suretinde yarattı" şeklinde tercüme ettik. Eğer zamir 
Allah'a raci olursa, o takdirde, "Allah Adem'i kendi suretinde yarattı" şeklinde anlam vermek 
gerekir ki, bu önerme, insanın Allah'a ve dolaysıyla, Allah'ın insana benzediği sonucuna götürür. 
Bu da teşbih ve tecsim inancını doğurur. Vakıa, tarih içinde bu anlamı verenler olmuşsa da, bu 
yanlıştır ve hadise böyle bir anlam vermek inancamız açsından sakıncalıdır. Hadisle ilgili daha 
fazla bilgi için bk. Ahmet Davutoğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1979, IX, 575. 

25  “Hakîkatu’l-İnsân ve’r-Rûhu’l-Cevvâl fi’l-Avâlim”in tercümesi, bazı tasarruflarla Muhit Mert’in 
“İnsanın Hakikati” (Dinî Araştırmalar, I/2, 1998) isimli makalesinden (s. 204-210) alınmıştır.  
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mürekkep olduğunu bilmekle mümkündür. Doğru yola ileten, kendinden başka ilah 
olmayan Allah'tır. 

Bil ki; insan 3 şeyden mürekkeptir: Kesif cisim, latif cisim ve rûh. Daha fazla 
açıklama istersen bil ki; senin kesif cismin uyku hâlinde yatakta yatan cisimdir. 
Latif cismin ise uykuda gezen cisimdir.26 Rûh da kesif cisimle latif cisim arasında 
bir bağdır.27 Bu bağ, rûh olarak isimlendirip, kesif cisme bir istidat olarak 
konmuştur. İleride öğreneceğin gibi bu iki cismin kıyamet gününe kadar 
ayrılmasıyla ölüm meydana gelmektedir. 

Sonra bil ki; fânîlik latif cisim ve rûha değil kesif cisme mahsustur.28 Eğer, 
"Diğer ikisi dışında kesif cismin fânîliği kâfir, mümin, evliya vs. için umumî 
midir?" diye sorarsan, Allah'ın istisna ettiği peygamberler, şehitler ve bazı velilerin 
kesif cisimleri haricinde, herkes için umumîdir şeklinde cevap veririm. "Latif 
cisimle rûhun bekâsına delil neydi?" diye sorarsan, Hz. Peygamber’den kâfirler 
hakkında varit olan şu hadistir derim. Hz. Peygamber Bedir kuyusunun yanından 
geçerken kâfirlerin ölülerine, "Ben Rabbimin bana vadettiğini buldum. Siz de 
Rabbinizin size vadettiğini gerçekten buldunuz mu?" şeklinde seslenmiştir. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber'e "Toprak olmuş kemiklere mi sesleniyorsunuz?" denilince, 
Peygamberimiz (s) de, "Nefsim kudret elinde olan Allah' a yemin olsun ki 
söylediklerimi onlar sizden daha iyi duyuyor, fakat cevap veremiyorlar" 
buyurmuştur.29 Müminlere gelince, Peygamberimizin (s) onlara da hitap ettiği ve 
selam verdiği vakidir. Sahih bir hadiste de ölü kabrinde kendisini ziyaret edeni 

                                                      
26  İslam düşüncesinde, insan uykuya dalınca rûhun bedenden ayrıldığı ve serbestçe dolaştığı, bir tez 

olarak kabul edilmektedir. En'am 6/60 ve Zümer 39/42 ayetlerinde nefislerin geceleyin 
öldürüldüğünden ve sabah olunca da geri gönderildiğinden bahsedilmektedir ki; buradaki 
öldürme, rûhun bedenden alınarak uyutulması olarak tefsir edilmiştir. Ölüme benzediği için 
uykuya da küçük ölüm denilmiştir. (bkz. İbn Kesir, Tefsir, II, 138; IV, 55, Kahire 1980; Alusi, 
Rûhu'l-meani, Beyrut ty., VII, 174; XXIV, 9). Rûh konusunda uzman olan Fransız yazar Leon 
Denis; "Uyku ölümün kardeşidir diye bir söz vardır. Bu söz, derin bir hakikat ifade etmektedir. 
Uyanıklık halindeyken bedenin içine hapsedilmiş durumda bulunan rûh, uyku sırasında, nisbi ve 
geçici bir özgürlüğe kavuşmakta ve de gizli yeteneklerini kullanır hale gelmektedir. Ölümde ise 
bu özgürleşme, tam ve kesin olmaktadır" sözleriyle bu hakikat ifade etmektedir. (Leon Denis, 
Gerçek Varlık Rûhtur, İstanbul 1995, 84).  

27  Son devir kelamcılarımızdan Giritli Sırrı (1844-1895), kesif cismin latif cismi kabul etme istidadı 
olan rûha; hayvanî rûh, latif cismin kendisine ise Rabbanî rûh adını vermektedir. Hayvanî rûh, 
bedenle Rabbanî rûh arasındaki alakayı kurarak hayat sağlar. Beden ölür ama, Rabbanî rûh ölmez. 
Onun bedenle münasebeti, bedeni bir alet, bir merkep gibi kullanmaktan ibarettir. (bk. Sırrı 
Giridi, Rûh, İstanbul 1305, 41-42, 51-55). 

28  Devvânî, burada ve az ileride, kesif cismin latif cismi kabul etme istidadı anlamındaki rûhun fânî 
olmadığını söylemektedir. Fakat, metnin daha ileriki bir kısmında onun ahirete intikal 
etmeyeceğinden bahsetmektedir.  

29  Nesi, Cenaiz, 117; Buhârî, Cenaiz, 87'de hadisi "Toprak olmuş kemiklere mi sesleniyorsunuz?" 
sorusu olmaksızın rivayet etmektedir.  
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bilir, ziyaretçisinden dolayı sevinir, onun selamını alır ve kabrinin üzerine 
oturanlardan da rahatsızlık duyar buyurulmuştur.30 Buhârî'de geçtiğine göre bir 
sahabi kabir olduğunu bilmeden bir kabrin üzerine oturmuş ve kabrin içinde ölünün 
Mülk suresini okuduğunu işitmiştir.31 

Latif cisimler ve rûhun fânî olmaması, bütün ölülerin ziyaretçilerini bilmeleri, 
onların sözlerini işitmeleri ve onlara karışlık vermeleri, hatta onların bilme ve 
işitme hususunda dirilerden daha ileri seviyede olmalarına dair zikrettiklerimizin 
hepsi sahihtir, sabittir. Öyle ki bunu inkâr edenin küfründen korkulur. Söylediğimiz 
hususların delili olarak Cenab-ı Hakk'ın "Allah yolunda öldürülenleri ölüler 
saymayın, bilakis onlar diridirler ve Rableri yanında rızıklanmaktadırlar." (Al-i 
İmran, 3/169) ayeti, daha önce zikrettiğimiz hadisler ve sahih kitaplarda geçenler 
sana yeter. 

Eğer bu konuda: "Müminlerin ölüleriyle kâfirlerin ölülerinin durumu aynıysa 
o zaman bunların ölüleri arasında ne fark var?" diye sorarsan buna şöyle cevap 
veririm: Şehadet alemi olan dünyada hapiste olanlar ve olmayanlar, nimetler içinde 
olanlar ve olmayanlar, yüksek makam sahibi olanlar ve olmayanlar, güzel yerlerde 
yaşayanlar ve mezbelelikte yaşayanlar olduğu gibi berzah aleminde de durum 
böyledir: Peygamberler, veliler ve müminler mertebelerine göre çeşitli nimetlerle 
nimetlendirildikleri hâlde ziyaretçilerini bilir, kendi yüksek makamlarından onların 
sözlerini işitirler. Kâfir ve asîler de mertebelerine göre çeşitli azap şekilleriyle azap 
olundukları hâlde alçak, kötü, pis ve kokuşmuş yerlerinden (ziyaretçilerinin 
sözlerini) işitirler.32 

"Eğer latif cisimlerin ve rûhların yeri neresidir?" diye sorarsan bil ki; bu 
risalede kesif cismin latif cismi ve onun kendisine hulûl etmesini kabul etmesi 
istidadını rûh olarak isimlendirdik. Çünkü akıl ve nakil, uyku hâlinde nefes alıp 
                                                      
30  Bu hususla ilgili olarak pek çok hadis rivayet edilmiştir. Nitekim Uhut'ta, Peygamber katında 

diridirler. Onları ziyaret edin, onlara selam verin. Allah'a yemin ederim ki, onlar selam verenin 
selamını alırlar" buyurmuştur. (Nureddin Heysemi, Mecmau'z-zevaid, Beyrut 1982, III, 60; VI, 
123). Bir diğer hadiste de Peygamber Efendimizin, bir kabir üzerine oturmuş olan Umare b. 
Hazm'e (ö.12/633): "Ey kabrin üzerinde oturan! Kabrin üzerinden in. Ne sen onun sahibini 
rahatsız et, ne de o seni rahatsız etsin" dediği rivayet edilmiştir. (Heysemi, a.e., III, 61). Buhârî de, 
Sahih'inin, Cenaiz, 68. Babını "Ölünün, Nalin Sesini İşitmesi Babı" adıyla açmıştır. Bu babda 
zikrettiği hadiste, ölünün definden sonra kendisine sual melekleri gelinceye kadar evlerine dönen 
cemaatin ayak seslerini işittiği belirtildikten sonra, sorgu meleklerinin sualleri anlatılmaktadır. 
Ebu Davud da Cenaiz, Hudri'ye isnad ettiği bir hadiste, Hz. Peygamber'in, "ölü kendini taşıyanı, 
yıkayanı ve kabre indireni bilir" buyurduğunu rivayet etmektedir. (Müsned, III/3). 

31  Hadis, Buhârî'nin değil Tirmizi'nin İbn Abbas'dan rivayeten tahric ettiği bir hadistir. Bk. Tirmizi, 
Fedailu'l-Kur'an, 9.  

32  Bu hususu anlatan pek çok hadis mevcuttur. "Kabir mümin için cennet bahçelerinden bir bahçe, 
kâfir için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur" (Tirmizi, Sıfatu'l-kryame, 26) hadisi 
bunlardan biridir. Nitekim metin içinde bazı hadisler zikredilmiştir.  
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vermesi ve nabzının atması görüldüğünden dolayı uyuyan kimsenin hayatına ve ölü 
olmadığına hükmetmektedir. Şayet insanın latif cismi kesif cisminden; cismin ve 
dimağın rutubetli buharından meydana gelen uykuda33 duyuların durgunluğu veya 
mizaç bozukluğundan meydana gelen bayılma sebebiyle ayrılsa ve berzah 
aleminde gezse, bu rûhun makamı ve mekânı bilinmez, onu ancak Allah bilir. Kesif 
cisme hulûl eden latif cisme gelince; kesif cisim latif cismin hulûlünü kabule 
istidatlı olduğu müddetçe; uyku hâlinde iken uyanıncaya kadar, ölüm hâlinde ise 
kabirde meleklerin suali vaktine kadar, sualden sonra da haşre kadar ondan ayrı 
kalan bu latif cisim de din dilinde rûh olarak isimlendirilmiştir. Şehitlerin hayatına, 
müminlerin ölmeyip bu dünyadan öbür dünyaya intikal ettiğine, insanın ölmek 
(yok olmak) için değil ebed için yaratıldığına, şehitlerin ve müminlerin rûhlarının 
makamına ve kâfirlerin rûhlarının mekânına dair varid olan haberlerin hepsinde 
anlatılan rûhtan murat, kesif cisme hulûl eden bu latif cisimdir. Nitekim Hz. 
Peygamber'in Uhut şehitleri hakkındaki "Kardeşleriniz Uhud'da şehit olunca Allah 
onların rûhlarını yeşil kuşların içine koydu. Onlar cennet nehirlerinden içer, 
meyvelerinden yer ve arşın gölgesinde asılı altın kandillere konarlar hadisinde34 
                                                      
33  Eskiden, İslam dünyasında hakim olan tıp kültüründe uykunun nedeni bu şeklide ya da "dimağın 

sinirlerinin gevşemesinden meydana gelen buhar rutubetinin vücuda yayılması" şeklinde 
açıklanırdı (bk. Alusi, a.e,, III/8) Tıpta uykuyu, sinir yollarının hücre zincirinde bir kesintinin 
meydana gelmesiyle, geceleyin beyinden kanın çekilmesiyle veya kanda ve idrarda meydana 
gelen birleşim değişmeleriyle ya da canlıda oluşan bir içgüdüyle açıklayanlar olmuştur. Fakat 
birer teoriden ibaret olan bu görüşlerin hiç birisi ispatlanmış değildir (bk. Gelişim Hachette 
Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, İstanbul 1993, XII/4274). Modern tıpta, bir evrensel olgu 
olan uyku hakkında fazlaca bir şeyin bilinmediği kabul edilmekle beraber iki teori üzerinde 
durulmaktadır. Bunlardan birincisi; uyanıklığı meydana getiren nöronal mekanizmanın yorulup 
daha aşağı bir seviyede aktivite gösterdikleri zaman ortaya çıkan pasif bir süreç olarak izah 
etmektedir. İkincisi ise beyindeki aktif merkezlerin retiküler aktivatör (uyanıklığı sağlayan) 
sisteme ket vurup uyku doğuracak sinyaller göndermesiyle ortaya çıkan aktif bir süreç olarak 
açıklamaktadır. (Arthur C. Guyton, Fizyoloji II, edit, Aykut Kazancigil, Ankara 1978). 

34  İbn Hişam, es-Siretu'n-nebeviyye, Beyrut ty., III, 119; Ayrıca bk. İbn Seyyidi'n-Nas, Uyunu'l-
eser, Medine 192, II, 56. İbn Hişam'ın (ö.218/833) Muhammed b. İshak'tan (ö.151/768) rivayeten 
naklettiği bu hadiste, Uhut şehitlerinin rûhlarının, cennette yeşil kuşların içlerine gireceklerinden 
bahsedilirken, Nesei'nin Cenaiz, 117'deki rivayetinde ise umumî bir ifade ile müminlerin 
rûhlarının, cennetteki ağaçlarda, yeşil birer kuş oldukları anlatılmaktadır. Fakat Şarih Suyûtî 
(ö.911/1505), ifadedeki umumîliği, şehitlerin rûhlarına tahsis eder ve rûhun cennette yeşil kuş 
olmasını da yeşil kuşların içine girme olarak yorumlar. (Celaleddin es-Suyuti, Şerh Süneni'n-
Nesei, Beyrut 1988, IV, 108, 109). Ebu'l-Hasen es-Sindî (ö.1138/1725) ise bu esere yaptığı 
haşiyede, hadiste geçen mümin kimsenin rûhunun, yeşil kuş olacağı ifadesini, yaratılışta bir kuş 
olma değil uçma konusunda kuşa benzeme olarak yorumlar. (Sindî, Haşiye ala Süneni'n-Nesai, 
Beyrut 1988, IV, 108). Dini nasslarda geçen bu ve benzeri ifadelerin sembolik anlatım tarz 
olduğunu düşünüyoruz. Hadislerde rûhun cennetteki durumu anlatılırken sembol olarak kuş, renk 
olarak da yeşil seçilmiştir. Kuş özgürlüğü, hafifliği, güzelliği ifade ederken, yeşil de sükuneti, 
mutluluğu ve rahatlamayı ifade eder. İnsanın en çok ihtiyacı olan şeyler de bunlardır. Nitekim 
yukarıda belirttiğimiz gibi Sindî, Nesei'nin rivayet ettiği hadiste geçen, rûhun kuş olması 
ifadesini, uçma hususunda kuşa benzeme olarak yorumlamakla bu ifadenin sembolik bir ifade 
olduğunu ima etmiştir. "Tam anlatılmaları mümkün olmayan cennet nimetlerini, beşerî idraklere 
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rûh olarak isimlendirilen de latif cisimdir. Sen de biliyorsun ki; şayet Hz. 
Peygamber rûhlarla, bizim latif cismin hulûlü için kesif cisme konulmuş bir istidat 
olarak isimlendirdiğimiz şeyi kastetmiş olsaydı, o zaman (bu rûhların) bu bedenden 
(cennetteki) yeşil kuşların bedenine tenasühü caiz olurdu (ki, bu mümkün değildir). 
Bu da gösteriyor ki; bu (rivayetlerdeki rûhlardan) kastedilen latif cisimlerdir. Ömer 
b. Abdulaziz'in (ö.101/720) rivayet ve Hafız Ebi Nuaym'ın (ö.430/1038) da tahric 
ettiği, "Siz ebed için yaratıldınız, lakin bu dünyadan diğerine göçüyorsunuz"35 
hadisi de söylediklerimize delalet etmektedir. Sen biliyorsun ki; bu kesif cisim fena 
bulur ve toprak olur. Demek ki hadiste kastedilen (ölmeyen), latif cisimdir. Bu 
dünyadan öbür dünyaya intikal eden rûh, kesif cisme konulmuş istidat olarak 
isimlendirdiğiniz rûhtur denilemez. Çünkü o rûhun, keyfiyeti yoktur. O hâlde 
keyfiyeti olmayan bu rûhun, bu dünyadan öbür dünyaya intikal ettiğine nasıl 
hükmolunur?36 "De ki rûh Rabbimin emrindendir." (İsra, 17/85) ayetinden murat da 
budur. Allah en iyi bilir. 

Bunu kavradınsa şunu da bil ki; müminlerin latif cisim anlamındaki rûhların 
makamı, Ebu Hüreyre'nin (r) Hz. Peygamber'den rivayet ettiği, "Şüphesiz ki 
müminlerin rûhları semanın yedinci katındadır ve oradan cennetteki yerlerine 
bakarlar"37 hadisine göre semanın yedinci katıdır. Bir kadın sahabi olan Ümmü 

                                                                                                                                       
yaklaştırmak, onun tarif edilemez mükemmelliği hakkında ipuçları verebilmek için, insanın 
aşinası olduğu motifler seçilmiştir" (Sadik Kılıç, Kur'an Sembolizmi, Ankara 1991, 118). Ayrıca 
"nesneler dünyasına semboller dünyasından bakmak, düşünceye başka bir kanal açmakta, ona 
Hakikat'ın, ta bizlere kadar uzanan, ama gerçek akış noktası çok aşkın bir yerde bulunan dalga 
boylarıyla ilahi frekanslarla karşılama imkânı sağlamaktadır. Spirtüel olanın tasvirine yönelen 
sembolleştirme, gizli ve örtülü olana ulaşmak için bir sondaj; sezilen ama düşüncemizin 
hakimiyet alanı dışında kalan bir olguya yaklaşabilme, onu his ve idrak alanımıza indirebilme 
deneyimidir. Sembol gerçek anlamda, görülen bir surette görülmeyen bir hakikate işaret eder de 
rûhun derinliğine, şuur altındaki sahalarına kadar tesirler bırakıp birçok fikir ve duyguları 
uyandıracak kadar kuvvetlidir." (Kılıç, a. e. 16-17). "Kullanıldığı bütün alanlarında renkler, etkili 
bir ahlakî alan oluşturmaktadırlar. Sembolize ettikleri fikir ve düşünce açsından, bir anda başka 
kavram alanlarıyla temas kurmamıza, bir yelpaze gibi açılmaya, genişlemeye imkân vermektedir 
(Kılıç, a.e., 116) 

35  Ebu Nuaym el-İsfahani, Hilyetu'l-evliya, Beyrut ty., V, 287. Devvânî’nin hadis olarak zikrettiği 
bu sözü İsfahânî, Ömer b. Abdülaziz’in kendisine nispet etmektedir.  

36  Devvânî burada kesif cismin latif cismi kabul etmesi kabiliyeti anlamına gelen rûhun ahirete 
intikal etmeyeceğini söylemektedir. Daha önce de dikkat çektiğimiz gibi bu ifade metnin önceki 
kısmıyla tezat teşkil etmektedir. Metne dikkat edilirse görülecektir ki; o, daha önce iki defa bu 
anlamdaki rûhun da bekâsından bahsetmişti. Buradaki fikir daha doğru görünmektedir. Çünkü 
beden yok olunca, bedene ait bir istidat da yok olacaktır. Bu tezat bir zuhulden veya bir kitabet 
hatasından kaynaklanmış olmalıdır.  

37  Deylemî, Firdevsu'l-ahbar, Beyrut 1988, I. 290. Nasıruddin Elbanî (1914-1999), bu hadisin 
senedindeki ravilerden ikisinin metruk, bir tanesinin de mütekellemun fih olmasından dolayı 
hadisin mevzu olduğunu söyler. (bk. Elbanî, Da'ifu'l-camu's-sagir, Beyrut 1979, II, 28) 
Devvânî’nin böylece çok zayıf ya da uydurma bir rivayet kullanması, onun için bir nakisedir. 
Halbuki itikâdî konularda, değil zayıf, sıhhat derecesi iyi olan âhâd haber dahi bilgi meydana 
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Bişr (r) de Hz. Peygamber'in, "Müminin rûhu cennette istediği gibi gezer, kâfirin 
rûhu ise cehennemde hapistedir" dediğini işittim demiştir.38 

Eğer; "ölü semanın yedinci katında ve cismi de toprak olduğu hâlde 
ziyaretçiyi nasıl bilir ve onun sözünü nasıl işitir?" ve yine; "kâfir cehennemde 
hapsedilmiş olduğu hâlde nasıl işitir?" diye sorarsan buna da şöyle cevap veririz: 
İşte bu konu bu risalenin cevherlerinin çıktığı yer, yani cevherlerin madenidir. 
Sözümüze kulak ver ve Allah’ın insana koyduğu, akılları hayrete bırakan 
özelliklere bak, sonra da anlamaya çalış ki; Allah insanı kesif cisim yani ceset, 
uykuda gezip dolaşan latif cisim ve bu ikisi arasında rabıta olan rûhtan mürekkep 
olarak yaratmıştır. İnsanın kesif cesedini adetlere (fiziki yasalara) bağlı kılmış ki; o 
ancak yürüyerek mesafe kat eder, tırmanarak çıkar, yiyerek doyar, içerek 
susuzluğunu giderir, kazanarak harcar vs. Latif bedeni ise (fiziki yasalara bağlı 
olmayacak şekilde) harikulade kılmıştır. Bu yüzden ona hiçbir şey imkânsız 
değildir. Sen de biliyorsun ki o, uyku hâlinde kesif cisimden ayrılınca havada uçar, 
su üzerinde yürür, peygamberlerle beraber olur, bir anda doğudan batıya uzun bir 
mesafeyi kat eder, uçarak arşa yükselir, -uyku hâlinde bilinen şeylerden hiçbiri ona 
imkânsız değildir- sonra kendisini arşın yanında gördüğü bir anda birisi onu 
uyarırsa döner ve cesedine hulûl eder ve uyuyan kimse çok kısa bir zaman içinde 
uyanır. Bu hulûlden dolayı kesif cisimde bir rahatsızlık meydana gelmez, bilakis 
uyanır ve arştan arza olan mesafenin uzaklığına rağmen bu hulûlün keyfiyetini de 
                                                                                                                                       

getirecek bir delil olarak kullanılmaz. Eş‘arî geleneğinde de bu böyledir. (bk. Abdulkahir 
Bağdadî, Usulu’d-din, İstanbul, 1928, 12) Devvânî bu hadisin yerine, yine Deylemî'nin tahric 
ettiği sahih olan şu hadisi delil olarak kullansaydı, daha isabetli davranmış olacaktı. "Şüphesiz ki 
şehitlerin rûhları yeşil kuşların içinde cennet bahçelerine gelirler. Sonra, yerleri Arş'ın altında asılı 
kandiller olur. Allah onlara; size ikram olunanlardan daha iyisi nedir, biliyor musunuz? der. Onlar 
da: Senden başka ilah yoktur. Biz isteriz ki, bizim rûhlarımızı tekrar cesetlerimize döndürsen de 
senin yolunda öldürülünceye kadar savaşsak derler. Deylemî, I/290.  

38  İbn Ebi'd-Dünya'nın tahric ettiği bu hadise göre, oğlu Bişr öldükten sonra ona karşı çok iştiyak 
duyan annesi, Peygamber Efendimize gelerek, "Ya Resulullah ölüler tanışır mı? Seleme 
oğullarından ölenler olmaktadır. Ben onlarla Bişr'e selam gönderiyorum" demiştir. Peygamber 
Efendimiz de; "Evet, ey Ummu Bişr! Allah'a yemin olsun ki, tıpkı Ümmü Bişr, Seleme 
oğullarından ölüm döşeğine düşen herkesin yanına giderek oğluna selam göndermeye başlamıştır. 
Fakat Ahmed b. Hanbel'in, (Müsned, III, 455) rivayetine göre, hadisi rivayet eden sahabi, Ummü 
Bişr değil Kab b. Malik'dir. Bu rivayette kadının adı Ümmü Mübeşşir olarak geçmektedir. Ölüm 
döşeğinde yatan hastalara gelerek, ölüm oluna selam göndermeyi adet edinen bu kadın sahabi, K'b 
b. Malik'in ölüm hastalığında da gelip, oğluna onunla selam göndermek isteyince, bu hadisi 
Kab'ın ona söylediği rivayet edilmektedir. Fakat bu rivayette hadisin metni de burada zikredildiği 
gibi değildir. Sadece ölümden sonra müminin rûhunun, yeniden dirilinceye kadar, cennet 
ağaçlarında asılı bir kuş olduğu anlatılmaktadır. Taberani'nin el-Mu'cemul'l-kebir, Bağdat 1978, 
XIX, 657’de naklettiği bir rivayette ise bu hadis, kendisine müminlerin ve kâfirlerin rûhlarından 
sorulduğunda, Peygamber Efendimizin verdiği cevabı teşkil etmektedir. Yalnız Taberani'nin 
rivayetinde, Devvânî’nin metinde zikrettiği bu hadise ilave olarak "yeşil kuşların içinde" ifadesi 
yer almaktadır. Hadis, Müsned'de geçtiği şekliyle İbn Mace, Cenaiz,4; Zühd, 32'de ve Beyhaki, 
Kitabu'l-ba's ve'n-nüşur, Beyrut 1988, 133-134'de de geçmektedir.  
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bilmez. O cisim latif olduğu için bu şeylerin hiçbirisi ona imkânsız değildir. 
Melekler ve diğer latif varlıklar da böyledir. 

Bunu da anladınsa bil ki; latif cisimler için harikulade hâllerin mümkün 
olması sebebiyle peygamberler ve veliler, çeşitli riyazetler, mücahedeler, nefse 
muhalefet, şehvetleri terk etmek gibi vesilelerle kesif olan cesetlerine de letafet 
kazandırmışlardır. Onların kesif olan cesetleri, letafet kazanıp latif cisimlere benzer 
bir hâle gelmiştir. Dolaysıyla latif cisimlerden sudurunun imkânı sebebiyle 
mucizeler, kerametler ve bütün harikulade şeyler onlardan zuhur etmektedir. 

Sonra bil ki; ölüler, mesafe uzak olsa da latif cisimleriyle ziyaretçilerini bilir, 
onların sözlerini işitir ve kabirlerinin üzerlerine oturan kimseden rahatsız olurlar. 
İbn Ebi'd-Dünya (ö.281/894) Hz. Ayşe’den rivayeten Hz. Peygamber'in "Bir kimse 
bir kardeşinin mezarını ziyaret eder ve onun yanında oturursa, ölü ona ünsiyet eder 
ve kalkıncaya kadar ona cevap verir", hadisini rivayet etmektedir.39  

Cesetlerini toprağın yemediği kimselere gelince, onların çeşitli hâlleri ve 
akılları hayrette bırakan sırları vardır. Onları açmak ve ifşa etmek caiz değildir. 
Zihin ve zekâ sahibi olan kimse bizim bu risalede remzen temas ettiğimiz şeyi 
anlar. Allah en iyi bilendir. 

 

                                                      
39  Yine Deylemî'de aynı yerde (Deylemî, IV/314) geçen Ebu Hureyre'nin rivayetine göre hadis 

şöyledir: "Bir kimse dünyada iken tanıdığı bir adamın kabrine uğrar da ona selam verirse o da onu 
tanır ve selamını alır."  
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KELÂM'DA İVAZ TARTIŞMASI VE İVAZ 
BAĞLAMINDA DEVVÂNÎ’NİN MU‘TEZİLE 

ELEŞTİRİSİ 

Mustafa Akman 

Öz 
İvaz, Kelâm’da "dünyadaki elemler karşılığında ahirette verilecek mükâfat veya hak 

ediş" anlamında kullanılmıştır. Kavram daha çok Mu‘tezile'nin beş temel esasından biri 
olan adalet ilkesi bağlamında gündeme gelmiştir. Zira Mu‘tezile, Allah'ın yarattığı her 
şeyin kulun yararına olduğu (aslah) düşüncesinden hareketle dünyada iradesi dışında 
çektiği elemlere karşılık kula ahirette mükâfat verilmesi gerektiği görüşündedir. 
Mu‘tezile'ye göre aksi durumda kulun dünyada çektiği elemi açıklamak imkânsız olur. 
Buna göre insan, çektiği elemi ya hak etmiştir veya elem ona ibret için verilmiştir. Kişinin 
kendisinin ibret alması için çektiği eleme karşılık verilmesi gerekli değilse de başkalarına 
ibret olsun diye çektiği eleme bir bedel ödenmelidir. Dolayısıyla ivazda aslolan insanın 
iradesi dışında elem çekmesi olmaktadır. Bu tür elemlere karşılık vermek ise adaletin 
gereğidir. Zira aksi zulümdür. Allah ise kullarına zulmetmekten münezzehtir. Mu‘tezile 
âlimlerine göre ivaz ilkesi, dünyada kötülüğün mevcudiyetine dayanarak Tanrı'nın varlığını 
inkâr eden maddecilere ait görüşün geçersizliğini de ortaya koymaktadır. 

Mu‘tezile'nin, ivazın Allah Teâlâ’ya vacip olduğu tezine itirazını, bir Eş‘arî savunusu 
hâlinde dile getiren Devvânî’nin beyanına göre Eş‘arî'nin yıkmaya çalıştığı düşüncelerden 
biri de birine, çektiği eleme karşı Allah'ın ta‘viz (تعويض) vermesi gerekeceğinin 
tasavvurudur. Çünkü “eleme mukabil ivazı terk etmenin kabih olduğu” düşüncesini Eş‘arî 
çürütmüştür. Ona göre aklî kubh imkânsızdır. Allah hakkında şer‘î kubhun ise bir anlamı 
yoktur. Çünkü Allah, itaat edene azab; isyan edeni de mağfiret edebilir. Bu, onun adına bir 
kötülük olarak değerlendirilemez. Zira itaatli olana sevap vermek, kusurundan ötürü azap 
etmek O’na (c) vacip değildir. Konuyu va‘d (وعد) ve va‘îd (وعيد) bağlamında da 
değerlendiren Devvânî’ye göre va‘d ve va‘îdle ilgili âyetler bunların Allah'a vacip 
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olduğunu göstermez çünkü Zât-ı İlâhî üzerine vacip ve kulun da Allah üzerinde bir hakkı 
olamaz ve zaten her şey onun mülkü olduğu için dilediği gibi tasarruf edebilmektedir. 

Ancak bize göre bazı insanların iradeleri dışında ve herhangi bir hataya karşılık 
olmaksızın eleme maruz kaldığı bir gerçektir. Muhtelif ayetlerde ilâhî musibetlere 
sabredenlerin cennetle müjdelenmesi ve çok sayıda hadiste hastalıkların, müminlerin 
günahlarını sileceğinin açıklanması dikkate alındığında ilâhî iradeyi sınırlamadan hikmete 
uygun bir ivaz nazariyesi benimsemenin Allah'ın adalet ve rahmet sıfatlarının bir gereğidir.  

Biz de bu bildirimizde Mu‘tezile'nin kendi sistemleri içinde vücup kavramının ve bu 
bağlamda ivaz için kullandıkları vacip nitelemesinin ne anlama geldiğini ve Devvânî’nin 
şahsında Ehlisünnet’in bu düşünceye yönelik eleştirisini ve “Allah Tasavvuru” üzerinden 
geliştirdiği alternatif çözümü kendi klasik kaynakları üzerinden değerlendirip nasların 
öngördüğü bir makuliyet çerçevesinde tahlil etmeyi düşünüyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Kelâm, İvaz, Mu‘tezile, Devvânî. 

DISCUSSION OF INVAZ IN KELLAM AND DEVVANI'S CRITICISM 
OF MU'TEZI IN THE CONTEXT OF INVAZ 

Abstract 
Ivaz is used in Kalam in the sense of "reward or merit to be given in the hereafter in 

return for the sufferings in the world". The concept has come to the fore in the context of 
the principle of justice, which is one of the five basic principles of Mu'tazila. Because the 
Mu'tazila is of the opinion that everything that Allah has created is for the benefit of the 
servant (aslah) and is of the opinion that the servant should be rewarded in the hereafter in 
return for the suffering he has suffered in this world against his will. According to 
Mu'tazila, otherwise, it would be impossible to explain the suffering of the servant in this 
world. According to this, man either deserved the pain he suffered or the pain was given to 
him as a lesson. Although it is not necessary for a person to respond to the suffering he has 
suffered in order to be a lesson for himself, a price must be paid for the suffering he has 
suffered as a lesson for others. Therefore, what matters in the first place is that the person 
suffers without his will. Responding to such sufferings is a requirement of justice. Because 
it is cruelty. And Allah is above oppressing His servants. According to Mu'tazila scholars, 
the principle of ivaz also reveals the invalidity of the view of materialists who deny the 
existence of God on the basis of the existence of evil in the world. 

According to the statement of Devwani, who voiced his objection to the Mu'tazila 
thesis that the duty is obligatory on Allah, as an Ash'ari defense, one of the ideas that 
Ash'ari tried to destroy was that Allah made concessions to someone, against the suffering 
he suffered. (تعويض) is the imagination that he will have to give. Because Ash'ari refuted the 
idea that "it is kabih to leave the ivaz in return for elimination". According to him, rational 
kubh is impossible. Shari'ah kubh about Allah has no meaning. For God punishes those 
who obey; He can also forgive those who rebel. This cannot be considered an evil on his 



Kelâm'da İvaz Tartışması ve İvaz Bağlamında Devvânî’nin Mu‘Tezile Eleştirisi 

259 

behalf. It is not obligatory for him (c) to reward the obedient and to punish him for his fault. 
According to Devvani, who also evaluated the issue in the context of promise (وعد) and 
promise ( عيدو ), the verses about promise and promise do not show that they are obligatory 
for Allah, because Allah is obligatory on Himself and the servant is obligatory on Allah. He 
cannot have the right and since everything is his property, he can save as he wishes. 

However, according to us, it is a fact that some people are subjected to stigma against 
their will and without any fault. Considering that the glad tidings of those who endure 
divine calamities are given in various verses of Paradise, and that many hadiths explain that 
diseases will erase believers' sins, it is a requirement of Allah's attributes of justice and 
mercy to adopt a wise approach without limiting the divine will. 

In this paper, we discuss the meaning of the concept of body in Mu'tazila's own 
systems and the term wajib they use for ivaz in this context, and the critique of Ahl al-
Sunnah in the person of Devvani and the alternative solution he developed over the 
"Imagination of God", based on his own classical sources. We intend to evaluate it and 
analyze it within the framework of reasonableness envisaged by the texts. 

Keywords: Kalam, Ivaz, Mu'tazila, Devvani. 

1. GİRİŞ 
Avz (ع و ض) kökünden türemiş bir isim olan ivaz (الِعَوض / األعواض) sözlükte 

"bedel, karşılık" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan ivaz kavramı, hadislerde 
"mal karşılığında ödenen bedel; dünyadaki hastalık veya musibetler karşılığında 
ahirette müminlere verilecek mükâfat" anlamında kullanılmıştır (bkz. İbn Manzûr, 
[t.y.]: 7/192-193; Maraz, H. 2018: 102-106). Nitekim konuya dair rivayetlere 
(Müsned, II, 292; III, 144, 156; VI, 360; Buhârî, “Hiyel”, 14, “Talâk”, 20; İbn 
Mâce, “Cenâʾiz”, 55; Tirmizî, “Menâkıb”, 74) göre Hz. Peygamber, felâkete 
uğrayan müminlerin buna rıza gösterip Allah’tan mükâfat istemeleri hâlinde bu 
mükafatın ahirette kendilerine verileceğini açıklamış, kocası ölen Ümmü Seleme 
(ö.62/681), sabrederek Allah’tan hayırlı bir karşılık vermesini dilemiş, duası kabul 
edilip Resulullah’ın eşi olmuştur (Kandemir, M. Y. 2012: 42/329; diğer örnekler 
için bkz. Başar, S. 2014: 139-141). 

Buhari’nin Kitabu’l-Merda bölümünde geçen hadisler, hastalığa ve hastaya 
yaklaşım açısından nebevî yaklaşımın ortaya çıkmasında önemli bir kaynaktır. Bu 
bölümden anlaşıldığı üzere Hz. Peygamber, hastalığı bir imtihan olarak tanımlamış 
ve günahlara kefaret olduğunu belirtmiş, hastalığa sabrın önemli olduğunu,1 ne 
                                                      
1  Allah Teâlâ buyuruyor ki: “Kulumu, iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman sabrederse, 

gözlerine karşılık olarak cenneti veririm. “Ben Hz. Peygamber'in (sav) şöyle buyurduğunu işittim: 
"Yüce Allah, "İki sevgilisi (olan gözlerini almak sureti) ile kulumu sınadığımda sabrederse, bu 
ikisine karşılık ona cenneti veririm." buyurdu. َّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه   َّ عنه قال: َسِمْعُت رسول  وَعْن أَنٍس رضي 
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olursa olsun ölümün temenni edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Diğer 
bölümlerde ise hastalık ve dua konularına yer verilmiş, hastaya dua etmenin 
önemine, dua etmenin hastalığın iyileşmesine olan katkısına değinilmiş, hasta 
ziyareti adabına da dikkat çekilmiştir. (Başar, S. 2014: 140, 145). 

Dünya hayatı, değişik acı, ıstırap ve felaketlerin yaşanabildiği bir varoluş 
biçimidir. Dolayısıyla her insan yeri, zamanı ve konumu ne olursa olsun bir şekilde 
bu tür olumsuzluklarla karşı karşıya gelebilmektedir. Doğal afetler, hastalıklar, 
ölümler, kayıplar, üzüntüler vs. insanın dünyada tercih etmediği fakat yaşamak 
durumunda kaldığı doğal ve beşerî acılardır. Mu‘tezilî düşünceye göre insanın 
başına gelen bu elemlerin faili Allah olduğuna göre bedelini ödemeyi de vacip 
konumunda üzerine almış demektir. Fakat diğerlerine etki eden zarar ve zulümlerin 
neden olduğu acıların bedelini ödetecek olan da O’dur. Buna göre insanlara birçok 
acı yaşatan, öldüren, dokunulmazlarına saldıran bir insanın ahirette hak ettiği 
cezaya mukabil ödenmesi gereken bedel, Mu‘tezile'de ivaz (İvaz için bkz. Akman, 
M. 2017a: 170-172) olarak ifade edilmiştir. 

İnsan ihtiyar ve irade sahibi bir varlık olarak iyi ve kötüyü kasıtlı olarak 
planlayıp yapabilen bir varlıktır. Onun bu özelliği aynı zamanda iradî fiillerinin 
ahlâkî ve hukukî sonuçlarını da kendisi adına gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla 
başkalarına etki edebilen her fiil aynı zamanda bir hukukî süreci de var 
edebilmektedir. Bu sebeple ötekinin faydasına olan iyi, övgü ve mükâfat sağlarken; 
bireyin kendisi dışında özellikle ötekine yaptığı kötülük, yergi ve cezanın hak 
edilme nedenini oluşturmaktadır. Bireylerin birbiriyle olan ilişkilerini en adaletli 
tedbirlerle düzenleyecek olan ise kuşkusuz Allah’tır. 

Mu‘tezile'de geçişli (müteaddî) hakların sahiplerine teslimi için âdil ölçüt 
intisâf (انتصاف) kavramıyla ifade edilmiştir. İntisâf, her hak sahibinin ahirette 
hukukî eşitliğini vurgulayan odak kavramlardan biridir (Bkz. es-Süyûrî el-Hillî, C. 
M. b. A. 1405/1984: 282, 284-286, 407, 410). İntisâfın pratik ve fayda değeri ise 
ivazdır. İvaz ise Allah’ın ve insanın sebep olduğu acılara karşılık gelen hak edilmiş 
faydadır ve insanın kendi tercihi veya iradesi dışında yaşatılan acının bedeli olarak 
aynı zamanda vacip bir değerdir. Bu sebeple mükâfat, ceza ve tefaddulden (تفضل) 
farklı bir anlam ve mahiyete sahiptir. Çünkü ivaz, bireyin günah gibi kendi emeği 
olmadan yaşadığı acının bedeli olarak gelecekte hak ettiği faydadır. Bu yönüyle 
ivaz, bütün insanlık için ortak bir değerdir. Herhangi bir varlığın istisna edilmesi bu 
noktada mümkün değildir. Bu durumda ivaz, inanan ve inanmayan, canlı ve cansız 
her bir varlığı içine alabilen tümel bir faydadır. İvazın bu özelliği aynı zamanda 
                                                                                                                                       

ْضتُهُ ِمْنُهَما اْلجنَّةَ  َّ َعزَّ وَجلَّ قَاَل : إِذَا اْبتَلَْيُت َعبِدي بحبيبتَْيِه فَصبََر َعوَّ ه ، رواه البخاريُّ ؛ َعْن أَنَِس يُريدُ عينيْ » وَسلَّم يقوُل: إنَّ 
َ تَ  َّ ُ َعلَْيِه َو َسلَّْم) يَقُوُل إِنَّ  َّ ُ َعْنهُ) قَاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ (َصلَّى  َّ عَالَى قَاَل: إِذَا اْبتَلَْيُت َعْبِدى بَِحبِيبَتَْيِه فََصبََر ْبِن َماِلٍك (َرِضَي 

ْضتُهُ ِمْنُهَما اْلَجنَّةَ   (.Bu ve diğer örnekler için bkz. Başar, S. 2014: 139-141) َعوَّ
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Allah’ın faydalandırma kastına, abes ve garaz dışı bir eylemde bulunmayacağına, 
varlık adına hikmetin temel bir ilke olduğuna, aslî/ontolojik olarak kötünün 
temellendirilemeyeceğine bir delil niteliği taşımaktadır (Maraz, H. 2018: 134-135). 

İvazın bu muhteva ve ehemmiyetine binaen biz de burada, Müslümanların 
gündemlerine ve İslâm düşünce tarihine konu olduktan itibaren hakkında yapılan 
değerlendirme ve polemikleri merkeze alan bir bildiri hazırladık. Öncelikle klasik 
ve güncel dönemde konuya dair yazılmış kaynaklara başvurarak mevzuyu 
anlamaya ve anlamlandırmaya gayret ettik. İvazın öncelikle Mu‘tezilî çevrelerde 
gündeme geldiği ve özellikle de Kādî Abdulcebbâr (ö.415/1025) tarafından yoğun 
biçimde temellendirilip detaylandırıldığı (Bkz. Taşer, B. 2017: 35 vd.) esasından 
hareketle önce Mu‘tezilî değerlendirme biçimini aktardıktan sonra peşinden 
Sünnî/Eş‘arî yaklaşımı vereceğiz. Devvânî’nin yaklaşımının akabinde bu görüşler 
arasında gelişen polemiğe ilişkin değerlendirmemizi yapmaya çalışacağız.  

2. MU‘TEZİLE'DE İVAZ 
İvaz esasen Mu‘tezile'nin beş temel esasından biri olan adalet ilkesiyle ilgili 

bir kavramdır.2 Mu‘tezile ekolü, Allah'ın yarattığı her şeyin kulun yararına olduğu 
(aslah) düşüncesinden hareketle dünyada iradesi dışında çektiği elemlere karşılık 
kula ahirette mükâfat verilmesi gerektiği görüşündedir. Onlara göre aksi takdirde 
kulun çektiği elemi açıklamak imkânsız olur. Aslında insan çektiği elemi ya hak 
etmiştir veya elem ona ibret için verilmiştir.3 Kişinin kendisinin ibret alması için 
çektiği eleme karşılık verilmesi gerekli değilse de başkalarına ibret olsun diye 
çektiği eleme bir bedel ödenmelidir. Şu hâlde ivaz, kulun katlanmak zorunda 
olduğu acıları izah edebilmeyi sağlayan bir bedel teorisidir. Çünkü insanın çektiği 
elemler ve karşılaştığı musibetler4 kendisi dışında bir başkası için ibret olacak ise 
bunun karşılığında kendisine bir bedel ödenmelidir (Maraz, H. 2018: 116). 

                                                      
2  İvaz teorisi, Muʻtezile’nin beş esası arasında yer alan tevhîd ve adalet ilkeleri kapsamında nur-

zulmet, hüsün-kubuh ve taʻdîl-tecvîr tartışmaları ile bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. İvaz 
vermenin Allah’a vâcip oluşu ise mezhebin bazı temel prensiplerinin bir neticesi olarak 
görünmektedir. Bkz. Taşer, B. 2017: 9. 

3  Burada ibret, mükellefin imtihanında başarıya ulaşmasını sağlayan bir motiv olarak iş 
görmektedir. Bu nedenle acının verilmesi, ibret durumunun varlığı ile bir lütfa dönüşmektedir. 
Burada ibret ve lütuf, ivazın vücûbiyet vecihleri olarak görülmektedir. Kaya, S. 2020b: 336. 

4  İnsan tabiatına uymayan veya doğası gereği iştiyak duyduklarını uzaklaştırarak ya da sevdiklerini 
kaybettirerek insanı hüzne sevk eden şey gibi bir tarifle okuduğumuzda musibetin insan tabiatınca 
hoş karşılanmadığı ve buna muhatap olan insanın nazarında kötü bir şey olduğu izahtan 
varestedir. Zaten musibet kavramı genellikle insanın kendi iradesi dışında ve beklemediği şekilde 
karşılaştığı durumları ifade etmek ve daha çok hastalık, kıtlık, zarar ziyan, yangın ve deprem gibi 
afetleri, sevilen birinin ölümü gibi insana acı ve hüzün veren şeyleri nitelemek üzere 
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Mu‘tezilî düşünceye göre Allah acı çekene bir fayda sağlamak amacıyla elemi 
yapabilir. Elemin karşılığında elde edilecek fayda ise onlara göre ivazdır. Çünkü 
kişinin ivaza ulaşması, onun için faydadır. Mamafih ivaz bir fayda olarak 
algılanmasına rağmen, elemi hasen yapmak için tek başına yeterli olup olmadığı 
tartışma konusudur (Koloğlu, O. Ş. 2005: 332-333). Mu‘tezile ulemasına göre ivaz, 
dünyada kötülüğün mevcudiyetine dayanarak Tanrı'nın varlığını inkâr eden 
maddecilere ait görüşün geçersizliğini de gösterir. İvaz bu dünyada verilebileceği 
gibi öbür dünyada da verilebilir.5 Bununla birlikte itikâdî anlamdaki ivaz daha çok 
ahirete mahsustur. Çünkü dünyada verilen ivaz fıkhî bir anlam taşır (Çelebi, İ. 
2001: 23/488-489).  

Mu‘tezilî âlimler, ergenlik çağına henüz girmiş çocuklara verilecek ivaz 
konusunda farklı görüştedirler. Bunlardan bazıları, çocukların sorumlu olmadığı 
ilkesinden hareketle onlara elem ve ivaz verilemeyeceğini ileri sürmüş; Mu‘tezilî 
çoğunluk ise başkalarına ibret olması için çocuklara da elem ve ivaz 
verilebileceğini6 söylemiştir (Eş‘arî, E. 1990/1411: 1/314-321; Eş‘arî, E. 2019: 
370-373; Bayram, İ. 2020: XXV/43, 214, 223, 225, 229, 231-232, 245; Mağribî, A. 
A. 1415/1995: 258; Subhî, A. M. 1983: 103). Mu‘tezile’den Ashâb-ı Lütûf olarak 
bilinen üçüncü bir grup da Allah’ın çocuklara elem çektirmeden ivaz vermesinin 
daha uygun (aslah) olduğunu, fakat aslah olanı yapmanın O’na vacip olmadığını7 
ifade etmiştir (Eş‘arî, E. 1990/1411: 1/318-319; Eş‘arî, E. 2019: 370). 
Mu‘tezileden bazıları da elem gören hayvanlara da ivaz verileceğini belirtmiştir. 
Zira bazı rivayetlerde ahirette hayvanlar arasında kısas yapılacağı belirtilmektedir 

                                                                                                                                       
kullanılmaktadır. Bkz. Zemahşerî 1430/2009: 248, 1084; Zemahşerî, 2020: 1/564, 638, 1078, 
1096, 2/198, 414, 6/104, 590. 

 yani onun yerine başkasını getirir; O’ndan başka ivaz/bedel veren yoktur; bu ivazı da ya فهو يخلفه 5
bu dünyada, mal olarak veya ‘bitmez tükenmez bir hazine olan kanaat’ olarak ya da âhirette, onun 
dışındaki her ivazın ondan değersiz olduğu bir mükâfat olarak verir. (Sebe 34/39) Zemahşerî, 
2020: 5/520. 

6  Bu açıdan Mu‘tezile'nin çoğunluğuna göre Allah, yetişkinlere ibret olsun diye çocuklara elem 
verir. Ancak Mu‘tezilî düşünceye göre, bu elemlere karşılık Allah, daha sonra onlara bir bedel, bir 
karşılık verecektir. Çünkü bedel verilmediği takdirde bu çocuklar için zulüm olur. Çocuklara acı 
çektirme ile ilgili konuda ise Mu‘tezile'ye göre, Allah, anne ve babasına veya herhangi birisine 
ibret olsun diye çocuklara bu dünyada acı çektirebilir. Ancak ahirette hem kâfirlerin hem de 
mü'minlerin çocukları cennetliktir. Güler, İ. 2015: 146-147, 151. 

7  Bilinmelidir ki Mu'tezile buradaki vacip kavramını, Allah'ı zorlayan ve O'nu bir şeyi yapmak 
zorunda bırakan fizikî bir olgu olarak değil fakat uyulması gereken ahlâkî bir değer olarak 
görmektedir. Bir şeyin Allah’a vacip olması, dışarıdan birinin O'na vacip kılması gibi bir anlam 
taşımaz. Allah bunları insanlara teklif etmekle bir nevi kendi kendine vacip kılmıştır. Başka bir 
ifade ile insanlara teklif etmek suretiyle bunları yapmayı kendi kendine gerekli kalmıştır 
(iltezeme). Tıpkı En‘am suresi 6/12. ayette buyurduğu gibi: "Rahmeti kendisine ilke edinmiştir." 
Ne ki çoğu zaman bu incelik gözden kaç(ırıl)maktadır. Bkz. Devvânî, C. 2021: 178 (dipnot); 
Akman, M. 2021: 76. Krş. En‘am 6/54, 147; A‘râf 7/156; Kaya, S. 2020b: 41-76; Ormsby, E. L. 
2001: 33-34, 77, 89, 143, 157, 217-218, 226-229, 233, 235, 241-243, 246-247. 
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(Müsned, I, 72; II, 235; Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/330). Hayvanların 
yaralanmasından ötürü bir tazminatın ödenmeyeceğine ilişkin rivayeti (Buhârî, 
“Diyât”, 28; Müslim, “Hudûd”, 45, 46) dikkate alan diğer bir grup Mu‘tezilî âlim 
ise çektikleri elem karşılığında hayvanlara ivaz verilmeyeceğini belirtir (Kādî 
Abdulcebbâr, 1963: 13/475-482; Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/318, 328). 

Elem, bizâtihi değil meydana geldiği konum açısından kabihtir. Mu‘tezile’de 
hâkim olan kanaate göre elemleri asıl kabih kılan şey onların abes konumunda 
bulunmasıdır. Kādî Abdulcebbâr, Basra Mu‘tezilesi reislerinden Ebû Ali el-Cübbâî 
(ö.303/916) ile Behşemiyye fırkasının reisi ve Mu‘tezile’nin büyük imamlarından 
Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin (ö.321/933) hak edilmeden veya bedeli ödenmeden 
verilen acıları zulüm olarak nitelediğini ve bir elemin zulüm olması durumunda 
kabih olacağını söylediklerini belirtir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/227-229). 
Elemleri hasen kılan yönler ise fayda sağlamaları, daha büyük bir zararı 
defetmeleri ve hak edilmiş bulunmalarıdır. Allah ya ivaz ödemek veya mükellefin 
ibret almasını sağlamak için elem verir.8 

Mu‘tezile'ye göre elem, yaratılış ile devreye girebilen bir faydalandırma 
şeklidir. Bu açıdan elemler ve hastalıklar gibi fayda sebebiyle verilen zarar türleri, 
karşılığı ivaz olduğu için mahza zarar değildir.9 Dolayısıyla başlangıçta insan, 
eleme bağlı olarak faydayı, vacip statüsünde hak edebilir. Mükellef ve gayri 
mükellef her bir canlı ve itikâdî kimliği ne olursa olsun her bir insan, ivaz hakkına 
sahip olabilir. Çünkü elemin bedeli olan ivaz, mükellefin özgür fiili ile hak ettiği 
bir karşılık değildir. Burada elemi, iki şey iyi yapmaktadır. İlki, insanın yaptığı 
kötülüklerin karşılığı olarak hak ettiği ceza; diğeri de hastalık, musibet ve acıların 
bedeli olarak hak edilen ivazdır (Tûsî, E. M. 1392: 340, 342, 348-364). Buna göre 
Allah’ın zarar vermesi ya iyi olduğu için ya da faydalandırmak istediği içindir. 
Elem örneğinde olduğu gibi ivaz karşılığında zarar verebilir. Geçici olan bu zarara 
fayda değeri bitişmiştir. Faydanın zarar ile ilişkisinden dolayı da elem, mecazen 
menfaattir. Allah’ın elem veya teklife muhatap kılıp lütuf, ivaz ve sevap gibi fiilleri 
ihlal etmesi kabihtir. Bu nedenle Kādî Abdulcebbâr, vâcibin Allah’ın 
doğrudan/ibtidaen fiili olmadığını söylemektedir. Çünkü vacip, bir sebebin 
varlığına bağlı olarak geçerlilik kazanan fiildir. Bu açıdan yalnızca teklif fiili, 
sevap, lütuf ve ivaz fiilini Allah’a vacip kılmaktadır.10 Fakat Mu‘tezile 
düşüncesinde vacip fiilin sebebi olan teklif, Allah’ın tefaddul/ihsan fiilidir (Kādî 
                                                      
8  Cübbâîlerin ivaz anlayışı için bkz. Koloğlu, O. Ş. 2005: 305, 325, 333, 340-345, 427. 
9  Mu‘tezilî düşünce açısından yeniden yaratılması gerekenler, Allah’tan sevap ve ivaz alacağı olan 

kimselerdir. Bu hakların verilmesi ancak yeniden yaratma ile mümkün olduğuna göre, yeniden 
yaratma vaciptir. Koloğlu, O. Ş. 2005: 278. 

10  Allah, insanı mükellef kıldığında artık sevabı, ivazı ve cezayı kendine vacip kılmaktadır. Yani 
teklif lütuf türünden bir nimet olup Allah’ın bizlere bir ihsanıdır. Erzi, M. 2022: 48-49. 
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Abdulcebbâr, 1965: 1/241, 244). Dolayısıyla başlangıçta Allah’a vacip olan bir fiil 
değildir. Öyleyse teklif fiili, Allah’ın faydaya ulaştırma gayesine ihtiyarî 
ilintisinden dolayı tefaddul; teklifî emir ise faydanın ilahî iradeye izafesi açısından 
vaciptir. Allah’ın fiillerindeki ihsan boyutu ise yaratılışın başlangıcında ve 
yaratılışla birlikte iyi ve iyilik olan bir gayenin sürekli varlığı demektir. Hiç 
şüphesiz bu gaye, mükellefe fayda sağlamak ve iyilikte bulunmaktır. İnsan ise 
yaratılış ile ihsan edilen faydayı ebedî faydaya dönüştürmek için salt fayda 
sağlamak için var edilen teklifin gereklerini yerine getirmelidir (Maraz, H. 2020: 
102 ayrıca 105, 107-108, 110-113). 

İvaza konu teşkil eden elem, ilâhî veya beşerî bir fiilin sonucu olabilir. Elem, 
ilâhî fiilin sonucu olarak vuku bulmuşsa Allah tarafından karşılığı verilir; kulun 
kendi kötü fiilinin sonucu olması hâlinde ivaz verilmezse de iyi fiilinin sonucunda 
ivaz verilebilir. Eğer elem birine ait kötü bir fiilden doğmuşsa mutlaka bedeli 
ödenir; iyi fiilin sonucu ise karşılık verilip verilmemesi mümkündür. Verildiği 
takdirde eleme sebep olan fiilin failine ait sevaplardan alınır ve elem sahibine 
verilir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/448-454, 520-523).  

2.1. Kādî Abdulcebbâr’da İvaz 
Mu‘tezilî yaklaşımın önemli isimlerinden Kādî Abdulcebbâr (ö.415/1025) 

ivazı, zarar karşılığında övgü ve yüceltmenin (tazim) bitişmediği hak edilmiş fayda 
olarak tanımlamaktadır (Kādî Abdulcebbâr, 2013: 1/140, 2/312, 514, 582, 618; 
Arslan, H. 2000: 108-109). Mu‘tezilî terminolojide ivazın temel özelliği, hak 
edilmesine rağmen yüceltme (tazim) ve onure etmenin (tebcîl) kendisine 
bitişmemesidir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/342; Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/312, 
320, 514, 516, 582, 618). Başka bir ifadeyle Kādî, ivazı "övgüye layık olmayan bir 
yolla hak edilen menfaat" (Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/314, 324, 340, 494, 498, 
660) diye tanımlar. Tanımdaki "övgüye layık olmayan" kaydı ivazı sevaptan, "hak 
edilen menfaat" ifadesi ise lütûftan ayırır. Çünkü sevap insanın arzu ederek yaptığı 
güzel işlerin karşılığıdır. İvaz ise onun arzusu hilafına gerçekleşir. Ayrıca ilâhî 
adaletin yerini bulması için verilen menfaat, çekilen elemin tam karşılığı olmalıdır 
(Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/312-338; Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/505-507). 

Kādî Abdulcebbâr’a göre ivazda aslolan insanın iradesi dışında elem 
çekmesidir. Bu tür elemlere karşılık vermek adaletin gereğidir, aksi zulüm olur. 
Allah ise kullarına zulmetmekten münezzehtir (Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/496-
497). Kulun hangi eleme karşılık kendisine hangi ivazın verileceğini bilmesi 
gerekmez; bu konuda Allah'ın âlim, hâkim, adil ve kullarına asla zulmetmeyen 
yüce bir varlık olduğuna inanması yeterlidir. 
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Bu yönüyle ivaz, amaç ve niteliğiyle kendisini diğer fayda ve zarar nitelikli 
değerlerden ayıran özelliklere sahiptir. Öncelikle ivazın fayda olması, kendisini 
zarar olan cezadan nitelik olarak ayırmaktadır. Çünkü ivaz, ıstırabın/acının bedeli 
iken; ceza günah ve kötülüğün ahlâkî sonucudur. Buna göre hak edilen eleme 
hakaret (ihanet) ve aşağılamanın (istihfaf) bitişmesi ceza (ikab) olmaktadır. Hak 
edilmeyen eleme hak edilen faydanın bitişmesi ise ivazdır. Diğer bir ayrım ise 
ivazın hak edilme şartı, hak edilmeden elde edilen lütuf/tefaddulden farklı 
olmasıdır (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/343). Tefaddul, bağımsız ve koşulsuz 
faydalandırma iken; ivaz, bağımlı ve koşullu faydadır. Allah’ın faydalandırmak 
için yaratması insan için tefaddul olurken; yaratılışa ve teklif fiiline elemi 
bitiştirmesi ivazın nedeni olmaktadır. Fakat Allah, yaratılışın başlangıcında 
mükâfat veya cezaya yer vermemektedir. Ancak yaratılışla birlikte ivazın hak 
edilmesi mümkündür. Mükâfat ve cezada ise böyle bir anlam söz konusu değildir. 
Çünkü her iki değer, insanın sorumluluk alanı ile ilgili olduğundan ilim ve amelin 
varlığı ile doğrudan ilintili olmaktadır. Bu bağlamda ivazda tazim ve 
iclâlin/tebcîlin yer almaması, ivazın mükâfattan (sevab) farklı olduğunu 
göstermektedir (Maraz, H. 2018: 103). Öyle ki tazim ve tebcîl, teklife bağlı olarak 
yalnızca mükellef varlıkların hak edebileceği değerlerdir.11 

Kādî Abdulcebbâr, genel anlamda elem-bedel arasındaki hukukî ilişkiyi 
‘intisâf’ kavramıyla açıklamaktadır. İntisâf, bir şeyin karşılığının tam olarak 
alınması; hak ve adaletin temini noktasında her iki tarafa eşit muamele edilmesidir 
(İbn Manzûr, [t.y.]: 9/332). Diğer bir deyişle hak sahipleri arasında hiçbir ayrım 
yapmaksızın onları adalet zemininde eşitlemektir. Bu anlamıyla intisâf Allah’ın, 
insanlar arası ahlâkî ve hukukî ilişkileri adalet ekseninde düzenlemesidir. Nitekim 
şahid âlemde de hakların hakkın taraflarına eksiksiz şekilde dağıtımı hukuken 
zorunludur. Mu‘tezile kelâmında böyle bir zorunluluk, gaib âlemde de Allah’ın 
hakkı ve adaleti gözetmesi anlamına gelmektedir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 
13/448; Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/330-332). Bu bağlamda Kādî Abdulcebbâr, 
ivazın mahiyeti gereği intisâfı, acı verenden bir bedelin alınarak acı verilene 
aktarılması olarak tarif etmektedir (Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/330, 333). Buna 

                                                      
11  Abdulcebbâr, ivaz, “tefaddul konumunda olduğundan fasığa veya kâfire verilmeyebilir” 

düşüncesini doğru bulmaz. Ona göre tefaddul, Allah’ın yapıp yapmamakta serbest olduğu ‘mahza 
iyilik’ fiilidir ve bir zorunluluk taşımamaktadır. Allah’ın hastalık vermesi, musibetler ile sınaması 
ise ivazın kendi üzerine vacip bir hak olması demektir. Çünkü elemin neticesinde oluşan zarar, 
Allah tarafından meydana getirilmiştir. Allah’ın bütün fiilleri hikmet ve iyi olduğuna göre de 
faydanın varlığı zorunlu olmaktadır. Bunun yanında Allah, iyi olan fiili sadece iyilikte bulunmak 
(ihsan) için yapmamaktadır. İyi fiili özü gereği iyi olduğu için yapmaktadır. Bu açıdan 
düşünüldüğünde Allah’ın ivaz vermesi basit bir ihsan değildir. Vacip bir eylem olarak iyi ve 
doğru niteliğine sahip bir eylemdir. Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/162, 416, 14/50, 65; Kādî 
Abdulcebbâr, 2013: 2/313, 317, 333, 341, 503, 573, 581, 611, 759. 
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göre mükellef veya gayri mükellefe verilen elemin bir bedeli vardır. Elem, Allah 
tarafından verildi ise ivazı verecek olan O’dur. Allah’ın dışında bir başkası eleme 
neden olduysa ivaz söz konusu kişiden alınarak hak sahibine aktarılır (Kādî 
Abdulcebbâr, 2013: 2/330, 333). 

Bu anlamda intisâf, vacip bir fiil iken; tefaddul vacip değildir. Çünkü Allah, 
tefaddulen fayda sağlamayı tercih etmeyebilir. Zira tefaddul, mümkin bir fiil olarak 
failin irade ve ihtiyarı ile doğrudan ilişkilidir. Fakat ivaz, hakkı olan kimseye 
verilmesi vaciptir. Vacip ise bir tercih değil yapılmadığında yergiyi gerektiren 
zorunlu bir fiildir. Yergi ile Allah’ın fiilinin bağdaşması ise imkân dışıdır. Bu 
sebeple tefaddul, alternatif bir çözüm olarak ileri sürmez. Çünkü tefaddulun isteğe 
bağlı olması, yokluğu hâlinde mazlumun hakkını yine yitirmesi anlamına 
gelmektedir. Bu itibarla Allah’ın zalime tefaddulda bulunacağı veya ivazı olmayan 
birine zulmetme fırsatı vermeyeceği düşüncesi pek tutarlı görülmemektedir. 

Kādî Abdulcebbâr’a göre hak edilen ivaz, hak edilen ceza ile düşmez. İvaz, bu 
özelliğiyle mükâfattan ayrılır. Çünkü ihbât kuralı gereği, mükâfat ve ceza arasında 
bir oranlama yapılır ve fazla olan az olanı düşürür. Fakat ivazın, ceza ile düşmesi 
mümkün değildir. Dolayısıyla ihbât kuralı, ivaz için geçerli değildir. Çünkü ivaz, 
tazim yoluyla hak edilen bir değer değildir. Bunun nedeni, ivaz için övgü ve 
yüceltmenin vacip olmamasıdır. Bunun yanında mükâfat ve ceza daimî olarak hak 
edilmekte ve her ikisinin birlikteliği veya dönüşümlü hak edilmesi mümkün 
gözükmemektedir. Kādî’ya göre ivaz kesintili ve sonlu bir faydadır ve aynı 
zamanda ivaz, cezanın zıddı da değildir. Bu nedenle ona göre cezayı hak eden 
birinin ivazı hak etmesi mümkündür. Şu hâlde hak edilen ceza, diğer hak edilen 
ivazı düşüremez. Kādî’ya göre şahid âlemde de ceza ve kınamayı hak eden birinin 
hakkı olan bedeli hak etmesine engel olacak bir şey yoktur. Fakat kınamayı hak 
eden birinin övülmesi doğru değildir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/446-447). 

Burada şu sorulabilir: Ceza ivazı düşürmüyorsa ivazın hak sahibine takdimi 
durumunda bu kişi hem cezalandırılan hem de faydalandırılan konumunda mı 
olacaktır? Kādî’ya göre ivazın aynıyla bir kimseye verileceği söylenemez. Çünkü 
ivaz bir lezzet/faydadır. Bunun yerine geçecek başka bir değer hak edene 
verilebilir. Bu da onun azabında bir hafifletmeyle mümkün olmaktadır. Ancak bu 
müdahale ile cezalandırılanın rahat ve huzura kavuşması imkân dışıdır. Zira sonlu 
faydanın daimî bir lezzete imkân tanıması olası değildir. Kādî, hak edilen cezanın 
ivazı düşürmeyeceğini ve bir başkasının hakkı olmayan ivazlarda cezadan bir parça 
eksiltmeyle ivazın verileceğini düşünmektedir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/447; 
Kādî Abdulcebbâr, 2013: 2/740; Maraz, H. 2018: 132).  
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Öte yandan sadece başkalarına ibret olsun diye mükelleflere elem verilmesine 
karşı çıkan ve bu bağlamda Allah Teâlâ’nın, anne babalarının günahları sebebiyle 
müşriklerin çocuklarına azap etmesinin söz konusu olmadığını12 ifade eden (Kādî 
Abdulcebbâr, 2013: 2/284-294) Kādî Abdulcebbâr’a göre hak edilen bir menfaat 
oluşu yönüyle ivaz, sevaba benzemektedir. Ancak yukarıda geçtiği gibi kendisinde 
tazim ve iclâlin olmaması ivazı sevaptan, hak edilmesi ise lütûftan ayırır. Şüphesiz 
ahirette verilecek ivaz, dünyada çektirilen eleme denk veya ondan fazla olmalıdır. 
Ebû Ali el-Cübbâî ve Ebû’l-Huzeyl el-Allâf’ın (ö.235/849?) aksine Kādî 
Abdulcebbâr, Ebû Hâşim’in görüşüne katılarak ivazın devamlı değil bir defaya 
mahsus olduğunu ileri sürer. Ona göre ivaz ahirete tehir edilebileceği gibi dünyada 
da verilebilir (Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/508-511; Kādî Abdulcebbâr, 2013: 
2/315; Çelebi, İ. 2001a: 24/107).  

Yeni bir ifadeyle adı geçen âlimler, ivazın süresi konusunda farklı görüşler 
ileri sürmüşlerdir. Ebû’l-Huzeyl, Ebû Ali ve Bağdât ekolüne mensup bir grup âlime 
göre ahiretteki mükâfat ve ceza devamlı olduğundan ivaz da devamlıdır. Ebû 
Hâşim ile Kādî Abdulcebbâr ise ivazın bir defaya mahsus olduğu kanaatindedir; 
zira dünyada diyet ödenmesi bir defa olur, ahirette de durum değişmez (Kādî 
Abdulcebbâr, 2013: 2/314-315; Kādî Abdulcebbâr, 1963: 13/508-519). 

Basra Mu‘tezilesi’nin önde gelen kelamcılarından Abbâd b. Süleyman es-
Saymerî (ö.250/864) ise fert veya topluma ait bir yararın gözetilmesi dışında 
Allah’ın çektirdiği elem sebebiyle kullarına ivaz vermesinin gerekli olmadığını 
savunmuştur. Ona göre ivaz ve sevap kulun fiillerine karşılıktır, elem ise ilâhî 
fiillerin kapsamına girer ve bu sebeple de ivazı gerektirmez. Eğer ivaz vermek 
suretiyle elem çektirmek iyi bir şey olsaydı insan da bedel ödeyerek başkalarına 
elem çektirebilirdi. Başka bir ifadeyle Saymerî, Allah’ın her fiilinin “câiz 
kategorisi”ne girdiğini, fiilinde salâha riayet etmemesinin ise câiz olmadığını ileri 
sürmüştür. Mamafih o, Allah’ın ahirette vereceği bir sevaba karşılık (ivaz) 
olmaksızın kullarına elem vermesinin güzel bir fiil olarak nitelenebileceğini de 
kabul eder (Öz, M. 1988: 1/12-13). Ancak Kādî Abdulcebbâr’ın dahil olduğu 
Mu‘tezilî âlimlerin büyük çoğunluğu Abbâd’ın bu görüşünü reddetmiştir. Buna 
göre Allah’ın ivaz vermeden kuluna elem çektirmesi her şartta zulüm kapsamına 
girer, bunun ise Allah’a nispet edilmesi mümkün değildir (Kādî Abdulcebbâr, 
2013: 2/306, 512-513). Ebû Ali ise sırf ivazı hak edebilmesi için Allah’ın kuluna 
elem vermesini bile câiz görür (Bkz. Yavuz, Y. Ş. 1993: 100). Buna karşılık Ebû 
Hâşim ile Kādî, elemin sadece kulun ivazı hak etmesi amacını değil aynı zamanda 

                                                      
12  Mu‘tezile, müşrik çocuklarının cennette olduğunu söyleyen bir fırkadır. Genç, H.- Aydın, O. 

2021: 653, 657, 659. 
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onu uyarıp ibret almasını sağlamak amacı taşıdığını da kabul eder (Bkz. Çelebi, İ. 
2001: 23/489). 

Azap ehlinden olanlara ivaz verilmeyeceğini düşünen (Kādî Abdulcebbâr, 
1963: 13/448-455, 520-523) Ebû Ali el-Cübbâî’ye göre Allah her fiilini bir hikmete 
bağlı olarak yapar. Ancak Bağdât Mu‘tezilesi'nin aksine ona göre Allah'ın her 
konuda iyi ve faydalı olanı yapması gerekmez; sadece insanları sorumlu tuttuğu 
konularda onlar için uygun ve hayırlı olanı yapması vaciptir. Keza insana akıl, fikir 
ve irade hürriyeti vermesi, peygamberler göndermesi, çocuklara ve delilere 
sorumluluk yüklememesi, kötülüğe mâni olması da Allah’a vaciptir. Nitekim 
insanlara, hür iradeleriyle inanmalarına engel olmayacak şekilde lütûfta bulunup 
iman etmelerini istemek de Allah’a vaciptir. Çünkü insanların sorumlu tutuldukları 
işleri yerine getirmeleri ancak bu şekilde mümkündür. Allah, iman etmeyeceğini 
bildiği bir kimseye lütûfta bulunmaya muktedir olmakla vasıflandırılamaz. Zira 
böylesi birine lütûfta bulunmak O’nun (c) kendi bilgisini yalanlaması anlamına 
gelir. Kādî Abdulcebbâr’a göre Allah'ın, gördüğü lütûf sayesinde iman eden ile 
lütûfsuz iman edene aynı mükâfatı vermesi de câizdir. Allah’ın vereceği bir 
karşılığa (ivaz) bağlı olarak kullarını hastalık, felâket vb. elemlere uğratması güzel 
bir fiildir. Buna mukabil herhangi bir karşılık verme, bir zararı ortadan kaldırma 
veya bir menfaat kazandırma gayesi olmaksızın kula elem çektirmesi ise O’na 
nispet edilemeyecek bir zulüm sayılır. Bu itibarla kâfir ve fasıklara çektirilen elem 
zulüm değil gördükleri lutfa rağmen iman ve itaat etmemelerinin cezasıdır (Yavuz, 
Y. Ş. 1993: 8/99-102). 

Beri taraftan Şiî kelâmcıları ivaz konusunda genellikle Mu‘tezile’nin 
görüşlerine katılmıştır13 (Bkz. Süyûrî el-Hillî, C. M. 1405/1984: 252, 275, 279-285, 
291, 411-414, 417, 427; İbnu’l-Murtazâ, 1986: 107-110, 122). İmâmiyye Şîası’nın 
önde gelen kelâm, fıkıh ve hadis âlimi Şeyh Müfîd (ö.413/1022) ve İbnu’l-
Mutahhar el-Hillî (ö.726/1325) gibi âlimlere göre beşerî fiil sonucu doğan elemlere 
karşılık o kimsenin sevaplarından alınıp elem sahibine verilir. İlâhî fiil neticesinde 
doğan elemler, işlenen günahların dünyada verilmiş cezası diye düşünülebileceği 
gibi herhangi bir yarara bağlı olarak da telakki edilebilir. Birinci durumda ivaz 
kullara ait fiillerin bir karşılığı olur, ikinci durumda ise ivaz verme amacı 
taşıyabilir (Bkz. İbnu’l-Mutahhar el-Hillî 1407: 137-138; Tûsî, E. M. 1392: 348-
364; Hıfzî, A. 2000/1421: 448-449; Çelebi, İ. 2001: 23/489).  
                                                      
13  Şiî Kelâm ve Felsefe Okulu’nda “Adl” ve “Tevhid” konuları ele alındı ve bu konudaki en derin 

boyutlu görüşler ortaya atıldı. Bilinen dört konuda, yani adl, akl, istita’at ve hikmet konularında 
Mu’tezile’nin tarafı tutuldu ve bu sebeple de Şia da “Adliyye” (Allah’ın adaleti görüşünü belli bir 
anlamda savunanlar) genel kavramına alındı, onun bir bölümü sayıldı. Ne var ki, Mu’tezile’nin bu 
dört kavrama ilişkin açıklamaları ve inanışları ile Şia’nınkiler arasında bazı farklar vardı. 
Mutahharî, M. 1988: 32. 
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2.2. Vücûb ‘Ale'llah / Allah'a Vacip Kavramı 
Mu‘tezile'nin üzerinde durduğu en önemli konulardan bir Vücûb ‘ale'llah 

 kavramıdır. Onlar bunu, yaratma (başlangıçta/ilk yaratma, aslah olanı (وجوب على هللا)
yaratma), teklif (va‘d ve va‘îd, ivaz, tövbeyi kabul) ve mükellefe imkân 
verme/temkîn (lütuf, nübüvvet, kulun istitaati) gibi (Kaya, S. 2020b: 153-245; 
Kaya, S. 2020a: 328- 343) konularda dile getirmiştir. Bu çerçevede ele alınan en 
önemli kavram ise aslahtır. Ancak aslah kavramının ilk kez ne şekilde ve kim 
tarafından ortaya konulduğu tam olarak belli değildir. Fakat Mutezile'de bu 
kavramı ilk kez Ebu’l-Hüzeyl (ö.235/849?), Nazzâm (ö.231/845) ve Esvârî 
(ö.240/854) gibi düşünürlerin kullandıkları, kendileriyle ilgili görüş ve 
rivayetlerden anlaşılmaktadır. Mu‘tezile'ye göre insana fayda sağlama anlamında 
salâh, adaletin gereği olarak vaciptir. Yani Allah salâh olan fiili, ezelî ilminde salâh 
olduğunu bildiği için yapmaktadır. Aksi takdirde üzerine vacip olanı ihlâl edici 
olur. Bu itibarla kul için hayırlı ve elverişli olanı yani salâhı yaratmak, “vücûb 
‘ale'llah” yani Allah’a vaciptir. Mu‘tezile'ye göre O’nun hikmeti, kulların iyiliğine 
riâyet etmeyi gerektirmektedir. Allah, adaletinin gereği olarak insandan şerrin 
çıkmasına doğrudan sebep olmaz, dolayısıyla bu hadise, insanın ihtiyarına bağlıdır 
(Bilge, M. 2009: 57). 

Muʻtezile’nin Allah hakkında kullandığı vücûb lafzı, onunla yakın anlamlı 
kabul edilen ilcâ (إلجاء) ve ıztırâr (اضطرار) lafızlarından farklıdır. Çünkü ilcâ ve 
ıztırâr kavramları bir illetten dolayı zorunlu olmaktadır. Muʻtezilî düşüncede ise 
vacip, herhangi bir illetten dolayı zorunlu olmaz. Bir fiili vacip kılan husus, fiilin 
kendine has bazı yönleri (vecih) ile ilişkilidir. İlcâ ve ıztırâr, vücûbtan farklı olarak 
bir illet sebebiyle zorunluluk anlamını taşırken vücûb, kendi zatında gerekli olan 
şeyin zorunluluğunu ifade eder. Bu bakımdan her ne kadar etimolojik olarak îcab, 
ıztırâr ve vücûb kelimeleri anlam ilişkisine sahipse de kelâmî bir terim olarak 
kullanıldıklarında farklı anlamlara delalet etmektedirler. Nitekim Müslüman 
düşünürlerin Allah için “Zarȗriyyu'l-vücȗd” yerine “Vâcibu'l-vücȗd” tabirine 
yönelmeleri bu sebeptendir. Çünkü Allah’ın varlığı zâtî bakımdan zorunludur. 
O’nun zorunlu varlık oluşunda dışarıdan bir müdahale yahut illet söz konusu 
değildir.  

Vücûbla ilişkili kabul edilen farz (فرض) kavramına gelince farzın ancak 
Allah'tan olacağı, vücûbun ise hem Allah'tan hem başkasından gelebileceği ifade 
edilmiştir. Bu noktada vâcip terimi hakkındaki şu tespitler önemlidir: Vacip 
kelimesi geçişli olmadığından bir îcabın gerektirmesi olmaksızın kendi başına 
vücȗbiyet ifade eder. Farz kelimesi ise geçişlidir. Bu nedenle de hikmeti gereği, 
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‘sevap vermenin Allahʼa vacip olması’, ‘vücȗb alellah’ doğru iken ‘farz olması’ 
yanlış bir kullanımdır.  

Vâcibin tanımı iki şekilde yapılmıştır. Birinci tanım, “terk edilmesi çirkin olan 
şey”dir. Bu tanımı benimseyenler kudret sahibinin vacip fiili yapmaya ve terk 
etmeye gücünün yettiği görüşünde olanlardır. İkinci tanım ise “yapılmadığı 
takdirde ceza gerektiren şeyˮdir. Bu tanımı benimseyenler ise kudret sahibinin 
vacip fiili yapmaya ve terk etmeye gücünün yetmeyebileceği görüşünde olan 
kimselerdir. Buna göre, birinci tanım açısından vacip, Allah hakkında da 
kullanılabilir. Çünkü burada vacip, herhangi bir vacip kılanın zorlaması sebebi ile 
vacip olmuş değildir. Böyle olsaydı, herhangi bir vacip kılanın zorlaması sonucu 
çirkin bir işi yapmış olması gerekirdi. İkinci tanım açısından ise vacip, sadece insan 
hakkında kullanılabilir. Çünkü kudret sahibinin yapmaya veya terk etmeye 
gücünün yetmeyebileceğini ifade eden böyle bir tanım Allah hakkında söz konusu 
olamaz. 

Muʻtezile’nin vacip kavramına dair yaptığı etimolojik tahlillerin dil 
bilimcilerin bu tahlilleriyle örtüştüğünü görmekteyiz. Nitekim onlar, Allah 
hakkında farz kelimesinin kullanılmasının doğru olmamasını, farzın bir vacip 
kılıcının zorunlu kıldığı bir fiil olmasına dayandırmıştır. Böyle bir fiil 
yapılmadığında failine gerekli olan şey cezadır. Allah hakkında ise böyle bir sonuç 
düşünülemez. Diğer taraftan onlar bir şeyin vacip olması için bir vacip kılıcının 
bulunmasını da şart görmemişlerdir. Bu nedenle Muʻtezile, vacip lafzını Allah 
hakkında kullanma konusunda bir engel bulunmadığı kanaatine ulaşmıştır. 

Anlaşılacağı üzere İslâm düşünce tarihinde vâcibin hakikati konusunda ortak 
bir kanaat oluşmamıştır. Vücûb kavramının farklı şekillerde anlaşılması nedeniyle 
de ekoller arasında uzlaşmaya varılması zorlaşmış ve tartışmalar uzayıp gitmiştir. 
Sonuç olarak vücûb kavramı; felsefe, kelâm, fıkıh gibi pek çok alana özgü bir 
terime dönüşmüş ve aynı zamanda her bir disiplindeki doktriner ayrışmalarda 
ziyadesiyle etkili olmuştur. Hâliyle Muʻtezile’nin vâcip kavramına yüklediği anlam 
da onların “vücûb ‘ale'llah” temel düşüncesi içindeki konumunu doğrudan 
etkilemiştir. Bu meselede Muʻtezile’ye yöneltilen itirazların da vücûb kavramına 
yüklenen anlamla ilişkili olduğunu görmekteyiz (Kaya, S. 2020b: 11-18). 

Muʻtezile’nin Allah hakkında kullandığı vücûb lafzı temelde ahlâk (Ahlâkî 
Vücûb) alanıyla ilişkilidir. İslâm'ın ilk ahlâk teorisyenleri olma özelliğine sahip 
Muʻtezile'ye göre ahlâkî vücûb, Allah'ın ilk defa yaratması esnasında nesnelerin 
tabiatına yerleştirdiği değer ilkelerini ve bunlara riayet etmenin gerekliliğini ifade 
eder. Onlar açısından ahlâklı olabilmenin şartı, Allah da dâhil olmak üzere, tüm 
faillerin bu ilkelere uygun davranmasıdır. Bu bakımdan Muʻtezile açısından bir 
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şey, iyi olduğu/iyi olarak yaratıldığı için Allah tarafından emredilmiştir, diyebiliriz. 
Burada Muʻtezile'yi, konuya dair fikir üreten ilk çağ filozoflarından farklı kılan 
husus, iyi ve kötünün tamamen bağımsız ve ayrı bir varlık alanı olarak kabul 
edilmemesi, nihayetinde bu değerlerin Allah'ın yaratması ile ilişkilendirilmesidir.  

İslâm düşüncesinde Muʻtezile dışında ahlâkın kaynağını teolojik bakımdan 
izah edenler Eşʻarîler ve Mâturîdîlerdir. Ancak Eşʻarîlerin değerlerin ontolojik 
statüsü (nesnellik-öznellik), değerlerin bilgisinin kaynağı (akıl-vahiy) ve bunlarla 
bağlantılı olarak ahlâkî vücûb konusundaki görüşleri yukarıda açıklamış 
olduğumuz Muʻtezilî yaklaşımdan ve bu hususta onlarla yakın bir çizgide duran 
Mâtürîdîlerden oldukça farklıdır. Nitekim Eşʻarîler’e göre; fillere iyi, kötü, vacip 
gibi değerleri yükleyen Allah'tır. Fiillerin kullara vacip ve haram kılınması ancak 
şerîʻat yoluyla bilinir. Din gelmeden önce hiçbir kimseye herhangi bir şey vacip 
olmaz. Sevap ancak emre ve nehye uymakla olur. Dolayısıyla ahlâkî vücûb, 
Allah'ın emirlerinin şerʻan bilinip onlara uygun davranılmasını ifade eder ve 
yalnızca insan için geçerlidir. Bu bakımdan Eşʻarîlerin yaklaşımı “ilâhî öznelcilik” 
olarak isimlendirilmiştir. Onlara göre, fiillerin zâtına ve mahiyetine ait iyilik ve 
kötülük değeri bulunmaz. Aksine bu değerler izafi olup kişilere, amaçlara ve 
anlayışlara göre değişir. Örneğin haksız yere öldürülmek istenen bir kimseyi 
kurtarmak amacıyla yalan söylemek iyi olarak nitelenebilir. Bu bakımdan, iyilik ve 
kötülük zarûrî olarak bilinmez.  

Bilindiği üzere kozmolojik, teolojik ve rasyonel yaklaşımlar bir şekilde ahlâkî 
vücûb fikrine yer vermişlerdir. Bu yaklaşımlar içinde Muʻtezile'nin durduğu nokta 
ise teolojik ve rasyonel yaklaşımın bir sentezi gibidir. Bu husustaki farklı 
yaklaşımlar, Muʻtezile'nin ortaya koyduğu şekliyle ahlâkî zorunluluk fikrinin, 
düşünce tarihinde yepyeni bir öğreti olarak ortaya çıkmadığının bir göstergesi 
olması bakımından önemlidir. Bu bakımdan Muʻtezile, ahlâk alanında, kökleri ilk 
çağa kadar uzanan bir birikimin, kendi sabiteleri bakımından makul bir izahını 
ortaya koymaya çalışmış görünmektedir. Ancak bu izah biçimi sonraki dönemde 
özellikle Sünnî düşüncede kabul görmemiş, “vücûb ‘ale'llah” teorisini de kapsayan 
ahlâk öğretisi büyük oranda reddedilmiştir (bkz. Kaya, S. 2020b: 29-41). 

Muʻtezilî düşünürler, sözcüklerin beşerî dilde kazandığı anlamlarıyla 
doğrudan Allah’a atfedilmesini insanbiçimci bir okumaya neden olacağı 
gerekçesiyle kabul etmemiş ve bu hassasiyetten dolayı tüm düşünce sistemlerini 
tenzih fikri üzerine oluşturmuş olsalar da bu bakış açıları onların Allah hakkında 
vücûb ifadesini kullanmalarına engel olmamıştır. Bilakis onlar, “vücûb ‘ale'llah” 
düşüncesini tenzih fikriyle ilişkili olarak izah etmişlerdir. Nitekim onlar tenzihî ve 
analojik (temsilî) bir dili, ilâhî fiiller ile ilgili konularda kullanmışlardır. Allah’a 
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vücûbiyet atfetmeleri de bu alanda kullandıkları analojik dilin bir sonucudur (Kaya, 
S. 2020b: 41-52). 

Muʻtezile'ye göre, bir fiilin vacip olup olmadığı nesnel birtakım ölçütlere göre 
bilinir. Fiilin bu niteliğini belirlemede, failin insan yahut Allah (c) olması bir 
farklılık oluşturmaz. Muʻtezile'nin çoğunluğu Allah’a vacip olan hususların 
kapsamını, teklif gerçekleştikten sonra kulun sorumluluğunu yerine getirmesini 
sağlayacak şeylerin yapılması ile sınırlandırmışlardır. Bu doğrultuda onlara göre; 
lütufta bulunmak, peygamber göndermek, kula istitâat vermek ve temkîn ifade 
eden diğer hususlar “vücûb ‘ale'llah” olan fiillerdendir. Onlara göre, fiilin ahlâkî 
değerlerinden biri olarak vacip, Allah'ın başlangıçta nesnelerin tabiatına 
yerleştirdiği değer ilkelerinden birini ifade eder. Evrensel olan bu ahlâkî ilke 
rasyoneldir ve iyinin (hüsün) bir alt kategorisidir. Ahlâklı olabilmenin temel şartı, 
Allah da dâhil olmak üzere, tüm faillerin bu hüsün ilkesine ve onun 
kategorilerinden biri olan vacibe uygun davranmasıdır. Bu bakımdan Muʻtezile'yi 
diğer kelâmî sistemlerden farklı kılan husus, fiilin ahlâkî değerinin failine göre 
değişiklik göstermeyeceği düşüncesidir (Kaya, S. 2020a: 325-326). 

Muʻtezile vâcibi, “yapılmadığı takdirde kişinin yergiyi (zem) hak etmesine 
neden olan şey” olarak tanımlamıştır. Bu şekilde, vücûbun tanımında ceza ve ödül 
ibarelerine yer vermemeleri, onların bu kavramı Allah hakkında da kullanmalarına 
imkân sağlamıştır. Onlara göre, Allah hakkında bir fiili vacip olmaktan çıkaracak 
hiçbir şey yoktur. Diğer bir deyişle Allah hakkında vacip olan hususlar mutlaka 
gerçekleşir. Bu noktada “yapılmama” gibi bir durum söz konusu olmaz. Onlar 
bunu, “terk fiili Allah hakkında caiz değildir.” şeklinde ifade etmişlerdir. 
Dolayısıyla vacibin tanımında geçen “yapılmadığı takdirde” ibaresi Allah söz 
konusu olduğunda varsayımsal bir hâli ifade eder. Aynı durum tanımda geçen 
“zemmi hak etmeye neden olan şey” ibaresi için de geçerlidir. Allah’ın vacibi terki 
söz konusu olmadığından böyle bir durumda gerekli olacak zem de O’nun 
hakkında varsayımsal bir ifade olarak kalmaktadır. Onlar böylelikle vücûb lafzının 
Allah hakkında kullanılmasına yönelik itirazların önüne geçmeye çalışmışlardır 
(Kaya, S. 2020a: 327). 

Yukarıda ifade edildiği gibi Muʻtezile'nin “vücûb ‘ale'llah” ilkesi, onların 
ahlâkî değerlerin nesnel olduğu ve bunları atfetme konusunda failler arasında bir 
farklılık bulunmadığına dair görüşleri ile ilgilidir. Onların “adl” ilkesi ile ortaya 
koydukları görüşler ve Allah’ı kabih fiilden14 tenzih etme çabaları, Allah’ın 
birtakım fiilleri yapmanın vacip olduğu ilkesini benimsemelerinde etkili olmuştur. 

                                                      
14  Muʻtezile vâcibi, “terk edilmesi kabih olan şey” olarak da tanımlanmıştır. Kādî Abdulcebbâr, 

1963: 14/185. 
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Ancak Allah’a vacip olan fiillerin hangileri olduğu konusunda Muʻtezile içinde bir 
birlik söz konusu değildir. Buradaki ihtilafların ortaya çıkmasında Mu‘tezile'nin 
ilâhî fiiller hakkında vücûb niteliğine aklî çıkarım yoluyla ulaşmasının önemli bir 
etkisi bulunmaktadır. Allah’ın başlangıçta yaratmasını (ibtidâu’l-halk), aslah olanı 
yaratmasını, kullarına teklifte ve vaʻd ve va‘îdde bulunmasını vacip kabul edenler 
“vücûb ‘ale'llah” konusunda en ileri gidenler olarak öne çıkmaktadır. Bunlar Basra 
ekolünden Nazzâm (ö.231/845), Câhız (ö.255/869), Esvârî (ö.240/854), Kâ‘bî 
(ö.319/931) gibi birkaç şahıs ile Basra ekolünün Hüseyniyye koluna mensup 
Muʻtezilîlerdir. Ancak bunların Muʻtezile içindeki mevcudu fazla bir yekûn 
tutmamaktadır. Basra ekolünden Ebû Hâşim (ö.321/933) ve taraftarları olarak 
bilinen Behşemiyye kolu ise aslahın dînî konularla alakalı kısım haricindeki 
hususların Allah’a vacip olduğunu kabul etmemiştir. Onlar, ancak teklif 
gerçekleştikten sonra, teklifin gerektirdiği hususların Allah’a vacip olduğunu iddia 
etmişlerdir. Bağdat ekolünün kurucusu olan Bişr b. Mu‘temir (ö.210/825) ve 
taraftarları da benzer biçimde bu hususların Allah’a vacip olduğu görüşünü kabul 
etmemiştir. Ayrıca onlar, Muʻtezile'nin genel yaklaşımından farklı olarak Allah’ın 
lütufta bulunmasının vacip olduğunu da kabul etmemiş ve yalnızca teklifin 
gerektirdiği hususların vacip olduğunu ifade etmişlerdir. Bu açıdan baktığımızda 
Muʻtezile'nin tamamının “vücûb ‘ale'llah” konusunda ittifak ettikleri konuların 
va‘d ve va‘îdin gerçekleşmesi, ivazın verilmesi, şartları yerine getirilmiş tövbenin 
kabul edilmesi ile kula istitâat verilmesi ve peygamber gönderilmesi gibi kulun 
sorumluluğunun yerine getirilmesine imkân sağlayacak hususlar olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak bunlardan her bir vücûbiyet alanının detayları konusunda 
Mu‘tezilî âlimlerin ihtilafları bulunduğu da bilinmektedir (Kaya, S. 2020a: 343). 

Öte yandan Muʻtezile'nin “vücûb ‘ale'llah” düşüncesi, tevhid ve adalet 
ilkeleriyle doğrudan ilgili olması bakımından, Allah-âlem ilişkisinin açıklanması 
ve anlaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Nitekim “Allah âdildir” denildiği 
zaman Muʻtezile için bunun anlamı “O’nun asla çirkin fiil işlemediği ve tercih 
etmediği, kendisine vacip olan şeyleri ihlal etmediği ve yaptıklarının tümünün hasen 
olduğu”dur. Onlara göre Allah, tabiatı gereği âdildir. Bu bağlamda Basra Mu‘tezile 
ekolünün ileri gelen kelâmcılarından Nazzâm, Allah’ın kullarına ancak onurlu (el-
aslah) ve âdil olanı yapacağını ifade etmiştir. Bu açıdan Mu‘tezile'nin vücûb 
nitelemesi, onların Allah’ı kabih fiil işlemekten tenzih etme çabasının bir sonucu 
olarak görülmelidir. Nitekim vacip, hasen fiilin bir türü olmanın yanı sıra yapılması 
zorunlu fiilleri ifade eder. Buna göre onlar vücûb niteliğini, uluhiyetin temel 
unsurlarından biri olarak kabul etmiş olmaktadırlar (bkz. Kaya, S. 2020a: 327). 

Salâh-aslah konusunda Ehlisünnet ekolleri Mu‘tezile'ye muhalefette ittifak 
içindedirler. Onlara göre insanlar için salâh ve aslaha riayet, Yüce Allah’a vacip 
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olmadığı gibi onlar için kötü olmayan şeyi (salâh) seçip yaratmak da üzerine borç 
değildir (bkz. Pezdevî, E. M. 1994: 179-180, 183; Bâcûrî, İ. 2018: 346-351; Sâvî, 
A. 2017: 252-253; Ramazan Efendi, 2012: 344-346). Çünkü ilahlık vücûbla 
bağdaşmaz, yani İlah’a zorunluluk gerekmez. Bilakis O, dilediğini yapar. Şu da var 
ki, “kul için en uygun olanı yaratmak Allah üzerine vaciptir” demek, Yüce Allah’ın 
kullarına hidâyet vermek suretiyle onlara olan lütufkârlığını inkâr etmek demektir. 
Çünkü üzerine vacip olan bir hakkı eda eden, hak sahibine lütufta bulunmuş 
sayılmaz. Ehlisünnet’e göre bu düşünce ayrıca Allah’ın kudret sahasını da 
sınırlandırır. Çünkü Allah kuluna en uygun olanı vermiş, tüketmiştir. Şayet O’nun 
kudreti dâhilinde kul için daha elverişli bir şey bulunur da kendisine vermemiş 
olursa bu, ondan gelen bir haksızlık ve zulüm yerine geçer (Sâbûnî, N. 1978: 155-
156). Ehlisünnet mensubu Eş’arî ve Mâturîdîlerin ittifakla söylediği şudur: Allah 
salâh olanı yapmaya, insanları hayırda tutmaya mecbur değildir. Gerçekte Allah’ın 
tek yaratıcı olduğu, saltanatının hüküm sürdüğü âlemde kötülüklerle iyilikler yan 
yanadır. Allah’ın salâhı yapması gerekli olsaydı, yeryüzünde şer, fesad türünden 
kötülüklerin bulunmaması gerekirdi, oysa karşılaşılan vakıa bu değildir (Bilge, M. 
2009: 59). 

Ehlisünnet’e göre önemli noktalardan birisi de bütün Müslümanların 
Allah’tan günahtan korunmayı, Allah’ın kendilerine yardımcı olmasını ve 
fiillerinin O’nun rızasına uygun kılmasını talep etmeleri hususu ittifakla kabul 
edilir. Yüce Allah eğer talep ettikleri şeyleri zaten kendilerine vermiş ise onların 
talep edişleri abes ve nankörlük olur. Şayet vermemişse onlar hakkında kötülüğe 
vesile olacak bir şey yapmış olur. Şunu da belirtmek gerekir ki, Yüce Allah kendi 
kudreti dâhilinde olan istidad ve imkânı son noktasına kadar kâfire verdiği hâlde 
kâfir iman etmemiştir. O hâlde kul için en hayırlı olan şeyin Allah’ın kudreti 
dâhilinde bulunmadığı ortaya çıkmış olur. Çünkü kul için en hayırlı olan, kendi 
isteğiyle iman edip ebedî saadete erişmektir. Yoksa imana muktedir olup da 
inanmamak ve ebedî felakete maruz kalmak değildir (Sâbûnî, N. 1978: 155-156). 

Mâturîdîlere göre, Allah sınırsız, mutlak kudretiyle tahakkuk eden fiili 
konusunda hiçbir kayıt altında değildir. Binaenaleyh O, yaptıklarından sorumlu 
değildir. Çünkü mutlak kudret bunu gerektirir. “O yaptıklarından sorulmaz, hâlbuki 
onlar sorulacaklardır” (Enbiya 21/23) buyrulmuştur. Bu nedenle Allah, 
Mu‘tezile'nin dediği gibi, kulları için en hayırlı olanı yapmak zorunda değildir. 
O’nun fiilleri mutlak manada halk (خلق) ve tekvînden (تكوين) ibarettir. Allah 
mahlûkatı kudretiyle yaratmış, ezelî ilmi, irâdesi ve hikmeti dairesinde onları 
hâlden hâle çevirmiş ve bütün yaratıkları O’nun lütuf ve ihsanları içinde yüzüp 
durmuştur (Bilge, M. 2009: 59-61). 
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Buna göre Ehlisünnet âlimleri ilâhî fiillerin, beşerî düzlemde geçerli olan 
ahlâkî değer kategorilerinden vacip ile nitelendirilmesini kabul etmemişlerdir. 
Onlara göre vacip, “terk edilmesine karşılık ceza verilen şey” anlamına gelir. Bu 
anlam ise Allah hakkında kullanmaya uygun değildir. Ayrıca onlar, herhangi bir 
fiilin Allah’a vacip kabul edilmesinin, O’nun mutlak ilâhî irade ve kudreti 
açısından problem oluşturacağını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla Ehlisünnet, 
Mu‘tezile'nin Allah’a vacip kabul ettikleri hususların hiçbirini vücûb lafzı ile ifade 
etmemiş, bu hususları ilâhî irade ve kudretin taalluk alanıyla ilişkili görmüşlerdir 
(Kaya, S. 2020a: 326-327). 

3. EHLİSÜNNET'TE İVAZ 
Ehlisünnet ve aslında daha çok da Eş‘arî âlimleri, birbirlerine çektirdikleri 

eziyetler sebebiyle hayvanlar arasında bir tür ivazın uygulanacağını kabul etmekle 
birlikte (Râzî, F. 1981/1401: 31/27) mükellef insanlara ilâhî fiiller akabinde 
çektikleri elemlere mukabil ivaz verilmesinin Allah’a vacip olmadığını 
söylemişlerdir (Râzî, F. 1981/1401: 14/132; Amidî, S. 2004: 2/167-174). Onlara 
göre zira Allah, kâinatın ve içindeki bütün varlıkların yegâne sahibi olup mülkünde 
dilediği gibi tasarrufta bulunur. Çektirdiği acılara ve ıstıraplara karşılık ivaz 
vermeye mecbur olduğunu söylemek, ilâhî irade ve kudretini sınırlandırıp O’nu 
âciz bir varlık hâline getirmek anlamına gelir (Şehristânî, 2009/1430: 403). 
Gazzâlî, söz konusu yaklaşımı felsefî15 zeminde temellendirmek adına acı/ıstırabın 
tedavi edici ve şükür vesilesi olmasının altını çizerken, (Bkz. Ormsby, E. L. 2001: 
248; Gazzâlî, E. [t.y.]: 57-58) Eş‘arî âlimi Fahreddin er-Râzî’ye (ö.606/1210) göre 
elemlere mukabil, kula ivaz vermek Allah’a vacip olsaydı kula elem çektirmemek 
onu ahirette büyük bir menfaatten mahrum etmek olurdu (Râzî, F. 1978, 201-202). 

Mu‘tezilî söyleme aksülamel (krş. Teftâzânî, S. 1998/1419: 4/321-334; 
Cüveynî, 2016: 226-236) bir yaklaşımla geliştirildiği hissini veren tanrı 
tasavvurlarının16 gereği olarak Eş‘arîler, Allah’ın ivaz olmaksızın elem vermesini 
                                                      
15  “Gazzâlî'nin dini tahkir ve tezyif eden, ibadetleri önemsemeyen filozoflar olarak nitelediği Fârâbî 

ve İbn-i Sînâ’nın dahası Meşşâî gelenekten beslenen hiçbir düşünürün İslam'ın emir ve 
yasaklarını hafife almak şöyle dursun, en ufak bir ta'rizde bile bulundukları bilinmemektedir. O 
filozofların, Gazzâlî'nin iddia ettiği gibi dine meydan okuyan, kutsalı tahkir ve tezyif eden hiçbir 
ifadeye bugün elimizde olan eserlerinde rastlamak mümkün değildir. Gazzâlî'nin İbn-i Sînâ’nın 
risâlelerini görmüş olmasına rağmen onun bu risâlelerde ortaya koyduğu ilkeleri görmezden 
gelerek, onların ibadetleri hiçe saydığını, namazı terk ettiklerini iddia etmesi, doğrusu onun 
tarafsızlık ve hakperestlik tavrıyla hiç bağdaşmamaktadır.” Akman, M. 2017c: 488. 

وأنه يجوز أن يكلفهم ما ال يطاق، وأنه يجوز منه إيالم العباد بغير عوض وجناية؛ وأنه ال يجب رعاية األصلح لهم، وأنه ال  "  16
" يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، دة ثواب، ألن الثواب يكون عوضاً "فال نسلم أن من يستخدم عبده يجب عليه في العا 
 .Gazzâlî, E " عن العمل فتبطل فائدة الرق وحق على العبد أن يخدم مواله ألنه عبده، فإن كان ألجل عوض فليس ذلك خدمة
2004/1424: 89, 100. 
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iyi kabul etmekte ve Allah’ın fiiline sınır konulamayacağını (Bkz. Şehristânî, 
2009/1430: 391, 396-399, 402, 404; Bağdâdî, A. 1928/1346, 240-241) 
söylemektedirler.17 Çünkü onlara göre insan için kötü olan bir fiil, Allah söz 
konusu olduğunda adl ve iyi (hasen) değeri kazanmaktadır. Zira canlıları yaratan ve 
onların maliki olarak her türlü tasarruf yetkisine sahip olan O’dur. İsterse ateşin 
içerisinde canlıları yaratarak ebediyen orada onlara azap da edebilir. Bu şekilde acı 
vermesi, sırf onları yaratmış olmasından dolayı iyi nitelik bildirmektedir.18 
Eş‘arîler mülkiyet mantığı ile meseleye yaklaştıklarından ahlâkî zeminden uzak bir 

                                                      
17  Konuya dair Abdulkâhir el-Bağdâdî’nin Ehl-i Sünnet Akâidi Kitâbu Usûli’d-Dîn adlı eserindeki 

ifadesi şöyledir: “Ashabımız, hayvanların, çocukların ve delilerin çektiği elemlerin Allah 
Teâlâ'dan bir adâlet olduğunu, onların dünyada çektikleri elemlerin karşılığının Allah'a vâcib 
olmadığını söylediler. Eğer Allah, onlara âhirette nimetler verirse bu kendinden bir fazl olur. 
Berâhime ve Kaderiyye, hayvanların dünyada çektikleri elemlerin karşılığının, âhirette Allah'a 
vâcib olduğunu iddia ettiler. Onlar, çekmiş oldukları elemlerin âhirette karşılığının verilmesi için 
güzel olacağını söylediler. Nitekim doktor, hastasına verdiği elemler sebebiyle daha iyi bir 
duruma ulaşması için elem verir. Onlara şöyle deriz: "Eğer, O'nun hayvanlara elem vermesi, 
âhirette karşılığının verilmesi için güzel olsaydı, gücü yettiği benzer karşılıklara elemsiz olarak 
ulaştırmasının güzel olmaması gerekirdi. Verdiği elem güzel olan zikrettiğiniz doktor, ancak elem 
vermek suretiyle bir fayda sağlayabiliyor. Eğer bu söyledikleri bedel için güzel olsaydı, bizim 
başkasına haksız yere verdiğimiz elemin, elemden sonra kendisine vereceğimiz faydadan dolayı 
güzel olması gerekirdi." Eğer onlar, "Bizim elemimiz güzel değildir, çünkü biz her elemin 
karşılığının miktarını bilmiyoruz; Allah ise bunu biliyor ve bundan dolayı onun elemi güzeldir" 
derlerse onlara şöyle denilir: "Allah Teâlâ, kısas ve diyet gibi bazı elemlerin bedellerini 
bildirmiştir. Bununla beraber, bizim günahı olmayan birinin elini kesmemiz güzel değildir. Sonra, 
"Elinin bedeline kavuşmak istersen, benden bedelini dilersen kısas yoluyla, dilersen diyet yoluyla 
al" der." Eğer onlar, bunun ilk kesmenin bir kısmının bedeli olduğunu söylerlerse, onlara şöyle 
denilir: "Böyle olursa, sizin esasınıza göre Allah Teâla'nın cânîye öldürenin hakkından daha az 
olanı vermesi caiz olur." Eğer "Allah'ın onun miktarının bedelini ahirette tamamlayacağını 
söylerlerse, onlara şöyle denilir: "Allah'ın yaptığı bu şey, O'na vacib değilse, O'ndan bir fazl olur. 
Sizin esasınıza göre fazl, haktan az olmaz ve onun yerine geçmez!" Eğer onlar, "Allah'ın günahsız 
kimseye dünyada elem vermesinin iki illeti bulunduğunu; bunların birincisinin, zikrettiğimiz 
bedel olduğunu, ikincisinin, bununla ilgili bir itibarın bulunması olduğunu söylerlerse, onlara 
şöyle denilir: "Bedel illetini, sizin aleyhinize çürütmüştük. İtibar illeti de sizin aleyhinize döner. 
Çünkü bir kavim bunda hayır itibarında bulunsa da, başka bir kavim buna itibar etmiştir. Böylece 
onlar, bu itibarlarıyla Dehriyye'nin görüşüne veya tenâsüh görüşüne varırlar. Çünkü Dehriyye bu 
illet konusunda, "Alemin hikmet sahibi bir yaratıcısı olsaydı, günahı olmayana elem vermezdi" 
dedi. Ehl-i Tenâsüh şöyle dedi: "Biz Allah'ın (a.c) çocuklara hastalık ve dertlerle, günahı 
olamayan hayvanlara elem verdiğini gördüğümüz ve O'nun elem vermek suretiyle zalim olması 
caiz olmadığı için, biz hayvanların ve çocukların ruhlarının bundan önceki dönemde kötü 
kalıplarda olduklarını ve bu kalıplarda bu elemlerle cezalandırıldıklarını biliriz." Bu güzel 
itibardan dolayı, vucûb güzel olursa, çirkin bir itibardan dolayı bunun terk edilmesi vacib olur. 
Bütün bunlar bâtıl olunca, Allah'ın elem vermesinin onların zikrettiği illetten dolayı olmadığı 
ortaya çıkar. O, mülkünde mutasarrıftır; dileğini yapar ve dilediği şekilde hükmeder." Bağdâdî, A. 
2016: 275-276. 

18  Elemlerin iyi mi yoksa kötü mü olduğu hususunda farklı birçok görüş ortaya atılmıştır. Bkz. 
Bedevî, A. (1997: 469-470. 
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yaklaşım içerisinde olmuşlardır.19 Çünkü onların düşüncesinde Allah’ın fiillerinin 
sorgulanması aklen ve dinen muhaldir (Ormsby, E. L. 2001: 247-252).  

Bu nedenle “Eşariliğe göre Allah, insanlara ne bizzat onların yararı için ne 
gelecekteki bir ödül uğruna ne de daha sonraki bir bedel ümidiyle acı verir. Allah, 
sadece öyle dilediği için insanlara acı verir. Bu acılar zorunlu olarak iyilik kılığına 
bürünmüş de görülmemelidirler. Allah, kötülükleri yaratır ve insanlara ızdırap 
verir. Biz, nihai sebebi bilemeyiz.” (Ormsby, E. L. 2001: 242). 

Mu‘tezile ise adl ilkesi gereği, Allah adına böyle bir fiilin kötü olduğunu 
öncelikle kabul eder. Onlara göre kudret ve mülkiyet esas alınarak hikmet ve 
gayeden yoksun olarak gerçekleşen bir fiil, kötülük yapan bir Allah tasavvurunun 
oluşması demektir. Mu‘tezile kelâmında Allah, bütün kötülüklerden tenzih 
edildikten sonra fiillerinin hikmet ve gayesi tartışılmıştır. Onlar, Eş‘arîlerin 
Allah’ın hukukunu savunmaya ayırdığı tenzîhî dili, hayat ve varlık alanında insan 
hukukunu savunmaya ayırarak, Allah’ın kötünün faili olamayacağı ilkesini ahlâkî 
düzlemde ele almışlardır.20 İnsanların hak ve hukukuna en hassas şekilde riayet 
                                                      
19  Mutahharî’nin şu tespiti yerinde gözükmektedir. Lakin Mutahharî buna dahil etmese de Şîa 

içerisinde Ahbarî Ekolün de Usûlî Kanada benzer bir muamele yaptığını ilave etmek kaydıyla. 
Buna göre Eş‘arî Okulu mensupları kendilerine “Ehl-i Sünnet” veya “Ehl-i hadîs” adını verdiler. 
Böylece Eş‘arî Okulu bu ad sayesinde kendisine halk nezdinde sağlam bir toplumsal dayanak, 
itibar ve temel sağlamış oldu. Böylelikle Mu‘tezile ve Eşaire arasındaki fark, aklın bağımsız 
olabildiği hususları kabul edip etmemekten ibaret iken bu durum halk çoğunluğunun gözünde 
“sünnet” ve “hadîs”i kabul edip etmeme şeklinde görünür oldu. Bu ise akıl ile Sünnet’in biri 
birine karşıt olduğu sanısını uyandırıyordu. Bu sebeple de Eşaire’nin toplumsal temeli güçleniyor, 
Mu‘tezile'ninki ise zayıflıyordu. Halbuki Mu‘tezile asla Sünnet’i değersiz görmüyor, ilgisiz 
kalmıyordu. Ne var ki Eşaire’nin bu adı seçmeleri ve Mu‘tezile'yi karşılarına almaları, 
Mu‘tezile'nin faka bastırılması demek oldu ve şüphesiz bu durum, İslâm’ın üçüncü yüzyılının 
başlarında halk çoğunluğunu önemli ölçüde etkiledi. İş o hale geldi ki modern dönemde bazı 
Şarkiyatçılar da bilerek veya bilmeyerek Mu‘tezile'yi “Sünnet’e karşı olan aydın düşünceliler” 
olarak nitelediler. Ancak konuya vakıf olanlar bilirler ki Mu‘tezile ile Eşaire arasındaki farkın, 
onların İslâm’a bağlılık derecesi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Aslında uygulamada Mu‘tezile; İslâm 
söz konusu olduğunda Eş‘arîler'den daha duyarlı ve fedakâr idiler. Ne ki aydınlıkçı akımlar, ne 
kadar iyi niyetle savunulur olursa olsunlar, karşılarındaki akımlar da isterlerse arılık ve iyi 
niyetten tamamen mahrum bulunsunlar, yine de çok defa aydın düşünce yanlısı akımlar böylesi 
ithamlarla karşılaşırlar. Mutahharî, M. 1988: 20-21. 

20 Seyyid Şerîf Cürcânî (ö.819/1413), Şerhu'l-Mevâkıf’ta şöyle demektedir: “Mu‘tezile'nin Allah’a 
vâcip kıldığı şeylerin beşincisi, acılara karşılık bedel vermektir. Zira onlar şöyle demiştir: Acı 
eğer kulun yaptığı günahın bir karşılığı olarak gerçekleşmişse -had cezasında çekilen acı gibi- 
bunun bedelini vermek Allah’a vâcip değildir. Aksi halde yani karşılık olarak gerçekleşmemişse 
verilen acı Allah’tan geliyorsa bu acıya karşılık bedel vermek zorunludur. Eğer acı, başka bir 
mükelleften kaynaklanıyorsa bu durumda acı veren mükellefin iyilikleri varsa verdiği acıya bedel 
olarak onun iyiliklerinden alınıp acı çekene verilir; şayet iyilikleri yoksa Allah ya acı vereni 
engellemek ya da kendi katından onun verdiği acıya denk bir şeyle acının bedelini vermek 
zorundadır. Denklikle kastedilen şey, Allah’ın verdiği bedelin o kimsenin verdiği acıdan eksik 
olmayacağıdır. Bu, verilen acının altında kalan bir bedelden sakınmayı amaçlamaktadır, acının 
ötesine geçen bir bedelden değil. Mu‘tezile “tazim ve ululamayı içermeyen, hak edilmiş bir yarar” 
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edecek olanın Allah olduğunu ahlâkî bir ilke olarak (Maraz, H. 2018: 111-112; 
Teftâzânî, S. 1998/1419: 4/323-328 (321-334) benimsemişlerdir.21 

                                                                                                                                       
olarak tarif ettikleri bedelin zorunluluğundan ibaret olan bu esas üzerine bir kısım değersiz 
ihtilaflara düşmüştür. Bu ihtilaflar söz konusu esasın bozukluğuna tanıklık etmektedir. Birinci 
ihtilaf: Ebû Hâşim el-Cübbâî ve takipçileri gibi bir grup demiştir ki bedelin dünyada olması 
mümkündür. Çünkü devam etmesi zorunlu değildir. Ebû Hüzeyl el-Allâf, Ebû Ali el-Cübbâî ve 
önceki Mu‘tezilîlerden birçoğu gibi diğerleri ise demiştir ki devam etmesi zorunlu olduğundan 
ahirette olması zorunludur. Buna örnek sevaptır. Çünkü sevabın kesilmesi, bir acıyı zorunlu kılar. 
Dolayısıyla kişi bu acı nedeniyle başka bir bedeli hak eder ve bu teselsül eder. Ancak kişinin 
kesilmenin farkında olmayabileceği gerekçesiyle bu reddedilmiştir. İkinci ihtilaf: Acaba mebzul 
haz sevabın devam ettiği gibi bir bedel olarak devam eder mi yoksa kesilir mi? Diğer deyişle 
onun devamı zorunlu mudur yoksa kesilmesi mümkün müdür? Bu, birinci ihtilafın esasını 
oluşturur. Orada açıklamasını öğrenmiştin. Üçüncü ihtilaf: Tıpkı sevabın günahlarla düştüğü gibi 
bedel de günahlarla düşer mi? Düşeceğini kabul edenler şuna tutunmuştur: Düşme olmasaydı 
fasık ve kafir ahiretin her bir vaktinde hem bedel nimetinde hem de fısk veya küfür azabında 
olurdu. Oysa bu ikisinin bir arada bulunması imkânsızdır. Düşmeyi kabul etmeyenler ise şu 
görüşe varmıştır: Ateş ehline bedel verilmesi, onların hafiflemeyi fark etmeyecekleri şekilde 
azaplarının bir parçasını düşürmekle olur. Bu ise düşen parçanın vakitlere dağıtılmasıyla 
gerçekleşir ki hafiflemenin kesilmesiyle acı duyulmasın. Dördüncü ihtilaf: Kula verilen şey, 
öncesinde herhangi bir acı olmaksızın doğrudan acıların bedeli olarak verilebilir mi? Beşincisi: 
Dördüncünün mümkün olduğu kabul edildiği takdirde bedel vermek için acı verilebilir mi yoksa 
bu, bir lütuf olarak doğrudan acı vermeyle başlama imkânıyla birlikte hikmete aykırı mı olur? 
Altıncısı: Dördüncünün mümkün olduğu reddedildiği takdirde ona ve başkasına lütuf olması 
amacıyla fazla bir bedel verilmesi için acı verilebilir mi? Çünkü bu acı verme, onu çirkinden 
uzaklaştıran bir ibret haline gelir. Yani bedel olarak ulaştırılan şeyin mislince lütuf 
verilebileceğini reddedenler ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, sadece bedel olarak acı vermeyi caiz 
görmüştür. Diğerleri ise bedel vermeyle birlikte başka bir şeyi daha dikkate almıştır. Bu şey, onun 
kişiyi ve başkalarını engelleyen bir lütuf olmasıdır. Bedel “fazla” olmakla kayıtlanmıştır zira 
onlar, Allah’tan gelen bedelin akıl sahibi her insanın bu bedelden dolayı o acıya katlanmaya razı 
olacağı şekilde fazla olması gerektiğini söylemişlerdir. Âmidî’nin nakli şöyledir: “Ebû Ali el-
Cübbâî, Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf ve kadîm Mu‘tezilîler gibi lütuf olmasını caiz görmeyenler, sadece 
bedel vermek için acıları caiz görmüştür. Lütuf olmasını caiz görenler ise acıları yalnızca bedel 
verme, başkasının o acılardan ibret alması ve acıların bir sapkını sapkınlığından alıkoymakta 
lütuflar olması şartıyla caiz görmüştür. Abbâd es-Saymerî herhangi bir bedel olmaksızın salt ibret 
amacıyla acı verilmesini caiz görmüştür. Ebû Haşim el-Cübbâî ise bedelin benzerini lütfetme 
kudreti varken sadece bedel verme amacıyla acı verilmesinin güzel olmadığı kanaatine varmıştır. 
Ona göre Allah o kimseye ancak bedel verme yönünden faydalı olacağını bildiği takdirde bedel 
verme için acı verilmesi güzeldir.” Sen bu naklin kitaptakine uygunluğu hakkında düşünmelisin. 
Yedinci ihtilaf: Hayvanların yaşadıkları sürece çektiği acı ve sıkıntılara bedel verilir de onlar 
benzer acı ve sıkıntılar yaşamayan emsallerinden bu bedelle ayrışır mı? Şayet bedel verilirse 
acaba bu bedel verme, dünyada mıdır yoksa ahirette midir? Ahirette olması halinde acaba cennete 
midir yoksa başka bir yerde midir? Şayet cennette ise hayvanlarda bunun, çektikleri acıların bir 
karşılığı olduğunu ve sürekli ve kesintisiz olduğunu kavrayacakları bir akıl yaratılır mı? İşte 
bunlar Mu‘tezile’nin ihtilaflarıdır. Bununla birlikte onlardan kimisi mükâbere yaparak ve 
hayvanların cennete girmesi ve onlarda akıl yaratılması sonucuyla yüz yüze kalmaktan kaçarak 
hayvanların ve çocukların acı çektiğini inkâr etmiştir.” Cürcânî, S. Ş. 2021: 3/342, 344, 346, 
(3/342-347). Ayrıca bkz. Cürcânî, S. Ş. 1998/1419: 8/219-221. 

21  Sa‘deddin et-Teftâzânî (ö.792/1390), el-Makâsıd (Kelâm İlminin Maksatları)’nda şöyle 
demektedir: “Allah Teâlâ’ya vâcip olan şeylerden ikincisi ivazdır. İvaz ta‘zîmde bulunma 
olmaksızın, maruz bırakıldığı acı ve benzeri şeylerin karşılığında kula [verilen] faydayı [ifade 
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Eş‘arî, Allah’ın ahirette çocuklara azap etmesini ve aynı zamanda sonlu olan 
günah karşılığında sonsuz bir ceza ile karşılık vermesini, O’nun adaleti gereği iyi 
kabul eder22 (Eş'arî, E. 2008: 148-149; Eş‘arî, E. 2011/1432: 522-522, 586-588). 
Buna ilaveten O’nun inkâr edeceğini bildiği kimseyi başlangıçta yaratması, kafiri 
cennete mümini de cehenneme sokması hâlinde bunun Allah’ın adalete dayanan 
fiili olduğunu düşünür. Fakat böyle bir tercihte Allah’ın bulunmayacağını zira 
kâfirin daimî bir azapla cezalandırılacağı bilgisinin haber yoluyla bildirildiğini ve 
haberin mutlak doğru olduğunu ifade eder (Bkz. Eş‘arî, E. 1955: 116-117). 
Özellikle ilk dönem Eş‘arîler Allah’ın küçük bir çocuğa azap etmesi hâlinde bunun 
adl olduğunu söylemişlerdir. O’nun her şeye kadir olması, böyle bir eylemde 
bulunmasını engelleyecek ve sorgulayacak bir gücün olmadığını gösterir. Bunun 
anlamı Allah, zulüm ve haksızlığa güç yetirebilir demektir. Hayyât (ö.300/913?), 
bu düşünceye Allah zulmetse ve yalan söylese de adil midir sorusunu sorar ve 
devamında onların, Allah’ın yalan söylemesi ve zulmetmesinin muhal olduğu 
şeklinde cevap vereceklerini belirtir. O da Allah’ın muhal olana kudretinin yeteceği 
şeklinde anlamsız bir sonuca ulaşmakla onları ilzam eder (Bkz. Hayyât, E. A. 
1925/1344: 65-66, 90; Nesefî, E. 2003: 2/351-354; Başar, S. 2014: 140, 145). 

Öte yandan bazı Sünnî âlimler, ivaz meselesine ilişkin görüşlerinden ötürü 
Mu‘tezilî ulemayı eleştirmekte aşırı gitmiş ve bunun, dünyada çocuklarla 
hayvanların çektikleri elemlerin daha önce yaşadıkları hayattaki fiillerinin bir 

                                                                                                                                       
eder]. İvaz vâciptir. Çünkü bu karşılığın verilmemesi zulümdür. Zira bu fiil hak edilmemiş bir 
zarardır, faydayı kapsamaz veya bir zararı engellemez ve [seferin meşakkati gibi] âdet üzere 
cereyan eden bir şey de değildir. Demişlerdir ki: Eğer acı kötülüğün karşılığı olarak gerçekleşirse 
cezadır. Bu acı kötülüğün karşılığı değilse bu durumda, eğer Allah’tan, iyiliği olmayan bir 
mükelleften veya Allah’a dayanan [korku açlık gibi] bir sebeple bu acıyı vermeye mecbur kalmış 
akıl sahibi olmayan bir şeyden ise yahut Allah’ın emri, mübah kılması veya fırsat vermesiyle 
olmuşsa, bu acının karşılığını vermek Allah’a vâcip olur. Bu karşılığın devam etmesinin ve 
karşılık verilirken bu karşılığın hakkı olduğunun bilinmesinin gerekliliği, mazlumun zalimdeki 
hakkının karşılığı verilerek lutufta bulunmanın caiz olması, karşılığın vâcipliğinin ahirette olması, 
karşılığın günahlarla yok olması, herhangi bir acı olmadan karşılıkların mislinin verilmesinin 
mümkün olması gibi hususlarda ihtilaf etmişlerdir. Ayrıca Mu‘tezile kâfirlerin, fasıkların, 
çocuklar ve hayvanlar gibi akıllı olmayanların acılarının karşılıklarının bu dünyada mı yoksa 
ahirette mi olacağı, hayvanların cennete girmesi ve hayvanlarda bilme yaratılması gibi 
meselelerde de tereddüt etmişlerdir.” Teftâzânî, S. 2019: 608, 610. 

22  Kötülük probleminde çocukların ve hayvanların elemlerinin izahı, her dönemde fikir adamlarının 
önünde duran zorlu bir mesele olmuştur. Nitekim özellikle yükümlülük çağına ulaşmadan ölen 
(müşrik ebeveynlere ait) çocukların uhrevî durumu ve bütün çocukların dünyada maruz kaldıkları 
eziyetlerin ahirette telafisi, klasik kaynaklarda geniş tartışmalara konu olmuştur. Klasik 
kaynaklarda “müşriklerin çocuklarının durumu” adıyla incelenen bu konu maalesef daha çok 
çocukların aleyhine olacak şekilde bir kötülük olarak görülmeye devam etmiştir. Bkz. Devvânî, 
C. 2021: 118-119, 224-225; Pezdevî, E. M. 1994: 183-184, 332-333; Subhî, A. M. 1983: 2/137; 
İbn Fûrek, E. 1987: 144-145; Aydın, H. 2020: 324. Ormsby, E. L. 2001: 239-241; Akman, M. 
2021: 20; Akman, M. 2017a: 254-256. 
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karşılığı olduğunu söylemeyi gerektirdiğini ileri sürüp onları tenasüh fikrini 
benimsemekle itham etmişlerdir (Çelebi, İ. 2001: 23/489-490. Krş. Bağdâdî, A. 
2016: 276). 

4. DEVVÂNÎ VE İVAZ  
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı Celâleddîn 

ed-Devvânî’nin23 (ö.908/1502) beyanına göre Eş‘arî'nin yıkmaya çalıştığı 
düşüncelerden biri de: birine, çektiği eleme karşı Allah'ın ta‘viz vermesi 
gerekeceğinin tasavvur edilmesidir. Bu câiz olamaz. Mu‘tezile'ye göre eleme 
mukabil karşılığı/ ivazı (Bkz. Çelebi, İ. 2001: 23/488-490) terk (kabih) kötüdür. 
Zira bu zülüm olacaktır. Dolayısıyla ivaz, Allah'a (c) vaciptir (Bkz. Kurt, H. 2006: 
205, 210; Koloğlu, O. Ş. 2008: 22-25; Hıfzî, A. 1421/2000: 90-91). Ebû’l-Hasan 
el-Eş‘arî (ö.324/935) bu yaklaşımı çürütmüştür. Ona göre aklî kubh (kötülüğü akıl 
ile tespit) imkânsızdır. Allah (c) hakkında şer‘î kubhun ise bir anlamı yoktur 
(Ayrıca bkz. Cürcânî, S. Ş. 2021: 3/310-336). Çünkü O (c), itaat edene azab; isyan 
edeni de mağfiret edebilir. Bu, onun adına bir kötülük olarak (Devvânî, C. 2021: 3, 
55, 62, 66, 69-70, 92-93, 152; Akman, M. 2019a: 699-703) değerlendirilemez.24  

Devvânî’ye göre Mu‘tezile ve Hâricîlerin iddiasının aksine itaatli olana sevap 
vermek, kusurundan ötürü azap etmek O’na (c) vacip değildir. Onlar, tevbe 
etmeden vefat eden kebire sahibine, işlediği günahlara mukabil Allah’ın (c) ikâb 
etmesinin vacip olduğunu belirtmiş ve affını haram saymışlardır. Onlar ikâbın 
vücûbunu şu istidlâlle kanıtlamaya çalışmıştır: Allah (c) mürtekib-i kebîreyi 
cezalandıracağını buyurmuştur. İmdi ona ceza vermemiş olsa va‘îdine muhalefet 
etmiş, verdiği haberde yalan söylemiş olacaktır. Hâlbuki Allah (c) açısından bunlar 
muhaldir (Devvânî, C. 2021: 89, 181).25  

Devvânî’ye göre buna şöyle cevap verilir: Allah’ın buradaki kastı, böyle bir 
şeyin meydana gelmeyeceğidir. Değilse bundan, Allah Teâlâ için vacip olduğu 
sonucu çıkmaz. Yalnız Allame Şerîf bu cevaba itiraz etmiş ve bu durumda ikisinin 
(sözünden dönme ve yalan söylemenin) Allah için caiz olma durumunun söz 
konusu olacağını söylemiştir. Bu ise muhaldir. Çünkü muhal bir şeyin imkân 
dâhilinde olması da muhaldir. Buna, öyleyse bunlar muhal şeyler değildir. Hem 

                                                      
23  Devvânî ve yaşadığı dönem, eserleri, fikirleri ve etkilendiği zevat için bkz. Akman, M. 2017b: 9 vd. 
عليه: (العوض على اآلالم): واستدلوا عليه بأن تركه قبيح؛ ألنه ظلم، فيكون فعله واجبا. وقد أبطله (و): من تلك القواعد أنه يجب  24

 األشعري بأن القبح العقلي منتف. والقبح الشرعي ال معنى له في حقه تعالى. بل لو عذب المطيع، وغفر العاصي، لم يقبح منه
لمعصية): خالفا للمعتزلة، والخوارج، فإنهم أوجبوا عقاب صاحب الكبيرة، (وال): يجب: (الثواب عليه في الطاعة والعقاب على ا 25

إذا مات بال توبة، وحرموا عليه العفو، واستدلوا عليه بأن هللا تعالى أوعد لمرتكب الكبيرة بالعقاب؛ فلو لم يعاقبه لزم الخلف في 
  وعيده والكذب في خبره، وهما محاالن على هللا تعالى
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nasıl olsun ki zira bunlar, Allah’ın kudreti dâhilinde mümkün şeylerdir diyerek 
cevap vermiştir.26 

Devvânî onların bu düşüncesine cevaben diyor ki, oysa yalan bir noksanlıktır. 
Noksanlık ise Allah (c) hakkında muhaldir. Kaldı ki yalan mümkin kategorisinden 
sayılamaz ve dolayısıyla kudret de yalana şamil olmaz. Tıpkı Allah’a (c) cehl ve 
acziyet ile kelâm ve sair kemâl sıfatlarının nefyi gibi hususlarda noksanlık nispeti 
durumunda kudretin bunlara şamil olamayacağı gibi.27  

Şüphesiz va‘d ve va‘îd, naslardan mülhem malum birtakım şartlarla 
mukayyettir. Bunlara (va‘d ve va‘îd) muhalefet (vazgeçmek/ değişiklik) ancak 
belirtilen şartların yok olmasıyla mümkündür. Buna göre belirtilen şartlardan 
bazılarının olmaması durumunda Allah’ın azap va‘îdini yerine getirmemesi caizdir. 
Bunlarla amaç, kulların teşvik (terğib) ve sakındırılmasıdır (terhib). Yani va‘d ve 
va‘îdle ilgili âyetler bunların Allah'a vacip olduğuna değil (Bkz. Bebek, A. 1993: 
7/469-470; Yavuz, Y. Ş. 1991: 4/303-304, 307; Eş‘arî, E. 1955: 127-131) 
bunlardan vazgeçmenin sadece mümkün olduğuna delâlet etmektedirler (Bkz. 
Bebek, A. 1993: 7/469-470; ayrıca bkz. Yavuz, Y. Ş. 1991: 4/303-304, 307). 
Ma'lûmdur ki bir şeyin mümkün olmasıyla bunların vacip olması arasında fark 
vardır.28 Nitekim Allah’ın (c) muhal bir şeyi îcâdı hakkında bu muhaldir denilir de 
bu îcâd Allah (c) üzerine harâmdır, denilmez. Çünkü böylesi bir eksikliğin Allah’ta 
bulunması aklen mümkün değildir. Şu da var ki bu gibi şeylerde aklî açıdan bir 
eksiklikten bahsedilemez (Devvânî, C. 2021: 89-90, 181-182). Zira vaciplik, 
haramlık ve benzeri hükümler, sadece vacip ve haram üzerinde carî kudretin 
kısımlarıdır.29 

Mamafih bazı âlimler Allah'ın (c) va‘îdinden vazgeçmesinin câiz olduğuna kail 
olmuşlardır. Bunlardan birisi el-Vahidî’dir.30 O, el-Vasit isimli tefsirinde "Kim bir 
                                                      
غايته عدم وقوعه، وال يلزم منه الوجوب على هللا تعالى. واعترض عليه الشريف العالمة، بأنه حينئذ يلزم وأجيب عنه، بأن  26

جوازهما، وهو محال، ألن إمكان المحال، محال. وأجاب عنه بأن استحالتهما ممنوع. كيف؟! وهما من الممكنات التي تشملها 
 قدرة هللا تعالى

محال، فال يكون من الممكنات، وال تشمله القدرة. وهذا كما ال تشمل القدرة سائر وجوه النقص قلت: الكذب نقص، والنقص عليه   27
  عليه تعالى، كالجهل، والعجز، ونفي صفة الكالم، وغيرها من الصفات الكمالية

ص، فيجوز التخلف بل الوجه في الجواب ما أشرنا إليه سابقا، من أن الوعد والوعيد مشروطان بقيود وشروط معلومة من النصو  28
بسبب انتفاء بعض تلك الشروط، وأن الغرض منها إنشاء الترغيب والترهيب. على أنه بعد التسليم إنما يدل على استحالة وقوع 
 التخلف، ال على الوجوب عليه تعالى؛ إذ فرق بين استحالة الوقوع، وبين الوجوب عليه

يقال: إنه حرام عليه تعالى، بل الوجوب والحرمة، ونحوهما، فرع القدرة على  كما أن إيجاد المحال محال في حق هللا تعالى. وال  29
 الواجب والحرام

30  el-Vasît fî tefsîri’l-Kurʾâni’l-mecîd (el-Vasît beyne’l-makbûḍ ve’l-basît) yazarı Ebû’l-Hasen Alî 
en-Nîsâbûrî (ö.468/1076), Fedâilu’l-Kur’an konusundaki rivayetlerde uydurma ve zayıf hadislere 
yer vermesi sebebiyle mevzû hadislerle ilgili eser yazan müelliflerce eleştirilmiştir. Eş‘arî-Şafiî 
olan Vahidî’nin bu konuda hocası Sa‘lebî'nin (ö.427/1035) etkisinde kaldığı belirtilmiştir. Ayrıca 
tasavvufî hareketlerin zirvede olduğu ve tasavvufî tefsirlerin yazılmaya başlandığı bir dönemde 
Nizamiye Medreselerinde görev yapan Vahidî, alimler hakkında tekfire varan ağır suçlamalarda 
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mü'mini kasıtlı olarak öldürürse cezası, cehennemdir." (Nisâ, 4/93) âyetini açıklarken 
şöyle demektedir:31 Bu âyette esas olan Allah’ın (c) ihsanda bulunarak va‘îdinden 
vazgeçmesinin mümkün olmasıdır. Her ne kadar va‘dinden vazgeçmesi câiz değilse 
de.32 Nitekim Resûlullah’ın sünnetinde de bu şekilde varit olmuştur. Hz. Peygamber’e 
hizmetiyle tanınan Enes b. Malik’in (ö.93/711) bildirdiğine göre Resûlullah dedi ki: 
Allah (c) eğer bir kavmin ameline sevap va‘d ederse va‘dini yerine getirir ve eğer bir 
kimsenin ameline ikâb va‘îd eylerse bu durumda da muhayyerdir.33  

Devvânî’nin burada iddiasını temellendirmek adına konuya ilişkin bir 
rivâyetle Arap dilinin kullanımından bir örnek daha verdiği görülmektedir. 
Belirttiğine göre Amr b. Ubeyd34 (ö.144/761), Amr b. el-Alâ’nın35 (ö.154/771) 
yanına gelerek şöyle demiştir:36 
                                                                                                                                       

bulunduğu, sivri dilli olduğu ve tefsirinde israiliyata yer verdiği için tenkit edilmiş; Yusuf 
(aleyhisselam) hakkında “Allah’ın koruması olmasaydı bu günahı işleyebilirdi” şeklinde “Sünnî 
peygamber masumiyeti” anlayışına uymayan yorumundan dolayı da eleştirilmiştir. Bkz. Kara, O. 
2013: 297-298, 304, 311-312.  

ي الوعيد جائز على هللا تعالى. وممن صرح به، الواحدي، في التفسير "الوسيط" في واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن الخلف ف  31
 :قوله تعالى، في سورة النساء: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم" اآلية. حيث قال

32  Mürcie büyük günah işleyenin affedilmesi veya cezalandırılması konusunda kesin hüküm 
vermemiş, Allah’ın va‘dinin değişmemesine rağmen va‘îdinin değişebileceğini, bazı kayıtlarla 
daraltılabileceğini veya va‘dde istisnanın bulunmamasına karşılık va‘îdde gizli bir istisnanın 
olabileceğini ileri sürmüştür. Mürcie’ye göre sevap ve mükâfatlandırma fazilet ve üstünlüktür, 
dolayısıyla va‘dden dönme bir noksanlık sayılacağı için Allah’a nispet edilmesi mümkün değildir. 
Cezalandırma ise adalet uygulamasından ibarettir ve bu hususta Cenâb-ı Hak dilediği şekilde 
tasarruf eder. Sonuçta Allah’ın Kur’an’da geçen va‘îdlerini değiştirmesi ve büyük günah 
işleyenlere azap etmemesi imkân dahilinde görülmektedir. Kutlu, S. 2012: 42/414. 

واألصل في هذا أن هللا تعالى يجوز أن يخلف الوعيد، وإن كان ال يجوز أن يخلف الوعد. وبهذا وردت السنة عن رسول هللا،   33
بو بكر، أحمد بن دمحم األصفهاني، حدثنا عبد هللا بن دمحم األصفهاني، حدثنا زكريا بن يحيى، الساوجي، عليه السالم، فيما أخبرنا أ

وأبو جعفر السلمي، وأبو علي الموصلي، قالوا حدثنا هدية بن خالد، حدثنا سهل بن أبي حازم، حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن 
"من وعد هللا تعالى على عمله ثوابا، فهو منجز له، ومن أوعده على عمله  قال:ملسو هيلع هللا ىلص مالك، رضي هللا تعالى عنه، أن رسول هللا 

 "عقابا، فهو بالخيار
34  Zühd ve takvâsıyla meşhur olan Amr b. Ubeyd, hadis rivayet eden ilk kelamcılardandır. 

Mu‘tezile'nin görüşlerini yaymaya çalışan en yaşlı temsilci olması, mezhebin kurucusu kabul 
edilmesine yol açmıştır. Cehenneme giren herkesin burada ebedî kalacağı ve Cenâb-ı Hakk’ın 
va‘îdinden dönmesinin câiz olmaması gibi bazı konularda Vâsıl b. Atâ (ö.131/748) ile aynı 
görüşleri paylaşmış, va‘îd âyetlerini muhkem, diğerlerini ise müteşâbih kabul etmiştir. Vâsıl ile 
yaptığı uzun münazaralardan sonra savunduğu görüşten vazgeçerek Vâsıl’ın fikirlerini benimsedi. 
Ancak kaynaklar yaptığı münazaralarda başarılı olmadığını kaydeder. Vâsıl b. Atâ, Ebû Hanîfe ve 
dilci Ebû Amr b. Alâ ile yaptığı bütün münazaraları kaybetmesi de bunu göstermektedir. İbn 
Teymiyye (ö.728/1328), Amr b. Ubeyd’in bilhassa kader ve va‘îd konularında Mu‘tezile'ye tesir 
ettiğini kaydeder. İlhan, A. 1991: 3/93-94.  

35 Ebû Amr’ın Arap dili ve edebiyatındaki önemi, bu alandaki çalışmalarını Câhiliye dönemi 
üzerinde yoğunlaştırmasından ve derlediği bütün şiir ve haberleri bu dönemi idrak etmiş Araplara 
dayandırmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Asmaî (ö.216/831), onun İslâmî döneme ait 
herhangi bir beyti delil olarak kullanmadığını söylemiştir. Yedi kıraat imamından biri ve Arap dili 
ve edebiyatı âlimidir. Altıkulaç, T. 1994: 10/94-95.  

وأخبرنا أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن حمزة، حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا األصمعي، قال: جاء عمرو بن عبيد، إلى أبي عمرو بن   36
 .العالء
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Ey Ebû Amr! Allah va‘îdinden döner mi? (Babam) hayır, dedi. O, peki Allah 
birinin ameline karşı ceza belirlerse; işte böylesi bir va‘îdinden döner mi?’ dedi. 
Bunun üzerine Ebû Amr (babam) şöyle dedi: Ebû Osman! Sen yabancılardan 
mısın? (Arap değil misin?). Va‘d ile va‘îd (tehdit) farklı şeylerdir. Araplar 
vadettikleri “kötü sayılan” şeyden dönmeyi ayıp ve sözünden dönmek olarak 
görmezler. Aksine bunu cömertlik ve lütûf olarak görürler. Sözünden dönmek ise 
sadece hayırlı bir söz verip ve onu yapmayınca olur. Bunun üzerine Ebû Osman 
şöyle dedi: Peki bunun örneğini bana Araplardan (Arap şiirinden) göster. Babam 
ona şöyle dedi: Tabii ki. Sen şairin şu sözünü duymadın mı?37 Ben eğer ki ona 
va‘îd veya va‘dde bulunsam da va‘îdimi yerine getirmem ancak va‘dimi yerine 
getiririm.38 Devvânî, Ebû Amr’ın bu anlattığı şey cömertlerin tutumudur. Esasen 
herkes de va‘îdden/tehditten vazgeçmeği hoş karşılar. Nitekim es-Sırrî el-Mevsılî39 
de şöyle söylemiştir:40 O, bolluk va‘dinde bulunduğunda va‘dini yerine getirir. 
Darlık tehdidinde bulunduğunda ise affedicilik (vasfı) ona engel olur.41 

Yahya b. Muaz42 (ö.258/872) bu kanaati doğrulayarak şöyle söyler: Va‘d ve 
va‘îd haktır. Va‘d, kulların Allah üzerindeki hakkıdır. Zira Allah bu şekilde kullara 
bir şey yaptıklarında onlara onun mukabilinde ne vereceğini garanti etmiştir. Kim 
sözünü yerine getirmede Allah’tan daha öndedir. Va‘îd ise Allah’ın kulları 
üzerinde bir hakkıdır. Zira Allah va‘îd ile şöyle söylemiş olmaktadır: “Şunu 
yapmayın yoksa sizi cezalandırırım.” Kulları bunu yaptığında ise Allah dilerse 
affeder dilerse cezalandırır. Çünkü bu Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır. Tabii ki 
bunlardan Allah’a en çok yakışanı, affetmesi ve cömert davranmasıdır. Çünkü O, 

                                                      
ا أبا عمرو: أيخلف هللا ما وعده؟ قال: ال. فقال: أفرأيت من أوعده هللا تعالى على عمله عقابا. إنه يخلف هللا وعديه فيه؟ فقال: ي  37

فقال أبو عمرو: من العجمة أنت يا أبا عثمان؟ إن الوعد غير الوعيد. إن العرب ال تعد عيبا وال خلفا أن تعد شرا، ثم ال تفعله، بل 
وإنما الخلف أن تعد خيرا، ثم ال تفعله. قال: فأوجد لي هذا في العرب. قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر ترى ذلك كرما وفضال.  

 وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي، ومنجز موعدي  38
39  Ebu’l-Hasan es-Sırrî b. Ahmed es-Sırrî er-Rafâ‘î el-Mevsılî el-Kindî (ö.366/977). Sırrî er-Ref’a 

olarak bilinir. Ref’a lakabını almasının sebebi onun yamalı elbiseler giymesinden kaynaklandığı 
ve ayrıca Bağdat’ta muhtaç bir durumda vefat ettiği ifade edilmektedir. Tokuş, Ö. 2013: 14. 

كما قال السري الموصلي والذي ذكره أبو عمرو، مذهب الكرام، ومستحسن عند كل أحد، خلف الوعيد،  40  
 إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه  41
42  Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Muâz b. Ca'fer er-Râzî (ö.258/872), seyrüsülûk makamlarından sistemli 

şekilde bahseden ilk sûfîlerdendir. Onun makamlarla ilgili yaptığı yedili tasnif, daha sonraki 
mutasavvıflar tarafından da benimsenmiştir. Keza tasavvufî düşüncenin temel meselelerinden 
olan velâyet konusundaki ilk teorik açıklamaları yapan sûfîlerden biridir. Bu çerçevede Yahyâ b. 
Muâz, velâyet hiyerarşisinde farklı sûfîler tarafından değişik şekillerde konuşlandırılan abdâl 
(büdelâ) kavramını klasik bağlamı dışında değerlendirmek suretiyle ilk görüş beyan eden 
mutasavvıflardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. O, semâ'yı savunan, hatta önemseyen isimler 
arasında yer almaktadır. Semâ zamanlarını ilâhî sırların keşfedilme anları olarak nitelemesi daha 
sonra Gazzâlî tarafından da benimsenmiş ve geniş bir şekilde yoruma tâbi tutulmuştur. Onun 
tasavvuf anlayışını devam ettiren en önemli isim Celâleddîn Rûmî’dir (ö.672/1273). Çift, S. 2010: 
45, 49-51.  
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bağışlayan ve merhamet edendir (Nîsâbûrî, E. A. 1994: 2/100-101). Devvânî’nin 
ifadesiyle “alıntı bitti.”43 

Muhakkik âlimlerin bunun aksini düşündüğü söylenmiştir. Nasıl olmasın ki? 
Bu düpedüz sözü değiştirmek demektir. Hâlbuki Allah Teâlâ, “Benim yanımda söz 
değişmez” (Kâf 50/29) demektedir. Oysa bizce tehdit ayetleri kulları terbiye etme 
amacına hamledilirse sözün değişmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Çünkü bu 
durumda ayetler anlam açısından bir haber verme manasını içermemiş olur. Ancak 
ayetler zahirinden anlaşıldığı üzere haber verme manasına hamledilirse, bu 
durumda affedilen günahın tafsilî deliller ile umumî va‘îdden tahsis edilerek 
affedildiğini söylemek mümkün olur. hâl böyle olunca da sözünden dönme söz 
konusu olmuş olmaz. Dolayısıyla Allah’ın sözünde değişme de meydana gelmiş 
olmaz. Bu iki vecihten biri söylenmediğinde ise Allah’ın sözünden döndüğü ve 
yalan söylediği sonucuna varılmış olur.44 

Allah daha iyi bilir ama bu şöyle olabilir: va‘îd ayetleri, va‘îdin bilfiil 
gerçekleşeceğini değil bu şartlarda va‘îdin hak edilmiş olduğunu bildirir. Nitekim 
bahsi geçen ayette de buna işaret vardır. Zira Allah Teâlâ “Kim bir mü’mini kasten 
öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir.”45 (Nisa 4/93) demektedir.46 

Buna göre Allah Teâlâ, itaate binaen sevap verirse bu onun faziletinden 
sayılmalıdır. Ancak Allah'ın vereceği bu sevap, O’na vacip olmaksızın gerçekleşir. 
Zira bu, kulun hak etmiş olmasından ötürü değildir. Nasıl böyle olmasın ki? 
Kuldan hâsıl olan itaat de Allah Teâlâ’nın yaratması iledir. Kul Allah Teâlâ’nın en 
küçük nimetinin bile şükrünü yerine getiremezken nasıl olur da itaati mukabilinde 
bir karşılığa hak sahibi olsun.47 

Keza Allah masiyet sebebiyle ceza verirse bu da onun adaletindendir. Çünkü 
kimsenin Allah Teâlâ üzerinde bir hakkı yoktur. Her şey ve herkes onun mülkü 
olup bunlarda dilediği gibi tasarruf hakkı vardır. Kaldı ki O’ndan çirkin/ kabih de 
sadır olmaz. Nitekim ümmet, O’nun kabih işlemeyeceğinde (kötülük 

                                                      
ولقد أحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى، حيث قال: الوعد والوعيد حق، فالوعد: حق العباد على هللا تعالى، إذ ضمن لهم أنهم إذا   43

بكم فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا. ومن أولى بالوفاء، من هللا تعالى؟ والوعيد حقه تعالى على العباد، إذا قال: ال تفعلوا كذا، فإني أعذ
 كذا، ففعلوا، فإن شاء عفا وإن شاء آخذ؛ ألنه حقه تعالى. وأوالهما العفو والكرم، ألنه عفو غفور رحيم انتهى بلفظه

وقيل: إن المحققين على خالفه، كيف؟! وهو تبديل القول. وقد قال هللا تعالى: "ما يبدل القول لدي". قلت: إن حملت آيات الوعيد   44
خلف فيه، ألنه حينئذ ليس خبرا، بحسب المعنى، وإن حمل على اإلخبار، كما هو الظاهر، فيمكن أن يقال على إنشاء التهديد، فال 

بتخصيص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد بالدالئل المفصلة. وال خلف على هذا التقدير أيضا، فال يلزم تبديل القول. وأما 
م التبديل، والكذبإذا لم يقل بأحد هذين الوجهين، فيشكل التفصي عن لزو  

45  İşte burada kastedilen: “Bu kimse ebedî cehennemi hak etmiştir” anlamıdır. 
اللهم إال أن تحمل آيات الوعيد على استحقاق ما أوعد به، ال على وقوعه بالفعل، وفي اآلية المذكورة إشارة إلى ذلك، حيث قال:   46

 ""فجزاؤه جهنم خالدا فيها
): بالطاعة. (فبفضله): من غير وجوب عليه تعالى، وال استحقاق من العبد. وكيف ال يكون كذلك؟ وما يصدر عنه (بل إن أثاب  47

 من الطاعات إنما هو بخلقه، على أنه ال يفي بشكر أقل قليل من نعمه، فكيف يستحق عوضا عليه؟
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yapmayacağında) icma etmiştir. Bu anlamda Eş'arîler de “O’nun kabahat 
işleyeceği tasavvur edilemez” görüşündedirler. Çünkü onlara göre akıl ile tespit 
edilen hüsün ve kubh anlamsız boş şeylerdir. Şer‘î açıdan tespit edilen (hüsün ve 
kubhun) ise Allah Teâlâ’nın efaliyle bir alakası48 yoktur.49 

Buradan anlaşılacağı üzere Devvânî, va‘d ve va‘îdin hak olduklarını; va‘din 
kulun Allah nezdindeki hakkı olduğunu, bir konuda va‘dde bulunmuşsa bunu 
yerine getirmesinin evlâ olduğunu, va‘îdin ise Allah'ın kullar üzerindeki hakkı 
olduğunu; bir husustaki uyarıya mukabil takdir ettiği cezayı dilerse 
uygulamayabileceğini zira bunun kendi hakkı olduğunu belirtmiş olmaktadır 
(Devvânî, C. 2021: 81, 168-169). Zira ona göre Zâtı İlâhîyye üzerine vacip bir şey 
yoktur. Keza kulun da Allah üzerinde bir hakkı yoktur. Aksine kuldan sadır olan 
taat bile Allah'ın yaratmasıyla vücûd bulmaktadır. Üstelik bu taat kendisine 
sunulan nimetlere mukabil olamayacak denli basittir. Dolayısıyla Allah üzerine 
ivaz/karşılık anlamında vacip olan bir şey söz konusu olamaz. Zira Allah (c) 
üzerinde hiçbir kimsenin hakkı yoktur. Bütün her şey onun mülküdür ve O (c) 
mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilmektedir.50 

5. SONUÇ 
Elem, insanoğlunun idrak edip şahit olduğu bir duygudur. Nitekim insan 

dünyada, sebepleri farklı birçok acı ve felakete tanık olmakta; İlâhî kaynaklı 
hastalık, sakatlık ve musibetlerin yanı sıra hemcinsinin etkin olduğu zulüm ve 
haksızlıklara da maruz kalmaktadır. Kuşkusuz bütün bunların adl-i ilahî gereği bir 
karşılığı olmalıdır. Söz konusu elemleri iyi/hasen yapan bu karşılık/bedel, 
Mu‘tezile teolojisinde “ivaz” olarak ifade edilmiştir. Kulun Allah üzerinde veya 
kulun kul üzerinde bir hakkı olarak ivaz, Mu‘tezilî düşüncede Allah’a tazmini 
vacip bir fiildir. Zulüm ve elemin bedelinin ödenmesi ve yapılan kötülüğün 
kimsenin yanına kâr kalmaması; kötülüğün ontolojik, psikolojik, sosyolojik ve 
bireysel varlığına dair makul bir izahtır. 

Elemlerin/acıların izahına dair iki temel yaklaşım ön plana çıkmaktadır. 
Birincisi var olan her şeyin ilâhî hikmet ve adalete uygunluğunu açıklamaya 
çalışan Muʻtezilî bakış açısı, diğeri ise genelde tevil, yorum ve değerlendirmeye 
girmeden tevekkül ve teslimiyete ağırlık veren Sünnî yaklaşım. Muʻtezilî ekolün 
                                                      
48  Bu durum Allah Teâlâ için geçerli olmaz. Çünkü şer‘î kuralları koyan O’dur. 
(وإن عاقب): بالمعصية. (فبعدله): ألنه ال حق ألحد عليه، والكل ملكه، فله التصرف فيه كيف يشاء. (وال قبيح منه): أجمعت  49

األمة على أنه ال يفعل القبيح. لكن األشاعرة ذهبوا إلى أنه ال يتصور منه القبيح؛ ألن الحسن والقبح العقليين منتفيان، والشرعيين 
هما بأفعاله تعالىال تعلق ل  

50  Cûd (cömertlik) ve İvaz ilişkisi için bkz. Devvânî, C. 2002/1381: 167-168; Devvânî, C. 2021: 92-
93, 187. 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

286 

uluhiyet anlayışına göre Allah'tan sadır olan fiiller, hikmet ve adaletle gerçekleşir. 
Bu, onların salah- aslah nazariyesine dayalı görüşlerinin bir gereğidir. Onlara göre 
maruz kalınan acıların bir karşılığı (ivâz) ve faydası (nâfia) varsa elemler kötü 
olmaktan çıkar. Allah'ın kulunu hastalandırması, eleme/afete maruz bırakması ve 
eylemini bu yönde gerçekleştirmesi bedel karşılığında olmakta ve insanların bu 
dünyada karşılaştığı tabiî kötülüklerin öte dünyada bedeli (ivâz) mutlaka 
verilmektedir (Akman, M. 2021: 71). 

Murtazâ Mutahharî’nin (1920-1979) isabetle belirttiği gibi Eş‘arî (Sünnî) ve 
Mu‘tezilî düşünce okullarının her birinin böylesi mevzularda bir güçlü, bir de zayıf 
noktaları bulunmaktadır. Güçlü oldukları noktalar, karşıtı olan ekolün eleştirisi 
sırasında, zayıf oldukları noktalar ise kendi düşünce sistemlerinin özellikle de 
ayrıntılarını savunurken kendisini göstermektedir (Mutahharî, M. 1988: 28-30). Bu 
badireyi atlamak için her iki okulun temsilcileri de kendi yöntemlerinin 
sağlamlığını ve görüşlerinin doğruluğunu; karşı ekolün zaaflarını belirtme ve 
iddialarının geçersizliğini ortaya koyarak kanıtlama çabasına girişmişlerdir. Zira bu 
süreçte kendi yaklaşımlarını iknâî biçimde savunamıyorlar, muhaliflerince ortaya 
konan problematik durumları ve hatta kendi çevrelerinde ortaya çıkan tereddütleri 
gideremiyorlar. Binaenaleyh her iki fırka mensupları da sadece karşıt ekolün zayıf 
olduğu noktaları görünür kılıyor ve buralardan onlara şiddetle hücuma geçiyorlar. 
Bu hâl geçmişten bugüne böyle devam edip gelmiştir. Zira musibet ahlâkı 
bağlamında bir şeyi; bu dünyada övmeye (iyi/hasen) ya da yermeye (kötü/kabih), 
ahirette ise mükafata (sevaba) veya cezaya (ikaba) vesile olması açısından 
değerlendirdiğimizde akıl nazarında her zaman isabetli bir bakış açısı geliştirmenin 
güç olduğu ortaya çıkmaktadır. Dahası insanın başkasının hatasıyla maruz kaldığı 
ya da günahsız insanların imtihan sebebiyle muhatap kılındıkları sıkıntı ve 
musibetlerle yüzleştiklerinde sordukları “Neden ben?” sorusu ve türevlerine verilen 
ve sadece nedenselliğe veya kader ve imtihan söylemine dayandırılan cevapların 
her insanı tatmin etmediği aşikârdır. Bu ise söz konusu soru ve sorunların tam 
olarak cevaplanabilmesi, dünya hayatında yaşanan elem, acı, keder ve musibet gibi 
izahı güç şeylerin tam olarak izalesi ve bunlara tatmin edici karşılıkların ihsan 
edilmesi açısından aklın ahireti gerekli gördüğünü göstermektedir (bkz. Mâtürîdî, 
2005: 1/67, 3/285).  

Evrenin ve içerisindeki akıllı ve şuurlu varlıkların Allah tarafından yaratıldığı 
kesin olduğuna göre, konumuz bağlamında, O’nun evrende kötülüklerin 
bulunmasına niçin izin verdiği sorusunun cevabını da bulmak gerekmektedir. Bu 
açıdan ahiret hayatına iman, Tanrı’ya inanan insanların dünya görüşlerini 
şekillendiren en önemli temellerden birisidir. Esasen inanan ile inanmayan 
arasındaki yol ayrımı da tam da bu kavşakta başlar. Binaenaleyh ahiret inancı 
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olmayanların, çocuk-hayvan elemlerine ve diğer dünyevî dengesizliklere binaen 
Tanrı tanımazlığa yönelmeleri mümkündür. Lakin bu yola yönelenlerin söz konusu 
elem ve düzensizliklere dair tutarlı açıklama getirme yükümlülükleri de 
bulunmaktadır.  

Sözgelimi çocuk ve hayvanların çeşitli vesilelerle acılara maruz kalması ibret 
verici hadiselerdir ve insanlara birtakım mesajlar vermektedir. Bu mesajlar, 
varlığın dünya hayatı ile sınırlı olmadığına, dünyada adaletin gerçekleşmediğine, 
mutlak adaletin gerçekleşeceği bir evrenin olduğuna işaret olsa gerektir. Uhrevî 
izahları haklı kılan bir tespit de bahsi geçen elem vs. problematik durumlara 
insanoğlunun şimdiye kadar ahiret inancı dışında başka bir çözüm bulamamış 
olmasıdır. Çocuk ve hayvan elemleri ahirette dengelenecek, bu surette İlâhî adalet 
dünya-ahiret bütünlüğünde gerçekleşecektir. Bu itibarla insanın, Tanrı’nın nizam 
ve eylemlerini aklın sınırlı kavrayışına göre sürekli yargılamak yerine, evrene 
yerleşik düzeni takip etmesi toplumsal ve fizikî sünnetullahı kavrayarak üzerine 
düşen sorumlulukları ifa etme gayreti gütmesi daha makul olacaktır. (Aydın, H. 
2020: 336-337; Akman, M. 2021: 83). 

Buradan hareketle vacip kabul etmemekle birlikte muhtemelen bahsi geçen 
sebeple Ehlisünnetin genel kanaati, böylesi musibetlerle imtihan edilenlere ahirette 
çok büyük mükafatların verilebileceği yönündedir. Mu‘tezile ise “usûl-i hamse”den 
adalet ilkesinin bir gereği olarak bu durumun vacip olduğunu kabul etmektedir. 
Ancak burada Mu‘tezilî ulemanın ivaz nazariyesi ve ilişkili konularda ifade ettiği 
vücûbun, Allah'a dayatılan bir fariza olmayıp O’nun (c) ilk defa yaratması 
esnasında nesnelerin tabiatına yerleştirdiği değer ilkelerini ve bunlara riayet 
etmenin gerekliliğini ifade ettiği bilinmelidir. Hâl böyleyken Muʻtezile'ye 
yöneltilen itirazların da genelde vücûb kavramına yüklenen anlamla ilişkili 
olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda Kâdî Abdülcebbar’ın Şerhu’l-Usûli’l-
Hamse’de izah ettiği üzere Mu‘tezilî alimlerce ilahî adaletin yerini bulması için 
verilen menfaatin, çekilen elemin tam karşılığı olması gerekeceği ve bu sebeple 
dünyada iradesi dışında çektiği elemlere karşılık (ivaz) olarak kula ahirette tatmin 
edici mükafatların verileceği ifade edilmiştir. Buradan baktığımız sıra Mu‘tezilî 
ulemanın vücûb kavramıyla kastettikleri şeyin Allah'a bir şeyler dayatmak veya 
yüklemek çabası olmadığı, aksine O’nun kendisine dair belirlediği prensipler 
(sünnetullah) çerçevesinde durumun böyle olması gerektiğini düşündükleri 
anlaşılmaktadır. hâl böyle olmasına rağmen muhalifleri, ivaz ve lütuf, teklif, insan 
fiillerinde irade ve kudret, kesb, kader ve kaza, hidayet ve dalâlet, hayır ve şer, 
hüsün ve kubuh, salah ve aslah, hikmet ve illet gibi ilişkili konulara dair tutarlı ve 
sistematik bir izahat yapamadan vücûb kavramının farklı çağrışımlarını merkeze 
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alarak onları buradan vurmaya çalışmış ve bu duruşun gereği olarak da keyfiliğe 
dayanan bir Tanrı tasavvuru ön görmüşlerdir.  

Halbuki eleştiri ahlâkının en temel prensibi, problem arz eden bir durumun 
izahı sadedinde ortaya konulan çabanın saptırılarak zemin kaybına uğratılmaması 
ve yerine daha tutarlı bir sistemin öngörülmesidir. Ne yazık ki Eş‘arî/Sünnî söylem 
burada etik davranmayarak din kardeşlerini, sadece dinî alanda değil aynı zamanda 
felsefe tarihinde de herkesi tatmin edecek bir izahı bulunamamış böylesi girift 
konularda51 daha makul ve ilkeli bir izahat geliştirmek yerine maniple ederek 
yargılamayı seçmiştir.  

Elbette burada kastımız Mu‘tezile savunusu veya Sünnî eleştirisi değildir. Zira 
böylesi bir tutumun bugüne ve geleceğe bir faydasının olmayacağı bir yana her 
birinin siyaset vs. sebeplerle heybesinde kefil olunamayacak söylem ve 
tasarruflarının olduğu da aşikârdır. Kaldı ki bizce tarihsel süreçte siyasetin de etkili 
olduğu çekişme ve muhalefet ortamlarında şekillenmiş ve dolayısıyla kimi zaman 
şiddet unsurlarını da kullanacak biçimde ahlâkî ve ilkesel boyutu zedelenmiş algı 
anlayışların, artık ismi ne olursa olsun bugüne taşınıp geleceğe onlarla yürünmesi 
doğru değildir. Bunun yerine mefkuremiz onların (söz konusu mezheplerin), dinin 
kendisiyle eşitlenmeden ve dinin anlaşılma/ yorumlanma biçimlerinden ibaret algı, 
anlayış ve yapılar oldukları (Akman, M. (2019b: 156-157214-215) sabitesinden 
hareketle sadece mirasından istifade ile zamanın ruhuna uygun biçimde bugünün 
dünyasına bir paradigma sunmak olmalıdır. Bu zaviyeden baktığımız sıra farklı 
konular bir yana ivaz ve benzeri netameli mevzularda Sünnîsinden Şiîsine ve hatta 
Mu‘tezileye kadar İslâm düşünce alanında varlık göstermiş ekollerden hiç birinin 
sadra şifa verecek düzeyde bir izahat yapamadıkları izahtan varestedir. Esasen bu 
pek olası da değil gibidir. Zira mükemmel/iyi Tanrı anlayışı ile 
acıların/çirkinliklerin varlığı realitesini örtüştürmek o kadar kolay olmasa gerektir. 
Nitekim her birinin farklı açılardan izahta zorlandığı ve bazen de atladığı 
hususların bulunduğu ortadadır ki yukarıda belirttiğimiz gibi yine her biri ötekini 
zayıf kaldığı bu yönüyle ilzam etmeye ve hatta tüketmeye çalışmıştır. Öyle ki ne 

                                                      
51  Kötülüğün bir karşılığının olması gerektiğine yönelik Batı ve İslâm düşüncesinde birbirine 

oldukça benzer iki teori geliştirilmiştir. Batılı teologların başvurduğu “teodik bireycilik”, 
Tanrı’nın, bir kötülüğe, ancak mağdura bir fayda sağlayacaksa izin verdiğini öne sürerken; 
Müslüman düşünürler tarafından ileri sürülen “ivaz teorisi” ise kişinin iradesi dışında ve hak 
etmediği bir eleme maruz kalması durumunda, Allah’ın bunun karşılığını vereceğini 
savunmaktadır. Teodik bireyciliğin ortaya çıkardığı problemler ivaz teorisi özelinde hem problem 
hem de mahiyet bakımından daha sınırlı ve çözülebilir bir şekilde tezahür etmektedir. Bu 
bakımdan, Tanrı’nın iyilik, irade ve kudret sıfatlarıyla bir arada ele alınınca ivaz teorisinin teodik 
bireyciliğe nazaran daha rasyonel bir savunu içinde olduğunu söylemek mümkündür. Detaylar 
için bkz. Nesim Aslantatar- İbrahim Yıldız, “Teodik Bireyciliğe Karşı İvaz Teorisi”, İslâmî 
Araştırmalar, 33/2, (2022), 423-33. 
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yazık ki genelde sanki aynı dinin mensupları olarak dinî açıdan eleştiriye maruz 
veya izaha muhtaç kalınmış konularda İslâm adına bir çözüm üretme ve 
bireyleri/kitleleri aydınlatma çabası yerine birbirlerini dinî meşruiyet, toplumsal 
itibar ve siyasî destekten mahrum kılarak tarih sahnesinden yok etmeye adanmış 
“düşmanlar”mış gibi davranmışlardır. İşte tam da böylesi nedenlerle bahsi geçen 
oluşumların temsiliyetini yapmadan yani onların geliştirdiği konsept ve ilişki ağını 
bugüne taşımadan ve dahi geleceğe götürmeden kendimiz, düşünce dünyasında 
bugüne ve geleceğe dair bir söz söyleme ve iz bırakma çabası içerisinde olmalıyız. 
Elbette onların da kendilerini izah veya muhaliflerini eleştiri sadedinde 
kaydettikleri düşünsel derinlik ve boyutlardan istifade edilecektir. Tıpkı farklı 
inanç ve felsefî mektep mensuplarının geliştirdiği izahattan faydalanılması 
gerektiği gibi. Zira “Aşkın Varlık” anlayışı İslâm’a münhasır değildir. Aksine 
envaı türlü din ve muhtelif filozofların da işaret ettiği bir sabitedir ve onlar da bu 
varlığı tanımlama ve bir tasavvur çerçevesi oluşturma çabası içerisinde olmuşlardır.  

Buradan baktığımız sıra kendimizi ve içinde bulunduğumuz varlığı 
yorumlama sadedinde bir “Aşkın Varlık” anlayışının zorunlu olduğu izahtan 
varestedir. Üstelik tüm bileşenleriyle kötülük probleminin oluşturduğu muammaya 
rağmen bu böyledir. Çünkü bunun yerine ivaz vb. de dahil olduğu topyekûn varlığı 
muammaya terk etmek daha devasa açmazlara sebep olmaktadır. Binaenaleyh olup 
biteni aşkın bir güce dayandırmak daha makul gibi gelmektedir. Şüphesiz burası en 
kilit noktadır veya yolların ayrılış noktasının, alternatifi ateizm olan önemli 
yönlerinden biridir yahut arayış sürecinin ilk kavşağında materyalizme giden okun 
zıt kutbuna doğru “Aşkın Varlık” kabulünü ifade eden cihettir. Bu kabul, yol 
boyunca karşılaşılacak -tüm bileşenleriyle kötülük problemi dahil- netameli bütün 
soru ve sorunların tamamının fevkinde bir ehemmiyete sahiptir ve bu istikamette 
karşılaşılacak düşünce sorunlarından hiçbirine feda edilemeyecek önemi haizdir. 
Bu itibarla içinde bulunduğumuz varlık alanında kendimizi ve geleceğimizi 
anlamlandırma bağlamında ateizm yerine dışımızda bir varlığın olduğuna ve onun, 
-bizi dahil- varlığı oluşturduğuna kani olmuşsak bu, ateizme mesafe koyduğumuzu 
zira oraya yönelten okun götürdüğü yönün hem bizi ikna ve tatmin etmediğine hem 
de düşünce ve arayış sürecimiz boyunca daha büyük açmaz/çıkmazlarla 
karşılaşacak olduğumuzu fark ettiğimizi göstermektedir. hâl böyle olunca yani en 
başta bütün düşünce sorunlarını dahil ederek arayışımız neticesi dışımızdaki aşkın 
bir varlığın bizi mesul olacağımız formatta yarattığını temel bir postulat olarak 
benimsemek durumunda kalmışsak artık izahta zorlandığımız kötülük probleminin 
bütün bileşenleri olarak geriye kalan hususların tamamını bu kabul kapsamında 
değerlendirmek durumunda olduğumuzu da temel bir prensip olarak 
benimsediğimizi ifade etmiş olmaktayız. Bu bağlamda ivaz gibi hem İyi Tanrı hem 
elemler hem de insanî sorumluluğu cemeden problemli hususların çözüm ve 
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izahını, genel anlamda aşkın varlığın ve İslâm özelinde ise Allah'ın hikmetine terk 
etmek gerektiğini benimsemek durumunda olduğumuzu da belirtmiş oluyoruz. 
Çünkü elemlerin de dahil olduğu kötülük probleminin herkesi tatmin eden bir 
izahının olmadığı ve hatta buradan Tanrı tanımazlığa yol bulan kimselerin olduğu 
realitesinden hareketle Tanrı fikrine ulaşan insanların böylesi hususları O’nun, 
anlamakta zorlandığımız tasarruflarından biri olarak ön görmek durumunda olduğu 
açıktır. Değilse elemler, afetler ve çirkinlikler var/ oluyor diye Tanrı’yı yok 
saymak veya O’nun varlığında, adalet ve merhametinde; kısacası mükemmel 
olduğunda tereddütler taşımak akıl kârı değildir. 

Başka bir ifadeyle bir Tanrı varsa -ki ortaya somut bir nesne koyarcasına 
kanıtlayamasak da olmalıdır. Çünkü kendimizi bilmenin farklı izahları, bu 
kabulden daha itminan sağlayabiliyor değildir- elemleri izahta zorlandığımız sıra 
bunları O’nun bilgi, hikmet ve adaletine havale etmekten başka çaremiz yok 
demektir. O’nun imtihan diye nitelediği böylesi durumları hayatın akışını 
durdurmaya veya O’nu inkara veyahut mesuliyetimizi umursamamaya zemin kılma 
lüksüne sahip değiliz. Sonuçta hepimiz aynı zamanda hayatımızın genelinde 
fiillerimizi hür (muhtâr) biçimde gerçekleştirdiğimizi yine fiillerimizin fail ve 
kâsibinin kendimiz olduğunu biliriz. Keza hür irademizle hareket ettiğimizi ve 
başımıza gelen şeyler karşısında davranışlarımızı ve seçimlerimizi kendimizin 
belirlediğinin farkındayızdır. Dolayısıyla imtihan, kader veya elemler deyip kendi 
gerçekliğimizi de göz ardı edemeyiz. 

Kuşkusuz sebebi her ne olursa olsun yaratma cihetiyle musibetler dahil her 
şey Allah’ın fiilidir ve O (c), insanları imtihanın gereği olarak musibetlerle 
sınamaktadır. Burada insanın fiilleri musibet laboratuvarında gözlemlenerek 
neticede başına gelenlere sabredip etmeyeceği, Allah’a itaatte sebat gösterip 
göstermeyeceği, ilâhî kudretin emir ve hükümlerine teslim olup olmayacağı 
ölçülmektedir. Burada akla “Allah’ın her şeye dair bilgisi, iyiliği ve 
mükemmelliğine rağmen insanları neden musibetlere duçar edip imtihan 
etmektedir?” sorusunun gelmesi tabiidir. Ancak cevaben en fazla tahminlerde 
bulunup çeşitli yorumların yapılması mümkün olabilmektedir. Zira bizim onun 
mükemmeliyetini takdir etme imkânımız bulunmamaktadır. Dolayısıyla bütün 
bunları O’nun hikmet ve adaletine terk etmek durumunda kalmaktayız. Değilse 
böylesi durumların künhüne vakıf olamadığımızda bunu Allah'ı inkara veya onun 
tasarruflarını sorgulamaya vesile kılmak abesle iştigal olacaktır. Çünkü yukarıda 
belirttiğimiz gibi muamma niteliği taşısa da böylesi konular Aşkın Varlık’ın yani 
bizce Allah'ın varlığını veya adaletini sorgulamaya itecek sebepler olamaz. Zira 
bizim O’nun varlığını ve mükemmeliyetini kabulümüz, böylesi çetrefilli sorunların 
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da konseptinde bulunduğu belirsizliğimizi gidermenin çözümü mesabesinde 
olmalıydı.  

Buna göre musibetler kuruluşu gereği bu âlemin bir parçasıdır ve insanoğlu 
bir anlamda musibetlerle iç içe (kevn ve fesad dahilinde) bir hayat yaşamaya 
mecburdur. Buradaki anahtar kelime ise imtihandır. Âlem insanın imtihanına 
mekân olarak yaratılmış ve imtihanın gereklerine uygun şekilde dizayn edilmiştir. 
Musibetler de bu dizaynın önemli bir unsuru olarak vücûda getirilmektedir. Ayrıca 
imtihan sebebiyle bu dünyada mutlak olarak adaletin tecelli etmediği ve bunun 
gidilecek ebedî yaşam yurduna ertelendiği de bir realitedir. Musibetler karşısında 
kulun bulunması gereken pozisyonu ve takınması gereken tavır ise sabır ve 
tevekkülle Allah’a yönelmek, kavlî ve fiilî dua ile ilahî yardımı ve kendisine dünya 
ve ahirette ihsan edilecek küllî hayır ve mükafatları ısrarla talep etmek şeklinde 
olsa gerektir. Nitekim Kur’an’da ve izahı mahiyetindeki hadislerde de kula bu gibi 
tavsiyelerde bulunulmaktadır. (Demir, O. N. 2020/1441: 61).  

Öte yandan kötülük sorunsalının bütüncül açıdan daha iyi anlaşılması için 
insanın varlık hakkındaki bilgisinin daha da zenginleşmesine gereksinim vardır. 
Zira dün kötü ve yararsız gibi görülen bazı hususlar, bugün yararlı ve sistemin 
sağlıklı işlemesine yardımcı birer unsur olarak değerlendirilebilmektedir. Nitekim 
dünyada şu hayvan, şu organ olmasa daha iyi olurdu türünde iddialar hep 
çürütülegelmiştir. Artık kimse eskiden zararlı diye düşünülen bazı haşerat veya 
nebatatın varlıklarını gereksiz görmemektedir. Bu bağlamda hastalık, çirkinlik, 
yangın, sel, deprem ve benzeri diğer zarar ve elemler şayet insanlardan değil de 
Allah’tan ise bunlar, sırrını çözemediğimiz bir hikmet çerçevesinde insanları 
imtihan etmenin bir parçası olarak denemek amacıyla, onların maslahat ve 
menfaati için Allah’ın yarattığı şeyler olarak görülmektedir. Bu musibetler hem 
imtihan gibi iyi bir amaca hizmet etmeleri ve hem de Allah’ın bunların karşılığını 
verecek olması nedeniyle artık kötülük değil “takdir” veya bir anlamda iyilik 
olmaktadır. (Aydın, H. 2020: 325-326; Akman, M. 2021: 83-84). 

Bütün bu izahatın akabinde söylenecek olan şu olsa gerektir: Mu‘tezilî 
âlimlerin, kullarına çektirdiği elemlere karşılık kendilerine ahirette ivaz vermesini 
Allah için vacip görmelerine itiraz sadedinde Devvânî’nin de dahil olduğu Sünnî 
ulemanın, geliştirdikleri Tanrı tasavvuru çerçevesinde ilâhî irade ve kudreti 
sınırlandıracağı endişesiyle söz konusu nazariyeyi bütünüyle reddetmeleri doğru 
olmasa gerektir. Zira bazı insanların iradeleri dışında ve herhangi bir günaha 
karşılık olmaksızın eleme maruz kaldığı bir gerçektir. Muhtelif ayetlerde ilâhî 
musibetlere sabredenlerin cennetle müjdelenmesi (Mesela bkz. Bakara, 2/155-157; 
Ra'd, 13/22-24; Zümer, 39/10) ve bunları izah sadedinde birçok hadiste 
hastalıkların müminlerin günahlarını sileceğinin (Buhârî, Merda/Hastalar Bölümü, 
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7) açıklanması dikkate alındığında ilâhî iradeyi sınırlayan bir pozisyona düşmeden 
hikmete uygun bir ivaz nazariyesinin benimsenmesi Allah'ın adalet ve rahmet 
sıfatlarının bir gereği olmalıdır. 
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GULÂMÎ’NİN “DÂSİTÂN-I HADÎCETÜ’L-
KÜBRÂ” ADLI ESERİNİN YENİ TESPİT 

EDİLEN NÜSHALARI∗ 

Maşallah Kızıltaş 

Öz 
Hz. Hatice kaynaklara göre takriben 556 yılında doğmuştur. Doğum tarihi ile ilgili net 

bir bilgi mevcut değildir. Gerek İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in eşi olması gerekse 
İslamiyet’in doğuşu esnasında İslam’a yaptığı hizmetler, Türk edebiyatında onunla ilgili 
birçok eserin kaleme alınmasını sağlamıştır. Bu eserlerden biri de Gulâmî isimli bir şair 
tarafından yazılan Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ adlı eserdir. Aruz vezninin “fâ’ilâtün 
fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbı ve mesnevi nazım şekliyle yazılan, mevlit türüyle benzerlikler 
gösteren eserde, Hz. Muhammed’in çocukluk yılları, yetim ve öksüz kalması, Hz. Hatice ile 
olan evlilik süreci ve Hz. Muhammed’e peygamberlik görevinin tevdi edildiği esnada ve 
sonrasında meydana gelen olaylar anlatılmıştır. Eserin müellifi Gulâmî mahlaslı bir şairdir. 
20. yüzyılda yaşamış şairler haricinde kaynaklarda Gulâmî mahlaslı üç şaire rastlanmıştır: 
Mevlana Gulâmî, Gulâmî (Âşık) ve Sivaslı Gulâmî. Eserin hangi şaire ait olduğu 
meselesinde bir sonuca varılamamıştır. Eser, mezkûr üç şairin dışında başka bir şaire de ait 
olabilir. Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ ile ilgili şimdiye kadar birçok çalışma yapılmıştır. Bazı 
araştırmacılar muhtelif kütüphanelerde bulunan ve müellifi belirsiz diye kaydedilen eserin 
nüshaları üzerine, eserin Gulâmî’nin eseri olduğunu bilmeden ayrı ayrı çalışma yapmıştır. 
Dolayısıyla aynı eserin nüshaları üzerine yapılan çeşitli çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu 
durumla ilgili ayrıntılı malumat önceki çalışmamızda verilmiş olduğundan burada bir daha 
zikretme gereği duyulmamıştır.  

Bu çalışmada, 9 nüshası daha önce tespit edilen mezkûr eserin yeni tespit edilen 2 
nüshası tanıtılacak ve akabinde eserin şu ana kadar belirlenen nüshalarının tam listesi 
                                                      
∗  Bu çalışma, 2020 yılında tarafımdan yapılan “Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ Adlı 

Eserinin Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair” adlı çalışmanın devamıdır. 
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sunulacaktır. Ayrıca nüshalarla ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili malumatlar da verilecektir. 
Çalışmayla, eserin yeni tespit edilen nüshalarının tanıtımıyla beraber, muhtelif 
kütüphanelerde “müellifi belirsiz” olarak kaydedilmiş, dağınık bir görüntü arz eden eserin 
nüshaları ile ilgili bilgilerin toplu bir şekilde bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Hatice, Gulâmî, Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ, Hz. 
Muhammed. 

NEW IDENTIFIED MANUSCRIPTS OF GULAMI’S DÂSITÂN-I 
HADÎCETÜ’L-KÜBRÂ 

Abstract 
According to sources, Hadija was born in approximately 556 CE. Both being the wife 

of the prophet of Islam, Muhammad, and her services to Islam during the birth of Islam led 
to the writing of many works about him in Turkish literature. One of these works is the 
work called Dâsitân-ı Hadîcetü'l Kübrâ, written by a poet named Gulâmî. In the work, 
which is written in the form of "fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" of aruz prosody and in masnavi 
verse, which shows similarities with the type of mawlid, Muhammad's childhood years, 
being orphaned, his marriage process with Hadija and the events that took place during and 
after the entrustment of prophethood to Muhammad are explained. The author of the work 
is a poet with the pseudonym Gulami. Except for the poets who lived in the 20th century, 
three poets with the pseudonym Gulami were found in the sources: Mevlana Gulami, 
Gulami (Aşık) and Gulami from Sivas. It is not possible to reach a conclusion on the issue 
of which poet the work belongs to. The work may belong to another poet other than the 
three mentioned poets. Many studies have been done on Dâsitân-ı Hadîcetü'l Kübra so far. 
Some researchers have studied separately the copies of the work, which are in various 
libraries and whose author is not known, without knowing that the work is the work of 
Gulami. Therefore, various studies on the copies of the same work have emerged. Since 
detailed information about this situation was given in our previous study, it was not 
necessary to mention it here again. 

In this study, two newly identified copies of the aforementioned work, of which 9 
copies have been identified before, will be introduced, and then the full list of the copies of 
the work that has been determined so far will be presented. In addition, information about 
the studies on the copies will also be given. With the introduction of the newly identified 
copies of the work, it is aimed to collect the information about the copies of the work, 
which was recorded as "unidentified author" in various libraries, and which has a scattered 
appearance. 

Keywords: Hadija, Gulami, Dâsitân-ı Hadîcetü'l Kübrâ, Muhammad (Pbuh). 



Gulâmî’nin “Dâsitân-I Hadîcetü’l-Kübrâ” Adlı Eserinin Yeni Tespit Edilen Nüshaları 

299 

1. GİRİŞ 
Mesneviler muhteva bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir: Dini-

tasavvufi, aşk, didaktik-ahlaki, savaş-kahramanlık, toplum hayatı, mizah, çeşitli 
ilim dalları (tıp, astroloji, şuara tezkiresi v.s.) (Ünver, 2011: 438-443), (Dilçin, 
2016: 178-197). Bu geniş konu yelpazesinin en önemlilerinden biri dini-tasavvufi 
mesnevilerdir. Kur’an’daki hikâyeler, çeşitli dini menkıbeler ilk sırada yer alan 
konulardandır. İslam’a hizmet etmiş kişilerin ele alındığı hikâyeler ise halk 
tarafından oldukça rağbet görmüştür. Hz. Ali başta olmak üzere dört halife ve diğer 
İslam’a hizmet etmiş kişilerin menkıbevi hikâyeleri başta sözlü olarak yayılmış 
sonra da yazar veya şairlerin ilgisini çekmiş ve yazıya geçirilmiştir (Küçük, 2014: 
19). Bu hikâyeler gerek nesir gerekse şiir olarak yazıya geçirildikten sonra yazma 
eserlerde kendilerine yer bulmuş ve bu vesileyle günümüze kadar ulaşmıştır. 

Son dönemlerde yapılan araştırmalarla, yazma eserler aracılığıyla günümüze 
ulaşan bu tarz hikâyelerin kütüphane raflarındaki uzun süren bekleyişi son bulmaya 
devam etmektedir. Günümüze kadar ulaşan gerek dini-tasavvufi gerek İslam’a 
hizmet etmiş kişilerin menkıbevi hikâyeleri gerekse diğer halk tipi hikâyelerin 
kayıtlarının kütüphanelere iyi bir şekilde yapılamadığı maalesef müşahede 
edilmektedir. Birçok eser kütüphanelere ya hiç kaydedilememiş veya yanlış 
kaydedilmiş ya da müellif bilgilerinde yanlışlık yapılmıştır. Son yıllarda yapılan 
bilimsel çalışmalarda yanlış tasnif ve kayıtlar tespit edilmesine rağmen 
kütüphanelerde kayıtların güncellenmediği görülmektedir.1 Kütüphane 
kayıtlarındaki bu karışıklıklar araştırmacıların çok zaman kaybetmesine sebep 
olmaktadır. Bizim burada naçizane önerimiz; yapılan çalışmaların ve 
kütüphanelerdeki yanlış veya eksik kayıtların araştırmacılar tarafından dijital bir 
platforma bilgi olarak girilmesi, bilgilerin toplanmasından sonra teşkil edilecek 
komisyonlar marifetiyle kütüphane kayıtlarındaki yanlış/eksik kayıtların 
düzeltilmesi ve daha önce katalog kaydı yapılmamış eserlerin kaydının sağlıklı bir 
şekilde yapılmasıdır. 

Daha önce yaptığımız çalışmada (Kızıltaş, 2020), aruz vezninin “fâ’ilâtün 
fâ’ilâtün fâ’ilün” kalıbı ve mesnevi nazım şekliyle yazılan; mevlit türüyle 
benzerlikler gösteren; Hz. Muhammed’in çocukluk yılları, yetim ve öksüz kalması, 
Hz. Hatice ile olan evlilik süreci ve Hz. Muhammed’e peygamberlik görevinin 
tevdi edildiği esnada ve sonrasında meydana gelen olayların anlatıldığı ve 
                                                      
1  Örneğin, tarafımca yapılan “Besnili Lüzûmî Divanı (Tahlil-Transkripsiyonlu Metin-Dizin)” adlı 

yüksek lisans çalışmasında, kütüphaneye Diyarbakırlı Lüzûmî Ahmed Efendi adına kaydedilmiş 
Divan’ın Besnili Lüzûmî’ye ait olduğu tespit edilmesine ve gerekli bilginin kütüphane yönetimine 
sunulmasına rağmen aradan geçen yaklaşık sekiz yıla rağmen kütüphane kaydında herhangi bir 
düzeltme yapılmamıştır. 
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kütüphanelere “müellifi belirsiz” olarak kaydedilen birçok eserin aslında Gulâmî 
mahlaslı bir şairin eserinin nüshaları olduğu belirlenmişti.2 Yapılan bu tespit, 
kütüphanelerde bu tarzda birçok eksik kaydın var olabileceği sonucunu da ortaya 
çıkarmıştır. 

Nüsha sayısının 15’e ulaştığı eserin Gulâmî’ye ait olduğunu gösteren en 
önemli delil, Seda Garip’in bilimsel çalışma yaptığı 256 arşiv numaralı nüshada 
temmet kaydından önce Gulâmî’nin mahlasının geçtiği beytin olmasıdır. Her ne 
kadar temmet kaydından sonra Gulâmî’nin mahlasının geçtiği şiirler olsa da 
temmet kaydından önce şairin mahlasının zikredilmiş olması eserin Gulâmî’ye ait 
olduğu fikrini oldukça güçlendirmektedir. Eserde, mesnevi nazım şeklinden sonra 
327-989 beyitleri arasında kaside nazım şekliyle yazılan şiir başlamıştır. Bu 
kısımda Gulâmî mahlasını zikretmiştir. 989. beyitten sonra temmet kaydı 
düşülmüş, 975. beyitte Gulâmî’nin mahlasının geçtiği beyit vardır: 

Ey Gulami ana ümmet olugör âkılin  

Masivallah ko gel cân u gönülden Hakk’a tap  (Garip, 2010: 161) 

Dolayısıyla aksi ispat edilmedikçe şu ana kadarki tespitlere göre nüsha sayısı 
15’e ulaşan metnin şairinin Gulâmî olduğu söylenebilir. 

Yaptığımız ilk çalışmadan (Kızıltaş, 2020) sonra, eser ile ilgili 
araştırmalarımız devam etmiş ve bu araştırmalar sonucunda Gulâmî’nin eserinin 
yeni nüshalarına ulaşılmıştır. 

a. Gulâmî’nin Eserinin Yeni Tespit Edilen Nüshaları 

Bu çalışma, “Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ Adlı Eserinin 
Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair” (Kızıltaş, 2020) adlı 
çalışmanın devamıdır. Mezkûr çalışmada Hz. Hatice ve eserin müellifi ile ilgili 
bilgilerin de yer aldığı birçok malumat sunulmuş, eserin nüshalarına değinilmiş ve 
yeni tespit edilen iki nüshası tanıtılmıştır.  Konuyla alakalı ayrıntılı bilgilere 
ulaşmak isteyen araştırmacılar ilgili çalışmaya müracaat edebilirler. Bu çalışmada, 
tekrara düşmemek adına eserin yeni tespit edilen iki nüshasının tanıtımı yapılacak 
ve akabinde şimdiye kadar tespit edilen nüshaların toplu listesi ve nüshalar üzerine 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi sunulacaktır. 
                                                      
2  Burada bir hakkı teslim etmek gerekmektedir. Zira 2018 yılında Zekiye Gizem Debreli tarafından 

yapılan Destan-ı Hadice (İnceleme-Metin-Sözlük) adlı yüksek lisans çalışmasında bu durumdan 
bahsedildiği tespit edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı zaman maalesef bu çalışma tarafımızca fark 
edilememiştir. Fark edemeyişimizin en önemli sebebi, çalışmanın başlığında “Gulâmî” ibaresinin 
olmamasıdır. Çalışma boyunca birçok kez internet ortamında tarama yapmamıza rağmen mezkûr 
çalışmaya rastlayamamamızın diğer sebebi, çalışmayı yaptığımız zaman tezin dijital ortamda 
mevcut olmama ihtimali de olabilir.  
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Yeni Tespit Edilen Nüshalar ve Nüshaların Özellikleri:  

1. 06 Mil Yz A 3806/2 Arşiv No.lu Nüsha 

Nüsha Milli Kütüphane’dedir.3 Eser 06 Mil Yz A 3806 arşiv no.lu yazma 
eserin 32b ile 69a sayfaları arasındadır. Eserin serlevhasında herhangi bir başlık 
mevcut değildir. Muhtemelen bundan dolayıdır ki, eser kütüphaneye sadece Mevlîd 
adıyla kaydedilmiştir. Yazma eserin; sırtı bez, kapak kenarları bordo meşin, 
mıklebi ebru kâğıt kaplı, kâğıdı çiçek filigranlıdır. Mukavva bir cilt içerisindeki 
eserin yaprakları yer yer rutubet lekeli, kenar cetvelleri kırmızı renkli, ebatları ise 
230x165-163x110 mm’dir. 

Her sayfada 13 satır olan nüsha toplamda 38 varaktır. Beyit sayısı 900’dür, 
harekeli nesih ile yazılmıştır. Nüshanın sonunda temmet kaydı vardır. Bu kayıt 
Arapça olarak yazılmıştır. Tercümesi şöyledir: “Bunu hakir, kadir olan Rabbinin 
rahmetine muhtaç Ahmed Durmuş, imaret mahallesinde, izzet ve şeref sahibinin 
hicretinin 1278. senesinde yazdı.” İbareye göre nüshanın istinsah tarihi hicri 
1278’dir. Bu da miladi olarak 1861/1862 senesine tekabül etmektedir. Yani 
nüshanın istinsah tarihi eski değildir. Nüshanın istinsah tarihi kütüphaneye 1277 
olarak kaydedilmiştir. “Li-seneti semân ve seb’în ve mieteyn ba’de’l-elf” 
ibaresinde istinsah tarihinin 1278 olduğu açıktır. Ayrıca müstensih kaydında da 
yanlışlık vardır. Zira Ahmed Dervîş olarak okunup kaydedilen ismin dikkatli 
bakıldığında “Ahmed Durmuş” olduğu aşikârdır.  

Nüsha yazma eserde 32. varaktan itibaren yer almıştır. Yazmanın 1b-28a 
sayfaları arasında ise kütüphane kayıtlarına göre Ahmed Edirnevî adlı bir müellifin 
Mevlîd adında bir eseri mevcuttur.  

Nüshada besmele yoktur. Serlevha da boştur. Eser doğrudan; 

Ey ʿademden âlemi var eyleyen 

Yeri kâʾim gögi devvâr eyleyen 

beytiyle başlamış, 

Ger diler isen bula cânın safâ 

Vir salavât ber-resûl-i Mustafâ 

beytiyle sona ermiştir. Bu nüshada da bazı nüshalarda olduğu gibi (Kızıltaş, 
2020: 108) muhtemelen salavat beyitlerini yazmak amacıyla boşluklar 
bırakılmıştır. Lakin salavat beyitleri bu boşluklara yazılmamıştır. Nüshanın istinsah 

                                                      
3  Nüshalara fiziki olarak ulaşılamamıştır. Nüshalar mikrofilmleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 

nedenle yazma eserlerin fiziki özelliklerine dair bazı bilgiler, kütüphanedeki kayıtlar 
doğrultusunda verilmiştir.  
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tarihi milâdî 1861/62’dir. Günümüze yakın bir tarihte istinsah edilen eserin 
varakları numaralandırılmamıştır. Sonradan günümüzde kullanılan sayılarla 
numaralandırma yapılmıştır. Nüshanın ilk varağında derkenarda “Niyâzî” mahlaslı 
bir şairin şiiri bulunmaktadır. 

2. 06 Mil Yz A 340/2 Arşiv No.lu Nüsha 

Nüsha Milli Kütüphane’dedir. Kütüphaneye Mevlid-i Nebevî adıyla 
kaydedilmiştir. Eserin serlevhası boştur, başlık mevcut değildir. Nüsha 06 Mil Yz 
A 340 arşiv no.lu yazma eserin 38b-85a sayfaları arasındadır. Yazma eserin 1b-37a 
sayfaları arasında kütüphane kayıtlarına göre Ahmedî Edirnevî’nin Mevlûd-ı 
Nebevî isimli bir eseri vardır. Kütüphane kayıtlarına göre yazma eserin sırtı ve dört 
kenarı kahverengi meşin, kapakları ebru kâğıt kaplı, mıklebi düşüktür. Eserin cildi 
onarım görmüş ve mukavva, kâğıt türü taç arma filigranlı, cetveller kırmızı 
renklidir. Eser 1958 yılında Kamil Kayam’dan satın alınmıştır.  

Her sayfada 11 satır olan nüsha 47 varaktır. Nüshanın beyit sayısı 987’dir. 
Harekeli nesih hattıyla kaleme alınan nüshanın sonunda temmet kaydı 
denilebilecek şöyle bir ibare mevcuttur: “Kim duʿâ ile anarsa işbu hattın kâtibin, 
hayra yazsun şerrini anun kirâmen kâtibîn, temmeti’l-kitabu bi avni’llâhi’l-
meliki’l-müteʿâl.”4 Nüshanın sonunda sonradan eklendiği izlenimi veren “vakf” ve 
“kim okur ise bir fâtiha ihsan ide.” ibaresi vardır. Görüldüğü üzere ibarelerde 
müstensih ve istinsah tarihi bilgileri bulunmamaktadır. Müellifi ile ilgili de 
nüshada malumata rastlanmamıştır.  

Boş olan serlevhanın altında besmele vardır. Nüsha besmeleden sonra, 

Ey ʿademden ʿâlemi var eyleyen 
Yeri kâʾim gögi devvâr eyleyen 
beyti ile başlamış,  
Ger bu ʿâlem halkı dirse subh u şâm  
Medh olunsa haşre dek olmaz tamâm 
beytiyle sona ermiştir.  

b. Gulâmî’nin Eserinin Şimdiye Kadar Belirlenen Nüshaları ve Nüshalar 
Üzerine Yapılan Çalışmalar5 

Gulâmî’nin eserinin nüshaları üzerine çalışmalar yapan araştırmacılardan 
sadece Seda Garip, Zekiye Gizem Debreli ve Ayşenur Kalkan eserin Gulâmî’ye ait 

                                                      
4  Arapça olan kısmın tercümesi şöyledir: Yüce ve mülk sahibi Allah’ın yardımıyla kitap bitti.  
5  Bu başlık altındaki bazı bilgiler, “Gulâmî’nin Dâsitân-ı Hadîcetü’l Kübrâ Adlı Eserinin 

Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair” adlı çalışmadan (Kızıltaş, 2020) alınmıştır. 
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olabileceğini belirtmiştir. Diğer çalışmalarda eserin Gulâmî’ye ait olabileceğini 
ifade eden herhangi bir ibareye rastlanmamıştır. Büşra Bulut ise eserin Âşık 
Paşa’ya ait olduğunu iddia etmiştir (Bulut, 2017: 25). 

1. 256 Arşiv Numaralı Nüsha 

Eser Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 
Bölümü’nde, 256 arşiv numarasıyla ve Dâstân-ı Hadîcetü’l-Kübra ismiyle 
kayıtlıdır. Eser üzerine Seda Garip (2010) yüksek lisans çalışması yapmıştır. 

2. 06 Mil Yz A 8670 Arşiv Numaralı Nüsha 

Nüsha Milli Kütüphane’dedir. Arşiv adı Manzûme-i Hazret-i Hadîcetü’l-
Kübrâ’dır. Nüsha üzerine üç adet bilimsel çalışma yapılmıştır. Bunların ilki Emine 
(Kara) Tursun’a (2010) aittir. Rahim Erarslan (2016) ve Necdet Öztürk (2016) de 
bu nüsha üzerinde çalışmışlardır. Rahim Erarslan, bu nüshayla beraber İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’ndaki nüshayı (849) ve matbu nüshaları 
da karşılaştırıp eserin tenkitli metnini oluşturmuştur. 

3. 849 Arşiv Numaralı Nüsha 

Nüsha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda 849 arşiv 
numarasıyla kayıtlıdır. Nüsha üzerine Rahim Erarslan bilimsel çalışma yapmış ve 
06 Mil Yz A 8670 arşiv numaralı nüsha ile matbu nüshaları karşılaştırarak tenkitli 
metin oluşturmuştur (2016). 

4. 45 Kon 2061 Arşiv Numaralı Nüsha 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan nüsha, Destân-ı 
Hadîce ismiyle kütüphaneye kaydedilmiştir. Zekiye Gizem Debreli nüsha üzerine 
yüksek lisans çalışması yapmıştır (2018). 

5. Abdülkadir Karahan’ın Tanıttığı İlk Nüsha6 

Karahan’ın tanıttığı ilk nüsha kendi şahsi kütüphanesindedir. Eser Hikâyet-i 
Hadice Tezvic-i Muhmammed Aleyhi’s-Salâtu ve’s-Selâm adını taşımaktadır. 

 
                                                      
6  Abdülkadir Karahan’ın tanıttığı bu iki nüshayı her ne kadar görmemiş olsak da Karahan’ın 

nüshalardan örnek olarak verdiği beyitlerin bizdeki diğer nüshalarla aynı olduğu bilgisi, bizi bu 
nüshaların da büyük bir ihtimalle Gulâmî’nin eserinin nüshaları olduğu sonucuna götürmüştür. 
Selahattin Topbaş ve Bahir Selçuk da bu nüshaların Milli Kütüphanedeki 06 Mil Yz 8670 arşiv 
numaralı eserin farklı nüshaları olduğunu ifade etmişlerdir (Topbaş ve Selçuk 2019: 755). Ama 
yine de ihtiyatlı davranmak gerekmektedir. Bizim görüp incelemediğimiz nüshaları buraya 
almamızın sebebi bu konu üzerinde çalışacak araştırmacıları meseleden haberdar etmektir.  
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6. Abdülkadir Karahan’ın Tanıttığı İkinci Nüsha 

İkinci nüsha ise Paris’te Bibliotheque National’de Supplement Turc 1515 
arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Eserin başlığı Hâzâ Mevlûd-i Şerîf-i Hadîcetü’l 
Kübrâ’dır. 

7. Matbu Nüsha 

Eser iki kez basılmıştır. Bunlardan ilki, miladi 1852 yılında İstanbul’da 
Tabhâne-i Âmire’de Taş Destgâhı’nda Mehmet Recâî tarafından yapılmıştır 
(Erarslan, 2016: 59-60). 

8. Matbu Nüsha 

Eser ikinci kez 1862/63 yılında İstanbul’da Aşir Efendi Litoğrafya 
Destgâhı’nda İbrahim Nureddin tarafından basılmıştır. Matbu nüshalar üzerine 
bilimsel çalışma yapılmıştır. Rahim Erarslan eserin tenkitli metninin oluştururken 
bu eserlerden de faydalanmıştır (2016). 

9. 06 Mil Yz A 4789 Arşiv Numaralı Nüsha 

Milli Kütüphane’de olan nüsha, kütüphaneye Menkıbe-i Fahr-i Kâinât 
şeklinde kaydedilmiştir. Nüsha üzerine Ayşe Nur Kalkan yüksek lisans çalışması 
yapmıştır (2019). 

10. 06 Mil Yz A 7426 Arşiv Numaralı Nüsha 

Eser Milli Kütüphane’dedir. Kütüphaneye Mevlid-i Nebevî şeklinde 
kaydedilmiştir. Nüsha üzerine Kahraman Balkan yüksek lisans çalışması yapmıştır. 
Çalışmada yazma eserin ilk kısmında yer alan Ahmed Edirnevi’nin Mevlidi-i 
Nebevî isimli eseriyle beraber metni neşretmiştir. Araştırmacı yazma eserin 33b 
sayfasından başlayan Gulâmî’nin eserini, Ahmed Edirnevî’nin eserinin devamı gibi 
ele almıştır. Metne “II. Kitap” başlığını koymuştur (Balkan, 2017: 144).  

11. 6040 Arşiv Numaralı Nüsha 

Nüsha Bosna’da bulunan Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nde Mawlûd 
başlığıyla kayıtlıdır (Bulut, 2017: 25). Nüsha üzerine Büşra Bulut yüksek lisans 
çalışması yapmıştır. Değerli araştırmacı eserin Âşık Paşa’ya ait olduğunu iddia 
etmektedir. Bu iddiasını metnin başındaki “Âşık Paşa’nın Mevlidi” başlığına 
dayandırmaktadır. Metne dikkatli bakıldığında yazılan başlığın, dolma kalem 
benzeri bir kalemle yazıldığı ve metne sonradan eklendiği görülmektedir (Bulut, 
2017: 71). Dolayısıyla bu iddianın gerçekliği bizce mümkün görülmemektedir. 
Zaten kendisi de bu başlık dışında eserin başka yerinde Âşık Paşa’ya ait bir isim ve 
mahlas kullanımının olmadığını ifade etmektedir (Bulut, 2017: 25). 
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Tarafımızca Tespit Edilen Nüshalar: 

12. 06 Mil Yz A 4858 Arşiv Numaralı Nüsha 

Nüsha Milli Kütüphane’dedir. Eser adı kütüphaneye Mevlid olarak 
kaydedilmiştir. Nüsha üzerine bilimsel çalışma yapılmamıştır.  

13. 06 Mil Yz A 1174 Arşiv Numaralı Nüsha 

Milli Kütüphane’de olan bu nüsha da yukarıdaki nüsha gibi Mevlid ismiyle 
kaydedilmiştir. Nüsha üzerine herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır.  

14. 06 Mil Yz A 3806/2 Arşiv Numaralı Nüsha 

Nüsha Milli Kütüphane’dedir. Kütüphaneye Mevlîd adıyla kaydedilmiştir. 
Nüsha üzerine bilimsel çalışma yapılmamıştır. 

15. 06 Mil Yz A 340/2 Arşiv Numaralı Nüsha 

Nüsha Milli Kütüphane’dedir. Kütüphaneye Mevlid-i Nebevî adıyla 
kaydedilmiştir. Nüsha üzerine bilimsel çalışma yapılmamıştır. 

SONUÇ 
Bu çalışmada, Gulâmî’nin Dâstân-ı Hadîcetü’l-Kübra adlı eserinin yeni tespit 

edilen iki nüshası tanıtılmış ve şu ana kadar Gulâmî’nin eserinin nüshaları olduğu 
belirlenen muhtelif kütüphanelere kayıtlı 15 nüshanın kısaca özelliklerini ihtiva 
eden listesi sunulmuştur.  

Tarafımızca tespit edilen nüshaların ikisi de Milli Kütüphane’dedir. İlk nüsha, 
06 Mil Yz A 3806 arşiv no.lu yazma eserin 32b ile 69a sayfaları arasındadır. Eserin 
serlevhasında herhangi bir başlık mevcut değildir. Muhtemelen bundan dolayıdır 
ki, eser kütüphaneye sadece Mevlîd adıyla kaydedilmiştir. Her sayfada 13 satır olan 
nüsha toplamda 38 varaktır. Beyit sayısı 900’dür, harekeli nesih ile yazılmıştır. 
Nüshanın sonunda temmet kaydı vardır. İstinsah tarihi hicri 1278’dir. Bu da miladi 
olarak 1861/1862 senesine tekabül etmektedir. Müstensihi “Ahmed Durmuş”tur. 

Diğer nüsha, 06 Mil Yz A 340 arşiv no.lu yazma eserin 38b-85a sayfaları 
arasındadır. Yazma eserin 1b-37a sayfaları arasında kütüphane kayıtlarına göre 
Ahmedî Edirnevî’nin Mevlûd-ı Nebevî isimli bir eseri vardır. Her sayfada 11 satır 
olan nüsha 47 varaktır. Nüshanın beyit sayısı 987’dir. Nüshanın müstensih ve 
istinsah tarihi bilgileri bulunmamaktadır.  

Yapılan bu çalışma ve sair bilim insanlarının yaptığı çalışmalar neticesinde 
Gulâmî’nin mezkûr eserine ait olduğu belirlenen nüsha sayısının 15’e ulaştığı 
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görülmektedir. Eserin tespit edilemeyen birçok nüshasının olabileceği de 
muhtemeldir. Eserin bu kadar çok nüshasının olması, geçmiş dönemlerde yaşayan 
insanlar tarafından rağbet gördüğünün delilidir. Bu nedenle eserin tenkitli metninin 
oluşturulup bu metin üzerinden incelemesinin yapılması kültürümüz açısından 
önem arz etmektedir.  
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ŞİİRDE YANKILANAN BİR TARİHİN 
KRİSTALİZE ÖRNEĞİ: VATAN ŞARKISI 

İlker İşler 

Öz 
Milletlerin yetiştirdikleri büyük sanatçılar, yetiştikleri milletin tarihî yolculuklarını 

duygusal ve düşünsel bakımdan güçlüce hissederler. Namık Kemal bu anlamda, 
edebiyatımız için akla gelen ilk isimlerdendir. Osmanlı tarihine yoğunlaşmasının yanı sıra, 
genel anlamda Türk-İslam tarihine ilgi duymuş sanatçımız; şiir, roman, tiyatro ve eleştiri 
eserleriyle bu ilgisini ölümsüzleştirmiştir.  

Millî tarihimizi en kısa ve kolay yoldan özetleyebilecek kavramlardan olan “hürriyet, 
vatan, milliyet”i sözde bırakmayan; bu kavramları yaşayan ve bu uğurda pek çok bedel 
ödeyen sanatçı; milletinin çağdaş dünyadan geri kalmaması adına da sorumluluk bilincini 
hissederek millet için düşünmeyi ve eylemi uyumlu bir çerçeveye oturtmuştur. Duygu, 
düşünce ve eylem birliği içerisinde; yaşadığı dönemin karmaşıklığı ve baskılarından 
yılmadan, halkının ve devletinin silkinerek ayağa kalkmasını isteyen vatan şairimizin, 
ecdâdımızın büyüklüğünü topluma tekrar hatırlatmaya yönelik şiirleri ve dizeleri, farklı bir 
dikkati ve çözümlemeyi gerektirir. Klasik çözümlemenin yanında estetik çözümleme, bu 
bakımdan önemlidir. Vatan şairimizin şiirlerinin çözümlemelerinde, millî değerlerin millet 
hafızasında yankılanmalarının güçlü karşılıkları vardır. Vatan için hisseden, düşünen, 
konuşan, haykıran ve yazan şair; vatan sevgisini topluma, özellikle genç kuşaklara 
tazeleyerek, en kötü şartlarda dahi onun için en büyük fedakârlıkları yapmak azmini 
güçlendirmiştir. Vatan Şarkısı şiiri, bu anlamda önemli bir eserdir. Vatan Şarkısı; “Türk”ün, 
“Osmanlı”nın dünya tarihinin sayfalarına geçen heybetinin söz olmaktan şiir olmaya 
yükselen estetiğinde, duygu ve bilinç yoğunluğunun doğru ve rahat aktarılmasında sarsıcı 
ve uyandırıcı bir etkiye sahiptir. Dr. Rıza Nur’un ifadesiyle; “Türk’ü Türk’e öğreten”, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle “Türk milletinin beklediği ses” olan şair, milletimizce 
“vatan şairi, hürriyet şairi” olarak adlandırılıp içselleştirilmiş, millî kalpte, duyuşta ve 
hafızada silinmeyecek bir yer edinmiştir.  

Eserleri, düşünsel-eleştirel dünyası ve korkusuzluğunun heybetiyle sadece edebiyat 
tarihimize değil yaklaşık son iki yüzyıllık millî tarihimize damgasını vuran Namık Kemal; 
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kendi dönemindeki ve sonraki kuşaklardaki pek çok sanatçıyı, düşünürü, bilim insanını, 
devlet adamını doğrudan etkilerken, tarih ve edebiyat ilişkisine yön verici sözü ve 
eylemiyle de özgünlüğünü oluşturmuştur. Çalışmamızın amacı, şairimizin bu ünlü eserinde 
yer alan değerlerimizin özgün ve estetik yönlerini farklı açılardan sunabilmektir.  

Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, Millî Tarih ve Edebiyat, Vatan, Vatan Şarkısı 

CRYSTALIZED EXAMPLE OF A HISTORY RESPONSIBLE IN 
POETRY: HOMELAND SONG 

Abstract 
Great artists raised by nations strongly feel the historical journeys of the nation they 

grew up with emotionally and intellectually. In this sense, Namık Kemal is one of the first 
names that come to mind for our literature. In addition to concentrating on Ottoman history, 
our artist was interested in Turkish-Islamic history in general; he immortalized this interest 
with his poetry, novel, theater and criticism works.  

One of the concepts that can summarize our national history in the shortest and easiest 
way, "freedom, homeland, nationality"; The artist who lives these concepts and pays a great 
price for this cause; It has placed thinking and action for the nation in a harmonious 
framework by feeling the sense of responsibility so that its nation does not fall behind the 
modern world. In the unity of emotion, thought and action; The poems and verses of our 
homeland poet, who wants his people and state to stand up by shaking off the complexity 
and pressures of the period in which he lived, require a different attention and analysis. In 
addition to classical analysis, aesthetic analysis is important in this respect. In the analysis 
of the poems of our homeland poet, the resonance of national values in the nation's memory 
has strong counterparts. The poet who feels, thinks, speaks, shouts and writes for his 
country; By renewing his love of homeland to the society, especially to the young 
generations, it has strengthened his determination to make the greatest sacrifices for him 
even under the worst conditions. The Homeland Song poem is an important work in this 
sense. Homeland Song; It has a shocking and arousing effect on the aesthetics of the 
"Turkish" and the "Ottoman" that has passed into the pages of world history, rising from 
being a word to being a poem, and conveying the intensity of emotion and consciousness 
accurately and comfortably. Dr. In the words of Rıza Nur; The poet, who "teached the Turk 
to the Turk" and, in the words of Mustafa Kemal Ataturk, "the voice that the Turkish nation 
expects", has been internalized by our nation as the "poet of the homeland, the poet of 
freedom", and has acquired an indelible place in the national heart, perception and memory.  

Namık Kemal, who left his mark not only on our literary history, but also on our 
national history for the last two centuries, with his works, intellectual-critical world and 
majesty of his fearlessness; While he directly influenced many artists, thinkers, scientists 
and statesmen in his own time and in the next generations, he also created his originality 
with his words and actions that direct the relationship between history and literature. The 
aim of our study is to present the original and aesthetic aspects of our values in this famous 
work of our poet from different perspectives. 

Keywords: Namık Kemal, National History and Literature, Homeland, Homeland Song 
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1. GİRİŞ 
Namık Kemal; “Yeni Türk Edebiyatı”nın sanatçılarından birisi olmasının 

yanında, devlet adamı ve eğitimci özelliklerini taşıyan bir aydındır. 48 yıllık 
ömrüne romanları, tiyatroları, şiirleri, makaleleri ve tarih eserlerini sığdırabilen 
Namık Kemal; Türk düşünce dünyasının son iki yüzyılı içerisinde de özgün bir 
yere sahip olmuştur. Bu durumun gelişmesinde, sanatçının büyük bir vatansever 
oluşunun, hürriyet/özgürlük sevdalısı oluşunun önemli bir payı vardır. Namık 
Kemal, sanatını milletin eğitimi, bilinçlenmesi amacıyla icra ederken vatan ve 
hürriyet sevgisinin canlı bir sembolüne dönüşmüştür. “Tarihimizde vatan, millet, 
hürriyet gibi konulardan bilinçli olarak ilk defa bahseden ve ölünceye kadar da 
mukaddes bildiği bu değerler uğrunda hayatını ortaya koyarak kalemiyle müdafaa 
ve mücadelesini yapan Namık Kemal, bu yönüyle Türk tarihinin millî 
kahramanlarından biri kabul edilmektedir.” (Uçman, 2006: 229). Namık Kemal’in 
“vatan ve hürriyet şairi” olarak adlandırılmasına dikkat edildiğinde; şairin vatan ve 
hürriyet kavramlarını sözde bırakmadığı, yaşamının pek çok anında bu kavramları 
yaşadığı görülmektedir.  

Millî edebiyatla millî tarihi bütünleştiren, Türk-İslâm tarihinin önemli 
kişileriyle ilgili eserler yazan ve nihayetinde Osmanlı tarihiyle ilgili büyük bir eser 
bırakma arzusunda bulunmuş Namık Kemal; vatan ve hürriyet konularını edebî 
eserlerinde, yazılarında özgünlükle işlemiştir. Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı, 
Vâveylâ, Baykuş Sesi, Vatan Mersiyesi, Vatan Türküsü şiirleri, İbret gazetesinde 
çıkardığı Vatan makalesi, Hürriyet gazetesinde çıkardığı ilgili makaleleri, Vatan 
yahut Silistre, Akif Bey gibi tiyatro eserlerinde karakterlerine söylettiği sözler; bu 
anlamda akla gelen ilk örneklerdir. Vatan Şarkısı; ilgili örneklerin içerisinde, 
vatanın iyiliği ve korunması için mücadeleyi, gerekirse ölmeyi yücelten bir şiir 
olması ve bazı estetik özellikler göstermesi açısından dikkate değer bir eserdir. 
Namık Kemal, vatan sevgisini Vatan yahut Silistre’de hakkıyla işleyebilmek için, 
eser sahnelenmeden önce İbret gazetesinde Vatan başlıklı bir makale yayımlamıştır 
ve halkın oyunu bilinçli şekilde izlemesinin önünü açmıştır. Vatanın, vatan 
sevgisinin ne anlama geldiğini açıkça anlatmıştır. “İnsan vatanını sever” 
cümlesinin tekrarlı açıklamalarıyla örülü paragrafı başta olmak üzere ““vatan 
sevgisi” yalnız halk için değil aydınlar için de yepyeni özellikler taşımıştır.” 
(Akyüz, 1988: 3). Vatan yahut Silistre’nin oynanmasından sonra izleyicilerin 
coşkusu ve “Yaşasın vatan!” tezahüratları, sanatçının isteğinin karşılık bulduğuna 
işarettir, oyunun sahnelenmesinden sonra Namık Kemal’in Magosa’ya sürgün 
edilmesiyse onun vatan ve hürriyet sevdası için ödediği bedellerden biridir. Vatan 
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Şarkısı, bu sevginin şiirleşmiş hâlidir. Çalışmamızın amacı; vatan sevgisi ve vatan 
uğruna büyük fedakârlıklar yapmak istenciyle abideleşmiş bu eseri hem genel hem 
estetik değerleri, özellikleri bakımından çözümleyebilmektir.  

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Çalışmanın kavramsal çerçevesi; vatan düşüncesinin ve vatanseverlik 

duygusunun edebî eserlere yansıtılmalarının bir örneği olarak ilgili şiirde ele 
alınan, bazı estetik özellikler taşıyan merkez kavram ve onun tamamlayıcı 
kavramlarından oluşmaktadır.  

Namık Kemal’in Vatan Şarkısı şiirine adı verilen “vatan”, üzerinde yaşanılan 
toprak, mekân anlamından daha fazla anlamlar yüklenen ve kutsallaştırılan bir 
kavramdır. Kutsallık, özgürlük, güç vb. durumlarla ilişkilendirildiği için, sözcük 
olmanın ötesine geçen önemli bir kavram olarak algılanmaktadır. Vatanın, 
vatanseverliğin bugünkü anlamlarında, algılanışlarında bazı referanslarını Antik 
Çağ’dan almış, 18. Yüzyıldaki “Aydınlanma Düşüncesi”nin ve Fransız İhtilâli’nin 
(1789) etkileri büyüktür. “Batı ülkelerinde vatan fikri ve vatan sevgisinin tezahürü 
ile ilgili ilk örneklere, eski Yunan ve Roma İmparatorluğu tarihinde 
rastlanmaktadır.” (Danişmend, 1983: 196). Eski Yunan ve Roma mirasını, modern 
dönem ve gelişimi oluşturmada çokça kullanan Avrupa ulusları, vatan ve 
vatanseverliği de Antik Çağ’dan aldığı ilhamla biçimlendirmiştir. “Antik Çağ’daki 
Atinalılar, hürriyeti severler ve bu akideye bağlı olarak vatanlarını savunurlardı.” 
(Stael, 1989: 100). Hürriyet ve vatan ilişkisi, Aydınlanma Çağı’nda daha genişçe 
değerlendirilmiştir. “Montesquieu’nun Spirit of Laws (Kanunların Ruhu) isimli 
eserine göre, vatan aşkı hem bir görev hem de bir erdem olarak kabul edilmiştir. 
İnsanlar kendi vatanlarını, kendileri için özel bir anlamı olan vatanlarını severler. 
Montesquieu, iki vatanseverlik yolundan bahsetmiştir. Birincisi birlik ve 
fedakârlık, ikincisi ise hürriyet ve ferdin yoludur.” (Sütçü, 2004: 30). Fransız 
İhtilâli’nin temelinde yer alan düşünce yapısı da özgürlükçü, yararcı, uygulanabilir 
olmayı ön plana almıştır. İhtilâlciler, ülkelerinin özgür ve eşit, vatanî 
sorumluluklarının farkında bireylerle yaşayacağına inanmışlardır ve patrie (vatan) 
sözcüğünün anlamını genişletmişlerdir.  

Vatan-yurt, Türk tarihi için de önemli ve biçimlendirici sözcüklerden-
kavramlardan biridir. Yönetimsel olarak ilk Türk devletlerinden, bölgesel olarak 
Türkistan bölgesinden başlayan, zamansal olarak da milattan öncesine kadar 
götürülebilen köklü-uzun bir dönem içerisinde vatan düşüncesi ve vatanseverlik 
duygusu kutsal açılardan değerlendirilmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısına 
gelindiğinde; dönemin akla gelen ilk Türk-İslam devleti olan Osmanlı Devleti’nin 
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güçlü bir şekilde yaşaması için düşünen, hislenen ve uğraşan aydın sanatçı Namık 
Kemal, vatan düşüncesinin ve vatanseverlik duygusunun modern-etkili özelliklerini 
kendi vatanına yararlı olmak adına uyarlamaya çalışmıştır. Namık Kemal’in bu 
uğraşları, sanat eserleri ve makalelerinde somutlaşmıştır. Çalışmamızda ele 
aldığımız Vatan Şarkısı, kutsal ve yaşatıcı vatanî sembollerin bazı estetik 
özelliklere (ses yapısı, anlam birliği, içerik, orijinallik vb.) sahip olması 
bakımından da değerli bir eserdir. İlgili özellikler, kavramsal çerçeveyi 
tamamlayan önemli parçalardandır. 

2.1. Namık Kemal’in Şiiri ve Vatan Düşüncesi  
Şair olabilmek, özgün bir edebî kişiliği geliştirmenin sonucudur. Namık 

Kemal’in edebî kişiliği; şiirden romana, tiyatrodan eleştiriye geniş bir çerçevede 
verdiği eserlerinde özgünlük kazanan ve bu özgünlüğüyle yeni Türk edebiyatında, 
düşünce dünyasında iz bırakan sanat, düşünce, devlet adamlarını etkileyen bir 
zindelik taşımaktadır. “Eserine hayatının mânâsını” (Kaplan, 2002: 43) katan aydın 
sanatçının, yaşam öyküsüyle sanatını birbirinden ayırmak zordur. Özel yaşamında 
aksiyoner bir insan olan sanatçı, edebî yönden de aksiyonerdir. “Namık Kemal, 
Türk edebiyatında fikre ve aksiyona bağlı edebiyat anlayışını ilk defa uygulayan ve 
bu yönüyle de tesirleri günümüze kadar gelen belli başlı isimlerden biridir.” 
(Uçman, 2006: 229). Sanatçı, edebiyat hakkındaki düşüncelerini, şiir, roman, 
tiyatro gibi türlerde verdiği eserlerle somutlaştırmıştır. “Edebiyatımız mevcut 
biyografisinden önemli kavşak noktalarından biri de somut bir biçimde 
Tanzimat’tır.” (Arslan, 2012: 50). Namık Kemal, yaşam öyküsü ve edebî kişiliğiyle 
Tanzimat edebiyatının sembol sanatçısıdır.  

Namık Kemal’in ilk şiirleri, döneminin divan şiiri özelliklerine uygunluk 
göstermiştir. “Divan şairi olarak Namık Kemal yaşadığı devrin ilham itibarıyla 
daha ziyade yarı tasavvufî, dil ve örnek itibarıyla eklektik zevkine bağlıdır.” 
(Tanpınar, 2001: 368). Edebî kişiliğinin ilk öneminde seçmeci bir zevki 
benimsemiş sanatçı, Leskofçalı Galib Bey’den oldukça etkilenmiştir. Onun ve 
Hersekli Ârif Hikmet Bey’in aracılığıyla Encümen-i Şuarâ topluluğuna girer. 
Leskofçalı Galib’in bir devlet görevi sebebiyle İstanbul’dan ayrılması üzerine 
Encümen-i Şuarâ topluluğu dağılır, Namık Kemal’de 1862’de Şinasî ile tanışarak 
edebî yaşamında yeni bir sayfa açar. Namık Kemal’in Şinasî’yle tanışması, kendisi 
için pek çok açıdan dönüm noktası olmuştur. Şiirde biçim olarak eski zevkten 
tamamen kurtulmasa da yeni bir içerikle, özgün bir dil ve üslûpla, edebiyatta 
yenilik adına hamlelerini bu dönemden itibaren yapmaya başlar. “Bu ikinci devreyi 
“gazelden vatanî şiire” diye adlandırmak en doğrusudur. İlk tohumunu “Yangın” 
makalesinin Mithat Cemal Kuntay tarafından neşredilen müsveddelerinin başındaki 
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beyitten alan “Hamaset Kasidesi” ile “Vatan yahut Silistre”deki marş dâhil, bütün o 
heyecanlı manzumelere başka isim verilemez. Hakikatte bunlar, ne kadar sevdiğini 
ve bağlı olduğunu Ebüzziya’dan öğrendiğimiz Marseillaisse’in peşinde bir 
yürüyüşe benzer.” (Tanpınar, 2001: 370-371). Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı gibi 
eserler bu dönemin ürünleridir. Namık Kemal’in şiirindeki üçüncü ve son dönem, 
Rüya adlı eserle başlamıştır. Eser, sanatçıda Victor Hugo etkisinin başladığı ve 
diğer eserlerine de geçtiği bir dönemin habercisi olmuştur. ““İntibâh’taki Çamlıca 
tasviri, “Vaveylâ”nın, “Hilâl-i Osmânî’nin kadın alegorileri, diğer yazılarındaki 
tabiat imajları başlangıçlarını hep bu küçük yazıdan alırlar.” (Tanpınar, 2001: 371). 
Sanatçının bu dönemde hayal ve imaj dünyası, doğadan ve eşyadan gelen yeni 
imalarla kendini gösterir, ancak Namık Kemal bu döneminde de vatan, vatan 
sevgisi konularını işlemeyi bırakmamıştır. Şairin; Şinâsi’yle tanışması, bir dava 
insanı olması, şiirlerinin içeriğine yansımıştır. Vatan, vatanseverlik, milletseverlik, 
hürriyet, hamiyet, medeniyet, adalet, hak, hukuk vb. kavramlar ilgili dönemki 
Kemal şiirinin anahtar sözcükleri olmuştur. Namık Kemal’in aynı dönemde 
gazetecilikle ve diğer edebî türlerle daha çok ilgilenmesi, daha çok şiir yazmasına 
engel olmuş görünmektedir. “…Dolayısıyla onun bu dönemde yeni tarzda yazdığı 
şiirlerinin sayısı 20’yi geçememiştir. Bunların bir kısmı da çeşitli piyeslerine 
serpiştirilmiş ve hece vezniyle kaleme alınmış manzumelerdir. Bu şiirler arasında 
“Vâveylâ” ve “Hilâl-i Osmânî” gibi yeni şekille yazılmış olanlarda gerek dil 
gerekse üslûp bakımından büyük bir yenilik dikkati çeker. Bu manzumelerde dil, 
günlük konuşma diline yaklaşırken, üslûp da klasik söyleyişten belirgin bir şekilde 
ayrılmaktadır.” (Uçman, 2006: 235). Çoğunlukla kaside, gazel, murabba, 
muhammes gibi nazım şekilleriyle yazdığı vatanî şiirlerinin dil ve üslûp 
özelliklerinin, halkın anlayabileceği özellikte olması, şairin toplumuna vermek 
istediği mesajlar açısından uygunluk taşır. Aydın sanatçı, özellikle şiirlerinde 
geleneksel anlayıştan pek uzaklaşmasa da yeni bir edebiyatın gerekliliğini ortaya 
koyan eserler vermiştir. Bu yeni edebiyatın gerçeği, yaşanan hayatı yansıtmasını 
istemiştir. Tasvîr-i Efkâr’da yazdığı “Lisân-ı Osmânînin Edebiyatı Hakkında Bazı 
Mülâhazâtı Şamildir” makalesi, tanınan edebiyat tarihçileri (A. Hamdi Tanpınar, 
Mehmet Kaplan vs.) tarafından yeni Türk edebiyatının ilk bildirimi olarak kabul 
edilmiştir. Namık Kemal; edebiyatın, halka inmesi gerekliliğini, insanların 
duygularını terbiye edip geliştirmesini, bilgi ve kültür yayarak millî birliği 
sağlamada merkezî bir konumda olmasını istemiştir. Vatan sözcüğü, Arapça 
kökenli bir sözcüktür ve Türkçede “yurt” anlamına gelmektedir. Üzerinde 
yaşanılan yer olmanın ötesine geçen bir gerçekliği karşılar. Vatan, insan yaşamının 
en büyük somut mekânı olarak “…genellikle insanların vicdanlarında olumlu 
sıfatlara bürünerek yer alan bir kavramdır.” (Sütçü, 2004: 1). İnsan yaşamına yön 
veren her durum, vatan toprakları üzerinde yaşanır. Kişi, vatan toprakları üzerinde 
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“birey” olur. Vatan, bireylerin biçimlendirdiği ulusun yaşamıyla ilgili her şeyin 
merkezidir.   

Vatan, edebiyat ve diğer sanatlarda çokça ifadesini bulmuş bir yaşatıcı-
yenileyici değerdir. Türk tarihi boyunca vatan, özgürlük ve bağımsızlıkla aynı 
çerçevede düşünülmüştür. “Eski Türkler, ancak hür ve bağımsız yaşayabildiği 
toprakları vatan saymaktadırlar.”  Göçebe hayat boyunca ve yerleşik hayat boyunca 
bu durum değişmemiştir. Hun Devleti, Göktürk Devleti kaynaklarında, Orhun 
Abideleri gibi büyük eserlerden başlayarak İslamiyet’in kabulünden bugüne tarih 
ve edebiyat eserlerimizde konuyla ilgili sayısız örneğe rastlanılır, ancak dönemsel 
koşullara göre şekillenen örneklere dikkat etmek gerekir. “Türk edebiyatında 
Tanzimat’a kadar olan dönemdeki eserlerde pek az olarak, o da “bir insanın 
doğduğu yer”, “sıla” veya “sevgilinin bulunduğu muhit” anlamındaki basit ve dar 
telakkiye göre ele alınan vatan kavramı, klâsik edebiyatımızda daha çok vatandan 
ayrı bulunmanın verdiği gurbet duygusu yönüyle Ahmedî, Cem Sultan, Fuzûlî, 
Gedâî, Bağdatlı Rûhî vb. şairlerin şiirlerine konu olmuştur. Yine Türk Halk 
edebiyatında vatan, Usulî, Gevherî, Gazi Âşık Hasan, Zülâlî, Bayburtlu Zihnî, 
Erzurumlu Emrah, Âşık Kerem, Dertli, Karacaoğlan, Seyrânî ve Sümmânî’nin 
şiirlerinde daha çok gurbet duygusunun harekete geçmesiyle konu edilirken, bu adı 
geçen şairlerden bazılarının şiirlerinde bazı vatan parçalarımızın elden çıkması 
sebebiyle de dile getirilmiştir.” (Sütçü, 2004: 7-8). Vatan konusunun edebî 
eserlerde geniş açıdan ele alınışı, Tanzimat edebiyatıyla birlikte başlar ve bu 
noktada karşımıza çıkan büyük sanatçı, Namık Kemal’dir. Fransız İhtilâli 
sonrasında geniş anlamlarını kazanan vatan, millî vatan, vatanseverlik konuları, 
Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’na yansımalarını en çok Namık Kemal’in 
eserleri aracılığıyla yapmıştır. “Modern vatanseverlik idealizminin ilk önderi ve 
öğreteni” olarak kabul edilen Namık Kemal, vatan ve vatan sevgisi konusunda 
bilinçlidir, gür bir sese sahiptir. Genç yaşlarında, dedesi Abdüllâtif Paşa’yla birlikte 
vatanın çeşitli yerlerini gören, sonra Avrupa’da çağın vatan anlayışını çözümleyen 
sanatçı, Fransa’nın millî marşı La Marseillaisse’nin Türkçe çevirisini Hürriyet 
gazetesinde Hürriyet adlı makalesi içinde yayımlamıştır. La Marseillaisse; 1792’de, 
Fransa’nın Avusturya ve Prusya ile savaştığı dönemde Fransız devrim subayı 
Rouget de Lisle tarafından yazılıp bestelenmiştir, 1795’te Fransa’nın ulusal marşı 
olarak kabul edilmiştir.  Namık Kemal’in Fransız ulusal marşını Türkçeye 
çevirmesi, kendisinin Fransız İhtilâli’nden sonra gelişen vatan ve vatanseverlik 
duygularından etkilenişinin (J. J. Rousseau), dolayısıyla Fransız romantiklerden de 
etkilenişinin (Victor Hugo vb.) göstergesidir. Ortak bir bilinç, ruh ve kültür, 
vatanseverlik duygusunun güçlendirecektir ve vatanın birliğinin korunmasına 
yardımcı olacaktır.  
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Namık Kemal’in zihnindeki yeni insan; özgür, bilinçli, iyi eğitimli, millî ruha 
bağlı ve vatansever bir bireydir. Kemal, Osmanlı Devleti’nin içindeki kötü 
durumdan kurtulması için Osmanlıcılık, İslam Birliği (İttihâd-ı İslâm) düşünceleri 
çevresinde bir kapsayıcı bilinç oluşturmanın gerekliliğine inanmıştır. Milli 
tarihimizle ilgili eserlerinde (Vatan yahut Silistre, Celâleddin Harzemşah, Cezmi, 
Bârika-i Zafer, Devr-i İstilâ, Evrâk-ı Perişân, Silistre Muhasarası, Kanije, Osmanlı 
Tarihi vb.) atalarımızın kahramanlıklarının yanı sıra Müslümanların birliği 
konusunu ele almıştır ve millî tarihimizi millî edebiyatımıza yansıtarak toplumu 
bilinçlendirmek istemiştir. Osmanlıcılık’ta; Müslüman olmayan Osmanlı 
vatandaşlarını hukuk ve ortak vatan-kültür çerçevesinde bir bilinçle bir arada 
tutmak önemlidir. Nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Müslüman halkın ise 
İslam Birliği çerçevesinde vatanseverlik ruhuna sahip olmaları önemlidir. Namık 
Kemal, devletin geleceğinin bu durumlarla garanti altına alınacağına inanmıştır. 
“İstikbâlimiz emindir. Çünkü İslâmiyet vahdete gelmeyi emreder. Cinsiyet ve lisan 
gibi avârız-ı dünyeviyeyi vesile-i ihtilaf etmeğe katiyen mânidir. Binâenaleyh her 
türlü mevhûmatına vücud vererek mevcudâtı vehm içinde bırakmağı bürhân-ı 
dirayet addeden bazı mutasallıfların zannı gibi buralarda Lazlık, Arnavudluk, 
Kürdlük, Arablık devâîsinin (de‘âvîsinin) zuhuru muhâl hükmündedir.”  Aydın 
sanatçı, Osmanlı Müslümanlarının milliyetçilik akımlarından etkilenmeyeceklerini 
ve İslam Birliği bilinciyle Osmanlı vatanı içerisinde bir arada yaşayacaklarını 
vurgulamıştır. İki durum dolayısıyla, Namık Kemal’in vatan, vatanseverlik 
düşüncelerinde milliyetçilik özelliği ön planda değildir, ancak aydın sanatçının 
vatan düşüncesi ve vatanseverliği Türk milliyetçisi Osmanlı aydınlarına, 
sanatçılarına, devlet adamlarına ve Cumhuriyet’i kuran kadrolara ilham kaynağı 
olmuştur. “Bunun yanında onun eserlerinin hem Meşrutiyet döneminin Jön Türkler 
adı verilen aydın grubu hem de Cumhuriyet döneminin Türk inkılapçıları 
tarafından çokça rağbet gördüğünü biliyoruz.” (Aydoğdu, 2019: 14). Bir milletin, 
devletin özgürce yaşaması için gerekli görülen millî ruh, özgür bireylerden oluşan 
toplumun varlığı, vatanseverlikle bütünleşir. Bu sebeple; “Cumhuriyet’i kuran 
kadro dâhil olmak üzere Yeni Osmanlılar hareketinden, Jöntürklerden, İttihat ve 
Terakki’den itibaren neredeyse bütün talebeler, aydınlar, medrese ve tekke 
mensupları, edebiyatçılar, şiir vadilerinde koşanlar, siyasetçiler, “memleketi 
kurtarma” sevdasına düşenler onu açıktan veya gizli okuyarak yetişti, onun 
hissiyatına sahip oldu, hata ve sevaplarını benimsedi.” (Kara, 2019: 6). Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “duygularının 
babası” olarak Namık Kemal’i göstermesi, ilgili duruma çarpıcı bir örnektir. Namık 
Kemal; vatan düşüncesi ve vatanseverlik duygusunu eserlerinde, makalelerinde 
işlemiştir. Bunlar arasında, Vatan makalesi, Vatan Yahut Silistre, Âkif Bey tiyatro 
eserleri, Vatan Şarkısı şiiri akla gelen ilk örneklerdir. İbret gazetesinde yazdığı 
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Vatan makalesi, okurlara vatan sevgisini etkileyici bir dil ve içten cümlelerle 
hissettirir. “İnsan vatanını sever, çünkü mevâhib-i Kudret’in en azizi olan hayat 
hava-yı vatanı teneffüsle başlar. (…). İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, 
hakkı, menfaati vatan sayesinde kâimdir. İnsan vatanını sever, çünkü sebeb-i 
vücudu olan ecdâdının makbere-i sükûnu ve netice-i hayatı olacak evladının cilve-
gâh-ı zuhuru vatandır. (…).  İnsan vatanını sever, çünkü vatan öyle bir galibin 
şemşiri veya bir kâtibin kalemiyle çizilen mevhum hatlardan ibaret değil; millet, 
hürriyet, menfaat, uhuvvet, tasarruf, hâkimiyet, ecdada hürmet, aileye mahabbet, 
yâd-ı şebâbet gibi birçok hissiyât-ı ulviyenin ictima‘ından hâsıl olmuş bir fikr-i 
mukaddestir.”  Namık Kemal; insanın ilk nefesini vatanında aldığını, son nefesini 
vatanında vereceğini, insanı ve toplumu var eden değerlerin vatan çatısı altında 
toplandığını ve bu sebeplerle vatan sevgisinin kutsal olduğunu vurgulamıştır.  

Aydın sanatçı, vatanseverlik duygusunun önemini Âkif Bey, Vatan yahut 
Silistre adlı tiyatro oyunlarındaki karakterleri aracılığıyla da vermiştir. Vatan 
düşüncesi, vatanseverlikle bütünlüklü olarak, uğruna çalışılacak ve gerektiği anda 
can verilebilecek büyüklük taşır. Âkif Bey’in esere adını veren Âkif Bey karakteri; 
vatan söz konusu olduğunda her şeyden vazgeçebilen bir vatanseverdir. O;  
“…öğünmek gibi olmasın, ben gerçekten o söylediğin kahramanların ahlakına, 
mirasına sahip torunlardanım. Hiç insan vatanının uğruna ölmekten çekinir mi? Hiç 
ben bugün için doğduğumu, bugün için asker olduğumu bilmiyor muyum? Hiç ben 
devletimden bu can mı sakınırım?” (Kemal, 2004: 7-8) derken ecdadına layık 
olmak için gereken ne varsa yapacağını vurgular. Sevdiği kadın Dilruba’nın 
“Beyim milletine hizmet ediyor, beyim vatanının düşmanlarına karşı duruyor” 
(Kemal, 2004: 19-20) şeklinde bir düşünceye sahip olmasını isterken de 
vatansever-yiğit bir askerle evli olmanın gururunu yaşamasını bekler. Namık 
Kemal’in hayattayken oynanan/sahnelenen tek oyunu Vatan yahut Silistre’de, 
İslam Bey karakteri de vatanına âşık bir askerdir ve sevgilisinden bu konuda 
anlayış bekler. “Vatan!... Vatan zorda diyorum. Duyuyor musun Zekiye? Beni 
Allah yarattı, vatan büyüttü. Beni Allah besliyor, vatan için besliyor. Ben anamın 
karnından vatana geldiğim zaman açtım; beni vatan doyurdu. Çıplaktım; beni 
vatanım giydirdi. Vatanımın nimeti kemiklerimde duruyor. Vücudum vatanın 
toprağından, soluğum vatanın havasından. Vatan uğruna ölmeyeceksem ben niçin 
doğdum Zekiye? Vatanımı sevmeyeyim mi? Vatanını sevmeyen adamın seni 
sevmesini nasıl beklersin?” (Kemal, 2004: 11-12). İslam Bey’in vatan üzerine 
değerlendirmeleri ve vatanseverliğiyle ilgili özgün görüşleri de vardır. İslam Bey; 
vatan düşüncesi ve vatanseverlik duygusunun sadece doğuştan gelen hasletlerle 
değil iyi bir eğitimle geliştirilebileceğini, “…Vatan ki, bir zaman kılıcının 
sayesinde birkaç devlet yaşarken şimdi birkaç devletin yardımıyla kendini 
muhafaza edebiliyor! Vatan ki, hâlâ erkeklerimiz anlamını bilmiyor, kadınlarımız 
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adını işitmemiş.” (Kemal, 2004: 35) cümleleriyle ortaya koyar. Namık Kemal, 
Osmanlı Tarihi eserinde bu konuyu biraz daha açmıştır. "Hakikat! Herkes için 
daima söylediği kelimeyi yazmamak veyahut her gün aldığı eşyanın bedelini hesap 
edememek ne kadar mertebe-i insaniyeti tenzil edecek bir şey ise efradında 
bulunduğu, sayesinde yaşadığı cemiyetin ve belki cihan-ı insaniyetin eazımından, 
veka'yi -i cesimesinden bütün bütün bihaber olmak da o kadar ayıp addolunacak bir 
cehalettir.'' (Kemal, 2005: 10). Aydın sanatçı-yazar; tarihini bilmeyen bir toplumun 
büyük bir cehaletin pençesinde düşeceğini ve yok olacağını imler, ancak milletin 
yaşam koduna işlemiş vatanseverlikten de emindir. İslam Bey’e söylettiği sözler 
buna bir göstergedir. “Hele karşılarında bir düşman göster! Hele vatanın kutsal 
topraklarını bir yabancının pis ayağıyla çiğneyeceğini anlasınlar; işte o vakit halka 
başka bir hâl geliyor; işte o vakit insan en miskin köylü ile benim aramda hiç fark 
bulamıyor; işte o vakit o abalı kebeli Türkler, o tatlı sözlü, yumuşak yüzlü köylüler, 
o çifte koşulur öküzden fark etmek istemediğimiz zavallılar aradan bütün bütün 
kayboluyor da yerlerine Osmanlılığın, kahramanlığın ruhu meydana çıkıyor. En 
güçsüzü dişiyle kılıca, eliyle kurşuna sarılıyor.” (Kemal, 2004: 63). Eserdeki Sıtkı 
Bey karakterine de benzer sözler söyleten Kemal, millete olan güvenini perçinler. 
“Kardeşler! Canımızı tehlikeye koyduk. Vatanımızın faydasını koruduk, yine de 
koruruz, her zaman koruruz. Biz Osmanlı değil miyiz? Osmanlıların şanı her 
zaman vatanın en küçük faydası için ölmektir. Biz her zaman bu yolda ölmeye 
hazırız. Yaşasın vatan! Yaşasın Osmanlılar!” (Kemal, 2004: 98-99). Namık 
Kemal’in vatan düşüncesindeki Osmanlılık vurgusu, daha önce belirttiğimiz 
Osmanlıcılık ideolojisini hatırlatır. Vatan, Osmanlılık düşüncesinin var olması için 
çok önemli bir gerçekliktir. 

2.2. Vatan Şarkısı’nda Merkez Değer ve Estetik  
Adını verdiği kutsal kavramın düşüncede, duyguda fedakârlık ve sevgiyle 

işlenmesinin eseri Vatan Şarkısı; Namık Kemal’in eserlerine ilgi duyanların 
akıllarına gelen ilk şiirlerden biridir. Şiirin bütününde, uğrunda can verilecek kadar 
çok sevilişi ve bundan duyulan gurur hissettirilir. Vatan Şarkısı; biçimden içeriğe, 
ahenkten üslûba bütünüyle bir yiğitliğin ve vakur bir gururun şiiridir. Eserin 
merkez değeri, “vatan”dır. İlgili kavramların hepsi, vatan ve vatan sevgisiyle 
ilgilidir.  

Vatan Şarkısı’na estetik açısından bakıldığında, edebiyat eserinin varlık 
tabakalarıyla yorumlanabilecek bazı özellikler taşıdığı görülmektedir. “Genel 
olarak edebiyat eseri için, edebiyat eserinin iç birliği korunmak ve onun ana 
karakteri muhafaza edilmek üzere zorunlu olan tabakalar ne gibi tabakalardır? 
Bunlar şu tabakalardır: 1. Kelime sesleri ve onlara dayanarak meydana gelen ve 
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daha yüksek bir basamağı gösteren ses yapıları; 2. Farklı derecelerdeki anlam 
birlikleri tabakası; 3. Farklı şematik görüşler tabakası ve son olarak da 4. Tasvir 
edilen şeylerin (nesne, insan ve olaylar) ve onların alınyazılarının tabakası.” 
(İngarden, 1960: 26). Namık Kemal’in bu şiirinin ses yapısında; ses ve sözcük 
tekrarları, halka, millete seslenişi duyumsatan ve ses gücü yüksek olan örnekler 
olarak yer alır.  

Biçim özellikleri bakımından; aruz ölçüsünün “mef ‘ûlü / mefâ‘îlü / mefâ‘îlü / 
fa‘ûlün” kalıbıyla yazılmış şiir, dört adet beşlikten oluşmuştur. Dil bakımından 
sade ve anlaşılır olmasının yanında, ritmik ahengiyle bir marş söyleyişine sahiptir. 
“Kan ile kılıcdır görünen bayrağımızda; / Cân korkusu gezmez ovamızda, 
dağımızda. / Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda. / Gavgâda şehâdetle kâm alırız 
biz / Osmanlılarız, cân veririz nâm alırız biz” (Kemal, 2017: 265). Eserin ritmik 
ahengi; bir savaş meydanında yiğitçe çarpışan vatan evlatlarının erkek sertliğine, 
vatan için can vermede bir zorunluluktan ziyade zevk duymalarını hissettirir. Kan, 
kılıç, aslan, şehitlik; Namık Kemal’in gür erkek sesiyle yankılanır. “Şiirimize, 
edebiyatımıza vatanperverliği, hama-âseti âdeta o ithâl etti, zulme haykırmanın, 
vatana âşık olmanın kuvvet ve ceberrûte karşı gelmenin, rûhları mukaddes alevle 
tutuşturmanın füsûnunu ondan öğrendik.”  Bu gür ses, ecdadın korkusuzluğunun 
sesidir. Namık Kemal’in Türk edebiyatına büyük etkilerinden biri de bu gür sestir. 
“Yahya Kemal onun şiiri için, “…çok erkek ve diri bir sesle konuştu; bizi şark 
şiirinin kadınlaşmış edasından kurtardı.” demektedir.” (Uçman, 2006: 235). Vatan 
Şarkısı ve benzeri şiirler, diri ve savaşçı bir erkek sesin gürlüğüyle anlamlarını 
büyütürler. Şiire marş özelliği katan özelliklerden biri, ekli tekrarların ortaya 
çıkardığı güçlü ton ve vurgulardır. Birinci beşlikte ilk üç dize sonundaki “dır” 
ekinin tekrarları ve “biz” sözcüğünün vurgusu (vatandır, bedendir, kefendir. (…) 
biz.); ikinci beşlikte “-da ekinin ilk üç dize sonunda tekrarı ve “biz”le bütünleşmesi 
(bayrağımızda, dağımızda, toprağımızda. (…) biz.); üçüncü beşlikte yine “-dır” 
ekinin tekrarları ve “biz”le bütünleşme (lerze-resândır, cihândır, kandır. (…) biz.); 
dördüncü beşlikte “-sun (-sın)” ekinin tekrarları ve “biz”le bütünleşme (saçılsun, 
açılsun, kaçılsun. (…) biz.) eserin ritmik ahengini güçlendiren bir ses yapısı 
özelliğidir. Buna benzer bir yapı, İstiklâl Marşı’nda da bulunmaktadır. “Biz”in 
ecdada vurgusu, vatan için yapılacak eylemlerin kararlılığı, şiirdeki tekrarlı ses 
yapısına yansımaktadır. Vatan Şarkısı’nda tekrarlı ses yapısı, kutsal değer atfedilen 
sözcüklerin tekrarıyla da güçlendirilmiştir. “Osmanlılarız, gavgâ, şehâdet, kâm, 
cân, nâm, biz” sözcükleri, beşliklerin hepsinde tekrarlanan sözcüklerdir. İlgili 
sözcükler, barındırdıkları tarihî anlamlarla birer kutsal kavrama dönüşürler. Şair, 
ritmik ahengi kavramsal içerikle birleştirir ve vatan düşüncesiyle vatanseverlik 
duygusu bir bütün olur.  
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Edebiyat eserindeki anlam birliği tabakası açısından, seçilen sözcükler ve 
kavramlar eserin uyumlu bütünlüğünün oluşumuna katkı sağlamıştır. “İkbâl-i 
vatan, Osmanlılar, şehâdet, kan, kılıç, can, kâm, nam, gavgâ, toprak, ecdâd, 
cennet”; şiirin anlam tabakasında birbirini tamamlayan parçalardır. “Sanatçı, 
eserleriyle bize bir şeyler bildirir; bu bildirdiği şeyleri anlıyorsak, ancak sanat 
eserinin arka yapısına, derinliğine nüfuz edebiliriz. Sanat eserinde anlam, bizi 
estetik sfer’e geçiren bir aracıdır.” (Tunalı, 2011: 95). Sanat eserinde “Mesajın 
bireysel, kodun kolektif” (Ricoeur, 2007: 6) oluşu, Tanzimat’ın aydın sanatçısının 
hem üslûp özelliğidir hem de sanat eserinde anlam birliği bakımından katkısı olan 
bir gerçekliktir. Vatan Şarkısı’nda anlam birliğinin en önemli kavramı “vatan”dır. 
Eserin tüm mesajları vatanla ilgilidir ve diğer kavramlar, onunla uyum hâlindedir. 
Vatan Şarkısı’nda farklı şematik görüşler tabakası ve tasvir edilen nesnelerin-
objelerin alınyazısı tabakası; sembol ve benzetme özellikleriyle kendini 
gösterebilmektedir. “Serhaddimize kal‘a bizim hâk-i bedendir. / Osmanlılarız 
ziynetimiz kanlı kefendir. (…) Kan ile kılıcdır görünen bayrağımızda / (…) Her 
gûşede bir şîr yatar toprağımızda.” dizelerindeki semboller ve benzetmeler; vatan 
için candan geçen her Osmanlı’nın aslan gücünde, kale gibi birer uç beyi sayılan 
vatan evlatlarına sahip oluşuna ve bunun bir zincir olarak devamına işaret eder. 
Ecdadın vatan sınırları için mücadelesinde gazi olmasının, şehit olmasının 
gösterişini, bir kahramanlık madalyası edasında sunulan “kanlı kefen”de 
sembolleştirir. Vatan sınırı için çarpışan fert, birer sınır kalesidir, uç beyidir. 
Namık Kemal bu durumu; “Biz oturduğumuz yerlerin her taşı için bir cevher-i can 
verdik. Her avuç toprağı nazarımızda o yola feda olmuş bir kahramanın yadigâr-ı 
vücududur” Milletin alınyazısında vatan düşüncesi, vatan sevgisi en kıymetli 
yerdedir. Vatan Şarkısı’nın bazı dizelerinde yapılan benzetmeler, fert-millet-vatan 
ilişkisindeki birliği ve ecdadın bu birlik düzenindeki tarihsel eylemlerine 
göndermeler yapar. Vatan demek, millet demektir, birlik demektir. “Vatan, milletin 
varlığına dâhil bir unsurdur. Bizim ferdî varlığımızla vatan arasında bir “cevher 
birliği” vardır. Vücudumuzun mayası vatan toprağından yoğrulmuştur.” (Kaplan, 
2002: 43). Vatan Şarkısı’nda merkez değer olan “vatan”, “Osmanlı” yönüyle de ele 
alınmıştır. Vatan için kavga eden, savaşan ve şehit olarak nam alan Osmanlı, fert-
birey-vatandaş anlamlarında kullanıldığı gibi bir devlet adı, vatan adı olarak da 
kullanılmaktadır. Namık Kemal’de Osmanlılık düşüncesi; vatan, millet 
gerçeklikleri bakımından geniş bir çerçeve sunar.  

“Onda Müslümanlık, Osmanlılık, Türklük, Meşrutiyet, Müsavat ve Garplılık 
fikirleri bir kaos hâlinde hemen hepsi de zinde olarak yaşamaktadır.” (Karatay, 
1941: 11). Vatan Şarkısı’nın üçüncü beşliğinin ilk üç dizesi; “Osmanlı adı her 
duyana lerze-resândır; / Ecdadımızın heybeti ma‘ruf-ı cihandır / Fıtrat değişir 
sanma! Bu kan yine o kandır.” bu anlamda birer örnektir. Şairin Osmanlı-ecdâd 
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vurgusunda Türklüğe ve Türk vatanına göndermeleri de mevcuttur. Onun Osmanlı 
Tarihi adlı eserindeki “Temiz Osmanlı soyunun aslı olan kayıhanlı aşireti… Oğuz 
Türkmenlerinin bir şubesidir.” Sultan Osman gibi, vücudu ile bütün insanlığın 
övünmesi gereken, yüksek iradeli bir büyük: Osman, Ertuğrul oğlusun / Oğuz 
Kayı-Han neslisin sözleriyle hem Oğuz’a hem Kayı-Hanlı’ya mensup oluşunu bir 
iftihar vesilesi saymıştır.” (Banarlı, 1947: 41). Türk / Oğuz Kayı boyunun Bilecik-
Söğüt bölgesinde bir beylik kuruşu ve bu beyliğin bir dünya devletine dönüşmesi 
düşünüldüğünde, Namık Kemal’in vatan düşüncesinde Türklük ve Anadolu’yu geri 
plana atmadığı anlaşılmaktadır.   

Aydın sanatçı; “…şiir ve edebiyatın, toplum, insan ve sosyal yaşamla 
bağlarının sağlam olmasından yanadır. Bu yüzden de şiirde kendi milletinin 
değerleri peşinde koşar.” (Şahin, 2010: 4). Vatan Şarkısı’nda merkez değer olan 
“vatan”ı tamamlayan kavramlar, özünde bütün bir Türk tarihinin anahtar 
kavramlarıdır. Şehadet, serhat, kan, kılıç, ecdâd, toprak, cennet; Türk tarihinde, 
İslamiyet’in kabulünden önce de kutsal sayılan kavramlardır. Gök Tanrı inancında; 
şehadet adıyla anılmasa da vatan uğruna can vermek, bu uğurda ölenlerin uçmağa 
gittiklerine inanç, kan dökmek, silahın kutsallığı, atalara saygı ve onlara layık olma 
isteği, vatan toprağının ve sınırlarının kutsallığı konuları; biraz önce belirttiğimiz 
kavramlarda sembolleşmiştir. Mete Han’ın, düşmanın bazı isteklerini kabul edişini, 
ancak vatan toprağının tek taşını bile vermemek için savaşmasını; Orhun 
Abideleri’nde Bilge Kağan’ın Bumin Kağan, İlteriş Kağan gibi atalarına layık 
olmak için mücadelesini ve Türk halkını uyarmasını bu anlamda düşünebiliriz. 
İslamiyet’in kabulünden sonra da vatan için kan dökmek, gazi olmak, şehit olmak 
kutsal bir eylemdir. Kuran-ı Kerim’de yer alan Âl-i İmrân suresinde (3/169-170) ve 
Hazreti Peygamber’in hadislerinde, şehitlerin sorgusuz sualsiz cennete gidecekleri 
söylenmiştir. Bu sebeplerle “Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz / Osmanlılarız 
cân veririz, nâm alırız biz” diyen Namık Kemal; vatan için şehit olmaktan 
duyulacak iftiharı, ataları da hatırlatarak vurgular. Bu sebeple Türklerin-
Osmanlıların alınyazısı; büyük bir vatanseverlik duygusuyla vatan için büyük 
fedakârlıklar yapmak, gerektiğinde can vermektir. “Fıtrat değişir sanma! Bu kan 
yine o kandır.” Dizesi, bu alınyazının, kutsal değerlerin toplandığı ve yayıldığı 
tarihsel hareketin kristal dizesidir. 

Vatan Şarkısı; dramatik şiir türü içerisinde tiyatro görselliğini hissettirici 
özellikler taşıyan, okuyucunun, dinleyicinin okuma, dinleme sırasında 
canlandırmalar yapabileceği bir Namık Kemal şiiridir.  “İnsanı ağlatır, güldürür, 
vicdanı açar, tenvir eder, tathîr eder.”  İfadesini kullandığı tiyatronun, millî ahlâkla 
beraber düşündüğü millî tarihi bilinçlerde aydınlatıcı bir görev için 
kullanılabileceğini vurgulayan aydın sanatçı, Vatan Şarkısı’nda şiir ve tiyatroyu 
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adeta iç içe geçirmiştir. Kahramanlığa vurgu yapılan bir eser olduğu için de 
Aristoteles’in şiir sanatında en üstün saydığı destan şiiri ile trajik şiir özelliklerini 
gösterir. “Çünkü bunlar, insanın doğal eylemlerini en canlı ve en işlevsel şekilde 
kullanan formlardır.” (Dürüşken, 2020:269). Namık Kemal, vatan sevgisini, insan 
yaşamının çok güzel bir duygu eylemi olarak görmüştür. “Şîr-hârlar beşiğini, 
çocuklar eğlendiği yeri, gençler maişet-gâhını, ihtiyârlar kûşe-i feragatini, evlad 
vâlidesini, peder ailesini ne türlü hissiyât ile severse insan da vatanını o türlü 
hissiyât ile sever.”  İşte bu sebeple, şiirinde “Âmâlimiz, efkârımız ikbâl-i vatandır;” 
demiştir. Yine şiirdeki “Dünyâda ne bulduk ki ölümden kaçılsun.” dizesinin 
anlamını tamamlayan şehitlikten kâm almak, vatan için can verip nam almak; 
okuyucunun / dinleyicinin şiirin kahramanı için duyduğu acıma-üzüntü duygularını 
gurura yükseltir ve bir arınmayı (katharsis) sağlar. “Bu arınma beraberinde 
yenilenme, kendine gelme, canlanma da getirir.” (Dürüşken, 2020: 269). Vatan 
Şarkısı; Aristoteles’in, estetiğin ilk ana eseri sayılabilecek Şiir Sanatı yapıtında 
belirttiği özelliklere örnek olabilecek dizelere sahiptir ve bu yönüyle de belli bir 
estetiği hissettirir. Okuyucuda-dinleyicide vatan bilincini ve vatan sevgisini tazeler.  

3. SONUÇ 
Türk edebiyatındaki yenileşmenin, akla gelen ilk aydın sanatçılarından biri 

olan Namık Kemal, Batı tarzı edebî türlerin Türk edebiyatına yerleşmesinde önemli 
işler yapmıştır. Şiirden gazeteye pek çok edebî türde bunu açıkça görmek 
mümkündür. Şiir açısından değerlendirildiğinde; Namık Kemal’in bir parçası 
olduğu Tanzimat şiiri, Türk şiiri ve edebiyatı için dönüm noktasıdır. “Görüş, 
düşünüş tarzlarına varıncaya kadar tesir eden Tanzimat tabiatıyla Türk’ün şiirine de 
el attı. Bu eller işte Şinasiler, Nâmık Kemaller, Hâmitler, Fikretlerdir. Bunlar 
kocamış Türk klasiğine gençlik aşısı yapmaya koyuldular. Yani bunlar Türk klâsiği 
köküne Fransız şiirini aşıladılar. Bu aşı modern, Avrupakâri, bir şiir vücuda 
getirdi.” (Nur, 2017: 46). Ancak Namık Kemal’i sadece sanatçı yönüyle 
değerlendirmek, onun eserlerini tam çözümleyebilmek için yetersiz kalacaktır. 
Kendi döneminin ve Cumhuriyet kuşaklarının büyük işler yapmak için ilham 
aldıkları Namık Kemal, bilinç tazeleyici bir aydın sanatçıdır. Bu bakımdan, 
kendisinin “vatan” düşüncesi ve vatanseverlik duygusu önemli birer göstergedir.   

Çalışmamızda ele aldığımız, değerlendirmelerde bulunduğumuz Vatan 
Şarkısı; Namık Kemal’in hem vatan merkezli düşünce ve duygu dünyasının hem de 
Türk tarihinin Türk edebiyatında damıtılmış, kristizalize edilmiş sembol 
eserlerinden biridir. Millî tarih ve millî edebiyat konularında duyarlı olan ve 
toplumun millî tarih bilincini tazelemeyi, güçlendirmeyi amaçlayan sanatçı, Vatan 
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Şarkısı’nın merkez değeri “vatan”ı, herkesin anlayabileceği ve duyumsayabileceği 
bir tarzla işlemiştir. Bunun yanı sıra, eserin estetik bir değeri de vardır. 1860’lardan 
itibaren, şiirimize yeni değerler getiren aydın sanatçı, bu değerleri Vatan 
Şarkısı’nda bazı estetik özellikleriyle de işlemiştir. Şiirin ses yapısı, anlam birliği, 
şematik görüşleri ve sanat anlamındaki alın yazısı; onun bir marş tarzında, 
okuyucuları, dinleyicileri coşturucu ve bilinçlendirici özellikler taşımaktadır. 
Namık Kemal’in şiiri, edebî kişiliği kendi yaşamının bir özetidir. Hürriyet ve vatan, 
onun yaşamının iki sözcüklü karşılığıdır. Mehmet Kaplan, Namık Kemal’in en 
meşhur şiiri Hürriyet Kasidesi için “hayat şiiridir” der ve şöyle bir yorum yapar: 
““Hayat şiiri” onu yazanın bütün hayatı, dehası ve cemiyetin hayatı ile yakından 
ilgilidir.” (Kaplan, 2002: 46). Vatan Şarkısı da bu hayatı yaşatan; duygu, düşünce, 
estetik açısından tam bir Namık Kemal şiiridir. 
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ASUR DEVLETİ’NİN BABİL HÂKİMİYET 
POLİTİKASI 

Cebrail Yeşilçay 

Öz 
Bu çalışmada çivi yazılı kaynaklar ve arkeolojik bulgular incelenerek Asur 

Devleti’nin Babil hâkimiyet politikasını ortaya koymaya çalıştık. Mezopotamya bölgesinin 
güneyinde yer alan Babil, tarih boyunca önemli bir kent olmuştur. Babil, Güney 
Mezopotamya’dan başlayıp Zagros Dağları, Fırat Nehri’nden Suriye içlerine ve Akdeniz 
kıyılarına ulaşan ticaret yollarının kesişme noktasında yer almıştır. Babil tarihteki asıl 
önemini MÖ 1. binyılda kazanmış ve sahip olduğu jeopolitik konumdan dolayı 
Mezopotamya bölgesinde kurulan devletler tarafından hâkimiyet altına alınmak istenmiştir. 
Babil kentine hâkim olmak isteyen devletler içerisinde Asur Devleti de yer almıştır. Asur 
Devleti’nin Babil’e egemen olma isteğinin temel nedenleri arasında Basra Körfez’i 
ticaretine hâkim olmak, Güney Mezopotamya’dan yayılan ticaret yollarını elinde 
bulundurmak ve Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerine gerçekleştirdiği seferler esnasında 
güney sınırlarını güvence altında tutmak istemelerini sayabiliriz. Bu nedenlerden dolayı, 
Asur Devleti sürekli olarak Babil’i kontrol altında tutmak istemiştir. Asur kralları 
Babil’deki egemenliklerini savaşlar, anlaşmalar ve kral aileleri arasında yapılan evlilikler 
ile sürdürmek istemişlerdir. Asur Devleti’nin uyguladığı bu hâkimiyet politikası bazı 
dönemlerde başarılı olurken, bazı dönemlerde ise başarısız olmuştur. Asur Devleti’nde yeni 
bir kralın başa geçmesi sonucunda Babil hâkimiyeti için uygulanan politikalarda farklılıklar 
ortaya çıkmıştır. Asur Devleti’nin imparatorluğa dönüşmesi farklı politikaların 
uygulanmasında etkili olmuştur. Asur Devleti, her ne kadar imparatorluk hâlini almışsa da 
Babil egemenlikleri süreklilik kazanmamış ve Babil’i Asur topraklarına dâhil edip 
doğrudan kontrol etmekten çekinmişlerdir. Çünkü Babil’in sahip olduğu kültürel zenginlik 
içerisinde asimile olup kendi kültürlerini kaybetmekten korkmuşlardır. Bu yüzden Asur 
kralları Babil’i kontrol altında tutabilmek için farklı yöntemler uygulamışlardır. Bu 
yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür; Babil’i yerel bir yönetici aracılığıyla 
yönetmek, Asur’dan yönetici atamak, Veliaht Prens ile yönetmek ve Asur kralının farklı bir 
isim ile kendisini Babil kralı ilan ederek yönetmesi. Ancak Babil kentinin sahip olduğu 
kadim kültürel kimlik ve Asur Devleti’ne karşı Babil’i destekleyen Elam gücü, Asur 
krallarının emellerini gerçekleştirmelerine engel olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Asur, Babil, Egemenlik. 
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BABYLONIA DOMINATION POLICY OF THE ASSYRIAN STATE 
Abstract 

In this study, we tried to reveal the Babylonia domination policy of the Assyrian State 
by examining the cuneiform sources and archaeological findings. Babylon, located in the 
south of the Mesopotamian region, has been an important city throughout history. Babylon 
was located at the intersection of trade routes that started from Southern Mesopotamia and 
reached the Zagros Mountains, the Euphrates River, into Syria and the Mediterranean coast. 
Babylon gained its real importance in history in the 1st millennium BC and due to its 
geopolitical position, it was desired to be dominated by the states established in the 
Mesopotamian region. The Assyrian State was among the states that wanted to dominate 
the city of Babylon. Among the main reasons for the Assyrian State's desire to dominate 
Babylon, we can count that They want to dominate the Persian Gulf trade, to hold the trade 
routes spreading from Southern Mesopotamia. And to secure their southern borders during 
the campaigns they made to Anatolia and the Eastern Mediterranean regions. For these 
reasons, the Assyrian State wanted to keep Babylon under control. Assyrian kings wanted 
to maintain their dominance in Babylon through wars, agreements and marriages between 
royal families. While this domination policy implemented by the Assyrian State was 
successful in some periods, it was unsuccessful in other periods. As a result of a new king 
coming to power in the Assyrian State, differences emerged from the policies applied for 
the Babylonia domination. The transformation of the Assyrian State into an empire was 
effective in the implementation of different policies. Although the Assyrian State became 
an empire, Babylonian sovereignty did not gain continuity and they refrained from directly 
controlling Babylon by including it in Assyrian lands. Because they were afraid of losing 
their own culture by assimilating in the cultural richness of Babylon. Therefore, the 
Assyrian kings applied different methods to keep Babylon under control. It is possible to 
list these methods as follows; To govern Babylon through a local administrator, to appoint a 
ruler from Assyria, to manage with the Crown Prince, and the Assyrian king to rule by 
declaring himself king of Babylon with a different name. However, the ancient cultural 
identity of the city of Babylon and the power of Elam, which supported Babylon against the 
Assyrian State, prevented the Assyrian kings from realizing their ambitions. 

Keywords: Mesopotamia, Assyria, Babylonia, Domination. 

1. GİRİŞ 
Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki bölgeyi temsil eden Mezopotamya, milattan 

önceki yıllarda üç büyük kültür olan Sümer, Babil ve Asur kültürlerinin oluşmasını 
sağlamıştır (Jursa 2015: 8). Fırat Nehri klasik yazarlar tarafından Euphrates, Dicle 
Nehri ise Tigris olarak adlandırılırken, Arapça eserlerde al-Furat ve Dicle olarak 
geçmektedir (Sevin, 1991: 2). Mezopotamya bölgesinin sınırlarını doğuda Zagros 
Dağları, batıda Suriye Çölü ve Ürdün Vadisi’nden kuzey yönünde Lübnan ve 
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Suriye’ye doğru uzanan hat, kuzeyde Toros Dağları ve güneyde Basra Körfezi 
oluşturmaktadır. Günümüzde ise bu bölge İran ve Irak sınırları içerisinde yer 
almaktadır (Mieroop, 2006: 25; Watson, 2014: 89). Bu sınırlar içinde kalan bölge 
yaklaşık 120.000 kilometrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Bu alan doğuda İran ve 
kuzeyde ise yüksek dağlar tarafından hilali anımsatan bir şekilde kuşatılmıştır 
(Reyhan ve Cengiz, 2015: 21). 

Mezopotamya başlangıçta tek bir isme sahip olmadığı için bölgede oturan 
halklar tarafından farklı isimlerle anılmıştır (Memiş, 2017: 5). Zaman içerisinde 
Mezopotamya’nın güneyi Sümer ve devamında Babilonya, kuzeyi ise Asur Ülkesi 
olarak adlandırılmıştır (Köroğlu, 2013: 12). Antik yazarlar tarafından 
Mezopotamya bölgesinin tanımında Bağdat kenti önemli bir yere sahiptir. Çünkü 
Bağdat Dicle ve Fırat nehirlerinin birbirine en çok yakın aktığı konumda 
bulunmaktadır. Böylece Mezopotamya’yı Bağdat kentinin kuzeyinde iki nehir 
arasında yer alan bölge olarak gösterirken, Bağdat’ın güneyinde kalan bölgeye de 
Babilonya ismi ile belirtmişlerdir. Mezopotamya ve Babilonya bölgeleri İslam 
coğrafyacıları tarafından El Cezire ve Irak-i Arab olarak adlandırılmıştır. Bu 
ayrımlar daha sonraki zamanlarda Yukarı Mezopotamya-Aşağı Mezopotamya ya 
da Kuzey Mezopotamya-Güney Mezopotamya şekline dönüşmüştür. Bu ayrımın 
yapılmasındaki temel neden ise coğrafi, iklim, nüfus yapısı ve sosyoekonomik 
bakımdan birbirlerinden farklı bölgeler olmasından kaynaklanmaktadır (Gökçek, 
2015: 15). 

 
Harita 1. Eski Mezopotamya Haritası. 
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Kuzey Mezopotamya bölgesi dağlık ve karasal bir iklime sahip olduğundan 
kışlar sert geçer (Liverani, 1979: 306). Kuzey Mezopotamya bölgesinin yağmur 
alanında yer alması, doğal çayır bölgesi oluşturmakta ve tahıl ürünleri için oldukça 
uygun bir bölge oluşturmaktadır (Oates, 1968: 4). Fırat ve Dicle nehirlerinin debileri 
yüksek olduğundan tarımsal faaliyetlerde nehirlerden yararlanılamamaktadır. 
Böylece tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için genellikle yağmura ihtiyaç 
oluşmaktadır. Bölgenin dağlık olması geçim kaynağını tarımdan çok hayvancılığa 
sevk etmiştir. Bunun yanında Kuzey Mezopotamya bölgesi taş, kereste ve maden 
kaynakları bakımından Güney Mezopotamya’ya kıyasla oldukça zengindir 
(Gökçek, 2015: 16). 

Güney Mezopotamya bölgesi ise kuzeye göre oldukça farklıdır. Dicle ve Fırat 
nehirlerinin taşıyıp Basra Körfezine döktüğü alüvyonlarla sonradan oluşmuştur 
(Liverani, 1979: 306). Alüvyonlar ile sonradan oluştuğu için bölge, taş, kereste, 
bakımından oldukça fakirdir (Bertman, 2003: 186; Watson: 2014: 117). Böylece 
Kuzey ve Güney Mezopotamya bölgeleri arasında belirgin özellikler oluşmuştur 
(Özçelik, 2010: 30). İlk olarak bölge Sümer ve Akkad olarak anılırken, antik 
dönemlerde Babil kentine atıfta bulunularak Babylonia adını almıştır (Sevin, 1991: 1). 

Mezopotamya’nın sahip olduğu coğrafi durum, bölgenin eski tarihinde önemli 
bir role sahiptir. Bölgede yaşayan insanlar ile bölgeye göç ederek kendi 
egemenlikleri altına almak isteyenler arasında sürekli bir savaş durumu kaçınılmaz 
olmuştur (Diakov, Kovalev, 2014: 82). Heterojen bir yapı kazanması sonucu 
bölgede istikrarlı merkezi devletlerin kurulmasına engel olmuş ve kurulan kent 
devletleri sürekli el değiştirdiği için kent ve bölge isimlerinin güç sahibi olan 
topluluklar tarafından değiştirilmesi süreklilik kazanmıştır (Reyhan ve Cengiz, 
2015: 22). 

2. BABİL KENTİ’NDE ASUR HÂKİMİYETİ 
Asur, Kuzey Mezopotamya’da yer alırken Babil Güney Mezopotamya’da yer 

almaktadır (McCall, 2017: 9). Asur Devleti’nin Babil’i istila etmesinde dini-politik 
nedenlerin yanında, Asur sınırlarının genişletilmesi ve kralların kişisel istekleri de 
bulunmaktadır. Ayrıca coğrafi olarak güney sınırlarını güçlendirmek ve Babil’den 
yayılarak devam eden ticaret yollarına sahip olmak vardır. Bu ticaret yolları: Basra 
Körfezi etrafında, Zagros Dağları boyunca olan yol, yukarı Fırat Nehri’nden Suriye 
içlerine ve Akdeniz boyunca olan ticaret yolu ve Arap Yarımadası’na ulaşan 
yollardır (Brinkman, 1979: 229). Bunun yanında Asur Devleti’nin Anadolu üzerine 
olan genişleme politikasından dolayı güney sınırlarını sürekli güvenli tutmasını 
gerektirmekteydi. Çünkü Babil eski dönemlerden beri bir kültür merkezi olmuş ve 
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böylece Asur Devleti’ni kültürel yönden etkilemesinin yanında siyasi olarak da 
tedirgin etmekteydi (Gökçek, 2015: 102). 

Bu sebeplerden dolayı Asur Devleti MÖ 2. binyılların sonundan itibaren Babil 
sınırını sürekli olarak emniyette tutma politikasına sahip olmuştur. Asur Devleti 
krallarından I. Adad-nirari’nin (MÖ 1307-1275) Asur Devleti’nin sınırlarını 
genişlettiği dönemde Babil ile sınır güvenliğini sağlamaya dayalı bir anlaşma 
yapılmıştır. Bu anlaşma geçerliliğini I. Tukulti-Ninurta (MÖ 1244- 1208) 
dönemine kadar sürdürmüştür (Khurt, C.1, 2013: 466). I. Adad-nirari fethettiği 
bölgeleri tanımlarken Lubdi kasabası ve Rapiqu bölgesinden Eluhat’a kadar olan 
bölgeleri belirtmiştir. Lubdi, Kerkük’e yakın bir konumda ve Asur ile Babil 
bölgeleri arasında bir kale olarak sınırı belirlemektedir. Asur kralının bu sınır 
hattını belirlemesinden de izlediği politika anlaşılmaktadır (Saggs, 1984: 46). 

I. Tukulti-Ninurta (MÖ 1244- 1208) dönemine gelindiğinde Asur ile Babil 
arasındaki barış hâlâ devam etmekteydi. Fakat Asur kaynaklarına göre bu barışı 
bozan, ihlal eden ilk olarak Babil kralı IV. Kaştiliaş’ın Asur sınırları içlerine 
gerçekleştirdiği akınlar olmuştur. Asur kralı tekrar barışı sağlamaya çalışmışsa da 
Babil kralının böbürlenmesi kendisine savaştan başka seçenek bırakmamıştır. Bu 
karşılaşma sonucunda Asur Devleti savaştan galip çıkmış, Babil ve büyük 
tapınakları yağmalanmış ve Babil kralı zincirlenerek esir alınıp Asur’a 
götürülmüştür. Babil bu savaş sonucunda yedi yıl boyunca yöneticiler tarafından 
yönetilmiştir (Saggs, 1984: 52). Savaşın sonuçları Babil kroniklerinde 
görülmektedir (Gökçek, 2015: 102). Savaş sonucunda ganimet olarak Babil’den 
alınıp Asur’a götürülen mallar arasında Tanrı Marduk’un heykeli de bulunmaktadır 
(Köroğlu, 2013: 135; Memiş, 2017: 157). I. Tukulti-Ninurta’nın kazanmış olduğu 
zafer Asur saray yazıtlarında şöyle anlatılmaktadır: 

“Büyük tanrılar Asur, Enlil ve cennet ve dünyanın kraliçesi, ordumun başında 
yürüyen İştar’ın yardımıyla Kardunyaş (Babil) kralı Kaştilyaş’ı savaşa 
yanaştırdım. Ordularını yenilgiye uğrattım ve savaşçılarını yok ettim. Savaşın 
ortasında Kassit kralı Kaştilyaş’ı yakaladım ve ayaklarımla onun kibirli boynunun 
üzerine bastım. Beyim Asur’un huzuruna onu bir esir gibi getirdim. Aşağı denize 
doğan güneşi topraklarıma sınır yaptım (ve böylece) Sümer ve Akad topraklarının 
beyi oldum”. 

Ayrıca Asur kralının Asur kenti yerine yeni bir kent olarak inşa ettiği Kar-
Tukulti-Ninurta kenti ile ilgili olarak işlediği metinlerde Babil zaferine de yer 
vermiştir. Kral bu zaferini farklı iki paragrafta şöyle anlatmaktadır: 

“Büyük tanrıların koruması altında Asur, Enlil, Şamaş, Sin, dünya ve cennetin 
kraliçesi İştar’ın yardımıyla Kardunyaş kralı Kaştilyaş’ı savaşa zorlarım, 
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ordularını dağıttım, savaşçılarını öldürdüm. Savaşın ortasında Kassit hükümdarı 
Kaştilyaş’ı kendi ellerimle yakaladım. Üstünü soydum ve tutsak ettim”. 

“Kardunyaş kralını savaşa zorladım. Ordularının dağılmasına sebep oldum. 
Bu savaş sırasında Kassit kralı Kaştilyaş’ı yakaladım. Yalın ve çaresiz bir şekilde 
onu Asur’a getirdim. Tüm Sümer ve Akad’ı egemenliğim altına aldım. Gönlümün 
keyfi ve gücüme göre onları yönettim” (Gökçek, 2015: 103). 

Kralın anlattığı yazıtlardan da anlaşıldığı üzere Babil ilk kez I. Tukulti-
Ninurta zamanında Asur Devletinin egemenliği altına girmiş ve Babil’in kraliyet 
unvanlarını da I. Tukulti-Ninurta almıştır. Ancak Asur Devletinin Babil hâkimiyeti 
uzun sürmemiştir, -yukarıda belirtildiği gibi yedi yıl devam etmiştir-. Ayrıca Asur 
Devleti, Babil’i merkezi idare bölgesi olarak kullanmamış, sadece denetim altında 
tutmayı amaçladığı için Asur menfaatini güden kukla yöneticilerle Babil’i 
yönetmeye çalışmıştır. Bu da Babil hâkimiyetinin kısa sürmesinde etkili olmuştur. 
Asur Devleti’nin bu dönemdeki Babil hâkimiyeti ilk olarak 7 yıl kadar sürdüğü 
düşünülmekteydi. Ancak Babil hâkimiyetinin zaman dilimi 7 yıl değil aksine 32 yıl 
sürdüğü kabul edilmektedir. Asur Devletinin Babil üzerindeki egemenliğine, 
Babil’in güneyine yerleşmiş Babil hükümdarı Adad-şuma-usur (MÖ 1216-1187) 
tarafından düzenlenen güçlü bir isyan ile son verilmiş ve savaşta yeni Asur kralı 
Enlil-kudurri-usur’u yenerek esir almıştır (Khurt, 2013a: 467). 

I. Asur-dan (MÖ 1179-1134) Asur tahtında kalan en uzun kral olmasına 
rağmen, onun döneminde Asur siyasi ya da askeri seferlere çıkmadan birleştirici bir 
dönem geçirmiştir. Bu barışçıl dönemin etkisinden dolayı Babil ile sadece küçük 
bir sınır çatışması meydana gelmiş ve bu da muhtemelen yerel bir hadise 
olduğundan her iki devlet tarafından da büyük bir saldırı olarak belirtilmeye ihtiyaç 
duyulmamıştır (Saggs, 1984: 56). 

I. Tiglat-pileser (MÖ 1114-1076) dönemine gelindiğinde, Orta Asur 
Dönemi’nde Asur Devleti’nde Tukulti-Ninurta’dan sonra Asur kralı olan en güçlü 
kral olmuştur. Bu dönemde Asur Devleti yeni bir yükselme dönemi yaşamıştır 
(Gökçek, 2015: 111; Köroğlu: 2013: 136). I. Tiglat-pileser Anadolu ve Kuzey 
Suriye seferleri sonucunda bölgedeki en güçlü devlet olmuştur. Ancak güneyde, 
Babil’e karşı istediği zaferleri elde edememiş ve Babil kralı I. Nebukadnezzar’a 
(MÖ 1126-1105) karşı yaptığı savaşı kaybetmiştir (Gökçek. 2015: 117). I. Tiglat-
pileser Babil üstünlüğünü, Babil kralı olan Marduk-nadin-ahhe (MÖ 1098-1081) 
döneminde ele geçirmiştir. Babil’e karşı yapılan savaş sonucunda Asur Devleti 
Babil, Opis ve Dur-Kurigalzu gibi önemli yerleri ele geçirmesi sonucunda güney 
sınırlarını emniyete alabilmiştir (Khurt, 2013a: 473). 
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Ancak Suriye’den hareketlenen Arami akınları sonucunda Asur Devleti 
sarsılmış ve kralın ölmesi ile Orta Asur Dönemi’nin sonu gelmeye başlamıştır. I. 
Tiglat-pileser’den sonra Asur kralı olan Ašur-bel-kala (MÖ 1073-1056) Babil’e 
karşı savaşmak yerine kendisinin atadığı Babil kralı Ada-apla-iddina (MÖ 1069-
1048) ile anlaşma yapmıştır. Bu anlaşma şartlarını kızıyla yaptığı evlilik sonucunda 
sağlama almış ve güney sınırlarını emniyete almaya çalışmıştır (Khurt, 2013a: 
474). II. Adad-nirari (MÖ 911-891) döneminde Asur Devleti güney bölgesinde, 
Dicle’nin doğu bölgesi ile Fırat’ta sınır karakolları kurmuştur. Babil’in 
kuzeybatısında yer alan Hindanu ve Lake beylikleri ile ittifak sağlanmıştır. Böylece 
Babil üzerine akınlar başlatılmış, ancak istediği sonucu alamamıştır. Babil kralı 
olan I. Nabu-šuma-ukin (yaklaşık MÖ 895) sınırı Dicle Nehri’nin doğu kısmına 
kadar genişletmiş ve bölge Babil hâkimiyeti altına girmiştir. MÖ 891 yılında Asur 
ile Babil arasında barış yapılmış ve iki devlet arasında evlilikler yapılarak barış 
süreci sağlama alınmış ve devamındaki 70-80 yılda bu dostluk süreci devam 
etmiştir (Khurt, 2013b: 135). II. Tukulti-Ninurta (MÖ 890-884) döneminde Asur 
ile Babil arasında devam eden müttefiklik sonucunda iki ülke arasında savaş ya da 
anlaşmazlık yaşanmamış, aksine Asur kralı MÖ 885’te çıktığı Zafer Yürüyüşü’nde 
Babil bölgesinde Dur-Kurigalzu ve Sippar’a gitmiştir (Khurt, 2013b: 136; Köroğlu, 
2013: 155). 

III. Salmanassar (MÖ 858-824) Babil ile devam eden anlaşma gereğince, 
Babil kralı Marduk-zakir-šumi’nin (MÖ 854-819) tahta çıkacağı dönemde 
kardeşinin kendisine karşı durması sonucu III. Salmanassar Babil kralına yardım 
etmiş ve anlaşma şartlarını yerine getirmiştir (Cancik-Kirschbaum, 2004: 81). Bu 
yardım sonucunda Babil’deki ayaklanmayı kısa sürede bastırmış ve Babil, 
Borsippa ve Kutha kentlerindeki büyük tapınaklara ziyaretlerde bulunmuştur. 
Ziyaretleri sırasında halk tarafından karşılanarak ağırlanmıştır. Asur kralı da buna 
karşılık bölgedeki bazı Arami ve Kalde kabilelerini yağmalamış ve Babil’e olan 
saygısını göstermiştir. Dostluk gösterisinden sonra Asur ve Babil arasında bir 
anlaşma daha yapılmış ve bu dostluk durumu III. Salmanassar tarafından tahtının 
kaidesinde yapılan bir kabartma ile taçlandırılmıştır (Khurt, 2013b: 145). Ayrıca 
III. Salmanassar’ın bu seferi bir boğa üzerindeki yazıtta da yer almaktadır. 
Kitabede Babil seferi şöyle geçmektedir: 

“Babil’e sefer ettim, Babil, Borsippa ve Kutha’da kurban kestim. Sonra 
aşağıya Kalde memleketine indim. Onların şehirlerini zapt ettim. Acısu’ya (Basra 
Körfezi) kadar indim. Dakuri oğullarından Adini’den ve Ukani oğlu Muşallim-
Marduk’tan haraç aldım” (Memiş, 2017: 160). 

III. Salmanassar’den sonra Asur tahtına geçen V. Şamşi-Adad (MÖ 823-811) 
döneminde Asur’da karışıklıklar meydana gelmiş ve V. Şamşi-Adad’ın kral 
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olmasına karşı çıkanlar olmuştur. Bu iç karışıklık dönemi 4 yıl boyunca devam 
etmiş ve Babil kralı Marduk-zakir-şumi’nin V. Şamşi-Adad’a verdiği destek 
sayesinde Asur kralı tahta geçebilmiştir (Cancik-Kirschbaum, 2004: 80). Babil 
kralı, III. Salmanassar’ın kendisine gösterdiği yardımı karşılıksız bırakmamış ve 
aralarında yapılan anlaşma hükümlerine uymuştur. Ancak MÖ 814 yılında Babil’de 
çıkan karışıklıklardan dolayı, Asur kralı V. Şamşi-Adad’da anlaşma sonucunda 
kendisine düşen pay olarak Babil’e yardımda bulunmuştur (Khurt, 2013b: 147, 
261). 

Babil kralı bu yardımına karşılık iki devlet arasında yapılan anlaşma 
maddelerinin Babil’in çıkarlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini istemiştir. 
Asur kralından “kral” olarak bahsedilmemesi Asur Devleti’nin bu düzenleme ile 
küçük düşürülmesi sonucunda Asur ve Babil arasındaki anlaşma gölgeye 
düşmüştür. Ancak Asur Devleti’nin Babil’e saldırmasının temel nedeni belli 
değildir (Khurt, 2013b: 147; Gökçek, 2015: 152; Cancik-Kirschbaum, 2004: 82). 
Asur Devleti Babil’e saldırdığında Babil kralı Marduk-balatuibi ölmüş ve yeni 
Babil kralı Marduk-balassu-ikbi olmuştur. Asur kralı V. Şamşi-Adad Babil’e karşı 
yaptığı saldırı sonucunda kazandığı zaferi kayıtlarda şöyle anlatmaktadır: 

“13.000 askerini kılıçtan geçirdim. Kanlarını, kentlerinin meydanlarından 
nehir suyu gibi akıttım. Askerlerin cesetlerini üst üste yığdım… Onun (Babil 
kralının) krallık yatağını ve koltuğunu, saraylarındaki hazinelerini, mallarını, 
tanrılarını ve saraylarındaki her şeyi ve sayamadığım birçok şeyi götürdüm. Tutsak 
aldığım askerlerini yurdumun askerlerine çekirge gibi dağıttım. Kenti yakıp yıktım, 
harabeye çevirdim” (Oates, 2005: 117). 

Asur Devleti’nin Babil saldırısı sonucunda, Asur kralı Dur Papsukkal ve Der’i 
ele geçirmiş, Der kentinin tanrılarını almış ve Babil kralını esir etmiştir (Khurt, 
2013b: 261). Babil, Asur tarafından yapılan bu saldırıdan sonra yaklaşık 12 yıllık 
karanlık bir dönem geçirmiştir. Asur kralı V. Şamşi-Adad “Sümer ve Akad Kralı” 
unvanını kullanarak bütün ülke üzerinde hak iddia etse de Asur kralı fazla 
yaşamadan ölmüş ve yerine III. Adad-nirari (MÖ 810-783) Asur tahtına geçmiştir 
(Gökçek, 2015: 152). 

III. Adad-nirari döneminde Asur ile Babil ilişkilerinde normalleşme durumları 
gözlemlenmektedir. Bu dönemde Asur kralı Babil’den sürgün edilen halkı ülkeye 
geri göndererek harabe durumundaki Babil’in normalleşmesi amacını taşıyarak 
bazı kült yapılarının yeniden inşasını sağlamıştır. Ayrıca Babil kralı olarak kabul 
edilen Asur kralı; Babil, Borsippa ve Kutha kentlerinde tanrıların kutsal 
yemeklerinden sadece Babil krallarına gönderilen kırıntıları Asur kralına 
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göndermiş ve yerli halktan Asur’da olduğu gibi düzenli vergiler almıştır. Asur kralı 
yaptığı bu normalleşme hareketlerini şu şekilde anlatılmaktadır: 

“Kaçırılan insanları [geri] getirdi ve [ve?] onlara gelir, düzenli bağış (ve) 
arpa tayını bağladı. Assur (ve) Karduniaş (yani Babil) halkları birleşmişlerdi” 
(Khurt, 2013b: 263). 

Asur kralı, Babil tapınaklarına yaptığı ziyaretleri Babil kralı olarak yapmış ve 
adaklar sunmuştur. Bu hâkimiyet Eşzamanlı Tarih’te Babil nazarında doğru ve adil 
bir yönetim olarak belirlenmiştir: 

“İleride Akkad’da (yani Babil) ün kazanmak isteyen bir prens [kendi] 
zaferlerini yazsın. Sürekli bu stele [dönsün?] ve [ona baksın?] ki unutulmasın. 
Bırakın… Vezir (oraya) [kazılmış?] ne varsa kulak kabartsın. Asur’a düzülen 
övgüler [sonsuza] dek sürsün. Sümer ile Akkad’ın suçu dört bir yandaki (yani 
dünyanın) yabancı topraklarda dillensin” (Khurt, 2013b: 263). 

III. Tiglat-pileser MÖ 744’de Asur tahtına geçtiğinde Asur’un batıdan Suriye 
içlerine olan ticaret yolu Urartular, güneyden Babil etrafında olan ticaret yolları da 
Aramiler ve Kaldeliler tarafından engellenmişti. III. Tiglet-pileser ilk olarak 
güneye hareket etmiş Aramiler ve Kaldeliler’e karşı sefer düzenlemiştir. Fakat 
Babil’i ilhak etmemiş, bunun yerine Babil kralı Nabu-nasir’i (MÖ 747-734) 
tahtında bırakmış ve bölge üzerinde sembolik kral olarak varsaymıştır. Böylece 
Babil problemleri ile uğraşmaktan uzak durmuş, merkezi hükümetini 
güçlendirmeye yönelmiştir (Brinkman, 1979: 229; Cancik-Kirschbaum, 2004: 85). 
Asur kralı “Sümer ve Akad Kralı” unvanını kullanmış ve Babil üzerindeki 
egemenliğini de göstermiştir (Köroğlu, 2013: 166). Bu sistem 13 yıl boyunca 
devam etmiş ve sonrasında Babil kralının ölmesi ile yerine veliaht oğlu Nadin-
šum-ukin geçmiş ve Babil tahtına sadece bir ay hükmedebilmiş ve sonrasında 
isyanlar çıkmıştır. İsyanların sonucunda Babil kralının veliaht oğlu Nadin-şum-
ukin öldürülmüştür. Ortaya çıkan iki isyan sonucunda Kaldeli Mukin-zeri Babil 
tahtına geçmiştir. Diğer Kaldeli kabilelerin yardımları ile Mukiz-zeri Asur 
ordusuna karşı 3 yıl boyunca tahtta kalmıştır. Fakat Mukin-zeri’nin Tiglet-Pileser 
tarafından yenilmesinden sonra Tiglet-Pileser sembolik krallıktan vazgeçip 
kendisini Babil kralı olarak göstermiştir (Brinkman, 1979: 229). III. Tiglat-
pileser’in kendini Babil kralı olarak ilan etmesi Tevrat’ta da geçmekte ve Asur 
kralı, kendisine Pul ismini vererek Babil kralı olduğunu belirtmiştir (Tevrat, 2010: 
II. Krallar, Bap 15: 19). Böylece MÖ 729-727 yıllarında Babil’de önemli bir yer 
tutan Yeni Yıl Şenlikleri kutlanmış, Asur kralı Asur ile Babil’i tek bir çatı altında 
birleştirmiştir (Khurt, 2013b: 266). 
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Asur Devleti’nin sonraki Babil seferi Asur Kralı II. Sargon tarafından MÖ 
720 yılında olmuştur. Sargon MÖ 722 yılında Asur tahtına geçtiğinde, Kaldeli 
Merodah-Baladan MÖ 721 yılında Elam ile ittifak yapmış ve Asur’a karşı başarılı 
bir isyan gerçekleştirmiş ve Babil’i Asur Devleti’nin boyunduruğundan 
kurtarmıştır. Merodah-Baladan Asur Devleti’ne karşı başlatmış olduğu hareketin 
etkinliğini artırmak ve Asur Devleti’ne daha büyük zarar vermek için Elam kralı 
Ummanigaş ile ittifak kurmuş ve MÖ 720 yılında Der’de Asur Devleti’ne karşı bir 
savunma saldırısı başlatmıştır (Saggs, 1984: 92). Bu savaş sonucunda II. Sargon, 
yıllıklarında Elam kralı Ummanigaş’ın ordularını püskürttüğünü iddia etse de Babil 
kronikleri ise savaşın sonucunu farklı vermektedir. Babil kralı Merodah-Baladan’ın 
MÖ 710 yılına kadar bölgede hâkimiyet sağladığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak iki 
taraf da savaşta kesin biz zafer kazanamamıştır. (Saggs, 1984: 92; Gökçek, 2015: 
168). Ayrıca II. Sargon akıllı bir politika izleyerek Merodah-Baladan ile MÖ 720 
yılında bir anlaşma yaparak devlet içinde düzeni sağlamak için gerekli zamanı 
kazanmış ve 10 yıllık bir süre boyunca Elam ya da Babil meselelerinden uzak 
kalmıştır (Brinkman, 1979: 229; Khurt, 2013b: 156). Ancak MÖ 710 yılında, II. 
Sargon Babil-Elam ittifakını bölmek için Asur ordusunu Babil Elam sınırı arasına 
sokmuştur. İttifakı ikiye bölerek intikamını almak istemiş ve Babil’e gelecek olan 
Elam desteğini engellemeye çalışmıştır (Brinkman, 1979: 230). Asur kralı II. 
Sargon yıllıklarında bu savaşın başlaması ile bitmesinin aynı anda olduğunu, Elam 
kralının kaçmak istediğini ve buna engel olduğunu şöyle anlatmaktadır: “Merodah 
Baladan […] Babil’de Asur’un zaferini duyduğunda […] savaşın ortasında onu 
can korkusu bastı. O, kendisini destekleyen savaşçılarıyla birlikte gece vakti Elam 
yolunu tuttu. Elamlı Şutruk-Nahunte’den destek alabilmek için, kendi kraliyet 
mobilyalarını armağan olarak gönderdi: Gümüş bir yatak, taht, masa, yıkanma 
testisi, kendi gerdanlığı. Elamlı alçak, rüşveti kabul etti, ama benim askeri 
gücümden korktu; bu yüzden Merodah-Baladan’ın yolunu kesti ve Elama girmesini 
engelledi” (Bauer, 2015: 406). 

Yapılan bu savaşlar neticesinde Asur Devleti güney sınırlarını Babil 
hâkimiyetini sağlayarak emniyete almıştır (Gökçek, 2015: 169). II. Sargon böylece 
Babil’de sembolik kral göstermek yerine kendisini Babil kralı olarak ilan etmiştir 
(Brinkman, 1979: 230). Asur kralı bir süre Babil’de kalarak bölgede kargaşa 
çıkaran Arami ve Kalde kabilelerini dağıtarak devletin sınırlarını Basra Körfezi’ne 
kadar emniyete almıştır (Gökçek, 2015: 177). II. Sargon, Tiglat-pileser’in yaptığı 
gibi, MÖ 710-709’da Arami ve Kalde kabilelerini ele geçirdikten sonra bazılarını 
Gambulu yönetimine, bazılarını da Babil yönetimine dâhil etmiştir. Bu yönetim 
altına koyma girişimleri sonunda başarısız olmuş ve 10 yıllık bir süreç dolmadan 
bunlar Sanherib’e karşı savaşmışlardır (Brinkman, 1979: 232). Ayrıca komşu 
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devletler II. Sargon Babil’deyken elçiler göndererek Asur kralını tebrik etmişlerdir 
(Khurt, 2013b: 158). 

Asur kralı II. Sargon’un oğlu ve veliaht prens olan Sanherib (MÖ 705-680) 
tahta geçtiğinde babasından güçlü bir imparatorluk devralmıştır. Ancak Sanherib’in 
babası döneminde devlet işleri ile ilgilenmesi, devlet işlerine aşina olduğunu 
göstermektedir. Babasının ani ölümünden sonra Asur sınırları içinde ayaklanmalar 
başlamıştır. Bu ayaklanmalara Babil de dâhil olmuş ve Merodah-Baladan Babil’i 
tekrar ele geçirmek için harekete geçmiştir. Merodah-Baladan’ın en büyük 
destekçisi şüphesiz yine Elam Devleti olmuştur. Sanherib çıkan kargaşa karşısında 
güneye yönelerek Babil üzerine sefer düzenlemiş ve Kiş Ovası’nda Babil-Elam 
ittifakını yenmiştir. Yenilgiden sonra Merodah-Baladan tekrar Basra Körfezi’ne 
doğru kaçmıştır (Gökçek, 2015: 179-180). Sanherib bu seferini yıllıklarında şöyle 
anlatmaktadır: 

“İlk seferimde Babil kralı Merodah-Baladan’ı müttefiki Elam ordusu ile 
birlikte Kiş Ovasında yenmeyi başardım. Savaşın ortasında O (Merodah-Baladan) 
karargâhından vazgeçti ve tek başına kaçtı (böylece) hayatını kurtardı. Savaşın 
başlaması ile geride bıraktığı Savaş arabaları, atlar, dört tekerlekli atlı yük 
arabaları, katırları ele geçirdim. Babil’deki sarayına sevinçle girdim. Hazine 
odasını açtım: altın, gümüş, altın ve gümüş kapları, her çeşit değerli taşlar, limitsiz 
(sayısız) mal ve mülk, ağır vergi, haremi, (onun) saray adamları ve görevlileri, 
şarkıcıları, erkek ve kadın, bütün zanaatkârları, orada olduğu kadar, sarayının 
hizmetçileri, getirdim, yağma olarak saydım. Assur’un kudretiyle, efendim, 
Kaldenin duvarlı 75 güçlü kentini ve çevresindeki 420 küçük kenti, kuşattım, 
fethettim, ganimetlerini taşıdım. Erek, Nippur, Kiş, Harsagkalamma, Kutha ve 
Sippar’daki Araplar, Aramiler ve Kaldelileri nüfusu ile birlikte, isyancılar (yani 
günahkârlar), çıkarttım, ganimet olarak saydım. (martta) döndüğümde, Tu’muna, 
Rihihu, Idakku, Ubudu, Kibrê, Malahu, Gurumu, Ubulu, Damunu, Gambulu, 
Hindaru, Ru’ûa, Pukudu, Hamrânu, Hagarânu, Nabutu, Li’tâu, (itaatkar olmayan) 
Aramiler’i, hepsini, fethettim, 208.000 insanı, büyük ve küçük, erkek ve kadın, 
atlar, katırlar, eşekler, develer, sığır ve koyunlar, sayısız, yüklü bir ganimet, 
Assur’a götürdüm” (Luckenbill, 1968: 116-117). 

Sanherib Babil ittifakını yendikten sonra Babil’e yönetici olarak gönderdiği 
Bel-ibni, istenilen kontrolü sağlayamadığı için Babil tekrar kontrolden çıkmıştır. 
Sanherib, bunun üzerine ikinci bir Babil seferi yapmak zorunda kalmış ve sefer 
sonucunda Merodah-Baladan ölmüştür. Sanherib, Babil’e kral olarak oğlu Asur-
nadin-şumi’yi (MÖ 699-694) atamış ve bu sistem 6 yıl boyunca sorunsuz devam 
etmiştir (Olmstead, 1968: 258). 
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Asur kralı Babil’e karşı düzenlediği ikinci seferini yıllıklarında anlatırken 
zorlu coğrafi koşullar altında seferini gerçekleştirdiğini belirtmekte ve Bit-
Kilamzah’ı kaleye dönüştürerek duvarlarını güçlendirmiştir. Yıllıklarında bu 
seferle ilgili kısımda şöyle anlatmaktadır: 

“İkamet ettikleri yerde yıktım ve büyük yangın alevleri ile çevresinde döndüm 
ve Bit-Kilamzah’ı bir kaleye dönüştürdüm. Surlarını daha önceden olmadığı kadar 
güçlü yaptım ve oraya ellerimle fethettiğim bölgenin insanlarını yerleştirdim. 
Sisirtu ve Kummahlum, güçlü şehirler ve çevrelerindeki küçük şehirler Bit-Barrû 
bölgesi (lokasyonu) toplamını bölgelerinden kesitim ve onu Asur bölgesine 
(sınırına) ekledim. Elenzash kraliyet şehrine ve o bölgeyi kaleye dönüştürdüm. Eski 
adını değiştirdim, (yeni) adını Kar-Sanherib koydum. Fethettiğim bölgenin 
insanlarını içine yerleştirdim. Görevlim, Harher valisine teslim ettim. Böylece 
ülkemi genişlettim” (Luckenbill, 1924: 26-29). 

Fakat Babil olaylarının temel sebebinin önceki dönemlerde de olduğu gibi 
Elam olduğu kesindir. Elam Devleti bulduğu her fırsatta Babil ile ittifaklar 
yapmaktaydı. Sanherib bunu bildiği için doğrudan Elam üzerine sefere çıkmaya 
karar vermiş ve önemli hazırlıklara başlamıştır. O dönemde hem Asur hem de 
Babil donanma gücüne sahip olmadıkları için Sanherib Fenike’den gemiciler 
getirtmiş ve Fenikeli gemicilerden Ninive ve Til Basrip’te, Dicle ve Fırat 
nehirlerinin gemi için elverişli olduğu noktalarında, büyük gemiler yapmalarını 
istemiştir. Gemi ustalarının Fenikeli olması yanında mürettebatları da Tir, Sur ve 
İyonyalılar’dan oluşmaktaydı. Yapılan gemiler Dicle’den Opis’e indirilmiş, daha 
sonra yapılan makaralar üzerinde karadan Opis’ten Fırat Nehri’ne (Babil’deki 
Arahtuya) aktarılmıştır. Getirilen gemilere burada süvariler bindirilerek sefere 
dâhil edilmişlerdir. Sefer için düzenlenen kamp yeri nehirden iki saatlik mesafede 
olmasına rağmen, gelgitlerin oluşması sonucu kamp yeri sular altında kalmıştır 
(Olmstead, 1968: 290). Sanherib bu olayı şöyle anlatmaktadır: “Denizden dev 
dalgalar yükselip çadırıma kadar girdi. Beni tamamen sardılar ve adamlarım beş 
gün beş gece büyük gemilerde kafeste gibi kaldılar” (Narçın, 2008: 337). 

Sanherib’in bu hamlesine karşılık olarak Elamlılar Sippar’da Asur’a saldırmış 
ve Sanherib’in oğlu Assur-nadin-şumi Elamlılar tarafından esir alınarak MÖ 694 
yılında öldürülmüştür (Saggs, 1984: 102). Babil tahtına ise Kaldeli Muşezib-
Marduk geçmiştir. Muşezib-Marduk kurduğu geniş ittifak ile MÖ 691 ya da 690 
yılında Asur Devletine karşı Halule’de (Samiriye civarı) savaş yapılmış ve bu 
savaşta her iki taraf da büyük kayıplar vermiştir (Khurt, 2013b: 271). Sanherib’in 
anlattığına göre 150.000 düşman askeri öldürülmüş ve bunlara Elam ordu komutanı 
da dâhildir:  
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“Ayaklarının tozu muazzam bir fırtına gibi gökyüzünü kaplayarak […] Dicle 
kıyılarında […] benim karşımda savaş nizamına girdiler. Geçişimi engellediler ve 
savaşa davet ettiler. […] zırhlı elbisemi giydim. Zafer alameti olan miğferimi 
başıma yerleştirdim. Kalbimde kızgınlıkla, düşmanı aşağıya indiren büyük savaş 
arabama seğirttim. Asur’un bana bahşetmiş olduğu büyük yayı elime aldım; 
yaşamı delip geçen mızrağımı kavradım. […] onları çevirmeyi başararak, 
ilerleyişlerini durdurdum. Düşman grubunu ok ve mızraklarla biçtim. Hepsinin 
bedenlerini deldim. […] gırtlaklarını kestim, ip kesercesine değerli yaşamlarını 
kestim. Bir fırtınadaki sular gibi bağırsaklarındaki ve gırtlaklarındaki geniş 
topraklara boşalttım, zıplayan küheylanlarım bir nehre dalar gibi akan kanlarına 
daldılar. Kötüleri ve hınzırları aşağıya indiren savaş arabamın tekerlekleri pislik 
ve kanla kirlendi. Ovayı, savaşçılarının cesetleriyle çimen gibi doldurdum. 
Husyelerini kestim ve penislerini hazirandaki hıyar tohumları gibi koparttı” 
(Gökçek, 2015: 182-183). 

Asur krallarının yıllıklarında bir gelenek hâline dönüşen abartılı anlatımlara 
Sanherib de dâhil olmuş ve yıllıklarında bu geleneği devam ettirerek abartılı bir 
anlatım sergilemiştir. Ancak bu anlatıma rağmen, istenilen başarının elde 
edilmediği ya da devam ettirilemediği anlaşılmakta ve kısa bir süre sonra Babil, 
Asur Devleti tarafından tekrar kuşatılmıştır. Asur kralı Sanherib bu kuşatmayı 
Urartu sınırında yer alan ve eski adını değiştirilerek “Sanherib Kanalı” adını 
verdiği kanalda yer alan Bavian yazıtında anlattığı üzere Babil MÖ 689 yılında ele 
geçirilmiştir (Olmstead, 1968: 332; Mieroop, 2004: 1). Sanherib Bavian yazıtında 
Babil seferini tüm detaylarıyla birlikte açıklamaktadır: 

“Ummanmenanu’ya karşı kazdığım, O kanalın açıldığı yılda (yani akabinde), 
Elam ve Babil kralları ile birlikte ittifak kurdukları birçok dağ ve deniz kralları, 
Halule kentinin ovasında savaş hattını belirledim. Büyük efendi, efendim, Assur’un 
emri ile hızlı bir mızrak gibi ortalarına gittim ve ordularının yenilmesini 
tamamladım. Ordularını paramparça ettim, düzenlerini bozdum. Elam kralı 
liderlerini, Merodah-Baladan’ın oğlu, Nabu-shum-ishkun, Babil kralı ile birlikte o 
savaşta onları canlı yakaladım. Elam kralı ve Babil kralına gelince, şiddetli 
saldırımın korkusu üstelerinden geldi, savaş arabalarından vaz geçtiler ve 
canlarını kurtarmak için topraklarından (ülkelerinden) kaçtılar. Ve geri 
gelmediler. Bunun sonucu olarak Sanherib şiddetli şekilde kızdı ve (ordusuna) 
Elam’a doğru dönmelerini emrettiği için, korku ve dehşet tüm Elam üzerine yayıldı 
ve onlar toraklarını (ülkelerini) bıraktı, hayatlarını kurtarmak için, kendilerini 
kartal gibi ulaşılmaz dağlara vermişler, ve, biri onu takip eden kuşlar gibi, kalpleri 
yırtılmıştı. Ölüm günlerine gelince ortaya çıkmadılar (yani herhangi bir açıklık 
yok) ne de savaştılar. İkinci seferimde Babil’e karşı, fethetmeye karar verdiğim, 
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hızlıca ilerledim, yaklaşan fırtına gibi koptum ve onu (Babil’i) kasırga gibi ezdim, 
o kentin etrafını tamamen tünellerle ve (kenti alan) elimdeki araçlarla çevirdim, 
yağma… onun güçlü… küçük ya da büyük olmaksızın ardımda bir şey bırakmadım. 
Kent meydanlarını (geniş yerler) cesetleriyle doldurdum. Babil kralı Şuzubu’yu, 
ailesiyle ve onun (soyluları) ile birlikte ülkeme canlı getirdim. O kentin servetini, 
gümüş, altın, değerli taşlar, mal ve mülkü halkıma azar azar dağıttım (ellerine 
saydım) ve onların sahibi onlar (halkım) oldu. İçinde ikamet eden tanrılar, 
halkımın elleri onları aldı ve onları parçaladılar. Onların (tanrıların) mal ve 
mülküne el koydular. Babil kralı Marduk-nadin-ahhe, Asur kralı Tiglat-pileser 
döneminde ele geçirdiği ve Babil’e götürdüğü Ekallate (şehir) tanrıları Adad ve 
Şala’yı 418 yıl sonra Babil’den çıkarttım (getirdim) ve onları Ekallate’de kendi 
yerlerine geri getirdim. (S.83) kent ve (onun) evleri, temel ve duvarları (yani 
temellerinden duvarlarına kadar) yıktım ve mahvettim, ateşe verdim. Surlar ve dış 
surlar, tapınaklar ve tanrılar, tuğla ve topraktan tapınak kulesi, geriye kaldığı 
kadarıyla, yıktım ve onları Arahtu Kanalına attım. O kentin (Babil’in) ortasında 
kanallar kazdım, her yerini (zeminini) su ile bastırdım ve bu yüzden hatta 
temellerini (temellerinin yapısını) yerle bir ettim. Kentin yıkımına bir selden daha 
çok hasar verdim. Gelecek günlerde, o kentin alanını ve (onun) tapınakları ve 
tanrıları, hatırlanmayabilir, onu komple su (selleri) ile gömdüm ve çayır gibi 
görünmesine neden oldum” (Luckenbill, 1924: 82-84). 

Sanherib’in gerçekleştirdiği Babil kuşatması MÖ 690 yılının yaz döneminde 
başlamış ve kuşatma 15 ay boyunca devam ettikten sonra Babil kenti MÖ 689 
yılında Asur ordusunun eline düşmüştür. Sanherib, yıllıklarında anlattığı gibi 
kentin ordusu tarafından yağmalanmasına izin vermiştir (Bauer, 2014: 104). 
Sanherib’in oğlunun öldürülmesi göz önüne alındığında zaten acımasız olan Asur 
ordusunun gerçekleştirdiği istila ve yağma sonucunda Babil kentinin yerle bir 
edilmesini anlaşılır kılmaktadır (Olmstead, 1922: 83). 

Ayrıca Sanherib gerçekleştirdiği Babil yıkımına, Bavian yazıtının yanı sıra 
Asur’daki Akitu Tapınağı’nda yer alan yazıtında da yer vermiş ve olayı şöyle 
kayda almıştır: “Şehrin molozlarını ortadan kaldırdım ve Fırat nehri ile denize 
ulaşmasını sağladım. Toprak (moloz) Dilmun’a ulaştı ve Dilmunlular onu 
gördüğünde Tanrı Asur’un korkusu onları sardı ve onlar hazinelerini bana 
getirdiler” (Mieroop, 2004: 2). 

Asur Devleti’nin Sanherib dönemindeki Babil istilası ve Babil kralının Asur’a 
götürülmesi olayı Babil Kronikleri’nde yer almasa da kısmen şöyle yazmaktadır: 
“Kislev (Kasım/Aralık) ayının birinci gününde kent (yani Babil) zapt edilmişti. 
Muşezib-Marduk esir alınmış ve Asur’a nakledilmişti. Babil dört yıldır Muşezib-
Marduk’un hâkimiyetindeydi” (Khurt, 2013b: 274). 



Asur Devleti’nin Babil Hâkimiyet Politikası 

337 

Sanherib Ninive’de kendisi için yaptırdığı sarayda 6 metre uzunlukta bir 
cephe boyunca yer alan levhalara Babil seferinin betimlemelerini oluşturmuştur 
(Olmstead, 1968: 323). Sanherib’in Asur kralı olmasıyla birlikte, bu dönemde Asur 
ordusu Kaldeliler’e (Babil) karşı toplam 4 sefer düzenlemiş ve en sonunda MÖ 689 
yılında Babil’i istila etmiştir (Brinkman, 1979: 230).  

Sanherib’ten sonra Asur kralı olan Esarhaddon’un (MÖ 680-669) Babil 
üzerindeki Asur politikasının şekillenmesinde annesinin Babilli olması ve 
kendisinin de Babilli bir prensesle evlenmiş olması önemli bir etken olmuştur 
(Gökçek, 2015: 191). Babil’de Asur kralına karşı ayaklanmalar olmuş ve bu 
ayaklanmalara iki seferde de Babil kent memurları dâhil olmuştur. Kralın babasının 
daha önceki Babil istilası Asur Devleti’ne karşı bir öfke oluşturmuş ve Elam ile 
birlikte gizli planlamalar düzenlenmekteydi. Ancak bunların ihbar mektupları 
Asur’a ulaşmaktaydı ve Asur Devleti’ne karşı oluşan cephe dağılmıştır. Çünkü 
Asur’a karşı olanlarla gizli planlar yapan şahıslar ev hapsine mahkûm edilmiştir 
(Khurt, 2013b: 275). Esarhaddon, tahtına karşı olan tehditleri ortadan kaldırdıktan 
sonra babası tarafından yıkılan Babil kentinin imar faaliyetlerini başlatmış ve 
sürgün edilen Babil halkının geri dönmelerini sağlamıştır. Ayrıca vergilerini 
kaldırarak ticaret yapmalarına imkân sağlamış ve Asur Devleti’nin Babil’deki 
hâkimiyetinin sürmesi amaçlanmıştır (Saggs, 1984: 106; Gökçek, 2015: 192). 

Esarhaddon ölmeden önce Asur’un denetimini Asurbanipal’e ve Babil’in 
denetimini de büyük oğlu ve Babilli prensesten olan Şamaş-şuma-ukin’e vererek 
aynı devlette iki farklı krallık sistemini oluşturmuştur. Ancak Şamaş-şuma-ukin’in 
yetkisi kısıtlı ve Babil’in bazı bölgelerinden Asurbanipal sorumlu olmaktaydı 
(Khurt, 2013b: 276). Esarhaddon bu düzenlemeyi yaparken olası tehlikelere karşı 
önlemini almak için bazı düzenlemeler gerçekleştirmiş ve antlaşmalar yapmıştır. 
Bu anlaşmalardan biri de güçlenen Medler ile olmuştur. Asur kralı Esarhaddon ve 
Med kralı Ramataia ile anlaşma MÖ 672 yılında yapılmış ve Nimrud’daki Nabu 
Tapınağı’nda bulunan bir metin üzerinde kayda alınmıştır. Anlaşma metninden 
anlaşılacağı üzere, yapılan anlaşma Esarhaddon’un ölümünden sonraki dönemler 
içinde geçerli olacaktır (Læssøe, 1963: 116-117). Medler ile olduğu gibi Asur 
Devleti’ne tabi olan eyalet yöneticileri, vassal krallar, Zagros bölgesindeki krallar 
ve İran’ın daha uzak bölgeleri ile anlaşmalar yapılmış ve Esarhaddon’un ölmesi 
durumunda bu iki krallık sisteminin gerçekleşebilmesi amacıyla, kardeşlerin tahta 
geçmeleri için yardımda bulunacaklarına dair yemin ettirilmiştir. Bu sistem 
Babil’deki büyük isyanın patlak vermesinden önceki 16 yıl devam etmiştir (Larsen, 
1979: 85). Esarhaddon’un kendisine tabi olanlarla düzenlediği anlaşma metninde 
ilgili kısımda şöyle belirtilmektedir: 
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“[Bu] Asur kralı, Esarhaddon’un, aday olan ve veliaht prens olarak atanan 
Asurbanipal ile ilgilenen cennet ve yeryüzündeki büyük tanrıların huzurunda sizle 
imzalanan anlaşmadır. Asur kralı Esarhaddon öldüğünde, veliaht prens 
Asurbanipal’i kraliyet tahtına oturtacaksınız; O (Asurbanipal) Asur’un krallığını 
ve hükümdarlığını üzerinizde uygulayacaktır. Siz onu köyde ve ülkede 
korumalısınız: siz onun için savaşıp ölmelisiniz. Kalbinizin dürüstlüğü ile onunla 
konuşmalısınız. Sadık ruhunuz ile ona akıl vermelisiniz. Onun için iyi bir yol 
çizmelisiniz. Ona düşman olmayacağınıza ne de küçük ya da büyük kardeşlerinden 
birini Asur tahtına yerine geçirmeyeceğinize; Asur kralı, Esarhaddon’un sözünü 
hiçbir şekilde değiştirmeyeceğinize; [burada] efendiniz, Asur kralı, Esarhaddon’un 
belirttiği sadece Veliaht Prens, Asurbanipal’e hizmet edeceğinize [yemin edin]… 
Böylece O (Asurbanipal) sizin üzerinizde krallık ve egemenlik uygulayabilir” 
(Læssøe, 1963: 118). 

Ancak Babil üzerinde etkin rol oynayan Elam, Esarhaddon döneminde yapılan 
dostluğa sadık kalmamış ve Asur Devleti’nin Mısır seferinde olmasından 
faydalanarak MÖ 665 yılında Babil’e saldırmıştır. Asurbanipal de Elam kralı 
Urtaki’yi geri püskürtmek için bir ordu göndermiştir. Bunun sonucunda Babil 
savunmasına dâhil olması kardeşi ile arasında olumsuz bir hava oluşturmuştur. 
Urtaki’den sonra Elam tahtına geçen Teumman sınırlarını genişlettikten sonra Asur 
kralına karşı sefer hazırlığı içerisine girmiş ve bunun üzerine MÖ 653 yılında Asur 
kralı Asurbanipal Elam üzerine sefere çıkmış ve Tel Taba’da olan savaştan galip 
ayrılmışlardı (Saggs, 1984: 112; Gökçek, 2015: 209). 

Asurbanipal döneminde kardeşi Şamaş-şuma-ukin Babil kralı olduğunda 
Babil’deki sorunlar oldukça ciddi bir hâle dönüşmüştür. Çünkü Asurbanipal 
yöneticilerin doğrudan sorunları kardeşi ile görüşmelerini ve Ninive’ye elçiler 
göndermelerini istemiştir. Hâlbuki Şamaş-şuma-ukin Babil sorunlarının çözülmesi 
için Asur’a durumları yazarak bildirmek zorundaydı. Hatta Babil’de, Babil 
yönetiminde resmi bir görevli Asur yönetimine benzer bir görevde bulunmaktaydı. 
Bu görevlinin Babil kralı hakkında casusluk yaptığı düşünülmektedir. Yönetimin 
bu boş vermiş tavrı belki de Şamaş-suma-ukin’in Asur Devleti’ne karşı organize 
ettiği büyük isyanın ana nedenidir (Brinkman, 1979: 233). Şamaş-şuma-ukin’in 
Asur’a karşı başlattığı isyana Elam’dan Arap bölgesine kadarki bölgenin 
yöneticileri de dâhil olmuştur. Toplamda dört yıl sürecek olan isyan (MÖ 652-
648), iki yıl boyunca devam eden çarpışmalardan sonra MÖ 650 yılında Babil ve 
Borsippa kuşatılarak dışarı ile olan iletişimi kesilmiştir. Bu kuşatma ile Babil 
kentinde açlık ve hastalık dönemleri olmuş ve Şamaş-şuma-ukin bu kuşatmadan 
kurtulamayacağını anladığında kendisini sarayda MÖ 648 yılında yakması 
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sonucunda Babil, Asur Devleti’nin eline geçmiştir (Saggs, 1984: 113; Gökçek, 
2015: 211). Asurbanipal kardeşinin başlattığı isyanın büyüklüğünden endişeye 
kapılmış ve daha Babil’e karşı harekete geçip kenti ele geçirmeden önce Ninive’de 
Sanherib döneminde yapılan devasa surların onarımına başlamış ve kenti güvence 
altına almaya çalışmıştır (Olmstead, 1968: 496). Asurbanipal bu isyan sürecini 
kayıtlarda belirtmiştir: 

“Bana karşı kötü planlar yapanlara gelince… dillerini kopardım ve onları 
tamamen alt ettim. Hayatta kalanları da –büyükbabam Sanherib’in ruhuna gömü 
kurbanı olarak- büyükbabamı yok eden koruyucu tanrılarının heykelleri ile birlikte 
canlı canlı parçaladım. Cesetlerini ufak parçalara bölerek köpeklere, domuzlara, 
zibu kuşlarına, akbabalara, göğün kuşlarına ve okyanusun balıklarına yedirdim” 
(Oates, 2005: 130). 

Bu isyan sürecinde Şamaş-şuma-ukin ve ittifak sağladığı Elam’dan Arap 
bölgesine kadarki bölgenin yöneticilerinin Asur ordusu tarafından bastırılması 10 
yıllık bir süreci almış ve Asur İmparatorluğu’nun askeri gücünü tüketme noktasına 
getirmiştir. Şamaş-şuma-ukin ve taraftarlarının bastırılması sonucunda ve bu 
süreçten sonra Asur Devleti’nin 30 yıl daha varlığını sürdürdüğü zaman diliminde 
bile başka herhangi önemli askeri saldırı Asur kraliyet yazıtlarında 
kaydedilmemiştir. 

Asur Devleti’nin Babil üzerinde hâkimiyet sağlaması pek kolay olmamıştır. 
Çünkü Babil merkezileşmiş bir devlet görünümündeydi. Asur bu hâkimiyeti 
sağlamak için üç farklı yöntem kullanmıştır. Birincisi, Asur krallarının kendilerini 
hem Asur hem de Babil kralı olarak tayin edip ikili bir krallık yönetimi 
oluşturmasıdır. İkincisi, Asur kraliyet ailesinden olan, yani bir veliaht prens ya da 
kralın kardeşi tarafından yönetilmesidir. Üçüncüsü ise kraliyet ailesinden olmayan 
birinin Babil tahtına tayin edilmesi ile hâkimiyet sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır. 
Ancak bu yönetim şekilleri birçok nedenden dolayı başarısız olmuştur. (Brinkman, 
1979: 232-233). Asur Devleti’nin Babil üzerinde kontrolü devam ettirme politikası 
üç temel başlık altında sıralanabilir: birincisi sınır dışı etme, ikincisi askeri 
güçlerini yerleştirme ve üçüncü olarak yerel nüfus içinde Asur yandaşlarını teşvik 
etmedir. Sınır dışı etme politikası iki bölüme sahiptir: birincisi sorunlu nüfusu 
Babil’den çıkarma ve yerinden edilmiş kesimi yerleştirmek. Babil’den çıkarılarak 
Asur, Küçük Asya ve Suriye-Filistin’e sürgün edilmiş oldukça geniş Arami, Kalde 
ve Babilli nüfus bulunmaktadır. Asur Devleti MÖ 745 ile 703 yılları arasında 
Babil’den 450.000’e yakın nüfusu sınır dışı ettiğini kraliyet yazıtlarında 
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kaydetmektedir. Bunun yerine Kummuhu’dan (Komagene) insanları getirerek 
bataklığa yakın Bit-Yakin’e yerleştirmiştir (Brinkman, 1979: 234). 

Uygulanan sınır dışı etme politikasından en çok etkilenen Bit-Yakin olmuştur. 
Bit-Yakin’in Elam sınırına yakın olması ile birkaç durumda Elamlılar ile Asur 
Devleti’ne karşı birleşmelerini ortaya çıkarmıştır. Hem III. Salmanassar hem de III. 
Tiglet-Pileser dönemlerinde Bit-Yakin yöneticileri “Deniz Bölgesi Kralı” unvanını 
kullandıkları kayıtlardan görünmektedir. MÖ 8. yüzyılda Bit-Yakin’den Babil 
tahtını ele geçiren iki kişi yer almaktadır. Bunlar, Eriba-Marduk ve II. Merodah-
Baladan’dır. II. Sargon MÖ 709 yılında Dur-Yakin’i ele geçirdiğinde bölgenin 
genelinde Kaldeliler’i sınır dışı etmiş, bölge MÖ 700 yılında Merodah-Baladan ile 
olan savaştan sonra daha çok nüfus azalmasına maruz kalmış ve akabinde Sanherib 
tarafından geri kalan nüfus da sınır dışı edilmiştir. Sanherib’in birleşik olarak 
yaptığı 6 yıllık seferden sonra Bit-Yakin nüfusunun hepsini ele geçirdiğini ve 
Asur’a getirdiğini belirtmektedir. Sanherib’in bu abartılarına rağmen MÖ 709-694 
yılları arasında Asur’un devam eden saldırıları oluşan büyük sürgünler sonucunda 
kabilenin durumunu kötüleştirmiştir. MÖ 694 yılından sonra Bit-Yakin güçleri 
artık Asur kaynaklarında önemli bir güç olarak geçmemektedir. Yine de sonraki 
yarım yüzyılda Bit-Yakin Babil politikaları üzerinde izlerini belli etmiş ve Nabu-
zer-kitti-lishir, Na’id-Marduk ve Nabu-bel-shumati gibi isimleri ortaya çıkarmış ve 
dönemin Asur kayıtlarını canlandırmışlardır (Brinkman, 1979: 234). 

Asur ordusunun Babil’deki politikası bölgede geniş ordu bırakmadığını 
göstermektedir. Önemli garnizonlar oluşturulmamış, sadece Der garnizonu ya da 
Elam sınırındaki gözcü karakollar kurulmuştur. Yerel sorunlar karşısında birkaç 
yüz kişiden oluşan bir ordu Babil yöneticisi tarafından toplanmıştır. Daha ciddi 
durumlar karşısında ise Asur’dan bir ordu gönderilmiştir. Basit olarak Asur 
politikası bir isyanın çıkmasını önlemekten çok oluşan sorunları bastırmaya 
yönelik olmuştur. Asur kralı sık sık özel bilgiler istemiştir. Babil hakkında buna 
örnek olarak ise Asurbanipal’in Babil yöneticisi olarak görevlendirdiği Bel-İbni’ye 
yazdığı mektuplar gösterilebilir. Bu askeri sistemin elbet eksiklikleri de 
bulunmaktadır. Çünkü yerel yönetici elinde yeterli hazır bir güç bulundurmamakta, 
oluşan sorunları sonradan topladığı küçük ordularla bastırmaya ve düzeltmeye 
çalışmıştır. Ayrıca Asur ordusu kent isyanlarını bastırmada yetenekli olmasına 
rağmen bu taktiğini geçici ordularla Babil’de başarılı olarak 
gerçekleştirememiştir. Bunun yanında Babil’in daimi ittifakı olan Elam 
ordusunun Asur ordusunun bölgeye geldiği zamanda geri çekilmesi de etkili 
olmuştur (Brinkman, 1979: 235-236). 
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3. SONUÇ 
Mezopotamya’nın güneyinde yer alan Babil, tarih boyunca önemini 

korumuştur. Babil’in Eskiçağ Devletleri için önemli olmasının temel sebeplerinden 
biri de ticaret yollarının kesiştiği yerde bulunmasıdır. Asur Devleti, MÖ 2. binyılın 
sonlarından itibaren Babil’i hâkimiyet altına almak istemiştir. Asur Devleti’nin 
Babil’i egemenliği altına almak istemesinin temelinde; Güney Mezopotamya 
ticaretini elinde bulundurmak ve askeri seferler esnasında güney sınırının 
güvenliğini sağlama amacı bulunmaktadır. MÖ 2. binyılın sonları ve MÖ 1. 
Binyılın başlarında Asur kralları, Babil’i hâkimiyet altına aldıklarında kukla 
yöneticileri görevlendirmiş ve kraliyet evlilikleri yaparak barışçıl bir politika 
izlemiştir. Yapılan barış anlaşmaları, tahta geçen yeni krallar döneminde de devam 
etmiştir. Yeni krallar tahta geçtiğinde isyan olduğunda yapılan anlaşmaya sadık 
kalarak birbirlerine destek olmuşlardır. Ayrıca Asur kralları barış dönemlerinde 
Babil’e ziyaretler gerçekleştirmiş ve yardımlarda bulunmuşlardır. Yapılan barış 
anlaşmaları bozulduğunda ise Asur kralları Babil’e askeri seferler düzenleyerek 
egemenlik altına almıştır.  

MÖ 1. binyılın ikinci çeyreğinden itibaren ise Asur Devleti, güçlü bir 
imparatorluk hâlini almış ve sınırlarını genişletmek için hemen hemen her yıl 
komşu bölgelere askeri seferlere çıkmıştır. Böylece güney sınırlarını oluşturan 
Babil daha çok önem kazanmıştır. Yeni Asur Devleti askeri seferler esnasında 
güneyden herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Babil’i sürekli olarak denetim 
altında tutmak istemiştir. Bunun için Asur kralları Babil’e kukla yönetici atamanın 
yanında, ya “Sümer ve Akad Kralı” unvanını kullanarak kendilerini Babil kralı 
olarak ilan etmiş ya da Veliaht Prensleri Babil’e kral olarak göndermişlerdir. 
Ancak Yeni Asur Devleti emellerine ulaşamamıştır. Çünkü Babil ve Elam ittifak 
kurarak Asur’a karşı birlikte hareket etmişlerdir. Elam bulduğu her fırsatta Babil ile 
ittifak yapmıştır. Bunun üzerine Asur kralları doğrudan Elam üzerine sefere 
çıkmışlardır. Asur ve Babil-Elam arasındaki bu savaş MÖ 689 yılında Sanherib’in 
Babil kentini yağmalayıp, yıkması ile sonuçlanmıştır. Bu yıkım hem Asur hem de 
Babil kaynaklarında dikkate değer bir şekilde yer almıştır. Sanherib’ten sonra Asur 
kralı olan Esarhaddon döneminde ise Babil üzerindeki Asur politikasının 
şekillenmesinde annesinin Babilli olması ve kendisinin de Babilli bir prensesle 
evlenmiş olması önemli bir etken olmuştur.  Esarhaddon, tahtına karşı olan 
tehditleri ortadan kaldırdıktan sonra babası tarafından yıkılan Babil kentinin imar 
faaliyetlerini başlatmıştır. Sürgün edilen Babil halkının geri dönmelerini 
sağlamıştır. Ayrıca vergilerini kaldırarak ticaret yapmalarına imkân sağlayarak 
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Asur Devleti’nin Babil’deki hâkimiyetinin sürmesi amaçlanmıştır. Esarhaddon 
ölmeden önce Asur’un denetimini Asurbanipal’e ve Babil’in denetimini de büyük 
oğlu ve Babilli prensesten olan Şamaş-şuma-ukin’e vererek aynı devlette iki farklı 
krallık sistemini oluşturmuştur. 

Yeni Asur Devleti’nin Babil üzerinde tamamen hâkimiyet sağlaması mümkün 
olmamıştır. Çünkü Babil hem merkezileşmiş bir devlet görünümündeydi hem de 
önceki dönemlerden itibaren Mezopotamya’nın kültür merkezi kimliğine sahipti. 
Asur kralları Babil kültürü içerisinde asimile olmaktan çekindikleri için Babil’i 
doğrudan Asur sınırlarına dâhil etmemişlerdir. Asur kralları Babil hâkimiyetini 
sağlamak için üç farklı yöntem kullanmıştır. Bunlar; Asur krallarının kendilerini 
hem Asur hem de Babil kralı olarak tayin edip ikili bir krallık yönetimi 
oluşturmasıdır. İkincisi, Asur kraliyet ailesinden olan, yani bir veliaht prens ya da 
kralın kardeşi tarafından yönetilmesidir. Üçüncüsü ise kraliyet ailesinden olmayan 
birinin Babil tahtına tayin edilmesi ile hâkimiyet sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak 
bu yönetim şekilleri birçok nedenden dolayı başarısız olmuştur. Asur Devleti’nin 
Babil üzerinde kontrolü devam ettirme politikası üç temel başlık altında sıralamak 
mümkündür: sınır dışı etme, askeri güçlerini yerleştirme ve yerel nüfus içinde Asur 
yandaşlarını teşvik etmektir. Yerel sorunlar karşısında birkaç yüz kişiden oluşan bir 
ordu Babil yöneticisi tarafından toplanmıştır. Önemli durumlarda ise Asur’dan bir 
ordu gönderilmiştir. Bu sistemin elbet eksiklikleri de bulunmaktadır: Yerel yönetici 
elinde yeterli hazır bir güç bulundurmamakta, oluşan sorunları sonradan topladığı 
küçük ordularla bastırmaya ve düzeltmeye çalışmıştır. Asur ordusunun Babil’deki 
politikası bölgede geniş ordu bırakmadığını göstermektedir. Ayrıca Elam 
ordusunun Asur ordusunun bölgeye geldiği zamanda geri çekilmesi başarısız 
olmasında etkili olmuştur. Basit olarak Asur Devleti’nin Babil hâkimiyet politikası, 
bir isyanın çıkmasını önlemekten ziyade oluşan sorunları bastırmaya yönelik 
olmuştur. Nitekim önemli sorunların hasıraltı edilmesi, gerçek sorunlara çözüm 
üretilmemesi Asur krallarının güçlerini tüketmiş ve Yeni Asur Devleti’nin sonunu 
getirmeye başlamıştır. 
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MUSTAFA KUTLU HİKÂYELERİNDE 
KOMŞULUK KAVRAMI 

Ahmet Karakuş 

Öz 
Komşuluk kadim bir Türk kültürü olarak değerlendirilebilir. Bu kültür insanlar 

arasındaki birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın, iyi ve kötü günde, 
düğünde cenazede, bayramda felakette yan yana olmanın devam etmesinde önemli bir 
etmendir. Ayrıca komşuluk hakkı gereği paylaşma duygusu da komşular arasındaki 
birlikteliği perçinlemektedir. Bu hususların çeşitli yazarlar tarafından ele alınması kişisel 
bir tercih olduğu gibi ayrıca toplumsal bir vazife olarak da okunmalıdır. Bu kültürel yaşantı 
Mustafa Kutlu’nun hemen hemen bütün hikâye kitaplarında işlenmektedir. Buradaki işleniş 
bu çalışmada yirmi beş hikâye kitabından alınan örneklerle otuz bir başlık altında ele 
alınmaktadır. Bu başlıklar; Komşularla Muhabbet Etme, Komşuluğun Çeşitliliği, Yabancı 
Komşular, Sorgulanan Komşular, Komşular Arasında Yardımlaşma, Okuma Oranı ve 
Komşuluk, Hayırlı İşlere Vesile Olma, Evden Kaçma ve Komşular, Ev Mahremiyeti, Mizaç 
ve Komşuluk, Komşuyu Tanıtma, Komşu Hakkı, Yalnız Kalma İsteği, Birlik Beraberlik 
Duygusuyla Hareket Etme, Komşuluk ve Din, Mahalle Arkadaşlığı, Komşuluk ve Statü, 
İkileme Kullanımıyla Komşuluğun Verilmesi, Toplumun Değişmesi, Eğitim ve Komşuluk, 
Komşuya Eleştiri, Esnaf Komşuluğu, Temizlik ve Komşu Onayı, Komşuların Asker 
Ziyareti, Gecekondularda Komşuluk, Meslek ve Komşuluk, Kadının Fedakârlığı, 
Gelenekler ve Komşuluk, Yakın Komşuluk, Eski Günlere Özlem ve de İçinde Bulunulan 
Durumdan Komşuların Etkilenmesi şeklinde sıralanmakta ve hikâyelerden yapılan 
alıntılarla tasnif edilmektedir. Bu çalışmada komşuluk kavramının Mustafa Kutlu 
tarafından nasıl ele alındığı gösterilmektedir. Yazarın birçok hikâye kitabında bu mefhumu 
kullanması onun bu hususa ne derece önem verdiğinin göstergesidir. Ayrıca aynı hikâye 
kitabının çeşitli hikâyelerinde de bu insanî yaşantının yer yer verilmesi de yazarın 
komşuluk unsuruna kıymet verdiğinin bir başka işaretidir. Bu tebliğ metninde Kutlu’nun 
eserlerinden alıntılarla okuyucunun bu kavrama yoğunlaşması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kutlu, Komşuluk, Kültür, Hikâye, Örnek 
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NEIGHBORHOOD CONCEPT IN MUSTAFA KUTLU STORIES 
Abstract 

Neighborhood can be considered as an ancient Turkish culture. This culture is an 
important factor in the continuation of the unity and solidarity among people, cooperation, 
help and being line in good and bad times, in weddings, funerals, holidays and disasters. In 
addition, the feeling of sharing, as a requirement of the right of neighborhood, reinforces 
the unity between neighbors. The handling of these issues by various authors should be 
evaluated as a social duty as well as a personal choice. This cultural life is covered in 
almost all of Mustafa Kutlu's story books. The process here is discussed under thirty-one 
titles with examples taken from twenty-five story books in this study. These titles are listed 
as the following; Conversation with Neighbors, Diversity of Neighborhood, Foreign 
Neighbors, Neighbors Questioned, Helping Between Neighbors, Reading Rate and 
Neighborhood, Conducive to Good Work, Running away from Home and Neighbors, 
Home Privacy,  

Temperament and Neighborhood, Introducing Neighbor, Right to Neighbors, Desire 
to Be Alone, Acting with the Sense of Unity and Solidarity, Neighborhood and Religion, 
Neighborhood Friendship, Neighborhood and Status, Giving Neighborhood Using 
Doubling, Change of Society, Education and Neighborhood, Criticism of Neighbors, 
Neighborhood of Tradesmen, Cleaning and Neighborhood Approval, Military Visit of 
Neighbors, Neighborhood in Slums, Job and Neighborhood, Women's Sacrifice, Traditions 
and Neighborhood, Close Neighborhood, Longing for the Old Days and Affecting 
Neighbors from the Current Situation and are classified with quotations from the stories. In 
this study, it is shown how the concept of neighborhood is handled by Mustafa Kutlu. The 
author's use of this concept in many of his story books is an indication of the importance 
that he attaches to this issue. In addition, the fact that this human life is included in various 
stories of the same storybook is another sign that the author values the element of 
neighborhood. In this paper, it is tried to make the reader concentrate on this concept with 
quotations from Kutlu's works. 

Keywords: Mustafa Kutlu, Neighborhood, Culture, Story, Example 

1. GİRİŞ 
Komşuluk atasözlerine ve deyimlere konu olmuş veciz sözler içinde yer alan 

bir kavram olup dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin yaşatıldığı, 
yaşatılması gerekli olduğu bir müessesedir. İnsan, sosyal bir yaşantı içinde olduğu 
için ailesinden sonra yakın çevresi yani komşularıyla olan ilişkilerinin samimi ama 
seviyeli olması gerekliliğini bilen içtimai bir varlıktır.  

Mustafa Kutlu’nun birçok hikâyesinde komşuluk ilişkilerinden söz edilmiş, 
müstakil evlerde oturan insanların komşuluğuna, apartman daireleri arasındaki 
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komşuluğa, kasabalar arasındaki komşuluğa ve esnaf komşuluğuna değinilmiştir. 
Bu çalışmada Kutlu’nun yirmi beş hikâye kitabında yer alan komşuluk kavramı 
otuz bir başlık hâlinde incelenmiştir. 

2. KOMŞULARLA MUHABBET ETME 
Mustafa Kutlu, Sıradışı Bir Ödül Töreni adlı hikâyesinde komşuların dışarıda 

oturup konuşmalarını hatta dedikodu yapmalarını ele almaktadır: “Yaz geceleri 
babası kahveye gidince komşular bahçeye gelir, günün haberleri, dedikodular, 
kadın kadına konuşma-gülüşmeler gırla giderdi. (Kutlu, 2019a: 46) Tarla Kuşunun 
Sesi hikâyesinin şu kısmında da kadınlar, konu komşu toplanıp oturmaktadırlar: 
“Ev kapısının yanında bir sedir var. Sedirin üstü asma çardağı. Sedirin önünde bir 
masa ve hâliyle sandalyeler. Bu çardak altı Kısmet’in komşularının buluştuğu yer. 
Bilhassa yaz akşamlarında oraya toplanır, çay içer, çekirdek çıtlatır, dedikodu 
eder, lafın belini kırarlar.” (Kutlu, 2020j: 165) Akşam vakitleri kadınların 
buluştukları en güzel zamandır: “Akşam ezanının ardı sıra erkekler yemek yiyip 
kahveye yollandıklarında komşu evlerden birinin penceresi açılır, bir kadın: 

-Kız Neşe! Semaveri yak, geliyoruz, deyiverir.” (Kutlu, 2020j: 165) 

3. KOMŞULUĞUN ÇEŞİTLİLİĞİ 
Komşuluk sadece aynı mahallede yan yana oturan insanlar arasında 

olmamaktadır. Mahalleler, kasabalar, ilçeler, iller hatta ülkeler arasında da 
olmaktadır. Kutlu’nun Sıradışı Bir Ödül Töreni hikâyesinde kasaba 
komşuluğundan bahsedilmektedir ki bu hususa yazarın birçok hikâyesinde yer 
verilmektedir. “Konsere bütün mülki erkan gelmişti. Kaymakam ayrıca iki komşu 
kasabanın kaymakamlarını da davet etmişti.” (Kutlu, 2019a: 73) Aynı hikâyede 
Nezaket’in açtığı dükkâna gelen davetliler arasında komşular da vardır: “Ah! 
Nerde o günler? O günler döndü dolaştı geldi. Açılış için ilanlar dağıtıldı, program 
yapıldı. Öyle ki Nezaket annesi, komşuları, mahalleden arkadaşları ile misafirlere 
ikramı için Osmanlı usulü gül şerbeti, nar şerbeti ve limonata bile yapmıştı.” 
(Kutlu, 2019a: 96) Nezaket işini büyütmüştür ve komşu kasabalara dahi satış 
yapmaktadır: “Nezaket daha bir sıkı sarıldı işine, az zamanda boşalan dükkânı 
doldurdu, çarşıda turistik eşya satan birkaç esnafa mal verdi. Hatta komşu 
kasabalardan gelenlere bile satış yaptı.” (Kutlu 2019a: 102) Komşuluk ilişkisi bağ 
bahçe, tarla gibi toprak yakınlığıyla da olmaktadır. Kutlu’nun Tarla Kuşunun Sesi 
hikâyesinde bu hususa değinilmiştir: “Hamit toprağın küsmesini anlayamadı. 
Daha sonra bağlara gittiler. Her yan çalışıp çırpınan adamlarla dolu idi. Murat, 
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komşu bağ sahipleri ile görüştü.” (Kutlu, 2020j: 106) Şu satırlarda ise komşuluk 
yine köylerle, kasabalarla verilmiştir: “-Yahu dolaşırsın etrafı, komşu köyleri 
kasabaları. Hatta vilayete bile gidersin.” (Kutlu, 2020j: 143) 

Komşuluk denince aynı muhitteki hatta aynı apartman dairesindeki sakinler 
ilk olarak akla gelmektedir. Ancak maddî durumu iyi olanlar yaz mevsimini 
yazlıklarında geçirmektedirler. Burada da komşuluk kısıtlı bir zaman diliminde de 
olsa devam etmektedir. Kutlu’nun Hesap Günü adlı hikâyesinde yazlık komşuluğu 
verilmektedir: “A, a! Paşa da gelmiş, hiç ummazdım doğrusu. Yanında Albay Şefik. 
Bunlar benim yazlıktan komşum olur.” (Kutlu, 2020c: 27) Aynı hikâyede verilen 
bu kişiler ölmüş olan komşunun cenazesine katılmaktadırlar: 

   “ -    Arif Bedir çok götürmüş diyorlar. 

- Eh, bal tutan parmağını yalar.  

Bedir artık dayanamıyor. Tabuttan sesleniyor: 

- Ayıptır paşa ayıp. İnsan ölmüş komşusunun ardından böyle mi konuşur. O 
kadar hukukumuz oldu.” (Kutlu, 2020c: 29)  

Bazen insanlar yaşadıkları mahallelerden başka mahallelere gerek ekonomik 
sebeplerden gerekse de sosyal sebeplerden dolayı göç etmek zorunda kalabilirler. 
Taşınılan mahalledeki komşuluk ile eski mahalle komşuluğu arasında bir 
kıyaslama da yapılabilir. Bunu Kutlu, Hesap Günü adlı hikâyesinin şu kısmında 
yapmıştır: “Buralarda komşuluk da ölmüş, her yanı kasvet basmış. Komşuluk 
doğup-büyüdüğü mahallede vardı. Ama ne komşuluk ne komşuluk, kardeşten ileri.” 
(Kutlu, 2020c: 87, 88) 

Son yıllarda ise komşuluk, aynı apartmanda oturanlar hatta apartman içinde 
sadece karşı dairede oturan kişiler olarak algılanmaktadır. Bu toplumsal bir 
yozlaşmadır. Komşuluğu sadece karşı daire ile sınırlamak yanlış olacaktır; bu dar 
bir çerçevede kalan ev komşuluğu, eleştirilmesi gereken bir husustur. Bizim 
kültürümüzde komşuların çok olması makbuldür. Çünkü bu sevilmenin ve 
sayılmanın işaretidir. Geniş bir çevrede yapılan bu ev komşuluğunun yanında 
dükkân komşuluğu da bizim kültürümüzde gayet önemli bir yere sahiptir. Hesap 
Günü’nün şu satırlarında dükkân komşuluğundan bahsedilmiştir: “Antika işi 
uzmanlık ister. Bizimkilerin bilgisi kıt. Civardaki kurt esnaf bunu sezince 
adamlarını turist kılığında dükkâna gönderip ne kadar kıymetli mal varsa -ama 
ağır ağır- yok fiyatına almışlar. Zaten fazla değerli bir şe yok, ıvır zıvır. Bunlar da 
satış yapıyoruz diye seviniyor. Komşu dükkânın güngörmüş hacı sahibi beni 
çağırdı. 
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-Bedir Bey kızınızı soyuyorlar haberiniz olsun, dedi.” (Kutlu, 2020c: 130) 

Komşuluk mefhumu apartmanın ilk katından son katına, mahallenin bir 
başından bir başına kadar yaşayan kişilerden oluşmaktadır. Ama yan yana evlerde 
yaşayan komşuların daha samimi oldukları da gözden kaçırılmamalıdır. Menekşeli 
Mektup’ta İlkeli villasının duvar komşusu ile bu yakınlık verilmektedir: “Daha 
geçenlerde, kendisi İlkeli villasının bahçesini temizlerken duvar komşusu Hacı 
Baba ziyarete gelmiş, Postacı’nın sırtını sıvazlayarak takdirlerini sıralamıştı.” 
(Kutlu, 2020f: 54) 

Komşuluk; ülkeler, kavimler, milletler arasında da olmaktadır. Kutlu’nun 
Uzun Hikâyesi’nde bu husus da geçmektedir: “…Ayrıca tarihte İskitlere komşu 
olmuş, göçebe olarak Mezopotamya’ya, İran topraklarına uzanmış, oralarda 
yerleşmiş ‘Partlar’ denilen bir kavim vardır, bu da biliniyor.” (Kutlu, 2021f: 86) 

Günümüzde taşra da dahil olmak üzere insanlar ekseriyetle apartman 
dairelerinde oturmakta ve komşuluk sadece karşı daire ile sınırlı kalmaktadır. 
Müştemilatında bahçesi olan müstakil evler ise köyler hariç neredeyse yok gibidir. 
Kutlu’nun Sevincini Bulmak hikâyesinde apartman komşularının, müstakil evde 
yaşayan komşuların bahçesinde oturmaları ele alınmaktadır. Aslında bu husus 
apartmanlara eleştiri olarak da düşünülebilir:  

“Sağda, solda, karşıda bulunan ve artık apartımanların daracık odalarına 
tıkılan komşu kadınlar; bir güzel hava almak, mevsim çiçeklerini koklamak, kuyuya 
sarkıtılan toprak testiden su içmek, dalından kiraz koparmak, domates fideleri 
arasında gezinip olgunlarından alarak hemen oracıkta tuzlayıp yemek, bütün 
bunların ötesinde açık havada komşu kadınlarla reçel kaynatıp pirinç ayıklarken 
veya patlıcan soyarken, elindeki iğne oyasını veya kanaviçeyi işleyip kızına çeyiz 
hazırlarken bir yandan da lafın belini kırmak için Zeynep’in sofrasına 
koşuyorlardı.” (Kutlu, 2020ı: 50) 

Komşuluğun mahallede, apartmanda ya da dükkânlarda yapıldığı malum olan 
bir durumdur. Fakat tarikat komşuluğu tabiri ilginçtir ve Kutlu aynı hikâyede bu 
hususu şöyle ele almaktadır: “…-Burası türbe ziyaretine gelenleri yağmurdan 
yaştan korur. Ancak önemi şurada. Az ileride Yenikapı Mevlevîhanesi var. Oraya 
da uğrarız. Mevlevîler bayramlaşmak için buraya gelirler ve merasim bu sakıfın 
altında gerçekleşirmiş. Eski tabirle ‘muayede merasimi’ deniyor, tarikatlar arası 
sevgi-saygı-komşuluk örneği.” (Kutlu, 2020ı: 195) 

4. YABANCI KOMŞULAR 
Tarla Kuşunun Sesi adlı hikâyede ise mübadelede Türkiye’den ayrılmayan 

Sofi’nin Türk komşuları ile bu kavram ele alınmıştır: 
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 “Ara sıra Sofi’ye soran olurdu; neden gitmedin diye? Kocasının duvarda 
asılı pos bıyıklı fotoğrafını göstererek: ‘Ben bu toprağın çocuğuyum. İşte kocam, 
şu da onun biricik balık ayıklayıp ciğer doğradığımız mermer tezgâhı. 
Dedelerimin, kocamın mezarı burada. Hatıralarım burada. Komşularım burada. 
Onları bırakıp nasıl giderim’ diyordu.” (Kutlu, 2020j: 163) 

 Komşuluk hakkından dolayı gücü yetmeyene yardım etmek gerekir. Bu, Türk 
milletinin kadim özelliklerindendir. Nur’da yardım edilen kişi Madam Eleni’dir: “-
Kumkapıya doğru Ermeniler var. Bizim mahallede bir iki Rum evi kaldı. Onlar da 
ihtiyar ve yalnız. Biri tam karşımızda oturuyor. Madam Eleni. 

-O da yalnız mı? 

-Evet, çok yaşlı. 

-Kim bakıyor? 

-Biz. Konu-komşu.” (Kutlu, 2020g: 140) 

Madam Eleni’ye yapılan yardım konusunda yazar eleştirel de olsa komşuların 
desteğinden bahsetmektedir: 

“Neyse ki Eleni Hanım hâlâ titiz. Çöp yok, kirli çamaşır yok, her şey yerli 
yerinde. 

Nur: 

-Arada bir burayı temizleyen var galiba. 

-Komşular bakıyor, ama el elin kayıp keçisini ıslık çalarak ararmış. 

-Yine de Allah razı olsun. Çöp-ev olmasın da.” (Kutlu, 2020g: 147) 

Atina’ya gidecek olan Eleni’ye komşuların ziyareti ve birer hatıra getirmeleri 
de komşuluk açısından anlamlı bir davranıştır: “Eleni’nin çocukları Atina’dan 
geldi. Evin pazarlığı yapıldı, anlaşmaya varıldı. Eleni’nin gideceğini duyan 
komşular ziyaretine geldi, herbiri bir hatıra eşya getirdi.” (Kutlu, 2020g: 150) 

5. ORGULANAN KOMŞULAR 
Bazen de bir olay üzerine takibat başlatan güvenlik güçleri tarafından 

komşular sorguya çekilmektedir: “Gölet cinayetinde polis bir sonuca varamadı. 
Hamit Efendi de gidip ifade verdi. O da bu işin altından ne çıkacak diye merak 
ediyordu… Öldürülen kadın Sağlık Ocağı hemşirelerinden Hülya… En yakınları, 
akrabaları, komşuları, iş arkadaşları, herkes sorguya çekildi.” (Kutlu, 2020j: 168) 
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6. KOMŞULAR ARASINDA YARDIMLAŞMA 
Komşuluk gereği muhtaç olanlara yardım etmek insanî bir davranıştır. Kişi 

önce kendi mahallesindeki sonra komşu mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerini tespit 
eder ve onlara yardım elini uzatır. Bu tavır, Kutlu’nun Civan adlı hikâyesinde 
geçmektedir: “Civan Sıtkı’nın Hayat Mektebi’nden öğrendiği doğrular 
doğrultusunda kendine bir iş edindi. Önce mahalledeki ve komşu mahalledeki 
ihtiyar, yardıma muhtaç, kimsesiz, fakir kadınları, erkekleri, aileleri tespit etti.” 
(Kutlu, 2021ç: 52) 

Çalışmak için Anadolu’dan İstanbul’a göç edenlerin sayısı bir hayli çoktur. 
Bu şehre yeni gelenlere yardım edenlerin bulunması onların işini kolaylaştırır.  Bu 
kişilere destek verenler komşulardan da olabilir. Bu husus Her Kuşun Bir Dalı Var 
hikâyesinde anlatılmaktadır: “Sırrı’yı İstanbul’a getiren komşu, Kadir Usta’nın 
ahbabı idi. Çocuğu tutarak ona götürüp teslim etti: Usta ben gidiciyim, hastalık 
her yanımı sarmış. Son bir defa sılayı göreyim deyip köye gittim. Bu sabi hem yetim 
hem öksüz, alıp geldim. Dünya fani, sevaptır. Bunu sana emanet ediyorum. Ezme, 
ezdirme.” (Kutlu, 2021c: 84) 

Anadolu’da birçok aile başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere, ekonomisi 
daha iyi olan ya da fizikî olarak daha güzel olan yerlere taşınmaktadırlar. Fakat bu 
hususun en önemli sebebi işsizliktir. Gurbete çıkan aile için ilk zamanlarda orada 
bir yakının, bir komşunun el uzatması büyük bir mutluluk olmaktadır. Tirende Bir 
Keman’ın şu kısmında ise bu durum anlatılmıştır: “Onlar daha önceleri, çok 
önceleri İstanbul’a gitmiş, iş tutmuş, ev almış, oralı olmuştur. Bir köy öteki köye 
yakın ise akraba sayılır. İnsan için, hayvan için en mühim şey güven duygusu. Bir 
hemşerinin, aynı köyden bir komşunun, bir akrabanın gecekondusuna veya 
kapıcılık yaptığı apartmanın bodrum katına eşyayı, çocukları indirdi mi, oh.” 
(Kutlu, 2020k: 99) 

Komşulukta paylaşmak esastır. Bir evde yemek pişse, o yemeğin kokusu 
yayılsa komşuya da ondan nasiplendirilir. Nur adlı hikâyede bu paylaşımla 
komşuluk kavramı ele alınmıştır: “Onların aile de Erzurumlu. Bazen bize yemek 
getirir. Hani komşuda pişmiş, kokusu yetişmiştir diyerek.” (Kutlu, 2020g: 17) Bu 
durumun bir benzeri aynı hikâyenin ilerleyen sayfalarında da verilmiştir: “Çiçek 
kapıyı açar, komşu kızı Ayten. Elinde bir tabak kadayıf dolması. Sinan görünce 
dolmayı elleriyle alkış tutar.” (Kutlu, 2020g: 138). Mahallelerde komşular 
arasındaki yardımlaşmalar gıda ile sınırlı değildir. Bazen de evde eksik olan bir 
malzeme ödünç olarak komşudan alınır. Aynı hikâyede bu güzel davranış 
işlenmektedir: “Oturuyorlar. Çiçek kolonya alıyor, kolonya Rebul-Lavanta, aferin 
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Çiçek. Sofra kurulmuş. Komşudan bir porselen yemek takımı alınmış.” (Kutlu, 
2020g: 142) 

Yoksulluk, insanı mahcup ve muhtaç edebilen olumsuz bir yaşantıdır. Bu 
yaşantıyı en iyi bilenler yine aynı durumda olanlardır ve birbirine yardım edenler 
de yine garibanlardır. Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar hikâyesinde bu duruma da 
değinmiştir: “-Kimseden kimseye hayır yok abi. Var bizim de yakınlarımız ama, 
şimdiye kadar kapımızı açan olmadı. Sağolsun komşular. Garibanın hâlinden 
gariban anlar.” (Kutlu, 2020h: 38) Komşu yardımı aynı hikâyede şu satırlarda da 
verilmiştir. Ancak burada bir gerçeğe de değinilmiştir ki bu el yardımının sadece 
belli bir miktarda olacağıdır:  

“-Evet… Hani komşuların yardımı falan demiştin ya… 

-Peki öteki komşular. 

-Yahu Nimet, elden gelen övün olmaz, o da vaktinde bulunmaz” (Kutlu, 
2020h: 121) 

İnsanlar maddi açıdan birbirine destek olarak ocakların tütmesine, aile 
kavramının devamına vesile olacaktır. Bu yardım, Zafer Yahut Hiç’te şu şekilde 
işlenmiştir: “…Komşulardan Zeynel Efendi vardı. Neriman ona kefil oldu. Dürüst, 
çalışkan, elinden her iş gelir, taşa vursan geri durmaz bir doğulu. Zeynel de 
sevinmişti. Aile kalabalık, geçim dar, elinde bir iş yok. Hemen kaymayı, küreği, 
paspası, süpürgeyi alıp işe girişti.” (Kutlu, 2019b: 63) 

Çok uzak olmayan geçmişte halı kilim gibi eşyalar derelerde komşular 
tarafından beraberce yıkanmaktaydı. Bu husus Kapıları Açmak’ta şu şekilde 
verilmektedir: “Annesi komşu kadınlarla beraber kilim yıkıyor. Üç güçlü kadın 
kilimin bir ucundan yapışarak suya ve bembeyaz çakıllara vura vura çırpıyorlar.” 
(Kutlu, 2020e: 35) 

Türk toplumunda birbirinden ödünç malzeme alıp vermek insanî bakımdan 
olumlu bir tutumdur. Bu tutum Kapıları Açmak’ta şu şekilde işlenmektedir: 
“…Baltanın sürekli durduğu yere baktı, yok. ‘Babam da iyicene bunadı be, nereye 
sakladı mereti.’ İşte boş boş konuşuyor; felçli adamın baltayla ne işi olacak, ayakta 
zor duruyor zavallı. Bunları da düşündü, avluda bir o yana bir bu yana gidip geldi. 
Belki anası kullanmış, belki de komşular ödünç almıştı.” (Kutlu, 2020e: 46) 

Bazen aile içinde olumsuz münakaşalar hatta dayak gündeme gelmektedir. Bu 
durumda bağırarak yardıma ilk çağrılan komşular olmaktadır. Aynı hikâyede bu 
husus ele alınmıştır: “Artık onu avluya atmış, orada dövmeye başlamıştı. Melek 
Hanım avazı çıktığı kadar bağırıyordu.  
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-Komşulaaaar… Yetişin… Yetişin kızı öldürecek!” (Kutlu, 2020e: 48) 

Köylerde, kasabalarda, şehirlerin mahallelerinde toplum açısından istenmeyen 
kişilerin orada kalmasına izin verme durumu ise komşuluk hatırıyla Kapıları 
Açmak adlı hikâyede değinilmektedir: “-Aslında onu kasabaya bile sokmamak 
lazımdı ya!.. İşte, komşu hatırı.” (Kutlu, 2020e: 124) Aynı hikâyede ticari açıdan 
yardım için komşu kızlarının işe alınması da verilmektedir: “Daha festival sona 
ermeden Zehra üç misli sipariş aldı. Bu böyle gitmeyecek, ben bu siparişleri imkânı 
yok yetiştiremem diyerek, o saat yanına yetiştirmek üzere iki komşu kızı almayı 
kafasına koydu. İşi genişletmek buna denir işte.” (Kutlu, 2020e: 154) 

7. OKUMA ORANI VE KOMŞULUK 
Türkiye’de önceden özellikle köylerde çok az kişi okuma ve yazmayı 

bilmekteydi. Askere ya da gurbete giden evlatlara gönderilen mektupları yazan, 
gelenleri ise okuyan komşu çocukları bulunmaktaydı. Bu durumu Mustafa Kutlu 
Şafak Pembesi adlı hikâyede işlemektedir: “Son günlerde içinde bir sıkıntı vardı. 
Oğlandan haber alamıyordu. Komşu kızına mektuplar yazdırmış, ama cevap 
gelmemişti.” (Kutlu, 2021c: 72) Anadolu’da önceleri her köyde okul bulunmadığı 
bilinmektedir. Çocuklarını okula göndermek isteyen aileler bu durumdan dolayı 
ilçeye yahut vilayete parasız yatılıya onları vermekteydiler. Bazen de büyük 
köylerde okul olduğu için oraya, o komşu köye, okumak için göndermekteydiler. 
Rüzgârın Oğlu adlı hikâyede ise bu olay ele alınmıştır: “Süleyman Sarı, Sivas’ın 
Hafik ilçesinin ufak ve kurak bir köyünde doğmuş. Çocukluğu, kuzu, dana peşinde 
geçmiş; okuma çağı eriştiğinde köyüne beş kilometre uzakta, daha büyük ve okulu 
olan bir komşu köye gidip gelmeye başlamış.” (Kutlu, 2021c: 93) 

8. HAYIRLI İŞLERE VESİLE OLMA 
Komşular arasında geçen konuşmalardan biri de gençleri başgöz etmektir. 

Komşulardan sözü geçen biri tarafından verilen salıklarla müstakbel eşler 
tanıştırılmaya çalışılmaktadır. Hesap Günü adlı hikâyede bu hususa 
değinilmektedir: “Komşulardan biri bir akrabasının kızından bahsetmişti. Tam 
Bedir’e göre. Fransız Mektebi’nde okumuş. Dam de Sion mu nedir işte o. Hem 
tahsilli hem güzel.” (Kutlu, 2020c: 42) 

Kız kaçırma olaylarında gelin ve damat adayı tanıdık bildik bir yere, özellikle 
de güvenebilecekleri bir akrabaya gitmeye önceden karar verirler. Gidilecek yer, 
Fotoğrafçı Sarhoş Mustafa hikâyesinde komşu köydeki akrabalaradır: “… 
Mustafa’yla birbirlerine açıldılar. Delikanlı kızı kaçırmış. Bu yüzden aileler 
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birbirine düşman olmuş. Her iki taraf da bunları dışlamış. Bir süre komşu köyde 
bir akrabanın yanında kalmışlar.” (Kutlu, 2021ç: 97)   

Evlilikler öncesinde damat adayı olsun gelin adayı olsun konu komşuya 
sorulur, bu kişilerden alınan bilgiler üzerine karar verilir. Naime de Tirende Bir 
Keman adlı hikâyede dindar komşu kadına sorulur: “Ertesi gün çaktırmadan 
komşulara falan danışmış, o dindar kadın ‘Naime altın altın, alan kazanır’ deyince 
içi rahatlamış.” (Kutlu, 2020k: 18) Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı adlı 
hikâyesinde de Kutlu, hayırlı işe vesile olma hususunu işlemektedir: “Tahir 
Usta’nın arkadaşları, dükkân komşuları Ziya’yı karşılarına alıp ona yapılacak şeyi 
şöyle tarif ettiler: 

-Evladım, hayat bu, insanoğlunun başına olmadık işler gelir. Ne yapalım, 
olanla ölene çare yok. Senin zorda kaldığına şüphe yok. Bu eve bir kadın lazım. 
Hem anan hem baban bakıma muhtaç. Bir helal süt emmiş kız bulalım, seni 
everelim.” (Kutlu, 2020i: 53, 54) 

9. EVDEN KAÇMA VE KOMŞULAR 
Bazı ailelerde çocuklardan ya da eşlerden birinin evden kaçtığı her geçen gün 

artmakta bu durum hem çevrede yaşananlar hem de televizyonlar vasıtasıyla 
duyulmaktadır. Kaçan kişinin ilk anda bu eylemi yaptığı düşünülmez ya da böyle 
bir şey yakıştırılmaz. Bir komşuya gitmiş olabileceği düşünülür ve oraya sorulur. 
Menekşeli Mektup’ta da böyle bir olaydan bahsedilmektedir: “… Tuhaf kapı 
açılmadı. Bir daha çaldı, yine açılmadı. Tedirgin oldu, kalbi çarpmaya başladı. 
Sağına soluna bakındı. Sonra anahtarını çıkarıp kapıyı açtı, içeri girdi. 

Hayır komşuya falan gitmemiş. 

Hasta olup hastaneye düşmemiş. 

Bavulunu toplayıp gitmiş.” (Kutlu, 2020f: 25) 

10. EV MAHREMİYETİ 
Menekşeli Mektup adlı hikâyenin şu kısmında, kapıya gelen kişinin kim 

olduğuna göre hareket edileceği, bu gelenlerden birinin de komşu olduğu 
belirtilmektedir: “Kapıya gelenin kim olduğu bilinecek efendim; bilinecek ki gereği 
yapılsın. Sütçü mü, sebzeci mi, bohçacı mı, dilenci mi, komşulardan biri mi? 
Hepsine karşı nasıl davranılacağı, ne alınıp ne verileceği; kapıya gelenin memnun 
edilip gönderilmesi, ne kadar samimi veya ne kadar resmî olunacağı; daha neler, 
daha neler.” (Kutlu, 2020f: 30, 31) 
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Komşuluk uzun zaman sürdüğünde komşu, evin ahalisi gibi olmakta ve ondan 
namahrem diye kaçılmamaktadır. Bahtımın Yıldızı’ndaki Dulayşe Bacı da bu 
komşulardan biridir: “Dulayşe bacı Süleyman’ı Hafız Yaşar’ın yanına verecekti. 
Yorgancı Hafız Yaşar, Süleyman’ı okutacaktı. Hafızlığı da yarıda kalmıştı 
Süleyman’ın.  

Bu Süleyman da nereden çıktı?  

Bir yerden çıkmışlığı yok.  

Ben beni bildim bileli komşumuzun oğlu. Dulayşe bacı evimizden biri gibi. 
Hala mı desem, teyze mi?” (Kutlu, 2021b: 23, 24) 

11. MİZAÇ VE KOMŞULUK 
İnsanoğlu başka başka karakterlerde yaratılmıştır. Kardeşler dahi birbirinden 

farklı mizaçlarda olabilmektedirler. İnsanların kimi asabi, kimisi sevecen, kimisi 
hoş sohbet, kimisi çok ciddi, kimisi de meraklı olabilmektedir. Menekşeli 
Mektup’ta meraklı komşudan bahsedilmektedir: “Postacı’nın İlkeli villasına sık sık 
girip çıktığını görmeyen kalmamıştı. Meraklı komşulardan biri üşenmeyip bu 
ziyaretlerden birini yerinde görüp tetkik etmeye bile geldi.” (Kutlu, 2020f: 50) 

12. KOMŞUYU TANITMA 
Bir Küçücük Adacık hikâyesinde ise Mustafa Kutlu komşuları tanıtmaktadır: 

“… Kapıdan çıkıp elde olta denize doğru yürüyorlar. Komşulardan bir emekli 
albay ve bir genel müdür ile hafifçe selamlaşıyorlar…” (Kutlu, 2020a: 76) 

13. KOMŞU HAKKI 
Kutlu, Sözün Nihâyeti ve Sevdanın Bidâyeti adlı hikâyesinde ise komşunun 

nefsi kalır inancıyla evde yapılan yemekten ona da verme nezaketini işlemektedir: 
“Yıllarca hırsla içinden çekip aldığı, fırlatıp attığı, her birini yarışın bir köşesinde 
terk ettiği, babasından, onun alınterinden, eski şehrin çarşısından rızık, bereket, 
nasip, helal, haram diye birtakım kavramlara oturmuş hayatından, annesinden, 
onun seher vakti duaya açılan ellerinden ve bu ellerle yapılan her yemeğin kokusu 
duyulmuştur diye komşuya bir parça aktarıldığından, merhametten, şefkatten, 
hizmetten, hürmetten…” (Kutlu, 2021g: 97) Komşuluk ilişkisi hakkındaki aynı 
husus, Mavi Kuş adlı hikâyede de geçmektedir: “Bir evin mutfağında un helvası 
kotarılmış ise kokusu ulaşmıştır diye bir tabak da komşuya gönderilir.” (Kutlu, 
2021d: 75). 
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14. YALNIZ KALMA İSTEĞİ 
Birey, içindeki sıkıntıdan dolayı, kendisini çevresinden soyutlayabilmektedir. 

Bu durum birçok kişinin başına gelmiş olumsuz bir olaydır. İnsanlardan kaçma 
yahut insanların içinde yalnız kalma, onlarla eski ilişkilerini azaltma vb. hususlar 
huzursuz olan bireyde oluşabilmektedir. Bu uzaklaşmanın komşulardan da olması 
Karakoncolos adlı hikâyede işlenmektedir: “Doktor arkadaşı korkulacak bir şey 
olmadığını söyleyerek ona teskin edici ilaçlar yazıyor. İyice bunaldığı gece 
yarılarında bir ses olsun duymak için annesini aradığında, ihtiyar kadın ona 
okuyup üfleyerek dualarını gönderiyor. Komşularıyla münasebetini kısıtlıyor, yine 
de arada bir, başında beyaz takkesi namazdan dönen üst kattaki hacı efendi ile 
merdiven başında karşılaşıyor.” (Kutlu, 2020d: 63) 

15. BİRLİK BERABERLİK DUYGUSUYLA HAREKET ETME 
Eski zamanlarda mahallelerde komşular arasındaki birlik ve beraberliğin 

günümüze nazaran daha çok olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Evlerde 
misafirin devamlı olması, düğünlere, pikniklere, sinemalara, çay bahçelerine vb. 
etkinliklere komşuların beraberce gidip eğlenmesi onları ruhen rahatlatacaktır. Bu 
durum, Kutlu’nun Tirende Bir Keman hikâyesinde anlatılmaktadır: “Çay 
bahçelerindeki konserlere konu komşu, dolması ve böreği ile gider, küçük 
çocukların çişi gazoz şişesine boşaltılır, filimden önce sahneye komikler çıkardı. 
Mahalle yaşıyordu.” (Kutlu, 2020k: 8) 

16. KOMŞULUK VE DİN 
Kutlu, Tirende Bir Keman hikâyesinin şu kısmında ise dindar olan bir komşu 

kadının sahipsiz bir kız olan Naime’ye bazı dinî bilgileri öğrettiğini anlatmaktadır:  

“Kadının adı Naime. Naime’yi yanına alan aile ona çok iyi bakmış ama 
nüfuslarına geçirmemişler. Kız yarı evlat, yarı besleme muamelesi görmüş. Belli 
bir yaşa gelince gerçeği söylemişler. Naime gizli gizli asıl ana-babasını çok 
aramış, ama bulamamış. Sonunda umudu kesip kaderine razı olmuş. Komşuları bir 
dindar kadın, Naime’ye sahip çıkarak Kur’an-ı Kerim öğretmiş, Mevlid’i bir 
baştan bir başa ezberlemiş Naime. Sesi de güzel. Ara sıra kadınlara Mevlid 
okurmuş.” (Kutlu, 2020k: 17) 

İslâm dininde komşuyu düşünmenin de yer aldığını Nur adlı hikâyenin şu 
satırlarında Kutlu vermektedir: “Anladı ki İslâm ferdî bir şey değil bir cemaatin 
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selameti veya sefaleti. Kendini düşündüğün kadar komşunu, din kardeşini de 
düşüneceksin.” (Kutlu, 2020g: 135) 

Sadakanın Müslümanlar için tavsiye edilen önemli bir ibadet ve bu ibadetin 
maddi durumuna göre kişinin muhtaçlara az ya da çok olan paylaşımı olduğu 
bilinmektedir. Bu paylaşım Beyhude  

Ömrüm’de şu şekilde verilmiştir:  

    “Hatun artık ocağın önüne oturmuştu.  

    Tiridin suyu oldu olacak. 

  -Gelip geçen görüyor, milletin nefsi akacak. 

  -Veriyoruz yahu, etek etek dağıttın yaz elmasını, dibine darı ektin. Sen bu 

   bahçenin kökünü sonunda hayrata çıkaracan valla… 

  -N’olmuş vermişsem konu-komşuya. Başın gözün sadakası değil mi?” 
(Kutlu, 2021a: 143) 

Ramazan aylarında ibadetler daha çok artırılmaktadır. Oruç tutmanın yanında 
Kur’an okuma,  

teravih namazlarına gitme, sohbetlere katılma diğer aylara nazaran daha çok 
yapılmaktadır. Bu husus komşuluğa bağlanarak Sevincini Bulmak’ta şu şekilde 
verilmektedir: “Ramazan’da ana-kız mahalle mescidine teravih namazına devam 
ettiler, bununla da kalmayıp cuma günleri yakın komşuda bir hoca hanımın yaptığı 
sohbetlere katıldılar.” (Kutlu, 2020ı: 65) 

17. MAHALLE ARKADAŞLIĞI 
Bireyin ilk arkadaşlığı mahallenin komşu çocuklarıyladır. Arkadaşlar arasında 

oyun oynama izni anneler tarafından mahallenin içi hatta evin önünde olmak 
şartıyla verilir. Kutlu Tirende Bir Keman hikâyesinde Sadullah’tan bahsederken bu 
hususa da değinmektedir: “Sadullah bahçede oynarken komşu çocuklardan 
arkadaş edinmişti.” (Kutlu, 2020k: 64) 

18. KOMŞULUK VE STATÜ 
Bir şehirde bazı mahalleler diğerlerine göre daha gelişmiştir ve evleri de daha 

lüks yapılmıştır. Bulundukları mahalleden daha iyi bir mahalleye giden kişilerin 
eski komşularına gösteriş yapmalarına ise Tirende Bir Keman adlı hikâyede yer 
verilmiştir: “Yukarı mahalle şehrin modern evleriyle oluşmuş. Çarşılar, 
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mağazalar, bankalar hep orda. Biraz biti kanlanan eski evi satıp yukarı mahalleye 
taşınır, eski komşularını gördükçe şişim şişim şişinirdi.” (Kutlu, 2020k: 116) Firak 
Açmadadır adlı hikâyede ise evin hanımı, konu komşu kıyaslaması yaparak evin 
beyine ekonomik geliri ön plana çıkarıp baskı kurmaktadır:  

“Evliydim, evim dardı. Aydın bir kişiydim ama aylığım azdı. Millî gelirden 
bana düşen payın giderek ufalmasını, tükenip yok olmasını karıma bir türlü 
anlatamıyordum. O, bu lafları dinleyeceğine konu komşunun gidişatına bakıyor, 
kirada oturduğumuz evin önünde sayıları gün geçtikçe artan otomobillere işaret 
ediyor; ‘bak eller nasıl birini bin etmekte’ deyip kaş çatıyordu.” (Kutlu, 2020l: 71) 

19. İKİLEME KULLANIMIYLA KOMŞULUĞUN VERİLMESİ  
Red Cephesi adlı hikâyede ise komşu kavramı ikileme şeklinde -konu komşu 

ikilemesi şeklinde- bir kullanımla verilmiştir. “Süleyman gibi konu-komşu, hısım-
akraba, bilen-bilmeyen hep aynı soruyu tekrar edip durunca, onlara şöyle 
diyorum: 

- Gece gecedir, gündüz de gündür.” (Kutlu, 2021b: 39)  

Mürit hikâyesinde de komşuluk aynı şekilde işlenmiştir: “Eviyle evdeşiyle, 
konuyla komşuyla, köyün iti çobanıyla, ağacı harmanıyla, hasılı her bir şeyiyle tek 
tek görüştü.” (Kutlu, 2021e: 70) 

20. TOPLUMUN DEĞİŞMESİ 
Bekâret hikâyesinde ise Kutlu, eskiden olan hasletlerin insanlar arasında şimdi 

kalmadığını ifade etmektedir: “Köy komşuluğu hemşerilik, hısım-akrabalıktan 
üreyen, asıl biçim ve mânasıyla artık çok uzaklarda kalmış bir münasebeti; çok-
çocuklu, tıkış tıkış, ter içinde gidilen ziyaretlerle, hasta görmeleriyle gitgide azalarak 
yürüyen, dedelerden babalara zorla, babalardan çocuklara artık hiç geçmeyen bir 
kısır, önü tıkalı alışkanlıkla geçer.” (Kutlu, 2020l: 32) Kapıları Açmak hikâyesinde 
eskiye nazaran saygının kalmadığı eleştirisi yapılmaktadır. Komşuluğun kalmadığına 
işaret edilerek bir tenkitte bulunulmaktadır: “Artık ne büyük ne küçük, ne akraba ne 
hısım ne komşu, ne hürmet ne hizmet, ne merhamet ne şefkat, ne haysiyet ne 
mürüvvet, ne feragat ne sevgi ne de saygı kaldı.” (Kutlu, 2020e: 31) 

21. EĞİTİM VE KOMŞULUK 
İlkokulun ilk günlerinde çocukların okula alışmaları zordur. Bunun için 

öğrencinin yanına tanıdık birinin oturtulması iyi bir yöntem olarak görülebilir. 
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Çünkü bu şekilde sınıf daha rahat bir ortam hâline dönüşecektir. Nur hikâyesinde 
Nur’un yanına komşu kızının oturması anlatılmaktadır. Hikâyede çocuklar için 
bunun iyi bir eğitim yöntemi olduğu da verilmektedir: “Elif yan komşuların kızı idi 
ve doğuştan bir ayağı aksaktı. O da Nur gibi içine kapanıktı. Aynı sıraya 
oturmaları çok iyi oldu. Tanıştılar.” (Kutlu, 2020g: 67) 

22. KOMŞUYA ELEŞTİRİ 
Kutlu’nun Huzursuz Bacak adlı hikâyesindeyse komşuluğa eleştirel olarak 

yaklaşılmıştır. Aslında tenkit edilen komşuluk değil komşuların ne yaptığıdır; söz 
ile fiiliyatın birbiriyle uyuşmamasıdır: “Biz yılbaşı kutlaması yapıyoruz, bizi gavur 
âdeti uygulamakla suçlayan komşumuz ise ganyan bayisidir.” (Kutlu, 2020ç: 54) 

23. ESNAF KOMŞULUĞU 
Komşuluğun bir türü de esnaf arasındadır. Bu durum, dükkânlar vasıtasıyla da 

pazarcılık şeklinde de olmaktadır. Rüzgârlı Pazar hikâyesi ismi itibarıyla ilk olarak 
rüzgârlı bir pazar günü hissini okuyucuda uyandırmaktadır. Aslında burası bir üst 
geçidin altında ve üstünde kurulmuş, rüzgâr estiği için de “Rüzgârlı Pazar” 
denilmiş, çeşitli işportacıların bulunduğu bir pazar yeridir. Buradaki esnaf 
komşuluğuna şu şekilde değinilmiştir: “-Sonra Duran dedi ki; Nimet abla dedi, 
arkadaşla kimse ilgilenmiyor dedi, hani komşu sayılırız şurda, bir davet edelim 
tanışalım dedi.” (Kutlu, 2020h: 111) Aynı husus yine aynı hikâyede başka bir 
işportacının ağzından işlenmektedir: “Yahu şunun şurasında komşuyuz be, bu da 
bizden size hatıra olsun dediler.” (Kutlu, 2020h: 124) 

24. TEMİZLİK VE KOMŞU ONAYI 
Temizlik her insanın yapması gereken bir arınmadır. Tufandan Önce adlı 

eserde komşuluk kavramı temizlik mefhumu ile birlikte geçmektedir. Komşular ise 
onaylamayı yapan kişilerdir. “Bazı titiz aileler, hani olur ya etraftan laf işitilmesin, 
karının-kızın pasaklı olduğu dedikodusu yayılmasın diye, lağım arabasının geçtiği 
yolu, bahçe kapısından başlayıp sokağın bitimine kadar sular süpürür; ertesi gün 
komşulardan iri bir ‘aferin’ alırlardı.” (Kutlu, 2017: 121) 

25. KOMŞULARIN ASKER ZİYARETİ 
Askerlik, Türk toplumu için kutsal bir vazifedir ve “Peygamber Ocağı” olarak 

anılır. Askere gidişler, arabalara asılan Türk bayraklarıyla şehir turundan sonra 
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terminallerde davullu zurnalı uğurlamalarla bir şenlik havası hâline gelir. Askerden 
izine gelişlerde yahut teskere sonrasında ise asker, evinde ziyaret edilir. Bu husus 
Beyhude Ömrüm’de işlenmiştir: “Akşam olup, konu-komşu asker görmesini bitirip 
evlerine çekilince; biz bize kalınca, ev halkını toplayıp bir bilmece sorardım: 

Güzel uyandı 

Cama dayandı 

Cam kırıldı 

Kana boyandı” (Kutlu, 2021a: 13) 

26. GECEKONDULARDA KOMŞULUK 
Gecekondular, şehrin varoşlarında dar gelirli vatandaşların oturduğu yerlerdir. 

Buradaki samimiyet ve komşuluk ise Zafer Yahut Hiç adlı hikâye kitabında ele 
alınmıştır:  

“Gecekondu denilen ve sürekli aşağılanan bu yapıların sıcak-samimi bir 
havası var. Nereden geliyor bu? Neredeyse hepsi hamarat kadınların süpürgeyle 
sıvadığı kireç badananın beyaz ve temiz yüzünü taşıyor. Katmerli ve kokulu güller, 
kiraz fidanları, asma çardakları, tavuk ve köpek sesleri, çocuk cıvıltıları. Bütün 
bunlardan oluşan, birbirine sokulan, birbirini seven, kollayan şeyler. Komşuluk, 
akrabalık, senlibenli oluşun rahatlığı.” (Kutlu, 2019b: 19, 20) 

27. MESLEK VE KOMŞULUK 
Türkiye’de bazı yörelerin insanları bazı iş mesleklerinde anılır duruma 

gelmişlerdir. Bu durum; coğrafya şartlarından, el becerisinden, usta çırak 
ilişkisinden, aileden görme gibi sebeplerden olabilir. Örneğin Türkiye’de 
inşaatçılık denilince Karadeniz insanı ilk olarak akla gelmektedir. Zafer Yahut 
Hiç’te bu husus verilmektedir: “Fabrika sahiplerinden, köy içinden yardım 
alabiliriz. Karadenizli komşularımız, inşaatçı adamlar, seve seve çalışır.” (Kutlu, 
2019b: 60) 

28. KADININ FEDAKÂRLIĞI 
İnsanlar ayrı ayrı mizaçlarda yaratılmıştır. Aralarında ortak özellikler 

olabildiği gibi kişiye özel hâller de mevcut bulunmaktadır. Bu, yetiştiği ortama 
göre şekillenebileceği gibi cinsiyete göre de değişiklik arz edebilir. Cinsiyet 
bağlamında bakıldığı zaman bazı kadınların sadece ailelerine değil komşularına 
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karşı da çok fedakâr oldukları görülmektedir. Bu durum Zafer Yahut Hiç’in şu 
satırlarında ele alınmaktadır: “Selma Yenge kocasının neredeyse kulu-kölesi 
gibidir. Oysa Samet Dayı mülayim adam, baskıdan, şiddetten hoşlanmaz. Ama bazı 
kadınların mizacıdır bu. Bütün ömürleri ailelerine, yakınlarına, hatta komşularına 
hizmetle geçer.” (Kutlu, 2019b: 71) 

29. GELENEKLER VE KOMŞULUK 
Hısım akraba, konu komşu ziyaretleri Türk toplumunun örf ve âdetlerinde 

bulunmaktadır. Aradaki ilişkiler bazen çok sıkı olabildiği gibi bazen de seyrek 
olabilmektedir. Kutlu’nun Chef adlı hikâye kitabında komşuluk ilişkisini kesmeden 
dolayı duyulan rahatsızlık ve bu durumun eleştirisi dile getirilmektedir: “Hayattan 
şikâyeti olmayan -hatta bir beklentisi bulunmayan- bu kadının tek sıkıntısı benim 
komşu ziyaretlerini, akraba -onun- ilişkilerini ağır ağır sona erdirmem olmuştur.” 
(Kutlu, 2020b: 37) 

Yalnız yaşayan, bekar ya da dul bayanların evine bir erkeğin girmesinin ve 
komşular tarafından bunun görülmesinin olumsuz neticelere sebep olduğunu ise 
Kutlu, aynı eserinin şu satırlarında ele almaktadır: 

“Üst kat komşumuz Gülşen. 

Eee, ne var bunda? 

Çok şey. 

Gülşen yalnız yaşayan dul bir kadın. 

Olsun. 

Yaşı kırkı bulmuş ama gençliğini uzun sürenlerden; alımlı-bakımlı. 

Olsun. 

Hıh. Olsunmuş. Güzel, şuh, frapan. 

Yalnız yaşayan dul bir kadının kapısını gündüz gözü bir yabancı erkek 
çalıyorsa, velev ki komşu bile olsa tehlikelidir.” (Kutlu, 2020b: 68) 

Gelenek, şu kısımda ise başka bir husus dikkate alınarak verilmektedir: 
“Titrek ellerimle kapıyı tıklatıyorum. Yabancılar zili çalar, komşular kapıyı 
tıklatırmış. Var mı böyle bir âdet, ben bilmiyorum, peki nereden aklıma takılmış?” 
(Kutlu, 2020b: 69) 
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30. YAKIN KOMŞULUK 
Komşuluk ilişkilerinde her ailenin bütün komşularla aynı seviyede yakınlık 

kurması güç bir durumdur. Bazı komşular daha yakınken bazıları ise daha uzaktır. 
Bazen de komşular arasında hiç ilişki olmamaktadır. Bu durum Chef’te şöyle ele 
alınmaktadır: “Şuracıkta iki kişiyiz. Öteki komşularla ilişkimiz yok. Birbirimize 
dayanmış gidiyoruz. Ötekiler Gülşen’i manyak, beni de manyağın yamağı ilan 
etmiş. Amaaan etsinler.” (Kutlu, 2020b: 127) 

31. ESKİ GÜNLERE ÖZLEM 
Chef’te tâ çocukluğa, eski günlere, bu günlerin verdiği mutluluklara ve bu 

mutlulukların arasında komşuların da olduğuna dair satırlar da vardır:  

“Uyku tutmayınca eski günlere dönerim ben. Tâ çocuk yaşlarıma. En güzel, 
en mutlu anları hatırlarım. Ayrıntılar üzerinde dururum. Sonra mektep yılları, 
arkadaşlar, dersler, hocalar. O tatlı mahallemiz, o güzel komşular. Bunlar beni 
sıcak bir battaniye gibi sarar, etrafa lavanta kokusu yayılır. Gözlerim ağır ağır 
kapanır.” (Kutlu, 2020b: 143, 144) 

32. İÇİNDE BULUNULAN DURUMDAN KOMŞULARIN 
ETKİLENMESİ 

Bazı zamanlarda yaşadıklarına bağlı olarak insanda sinirlilik hâli 
oluşabilmektedir ve bu durumdan komşular da etkilenebilmektedir. Kutlu’nun 
Sevincini Bulmak adlı hikâye kitabında bu hususa da yer verilmiştir. “Gülüm: 
Boşandınız mı? Hasta: Hayır, ama uzun zamandır adam eve gelmiyor. Bittim ben, 
çocukları azarlıyorum, ne komşu kaldı ne akraba, ellerim terliyor, 
uyuyamıyorum.” (Kutlu, 2020ı: 23) 

33. SONUÇ 
Mustafa Kutlu görüldüğü üzere birçok hikâyesinde çeşitli şekillerde içtimai 

bir varlık olan insanın, komşuluk kavramıyla iç içe olduğunu vermektedir. Bu iç 
içelik bu çalışmada hikâyelerin ilgili yerlerinden alıntılar yapılarak gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

Kutlu’nun hikâyelerinde apartman daireleri arasındaki komşuluk, kasabalar 
arasındaki komşuluk ve esnaf komşuluğuna değinilmiştir. Bu çalışmada Kutlu’nun 
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yirmi beş hikâye kitabında yer alan komşuluk kavramı; Komşularla Muhabbet 
Etme, Komşuluğun Çeşitliliği, Yabancı Komşular, Sorgulanan Komşular, 
Komşular Arasında Yardımlaşma, Okuma Oranı ve Komşuluk, Hayırlı İşlere 
Vesile Olma, Evden Kaçma ve Komşular, Ev Mahremiyeti, Mizaç ve Komşuluk, 
Komşuyu Tanıtma, Komşu Hakkı, Yalnız Kalma İsteği, Birlik Beraberlik 
Duygusuyla Hareket Etme, Komşuluk ve Din, Mahalle Arkadaşlığı, Komşuluk ve 
Statü, İkileme Kullanımıyla Komşuluğun Verilmesi, Toplumun Değişmesi, Eğitim 
ve Komşuluk, Komşuya Eleştiri, Esnaf Komşuluğu, Temizlik ve Komşu Onayı, 
Komşuların Asker Ziyareti, Gecekondularda Komşuluk, Meslek ve Komşuluk, 
Kadının Fedakârlığı, Gelenekler ve Komşuluk, Yakın Komşuluk, Eski Günlere 
Özlem ve de İçinde Bulunulan Durumdan Komşuların Etkilenmesi şeklinde otuz 
bir başlık hâlinde incelenmiştir. 
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DİN-FELSEFE İLİŞKİSİ: KUR’ÂN VAHYİNİN 
METAFİZİKSEL BOYUTU 

Hamdullah Arvas 

Öz 
Felsefenin beşerî aklın tezahürü, kültürel menşeinin de Yunan olması gibi 

gerekçelerle Kur’an’ın felsefî-metafiziksel boyutu konusundaki iddialara temkinli 
yaklaşılmıştır. Hâlbuki Kur’an vahyi, pratik ve teorik kısımlarının birbirini tamamladığı 
felsefî-metafiziksel bir sisteme sahiptir. Bunu anlamak için mevcut durumlara bakmak 
yeterlidir.  Bunlardan ilki ilahi hitabın yine Allah tarafından yaratılan aklı muhatap aldığı 
gerçeğidir. Bu bağlamda meseleye bakıldığında İslâm’ın aklı temel bilgi kaynaklarından 
biri kabul etmesi, tabiî ya da toplumsal örneklerle (ayet) akla (logos) hitap etmesi Kur’an 
vahyinin aklî-felsefî bir temeli olduğuna işaret etmektedir. İkincisi, vahyi kabul eden 
insanların felsefe ile ilgilenmelerinde dinden kaynaklanan sınırlayıcı bir durumla 
karşılaşmamaları, hatta buna teşvik edilmeleri de ikisi arasındaki karşıtlık iddiasının 
aleyhine bir durum arz etmektedir. Bununla birlikte Kur’an içeriğinin saf dinî bir doğaya 
sahip olup olmadığı tartışması mevcut durumların en dikkat çekici yönlerinden biridir. Bu 
amaçla çalışmamızda Kur’ân’ın varlık, bilgi, değer ve estetik bakımdan felsefî-metafiziksel 
bir sisteme sahip olduğu tezi gerekçelendirilmeye çalışılmıştır. Aristo’nun metafiziksel 
görüşleri ile Kur’ân ayetleri arasındaki karşılaştırmalardan hareketle vahyin varlık, bilgi, 
fiili yasama ve ibadet şeklinde dikey bir açınıma sahip olduğu, Kur’ân konularının varlık 
kısmının fizik (şâhid) ve metafizik (gâib) şeklinde ayrıldığı, bilgi meselesinin kabul ve ret 
tercihlerine açık tutulduğu, felsefî metinlerde başvurulan beş sanatın yöntem olarak 
kullanıldığı şeklinde bir dizi kanıtlayıcı argüman öne sürülmüştür.  Sonuç olarak vahyin 
varlık boyutu bakımından metafiziksel bir arka plana; hitap, kanıtlama ve sunuluş gibi bilgi 
konuları bakımından felsefî (hikmet) bir yönteme dayandığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Vahiy, Felsefe, Metafizik, Hak. 
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RELATION OF PHILOSOPHY AND RELİGİON: THE 
METAPHYSICAL DİMENSİON OF QUR'ANIC REVELATION 

Abstract 
Due to the cultural origin of philosophy and one of the manifestations of the human 

mind, the claims regarding the philosophical-metaphysical of the Qur'an were approached 
cautiously. The Qur'anic revelation has a metaphysical system in which its practical and 
theoretical parts complement each other. To apprehend this, it is enough to look at actual 
events. The first of this actuality is the fact that the divine manifestation addresses the mind 
created by God. In this context, when we look at the issue, the fact that all religions, 
especially Islam, accept the mind as the main source of knowledge, and appeals to the mind 
(logos) with natural or social examples (verses), indicates that the revelation of the Qur'an 
has a philosophical basis. Secondly, the fact that people who accept the revelation do not 
encounter a restrictive situation arising from religion in their dealings with philosophy, and 
are even encouraged by the Qur'an, is against the claim of opposition. However, the debate 
over whether the content of the Qur'an has a purely religious nature is one of the most 
striking aspects of the current situation. For this purpose, our study, it is tried to justify the 
thesis that the Qur'an has a philosophical-metaphysical system in terms of existence, 
knowledge, value, and aesthetics. Based on the comparisons between Aristotle's 
metaphysical views and the verses of the Qur'an, it has been determined that the Qur'an has 
a vertical expansion in the form of existence, knowledge, actual legislation, and worship, 
and the existence part of the Qur'anic subjects is divided into physics (shahid) and 
metaphysics (gaib), the issue of knowledge is kept open to acceptance and rejection 
preferences, and the five arts referenced in philosophical texts are used as a method.  As a 
result, a metaphysical background in terms of the existence dimension of revelation; has 
been determined that it is based on a philosophical (wisdom) method in terms of knowledge 
issues such as an address, proof, and presentation. 

Keywords: Kalâm, Revelation, Philosophy, Metaphysics, Truth. 

1. GİRİŞ 
Günümüzde İslamî ilimler arasında bütünsellik görünmemektedir. Tasavvuf 

hem fıkıhla hem de kelamla problemlidir. Aynı durum hadis ve kelam arasında da 
bulunmaktadır. Ayrıntıya indikçe nerdeyse bütün İslamî disiplinler birbiri ile 
problemli hâle gelmektedir. Derinlerde görece önemsiz gibi düşünülen küçük 
problemler yüzeyde daha geniş yarılmalara dönüşmektedir. Bu durumun ortaya 
çıkmasında bütün İslamî ilimleri aynı bütünün parçaları şeklinde organize etmeye 
imkân verecek bir metafiziksel sistemden yoksun olmaları neden olmuştur. 
Üretilen metafiziksel düşünceler, birbirini tamamlama yerine çatışma içerisine 
girmişlerdir. Bu çatışmayı gidermek için Kur’an vahyinin bütüncül bir metafiziksel 
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sistem inşa edilecek şekilde okunması, anlaşılması ve yorumlanması 
gerekmektedir. Fakat öncesinde haklı olarak şu soruya cevap bulmak gerekecektir: 
: “Kur’an’da metafiziksel bir sistemden söz etmek mümkün mü ?” 

Kur’an’da metafiziksel bir sistemin varlığını anlamak için maksat, muhteva ve 
metot bakımından bir tahlil yapılması gerekmektedir. İmtihan, ebedi saadet gibi 
dinî inancı ilgilendiren maksat boyutunun; ilk ve nihai gerçeklik, nedensellik, ölüm 
ötesi kişisel kimliğin aktarımı, kötülük problemi, özgür irade problemlerine 
değinmesi bakımından muhtevasının; bilgi ve inanç ilişkisinin irtibatlandırmasında 
farklı delil yollarına başvurulması bakımından metodunun metafiziksel bir sistem 
arz ettiğini not etmek gerekmektedir. Bunun dışında bazı pratik durumlar da bu 
kanıyı güçlendirmektedir. Örneğin kelamcıların dinin inanç ve esaslarını aklî ve 
nakliî delillerle tespit ve temellendirmelerinde tabiat teolojisi, mantık ve dil 
felsefesi gibi disiplinlerle irtibat kurmaları, Kur’an ayetlerinin akıl ve hikmete hitap 
etme motivasyonuna dayandığını belirtmek gerekmektedir. Bununla birlikte ilâhî 
hitabın mahiyeti, aktarılma metodu, muhtevasının yapısı ile bu içeriğin muhatapları 
nezdindeki karşılığı, vahiy konusunda yapılan araştırmaların problematik 
çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmamızda bu problematiğe bağlı olarak Kur’an 
vahyinin metafiziksel değeri hakkında bir tahlil yapılmaktadır. Bu yapılırken Aristo 
metafiziği ile benzerlik ilişkisi kurulmaktadır. Bu noktada metafiziksel bir kitabın 
özelliklerine bakmak gerektiği hatırlatılmalıdır.   

Metafiziksel düşünce iç içe geçmiş katmanlar şeklinde dört hiyerarşik 
seviyeye sahiptir. Bunlardan ilki Aristo’nun varlık olmak bakımından varlığın 
ilkelerini tespit etmeye çalıştığı saf mantıksal olan metafiziktir. İkinci katman, bu 
metafiziksel seviyeyi yaratıcı ve dizayn edici Tanrı’yı ilkesel olarak varlığın başına 
koyan teistik tasavvurdur. Bu anlamda kısmen stoacı alem tasavvuru, panteizm ve 
bütünüyle İbrahimî teizm dinî metafiziksel bir yapıya sahiptir. İslam metafiziği 
Kur’an vahyinin bildirdiği, Allah’ın isimleri ile alem arasındaki irtibatın aklen 
kavrandığı metafiziksel yapıdır. Müslüman metafiziği ise süreç içinde önceki üç 
metafiziksel bünyenin bir araya geldiği hâlihazırdaki metafiziksel düşünce 
kademesine karşılık gelmektedir. Peki, Burada şu soru akla gelmektedir: Saf 
metafiziksel düşünceye referans kabul edilen Aristo metafiziğinin şekilsel 
özellikleri nelerdir? 

Aristo’nun metafizik sisteminde şu konular bulunmaktadır:  

1. Varlık olmak bakımından varlıkların mahiyeti: Merkezi bir ilkeden evrenin 
bütününe teşmil edilecek bir yasanın imkânı araştırılmaktadır. (Metafizik 
adlı kitabında işlemektedir) 
a. İlk nedenin bilgisi ve nedensellik tartışması 
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b. Zaman tartışması 
c. Bir nesne diğeri ile birleştiğinden ne zaman yeni bir nesne olur. 

2. Zihinden bağımsız bilgilerin imkânı (2. Analitikler) 
3. Duyusal olmayan tözlerin varlığı meselesi: Tikellerin varlığından bağımsız 

olarak tümellerin varlığı araştırılmaktadır. (Metafizik adlı kitabında 
işlemektedir) 
a. Sayılar ve önermeler gibi soyut nesnelerin olup olmadığı. 
b. Dil ve gerçeklik arasındaki ilişki 

4. Özgür irade tartışmaları (Nikomakusa Etik) 
5. Kötülük problemi (Metafizik ve Nikomakusa Etik) 

Aristo metafiziğindeki bu konular üzerinden metafiziksel bünye kurulurken 
bilgi, varlık, değer ve estetik bakımdan fizik ve metafizik arasında ilkesel 
geçişgenlik, tutarlılık ve kapsayıcılık aranmaktadır. Bu bağlamda epistemolojik, 
ontolojik ve etik ilkeler üzerinden Kur’an vahyinin metafiziksel boyutu tahlil 
edilebilir. 

2. EPİSTEMOLOJİK İLKELERİN GEÇERLİLİĞİ 
BAKIMINDAN VAHYİN METAFİZİKSEL BOYUTU 

Metafiziksel alandan söz etmenin ilk şartı bunun epistemolojik açıdan 
mümkün olup olmadığının bilinmesidir. Düşünce tarihinde, somut ya da fiziksel 
açıdan bilginin algılandığı konusunda, felsefî ve dinî sahada genel bir dogmatizm 
hakimdir. Bu esasa göre varlığın bilgisine ulaşmak mümkündür. Fakat somut ya da 
tecrübî bilgiden hareketle aklî alanı idrak etmenin imkânı, mahiyeti konusunda bir 
uzlaşmaya varmak her zaman mümkün olmayabilir. Nitekim pozitivistler aklî 
çıkarımlarla kabul edilen metafiziksel varlık iddialarını reddetmektedirler.  Fakat 
dinî alan burada farklı bir bilgi hattı çekmektedir. Örneğin kelamcılar, nazar 
denilen akıl yürütme sürecinde genelde beş sanat diyebileceğimiz delil yolu ile din, 
inanç ve bilgi iddialarının temellendirirken şâhid/fizik ve gaib/metafizik arasında 
tutarlılık üzerinden bilgisel bir kuşatıcılığı esas görürler (Mâtûrîdî, 2010: 66-69; 
Nesefî, 1428: 1-6; Gazzâlî, 1975: 143).  Bu faaliyetin temelleri Kur’an ayetlerinin 
epistemolojik sisteminden alınan motivasyona dayanmaktadır. Kur’an’ın birçok 
ayetinde insanların görünenden hareketle görünmeyeni kavraması, sebeplerden 
hareket ederek sonuca ulaşmaları tavsiye edilir (Fâtır Sûresi, 35/44). Böylece -tıpkı 
Aristo’da fiziğin metafiziğe temel yapılması gibi görünen ve görünmeyen 
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arasındaki zihinsel irtibat şâhid alem üzerinden kurulmaktadır. Şâhid alem biri 
evren ya da tabiat, diğeri insan ya da toplum diyebileceğimiz iki müşahede alanı 
üzerinden varlık, bilgi ve değer ilkelerinin istihkak edilmesine kaynaklık 
etmektedir. Örneğin şu ayet fizik ve metafizik irtibatı kurmamızı tavsiye 
etmektedir. “İnsanlara Kur’ân’ın hak bir kitap olduğunu kanıtlamak için dış 
dünyada ve kendi benliklerinde var olan delillerimizi göstereceğiz” (Fusilet Suresi, 
41/53) Buradan şâhid alem alanına giren afak (fiziksel yasalar) ve enfüs (psiko-
sosyal yasalar) yolu ile kavranan bilginin gaibe (Allah’ın dilemesi hâlinde evrene 
vahiy ve yaratma ile müdahale ilkesine) teşmil edilmektedir.  Bu ilke Aristo’nun 
fizik-metafizik irtibatında bulduğumuz epistemolojik yordamayı da buraya 
almamızı gerektirmektedir. Bilineceği üzere Aristo metafiziği fiziksel varlıkların 
yasalarından temel ilkelere, hareket ettirici ilk ilkeye doğru yapılan çıkarımlara 
dayanmaktadır (Aristo, 1995: 251a – 252b). Bununla birlikte Aristo’da 
hikmet/wisdom iyi ile irtibatlandırırken bilgi ile iyi arasında zorunlu bir irtibat 
kurulamamaktadır (Aristo, 1995: 48b 10-25). Buna gerekçe olarak bilginin 
(science/episteme) mutlak bir tanıma, iyinin ise göreli olduğu düşüncesi 
gösterilmektedir (Aristo, 1995: 11b 10-25). Fakat Kur’an metafiziğinde ilmin 
mutlak biçimi epistemolojik hakimiyet makamı olarak Allah’a tahsis edildikten 
sonra kalan beşerî bilgi mukayyet sınırlarda ve fakat hikmetle ittisak hâlinde 
betimlenmekte, bu tarif yoluyla da erdemli davranışın (salih amelin) başlangıcına 
yerleştirilmektedir. “O, hikmeti dilediğine verir. Ve kendisine hikmet verilmiş 
olana çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Gönlünü ve aklını çalıştıranlardan 
başkası düşünüp anlayamaz” (Bakara Suresi, 2/269) ayeti buna işaret eden 
pasajlardan biridir. Görüleceği üzere felsefede görünen ve görünmeyen arasındaki 
epistemik devamlılık fizik alemden alınan ilkelerin metafiziksel alana teşmil 
edilmesine dayanır. Bu ilke hem Kelâm ilminde hem de kelamın bağlı olduğu 
Kur’an metafiziğinde şahit ve gâib arasında kurulmaktadır. Şahide dayanan bilgisel 
hakikatler yolu ile gâib alanın bilgi iddiaları temellendirilmektedir (Cüveynî, 2009: 
81-89). 

3. ONTOLOJİK İLKELERİN GEÇERLİLİĞİ BAKIMINDAN 
VAHYİN METAFİZİKSEL BOYUTU 

Standart bir metafiziksel bünyenin en önemli özelliklerinden biri sistem içinde 
tür, sınıf, cevher, yapı, mahiyet bakımından bir varlık hiyerarşisi kuruluyor 
olmasıdır. Bu hiyerarşide ilk ilke denilen bir varlık hareket ettirici ilke olarak 
yerleştirilmektedir. Örneğin Aristo’nun hareket (motion) ve sükûn (rest) irtibatı 
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içinde bütün hareketlerin ilk başına temel bir ilke (first principal) yerleştirildikten 
sonra varlık, bilgi ve değer nosyonları sıralanmaktadır. Fakat ister tohumdan fidana 
kuvve biçimi ile dikey oluş (vertical) olsun ister bir başlangıç noktasını esas alıp 
süreç içindeki değişimi esas alan yatay oluş (horizontal) olsun daima başlangıçta 
bu ilk hareket ettiriciye atıf yapılmaktadır. İlk neden bilgisini hareket esası 
üzerinde açıklayan Aristo metafiziğinde ilkesel betimlemeler bu minvalde 
olmaktadır: “Bütün hareketler sonludur ve sadece dairesel olanın hareketi 
süreklidir” gibi (Aristo, 1995: 1071b).  Ayrıca “eğer iki hareket eşit olursa herhangi 
bir eylem olmaz” ve “iki hareketten biri baskın olsa diğeri varlığı kendinden olmak 
bakımından varlık bulmazdı” şeklinde tahsislere gidilmektedir (Aristo, 1995: 
979a). Temel amil varlığı kendinden olmayanın, var oluşunu başkasına borçlu 
olmasıdır. Elbette bitki için tohum ilk varlık değil onun müsebbibi yaratıcısı, 
(Aristo, 1995: 979a) yani kendisi hareket etmeyen ilk hareket ettiricidir. Öte 
yandan ilkesel olarak bu çıkarıma ulaşmak felsefenin metafiziksel ilk tasarımı silik 
kalır. Aristo fiziksel açıdan bunun idrakinin mümkün olmadığını güçlü bir şekilde 
belirtir (Aristo, 1995: 1073a). Bununla birlikte salt aklî olan matematiksel ve 
boyutları olan fiziksel nesnelerin varlığın karşılaştırılması üzerinden maddî 
olmayan bir ilk varlık tasarımı başarılır gibidir (Aristo, 1995: 1020b). Basitçe 
belirttiği şekilde meseleye bakarsak üç tözden ikisinin doğal ve diğerinin hareket 
etmeyen bir töz olduğunu savunur. Yine de onun bilgi tanımı içinde doğa bilimleri 
ve matematik bilimlerinin bu alanı kapsamada yeterli olmayacağı, zira ilk prensibi 
kavramaya dönmüş bilimin yani teolojinin bütünüyle farklı ve hiyerarşik açıdan 
hepsini öncelemiş olduğunu belirtmektedir (Aristo, 1995: 1064a).  

Metafiziksel bir nazariyenin görünen ve görünmeyen arasındaki epistemolojik 
kuşatıcılığa imkân vermesi gerektiğini belirttik. Yani fizik alem, bilginin imkânları 
neyse metafizik alemde de bu imkânların devam ettiği ve ilkelerin geçerli olduğu 
bir varsayımı başlangıçta almamız gerekmektedir. Diğer bir özellik ise fizik 
alemdeki sebep ve sonuç ilişkisinin metafizik alemde de geçerli olduğu savına 
dayanır. Buna göre fizik alemdeki hareket ve nedensellik ilkeleri metafizik alemde 
de etkindir. Bu başlık altında değineceğimiz bir diğer özellik de şâhid ve gâib 
arasında varlık ilkelerinin geçirgenliğine izin vermesidir. Bu iki açıdan olur. 
Birincisi ilkesel olarak burada görünende idrak edilen bir şeyin görünmeyen alanda 
bir şekilde var olması gerekir. İkincisi söz konusu o varlığın idrak edilmesi aklî 
olsa da özünün zihinde kuruluşu görünenin gerçeklik algısından bütünüyle farklı 
olmamalıdır. Dolayısıyla metafiziksel varlık algısının inşasında fiziksel varlığın 
imaj veya form gibi nitelikler bakımından transfer ediliyor olması gerekmektedir. 
Bu anlamda Aristo’nun elden geçirdiği ve metafizik kitabına aldığı bazı pasajlara 
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bakmak yeterli olacaktır.  Örneğin sıfatları bakımından ilk nedeni sorgulayan 
açılımda sonlu nesnelerin mürekkep, parçalı sonlu olanın bütününün sonlu olacağı, 
sonsuz olanın ise mürekkep değil basit bir töz -bu nedenle zorunlu ve sonsuz 
varlık- olacağını belirtmektedir (Aristo, 1995: 1067a). Sadece nesnenin doğası 
hakkında görüş belirtilmez. Hareket etmeyen ilk hareket ettirici aynı zamanda 
duyulabilir şeylerden ayrı olmak durumundadır der (Aristo, 1995: 1073a). Yine 
insan doğasının değişmesi bozulabilir olmasının gerekçesi iken ilk varlığın 
doğasının neden mutlak olması gerektiği arasında mantıksal bir geçiş yapmaktadır 
(Aristo, 1995: 126a-126b). Bunun gibi birçok pasajda Aristo, fizik alemden aldığı 
gerçeklik kriterlerini metafizik alana teşmil etmektedir. Peki bu durum Kur’an 
metafiziğinde nasıl ele alınmaktadır. 

Kur’an metafiziği Allah’ın zat ve sıfatlarında bir (benzersiz) olduğu 
şeklindeki tevhid anlayışı ile söz konusu benzersizliğin farklı ayetlerle 
gerekçelendirildiği tenzih anlayışının muvazenesinde tahakkuk etmektedir. Bu 
bağlamda el-Evvel şeklinde varlığın başında yer alan Allah’ın gerçekliği ile 
alemdeki varlıkların (masiva) gerçekliğinin irtibatlandırılması en zor problem 
alanlarından biridir. Alemdeki gerçeklikten yola çıkarak Allah’ı resmetmek 
imkânsız olsa da külli bir tasavvur (sezgi) üzerinden Allah’ın varlığını idrak etmek 
mümkündür. Bu anlamda dikkatlerin çekildiği ayetler alemin bilfiil, gerçek ve 
somut anlamda hak olarak yaratıldığını belirten ayetlerdir. Örneğin, “Allah'ın 
gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni 
bir halk getirir” (İbrâhim Sûresi, 14/19) ayeti hem ilk neden bakımından bir 
ilişkilendirme imkânı sağlamaktadır hem de yerin ve göğün yaratılışının gerçek 
olması üzerinden Allah’ın gerçekliği düşüncesi yerleştirilmektedir. Başka bir ifade 
ile şahidin gerçekliği üzerinden gâib olanın gerçekliği ispat edilmektedir. Benzer 
bir yöntemi ahiret hayatının ispatında görmekteyiz. Kur’an’da “biz gökleri, yeri ve 
bunların arasındakileri hak olarak yarattık. O saat elbette gelecektir” ayeti şâhid 
alemin gerçekliği üzerinden gâib ancak burada ve şimdi manasında madum-u 
istikbal olan bir meselenin gerçek olduğu ispat edilmektedir (Hicr Sûresı, 15/85; 
Ahkâf Sûresi, 46/3).  

4. ETİK İLKELERİN GEÇERLİLİĞİ BAKIMINDAN VAHYİN 
METAFİZİKSEL BOYUTU 

Aristo metafiziğinde bir nesnenin oluşması için belli koşulların örneğin 
maddi, ereksel, fail ya da formel nedenlerin gerekli olduğu, fizik alemdeki 
ontolojik, epistemolojik ve etik koşulların metafiziksel alanda da geçerli olduğu bir 
anlayış bulunmaktadır. Fizik alemdeki koşullar metafiziksel alanı bağlayıp 
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bağlamadığı konusunda felsefî ve dinî düşünce arasındaki yaklaşım ve sonuçlar 
bakımından benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin evrende hareketin 
olması, harekete bağlı iyi ve kötülüklerin bulunması bunların metafiziksel seviyede 
varlıkta içkin olup olmadığı, kötülük ve iyilik algısının mukayyet mi mutlak mı 
olduğu, bilginin akli olup olmadığı gibi konuların yanısıra insan dünyasında var 
olan etik ilkelerin tanrı için bağlayıcı olup olmadığı gibi konularda da tartışmalar 
bulunmaktadır. Aristo’nun mimar Tanrı anlayışında yaratıcı ilk hareketten sonra 
varlığa müdahale etmemekte ve tabiat nesneleri de nötr kabul edilmektedir (Aristo, 
1995: 150b 1-10, 1154b 1-15, 1173a 5-15).  Bununla birlikte tabiat aleminde 
geçerli olan davranış ilkelerinin Tanrı’ya aktarılması anlamında Aristo’da bazı 
pasajlar bulunmaktadır. Aristo’ya göre kapasite asla suçlanabilir bir şeyin cinsi 
olmasa da insanlar kötüyü seçebilmektedir. İyilik için de durum   böyledir. İnsan 
iyi olabilmeyi seçebilir. İyiliğin mutlak biçimi ise Tanrı’ya aittir. Bununla birlikte 
kötülük yapmaya da yetkindir. (Aristo, 1995: 1154b). Bunlardan ayrı olarak 
Tanrının sözünde durması, kötülük yapmaması, adil olması, merhametli ve her şeyi 
bilmesinin yanında kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik yapanların Tanrı’nın 
sevgisini kazanması şeklinde hukuksal ilkelere kaynaklık eden metafizik ilkeler de 
bulunmaktadır. Bu ilkelerin insanlar için değerli olması gibi Tanrı için de değerli 
olduğu şeklinde genel bir kabul vardır (Herakleitos, 2016: 127-129; Platon, 1997: 
379c-d; 29b, 597a-e; Descartes, 2015: 71-75).   

Kur’an merkezli kelam düşüncesinde şâhid alemdeki etik ilkelerin gâib olanı 
bağlayıp bağlamadığı konusunda ekoller arasında bir farklılık bulunmaktadır. 
Kelamcılar ahlâkî yargıların kaynağı ister ıstılahî (akıl) ister tevkifî (vahiy) bilgi 
yolları olsun   övgü ve yergiye konu olmak bakımından şâhid ve gâib arasında 
farklı yorumlanmalara imkân verecek bir değerlendirmeyi kabul etmemektedir 
(Cüveynî, 2009: 81-89). Burada övgüye konu olan eylem hem bu dünyada hem de 
öte dünyada ödüllendirilecek davranış şeklinde tarif edilmektedir. Aynı durum 
yergiye konu davranışlar için de geçerlidir. Bu görüşlerin temelini sağlayan 
Kur’an’da bu dünya ve öte dünya arasında tutarlılık beyan edilmekte, Allah’ın adil 
olduğu, sözünde durduğu, iyilik ve kötülük yapanın karşılığını tam alacağı bir 
ahlak metafiziği betimlenmektedir. Örneğin “kim hayra ve barışa yönelik bir iş 
yaparsa kendi lehinedir. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapmış olur. Sonunda 
Rabbinize döndürülürsünüz” (Casiye Sûresi, 88/15) ayeti bu alemde kötü olanın 
ahiret aleminde de kötü olduğu bu nedenle cezalandırmaya konu olduğu anlamına 
gelir. Dolayısıyla “burada kötü olan şeyler ahiret ya da gayb aleminde de kötüdür” 
şeklinde etik ilkeler noktasında fizik ve metafiziksel alanlar arasında tutarlılık 
vardır. 
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5. SONUÇ 
Felsefenin fizik ve metafizik ilişkisine dayanan bilgi dinamikleri ile dinin 

şâhid ve gâib ilişkisine dayanan bilgi dinamikleri tahlil edildiğinde birçok mevcut 
durumun Kur’an’ın felsefî-metafizik yapısı hakkında bir kanaate ulaşmamız için 
güçlü gerekçeler verdiğini tespit ettik.  Söz konusu mevcut durumlardan ilki ilahi 
hitabın yine Tanrı tarafından yaratılan aklı muhatap aldığı gerçeğidir. Bu bağlamda 
meseleye bakıldığında bütün dinlerin, özellikle de İslâm’ın aklı temel bilgi kaynağı 
kabul etmesi, tabii ya da toplumsal örneklerle (ayet) akla (logos) hitap etmesi bu 
alandaki çatışmanın yapay olduğuna kanıttır. İkincisi vahyi kabul eden insanların 
felsefe ile ilgilenmelerinde dinden kaynaklanan sınırlayıcı bir durumla 
karşılaşmamaları, hatta teşvik edilmeleri de karşıtlık iddiasının aleyhine bir durum 
arz etmektedir. Mevcut durumların her ikisinin referans kaynağı olarak üçüncü 
mevcut durum Kur’ân vahyinin yapısıdır. Bu anlamda iki milyara yakın 
Müslümanın kutsal kabul ettiği bir kitabın içeriğinin saf dini bir doğaya sahip olup 
olmadığı tartışması mevcut durumların en dikkat çekici boyutlarından biridir. 
Tebliğde vahiy-felsefe Kur’ân’ın varlık, bilgi, değer ve estetik bakımdan felsefî-
metafiziksel bir sisteme sahip olduğu tezi üzerinden somutlaştırmaya gidilmiştir. 
Aristo’nun metafiziksel kabul edilen eserleri ile Kur’ân ayetleri arasında yapılan 
karşılaştırmalardan hareketle Kur’ân’ın varlık, bilgi, fiili yasama ve ibadet şeklinde 
dikey bir açınıma sahip olduğu, Kur’ân’ın konularının varlık kısmının fizik (şâhid) 
ve metafizik (gâib) şeklinde ayrıldığı, nedene dair asıl ilke olarak maddenin bil 
kuvve doğası yerine Allah’ın iradesinin ikame edildiği ancak bunun felsefe ile 
değil tercihle ilgili bir belirleme olduğu, bilgi meselesinin kabul ve red tercihlerine 
açık tutulduğu, felsefi metinlerde başvurulan beş sanatın yöntem olarak kullanıldığı 
şeklinde bir dizi kanıtlayıcı argüman mevcut durumlar arasındadır. Sonuç olarak 
vahyin varlık boyutu bakımından metafiziksel bir arka plana; hitap, kanıtlama ve 
sunuluş gibi bilgi konuları bakımından felsefî (hikmet) bir yönteme dayandığı tespit 
edilmiştir.  

KAYNAKÇA 
ARISTO. (1995). Complete Works: Digital Edition (J. Barnes, Ed.). Princeton University 

Press. 
CÜVEYNÎ, E.-M. R. A. b. A. b. Y. (2009). Kitâb el-İrşad ilâ kavâtîi’l-edilleti fi’l-usûli’l-

itikâd (pdf)   (A.Abdurrahîm, Ed.). Mektebetü’s-Sekâfeti’d-Dîniyye. 
DESCARTES, R. (2015). Yöntem Üzerine Konuşma. Say yayınları. 
GAZALLÎ, E. H. M. bin A. (1975). Mearicu’l-kuds. Daru’l-Afaki’l-Cedid. 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

374 

HERAKLEITOS (2016). Fragmanlar (Çev. Erdal Yıldız vd.). Dergâh Yayınları. 
MÂTÛRÎDÎ E. M. (2010). Kitâbü’t-tevhîd (M. A.-B. Topaloğlu, Ed.). Mektebetü’l-İrşâd. 
NESEFİ, E. H. N. b. M. (1428). Metnu akâidi’n-Nesefî. Mektebetu Hanefiyye. 
PLATON. (1997). Complete Works. Dijital Editon (J. M. Cooper, Ed.). Phackett Publishing 

Company. 

 

 

 

 

 

 

 



375 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİREY VE TOPLUM 
AÇISINDAN DİNE BAKIŞLARI  

(ERZURUM ÖRNEĞİ)∗ 

Lokman Cerrah 

Öz 
İnsanlık tarihi ile birlikte var olan din kurumu, birey ve toplum hayatını önemli 

ölçüde etkileyecek işlevlere sahiptir. Din bu işlevlerini etkin kıldığında ise gerek birey 
gerekse toplum hayatını derinden ve köklü bir şekilde değiştirme gücüne sahip olmaktadır. 
Her ne kadar modernleşme ve Sekülerleşme süreçlerinin dinin bu gücünü azalttığı dile 
getirilse de ve geleneksel toplumlarda dinin yeri ve önemi ile modern toplumlarda dinin 
yeri ve önemi aynı olmamakla beraber yaşadığımız dünyada bu durumun çok gerçekçi 
olmadığını da görmemiz mümkündür.   

Erzurum ili merkez ilçelerinde yer alan farklı okul türlerinde toplam altı okul ile 
yapılan bu çalışmanın temel amacı lise öğrencilerinin dinin birey ve toplum açısından 
önemine bakışlarını ortaya koymaktır.  Araştırmanın temel soruları “Lise öğrencilerinin 
dinin birey hayatındaki yerine bakışları nasıldır” ve “Lise öğrencilerinin dinin toplum 
hayatındaki yerine bakışları nasıldır”? Bu temel soruların yanı sıra ayrıca “Cinsiyet 
değişkeni, dinin birey ve toplum hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa yol açmakta 
mıdır?, “Okul türü değişkeni, dinin birey ve toplum hayatındaki yerine bakışlarında bir 
farklılığa yol açmakta mıdır?” ve  “Sınıf seviyesi değişkeni dinin birey ve toplum 
hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa yol açmakta mıdır gibi sorulara da cevap 
aranmıştır. Araştırmamızda öğrencilere yönelik olarak demografik bilgiler (Cinsiyet, okul 
türü ve sınıf seviyesi) dışında dinin birey ve toplum hayatında ki yerine dair düşüncelerini 
ortaya koymayı amaçlayan altı soru sorulmuştur.   

                                                      
∗  Bu çalışma Atatürk Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen “Ergenlerde Din ve Dindar 

İnsan Algısı” isimli proje verilerinden elde edilmiştir. 
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Verilerin değerlendirilmesi neticesinde ise lise öğrencilerinin yaklaşık olarak %60’nın 
dini gerek bireysel gerekse toplumsal hayat açısından önemli bir unsur olarak gördükleri 
ortaya çıkmıştır. Yine verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ile cinsiyet, okul türü ve 
sınıf seviyesi değişkenlerinin genel itibarıyla lise öğrencilerinin araştırma sorusu için 
verdikleri cevaplarda anlamlı farklılığa yol açtıkları tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Din sosyolojisi, Din, Toplum, Birey, Lise Öğrencileri 

HIGH SCHOOL STUDENTS' PERSPECTIVES ON RELIGION IN 
TERMS OF INDIVIDUAL AND SOCIETY (EXAMPLE OF ERZURUM) 

Abstract 
The religious institution, which has existed with the history of humanity, has 

functions that will significantly affect the life of the individual and society. When religion 
makes these functions effective, it has the power to change both individual and social life 
deeply and radically. Although it is stated that modernization and secularization processes 
reduce this power of religion, and the place and importance of religion in traditional 
societies and the place and importance of religion in modern societies are not the same, it is 
possible to see that this situation is not very realistic in the world we live in. 

The main purpose of this study, which was conducted with a total of six schools in 
different school types in the central districts of Erzurum province, is to reveal the high 
school students' views on the importance of religion in terms of individuals and society. 
The main questions of the research are "How do high school students view the place of 
religion in individual life" and "How do high school students view the place of religion in 
social life"? In addition to these basic questions, "Does the gender variable cause a 
difference in the view of the place of religion in individual and social life? and “Does the 
class level variable cause a difference in the view of religion's place in individual and social 
life? In our research, six questions were asked to the students, aiming to reveal their 
thoughts on the place of religion in individual and social life, apart from demographic 
information (gender, school type and class level). 

As a result of the evaluation of the data, it has been revealed that approximately 
60%of high school students see religion as an important element in terms of both individual 
and social life. Again, by evaluating the data as a whole, it was determined that the 
variables of gender, school type and grade level generally caused a significant difference in 
the answers given by high school students to the research question. 

Keywords: Sociology of religion, Religion, Society, İndividual, High School Students 
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1. GİRİŞ 
Din, ilk insanla beraber var olan bir kurumdur. Her ne kadar dinsiz bireylere 

rastlansa da tarihte dinsiz bir toplumun varlığı rastlanılan bir durum değildir. Bir 
toplumsal kurum olarak dinin çok sayıda işlevi vardır. Bu işlevler ya bireyin 
gündelik hayatını düzenleyen, ona yönelik çeşitli emir, yasak veya tavsiyeler içeren 
işlevlerdir ya da toplumsal hayata yönelik işlevlerdir. Bu bağlamda bu araştırma 
lise öğrencilerinin dinin özellikle gündelik hayatta birey ve toplum hayatında ki 
yerine yönelik düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

2. KAVRAMSAL ÇERÇEÇEVE 
2.1. Din, Birey ve Toplum 
Din, toplumlar için tarihsel süreçte çok önemli bir sosyal kurum olarak var 

olmuştur.  Hatta “tarihte dinsiz bir insan bulunabilir fakat dinsiz bir topluma 
rastlanmaz” ifadesinin bu bağlamda konuyu daha öz bir şekilde anlattığını 
söyleyebiliriz. Fakat bu iki kavram arasında tek yönlü bir ilişki değil aksine iki 
yönlü yani karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Tarihsel sürece bakıldığında Din-
Toplum kavramlarının sürekli karşılıklı etkileşim içinde oldukları, toplumun din 
üzerinde etkileri olduğu gibi, dinin de toplum üzerinde etkilerinin olduğu 
görülebilir (Günay, 2000). Ayrıca her din, ister ilahi kaynaklı olsun isterse insan 
kaynaklı olsun getirdiği çeşitli kurum, kavram ve inananlarına yönelik tutum ve 
davranış kalıpları ile yeni bir insan ve toplum modeli yaratmak ister. Dolayısıyla 
dinin etkilerini sadece toplum üzerinden değil aynı zamanda birey üzerinde de 
görebiliriz.  

Özellikle dinin bazı işlevlerinin doğrudan birey odaklı olması din-birey 
ilişkisini daha somut olarak değerlendirmeye imkân vermektedir.  Bu işlevlerden 
bazılarına baktığımızda dinin önemli işlevlerinden birisinin insanların aşkın bir 
varlıkla bağ kurmasını sağlamak olduğunu görebiliriz (Kara, 1997). Bu işlevi ile 
birlikte din, aşkın olanla insan arasında iletişimi de imkân dâhiline getirmiş böylece 
dini emir, yasak ve tavsiyelerin insan tarafından kabulünü de kolaylaştırmıştır. Bu 
bağlamda diğer bir işlevinin de içinde yaşanılan dünyayı tanıma ve bu dünya 
içerisinde kendi yerini bilme/bulma açısından bir yol gösterici olma işlevidir 
(Mardin, 1995).  

Dinin birey odaklı işlevleri yanında onlardan daha çok toplumsal odaklı 
işlevleri bulunmaktadır. Nitekim pek çok sosyolog dinin bu işlevlerine vurgu 
yapmıştır. Araştırmamız içerisinde soru olarak bulunan toplumsal huzuru 
destekleme/bozma ile ilişkili işlevlere burada kısaca değinmek gerekmektedir 
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(Aslan, 2004). Durkheime özellikle dinin bütünleştirici işlevi üzerinde durur. 
İntihar İsimli eserinde özellikle Protestan ve Katolikler arasındaki intihar oranları 
üzerinden Katolikliğin Protestanlığa göre daha bütünleştirici olduğunu ve intihar 
oranında ki düşüklüğün sebebinin de bu özelliğin olduğunu vurgular (Akyüz, 
Çapçıoğlu, 2012).  Diğer bir sosyolog Wach ise benzer şekilde dinin toplumsal 
açıdan birleştirici gücünün, bozucu ve parçalayıcı işlevlerinden çok daha fazla 
olduğunu ileri sürmüştür (Günay, 2000). 

3. YÖNTEM 
Araştırma, anket kullanılarak gerçekleştirilmiş nicel bir çalışmadır. Bağımsız 

değişkenlere olarak lise öğrencileri arasında sınıf, cinsiyet ve okul türü 
belirlenmiştir. Bu bağımsız değişkenler ile altı bağımlı değişken ilişkisi ortaya 
koyulmaya çalışılmıştır. Altı bağımsız değişken dini açıdan içki içmeye bakış, helal 
harama dikkat, problem çözmede dinin yeri, dinin insan hayatında ki önemi, 
toplumsal huzur açısından dinin önemi ve dinin toplumsal huzuru bozup bozmadığı 
şeklinde sıralanabilir. 

Araştırmanın evrenini 2021-2022 eğitim öğretim yılında Erzurum merkez 
ilçelerde lise okullarında eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın 
örneklemini ise bu okullarda okuyan her sınıf seviyesinde rastgele belirlenen 566 
öğrenci oluşturmaktadır.  

Araştırma sürecinde anket yardımıyla elde edilen veriler SPSS 25.0 İstatistik 
Analiz programı ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde veriler frekans ve Ki-Kare 
testlerine tabi tutulmuştur. 

Çalışma, Erzurum ili merkez ilçelerinde yer alan farklı okul türlerinde toplam 
altı okulda 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenim gören lise öğrencileri ile 
gerçekleştirilmiştir.  Çalışmanın temel amacı lise öğrencilerinin dinin birey ve 
toplum açısından önemine bakışlarını ortaya koymaktır.  Lise öğrencilerinin dinin 
birey hayatındaki yerine bakışları nasıldır” ve “Lise öğrencilerinin dinin toplum 
hayatındaki yerine bakışları nasıldır”? sorularını temel sorular olarak alan 
çalışmamız bu temel soruların yanı sıra ayrıca “Cinsiyet değişkeni, dinin birey ve 
toplum hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa yol açmakta mıdır?, “Okul 
türü değişkeni, dinin birey ve toplum hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa 
yol açmakta mıdır?” ve  “Sınıf seviyesi değişkeni dinin birey ve toplum 
hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa yol açmakta mıdır gibi sorulara da 
cevap aranmaktadır.  
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Araştırmamızda öğrencilere yönelik olarak demografik bilgiler (Cinsiyet, okul 
türü ve sınıf seviyesi) dışında dinin birey ve toplum hayatında ki yerine dair 
düşüncelerini ortaya koymayı amaçlayan altı soru sorulmuştur.   

Araştırmamızda din-birey-toplum ilişkisine yönelik sorduğumuz altı sor 
aşağıda yer almaktadır; 

1. Bir işi yaparken o işin helal-haram/ günah-sevap olmasına dikkat ederim. 
2. Çok özel günlerde fazla aşırıya kaçmadan içki içmede herhangi bir sakınca 

yoktur. 
3. Günlük yaşantımda karşılaştığım sorunların çözümünde dini inançlarım 

bana güç vermektedir” görüşüne katılıyor musunuz? 
4. Dini inançların insan hayatında önemli bir yeri vardır görüşüne katılıyor 

musunuz? 
5. Toplumun huzurunun sağlanması ve korunmasında dinin çok önemli bir rol 

oynadığını düşünüyorum. 
6. Dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak değerlendiriyorum. 

4. BULGULAR 
Tablo 1. Demografik Veriler 

 f   % 

Okul türü  Anadolu Lisesi 140 22,9% 

İHL 75 12,3% 

Kız İHL 109 17,8% 

Fen Lisesi 114 18,7% 

Mesleki ve Teknik Lise 74 12,1% 

Sosyal Bilimler 99 16,2% 

Total 611 100,0% 

Cinsiyetiniz Erkek 252 41,9% 

Kız 349 58,1% 

Total 601 100,0% 

Okuduğunuz sınıf Lise 1 159 26,1% 

Lise 2 137 22,5% 

Lise 3 149 24,4% 

Lise 4 165 27,0% 

Total 610 100,0% 
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Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin demografik verilerine bakıldığında, 
%22,9’unun Anadolu Lisesi öğrencisi, %18,7’sinin Fen Lisesi öğrencisi 
%16,4’ünün Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu görülmektedir. Yine 
katılımcıların %58,1’inin kız öğrenci olduğu ve sınıflar açısından da hemen hemen 
eşit bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Gündelik Hayatta Helal-Haram Hassasiyeti 
Bir işi yaparken o işin helal-haram/ günah-sevap olmasına dikkat ederim. 

 
Hayır, 
katılmıyorum Evet, katılıyorum Karasızım Total 

 f   % f   % f   % f   % 
Cinsiyet         
Erkek 52 23,2% 120 53,6% 52 23,2% 224 100,0% 
Kız 72 22,0% 206 62,8% 50 15,2% 328 100,0% 
Total 124 22,5% 326 59,1% 102 18,5% 552 100,0% 
Okul Türü         
Anadolu Lisesi 35 26,3% 76 57,1% 22 16,5% 133 100,0% 
İHL 8 11,1% 51 70,8% 13 18,1% 72 100,0% 
Kız İHL 16 16,0% 72 72,0% 12 12,0% 100 100,0% 
Fen Lisesi 23 21,5% 63 58,9% 21 19,6% 107 100,0% 
Mesleki ve Teknik Lise 21 36,8% 24 42,1% 12 21,1% 57 100,0% 
Sosyal Bilimler 26 28,6% 43 47,3% 22 24,2% 91 100,0% 
Total 129 23,0% 329 58,8% 102 18,2% 560 100,0% 
Sınıf         
Lise 1 45 32,4% 73 52,5% 21 15,1% 139 100,0% 
Lise 2 27 20,6% 77 58,8% 27 20,6% 131 100,0% 
Lise 3 24 17,3% 87 62,6% 28 20,1% 139 100,0% 
Lise 4 32 21,3% 92 61,3% 26 17,3% 150 100,0% 
Total 128 22,9% 329 58,9% 102 18,2% 559 100,0% 

Değişkenler açısından soruya bakıldığında; 

a. “Bir işi yaparken o işin helal-haram/ günah-sevap olmasına dikkat ederim” 
ifadesine katılım durumları ile Cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:6,592, P:,037).  

b. “Bir işi yaparken o işin helal-haram/ günah-sevap olmasına dikkat ederim” 
ifadesine katılım durumları ile Okul Türü değişkeni arasında istatistiksel 
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açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:27,294, 
P:,002).  

c. “Bir işi yaparken o işin helal-haram/ günah-sevap olmasına dikkat ederim” 
ifadesine katılım durumları ile Sınıf değişkeni arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişkinin tespit edilmediği görülmektedir (X:10,765, P:,096).  

Tablo 3. İçki içmeye bakış 
Çok özel günlerde fazla aşırıya kaçmadan içki içmede herhangi bir sakınca yoktur. 

 
Hayır, 
katılmıyorum Evet, katılıyorumKarasızım Total 

 f   % f   % f   % f   % 
Cinsiyet         
Erkek 148 64,6% 42 18,3% 39 17,0% 229 100,0% 
Kız 231 69,8% 61 18,4% 39 11,8% 331 100,0% 
Total 379 67,7% 103 18,4% 78 13,9% 560 100,0% 
Okul Türü         
Anadolu Lisesi 95 70,9% 18 13,4% 21 15,7% 134 100,0% 
İHL 60 82,2% 6 8,2% 7 9,6% 73 100,0% 
Kız İHL 75 72,1% 15 14,4% 14 13,5% 104 100,0% 
Fen Lisesi 70 66,0% 26 24,5% 10 9,4% 106 100,0% 
Mesleki ve Teknik Lise 30 50,8% 14 23,7% 15 25,4% 59 100,0% 
Sosyal Bilimler 53 58,2% 27 29,7% 11 12,1% 91 100,0% 
Total 383 67,5% 106 18,7% 78 13,8% 567 100,0% 
Sınıf         
Lise 1 99 70,7% 19 13,6% 22 15,7% 140 100,0% 
Lise 2 96 72,2% 27 20,3% 10 7,5% 133 100,0% 
Lise 3 78 55,7% 34 24,3% 28 20,0% 140 100,0% 
Lise 4 110 71,9% 26 17,0% 17 11,1% 153 100,0% 
Total 383 67,7% 106 18,7% 77 13,6% 566 100,0% 

Değişkenler açısından soruya bakıldığında; 

a. “Çok özel günlerde fazla aşırıya kaçmadan içki içmede herhangi bir 
sakınca yoktur” ifadesine katılım durumları ile Cinsiyet değişkeni arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edilmediği görülmektedir 
(X:3,210, P:,201).  

b. “Çok özel günlerde fazla aşırıya kaçmadan içki içmede herhangi bir 
sakınca yoktur” ifadesine katılım durumları ile Okul Türü değişkeni 
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arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği 
görülmektedir (X:31,125, P:,001).  

c. “Çok özel günlerde fazla aşırıya kaçmadan içki içmede herhangi bir 
sakınca yoktur” ifadesine katılım durumları ile Sınıf değişkeni arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir 
(X:17,658, P:,007). 

Tablo 4. Günlük sorunların çözümünde dinin yeri 
Günlük yaşantımda karşılaştığım sorunların çözümünde dini inançlarım bana güç vermektedir”
görüşüne katılıyor musunuz? 

 
Hayır, 
katılmıyorum Evet, katılıyorum Karasızım Total 

 f % f % f % f % 
Cinsiyet         
Erkek 63 27,8% 114 50,2% 50 22,0% 227 100,0% 
Kız 57 17,3% 207 62,9% 65 19,8% 329 100,0% 
Total 120 21,6% 321 57,7% 115 20,7% 556 100,0% 
Okul Türü         
Anadolu Lisesi 40 30,1% 66 49,6% 27 20,3% 133 100,0% 
İHL 11 15,3% 50 69,4% 11 15,3% 72 100,0% 
Kız İHL 15 14,6% 72 69,9% 16 15,5% 103 100,0% 
Fen Lisesi 20 18,5% 64 59,3% 24 22,2% 108 100,0% 
Mesleki ve Teknik Lise14 24,1% 25 43,1% 19 32,8% 58 100,0% 
Sosyal Bilimler 24 26,7% 48 53,3% 18 20,0% 90 100,0% 
Total 124 22,0% 325 57,6% 115 20,4% 564 100,0% 
Sınıf         
Lise 1 42 29,6% 69 48,6% 31 21,8% 142 100,0% 
Lise 2 32 24,4% 77 58,8% 22 16,8% 131 100,0% 
Lise 3 26 18,8% 83 60,1% 29 21,0% 138 100,0% 
Lise 4 24 15,8% 95 62,5% 33 21,7% 152 100,0% 
Total 124 22,0% 324 57,5% 115 20,4% 563 100,0% 

Değişkenler açısından soruya bakıldığında; 

a. “Günlük yaşantımda karşılaştığım sorunların çözümünde dini inançlarım 
bana güç vermektedir” görüşüne katılıyor musunuz?” ifadesine katılım 
durumları ile Cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:10,853, P:,,004).  
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b. “Günlük yaşantımda karşılaştığım sorunların çözümünde dini inançlarım 
bana güç vermektedir” görüşüne katılıyor musunuz?” ifadesine katılım 
durumları ile” Okul Türü değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:24,652, P:,006).  

c. “Günlük yaşantımda karşılaştığım sorunların çözümünde dini inançlarım 
bana güç vermektedir” görüşüne katılıyor musunuz?” ifadesine katılım 
durumları ile Sınıf değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişkinin tespit edilmediği görülmektedir (X:11,292, P:,080). 

Tablo 5. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi 
Dini inançların insan hayatında önemli bir yeri vardır görüşüne katılıyor musunuz? 

 
Hayır, 
katılmıyorum Evet, katılıyorum Karasızım Total 

 f   % f   % f   % f   % 
Cinsiyet         
Erkek 64 28,3% 122 54,0% 40 17,7% 226 100,0% 
Kız 49 14,6% 246 73,4% 40 11,9% 335 100,0% 
Total 113 20,1% 368 65,6% 80 14,3% 561 100,0% 
Okul Türü         
Anadolu Lisesi 43 32,3% 70 52,6% 20 15,0% 133 100,0% 
İHL 9 12,3% 59 80,8% 5 6,8% 73 100,0% 
Kız İHL 11 10,5% 82 78,1% 12 11,4% 105 100,0% 
Fen Lisesi 16 14,8% 78 72,2% 14 13,0% 108 100,0% 
Mesleki ve Teknik Lise 17 29,8% 20 35,1% 20 35,1% 57 100,0% 
Sosyal Bilimler 21 22,6% 62 66,7% 10 10,8% 93 100,0% 
Total 117 20,6% 371 65,2% 81 14,2% 569 100,0% 
Sınıf         
Lise 1 45 31,3% 80 55,6% 19 13,2% 144 100,0% 
Lise 2 27 20,6% 89 67,9% 15 11,5% 131 100,0% 
Lise 3 24 17,1% 89 63,6% 27 19,3% 140 100,0% 
Lise 4 21 13,7% 112 73,2% 20 13,1% 153 100,0% 
Total 117 20,6% 370 65,1% 81 14,3% 568 100,0% 

Değişkenler açısından soruya bakıldığında; 

a. “Dini inançların insan hayatında önemli bir yeri vardır görüşüne katılıyor 
musunuz?” ifadesine katılım durumları ile Cinsiyet değişkeni arasında 
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istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir 
(X:23,482, P:,,000).  

b. “Dini inançların insan hayatında önemli bir yeri vardır görüşüne katılıyor 
musunuz?” ifadesine katılım durumları ile Okul Türü değişkeni arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir 
(X:60,028, P:,000).  

c. “Dini inançların insan hayatında önemli bir yeri vardır görüşüne katılıyor 
musunuz?” ifadesine katılım durumları ile Sınıf değişkeni arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir 
(X:19,490, P:,003). 

Tablo 6. Toplumun huzurunun sağlanmasında dinin rolü 
Toplumun huzurunun sağlanması ve korunmasında dinin çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. 

 
Hayır, 
katılmıyorum 

Evet, 
katılıyorum Karasızım Total 

 f   % f  % f   % f   % 
Cinsiyet         
Erkek 55 24,3% 111 49,1% 60 26,5% 226 100,0% 
Kız 52 15,8% 216 65,7% 61 18,5% 329 100,0% 
Total 107 19,3% 327 58,9% 121 21,8% 555 100,0% 
Okul Türü         
Anadolu Lisesi 27 20,1% 77 57,5% 30 22,4% 134 100,0% 
İHL 10 13,7% 58 79,5% 5 6,8% 73 100,0% 
Kız İHL 12 11,7% 71 68,9% 20 19,4% 103 100,0% 
Fen Lisesi 25 23,6% 57 53,8% 24 22,6% 106 100,0% 
Mesleki ve Teknik Lise 18 33,3% 16 29,6% 20 37,0% 54 100,0% 
Sosyal Bilimler 17 18,3% 50 53,8% 26 28,0% 93 100,0% 
Total 109 19,4% 329 58,4% 125 22,2% 563 100,0% 
Sınıf         
Lise 1 29 20,7% 70 50,0% 41 29,3% 140 100,0% 
Lise 2 27 20,5% 83 62,9% 22 16,7% 132 100,0% 
Lise 3 28 20,3% 78 56,5% 32 23,2% 138 100,0% 
Lise 4 25 16,4% 97 63,8% 30 19,7% 152 100,0% 
Total 109 19,4% 328 58,4% 125 22,2% 562 100,0% 

Değişkenler açısından soruya bakıldığında; 
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a. “Toplumun huzurunun sağlanması ve korunmasında dinin çok önemli bir 
rol oynadığını düşünüyorum.” ifadesine katılım durumları ile Cinsiyet 
değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği 
görülmektedir (X:15,217, P:,,000).  

b. “Toplumun huzurunun sağlanması ve korunmasında dinin çok önemli bir 
rol oynadığını düşünüyorum.” ifadesine katılım durumları ile Okul Türü 
değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği 
görülmektedir (X:41,645, P:,000).  

c. “Toplumun huzurunun sağlanması ve korunmasında dinin çok önemli bir 
rol oynadığını düşünüyorum.” ifadesine katılım durumları ile Sınıf 
değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği 
görülmektedir (X:9,386, P:,153). 

Tablo 7. Toplumsal huzurun bozulmasında dinin rolü 
Dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak değerlendiriyorum. 

 
Hayır, 
katılmıyorum 

Evet, 
katılıyorum Karasızım Total 

 f   % f   % f   % f   % 
Cinsiyet         
Erkek 132 58,1% 40 17,6% 55 24,2% 227 100,0% 
Kız 241 73,3% 37 11,2% 51 15,5% 329 100,0% 
Total 373 67,1% 77 13,8% 106 19,1% 556 100,0% 
Okul Türü         
Anadolu Lisesi 77 57,9% 30 22,6% 26 19,5% 133 100,0% 
İHL 65 89,0% 5 6,8% 3 4,1% 73 100,0% 
Kız İHL 70 68,0% 13 12,6% 20 19,4% 103 100,0% 
Fen Lisesi 80 74,8% 9 8,4% 18 16,8% 107 100,0% 
Mesleki ve Teknik Lise 26 48,1% 9 16,7% 19 35,2% 54 100,0% 
Sosyal Bilimler 58 62,4% 13 14,0% 22 23,7% 93 100,0% 
Total 376 66,8% 79 14,0% 108 19,2% 563 100,0% 
Sınıf         
Lise 1 77 54,6% 26 18,4% 38 27,0% 141 100,0% 
Lise 2 91 70,0% 20 15,4% 19 14,6% 130 100,0% 
Lise 3 93 66,4% 17 12,1% 30 21,4% 140 100,0% 
Lise 4 115 76,2% 15 9,9% 21 13,9% 151 100,0% 
Total 376 66,9% 78 13,9% 108 19,2% 562 100,0% 
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Değişkenler açısından soruya bakıldığında; 

a. “Dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak değerlendiriyorum” ifadesine 
katılım durumları ile Cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:13,875, P:,001).  

b. ““Dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak değerlendiriyorum” 
ifadesine katılım durumları ile Okul Türü değişkeni arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:40,652, 
P:,000).  

c. ““Dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak değerlendiriyorum” 
ifadesine katılım durumları ile Sınıf değişkeni arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir ilişkinin tespit edildiği görülmektedir (X:18,025, P:,006). 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Erzurum ili merkez ilçelerinde yer alan farklı okul türlerinde toplam altı okul 

ile yapılan bu çalışmanın temel amacı lise öğrencilerinin dinin birey ve toplum 
açısından önemine bakışlarını ortaya koymaktır.  

Araştırmanın temel soruları “Lise öğrencilerinin dinin birey hayatındaki 
yerine bakışları nasıldır” ve “Lise öğrencilerinin dinin toplum hayatındaki yerine 
bakışları nasıldır”? Bu temel soruların yanı sıra ayrıca “Cinsiyet değişkeni, dinin 
birey ve toplum hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa yol açmakta mıdır?, 
“Okul türü değişkeni, dinin birey ve toplum hayatındaki yerine bakışlarında bir 
farklılığa yol açmakta mıdır?” ve  “Sınıf seviyesi değişkeni dinin birey ve toplum 
hayatındaki yerine bakışlarında bir farklılığa yol açmakta mıdır gibi sorulara da 
cevap aranmıştır. 

Araştırmamızda öğrencilere yönelik olarak demografik bilgiler (Cinsiyet, okul 
türü ve sınıf seviyesi) dışında dinin birey ve toplum hayatında ki yerine dair 
düşüncelerini ortaya koymayı amaçlayan altı soru sorulmuştur. Bu sorulara verilen 
cevapların değerlendirilmesinde araştırmanın temel varsayımları test edilmiş ve şu 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

1. “Bir işi yaparken o işin helal-haram/ günah-sevap olmasına dikkat ederim” 
ifadesine toplam katılım oranı yaklaşık %59 çıkmıştır. Bu oran lise öğrencilerinin 
yarıdan fazlasının gündelik hayatlarında dinin emir ve tavsiyelerine dikkat 
ettiklerini göstermektedir. Ayrıca verilerin detaylı değerlendirilmesinde de cinsiyet 
ve okul türü değişkenlerinin öğrencilerin soruya verdikleri cevaplarda anlamlı bir 
farklılığa yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Kız öğrencilerin ve Kız İHL öğrencilerinin 
diğerlerine göre daha fazla helal ve haram konusunda dikkat ettikleri 
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görülmektedir.  Bu soruya verilen cevaplar için sınıf seviyesinin ise anlamlı bir 
farklılığa yol açmadığı dikkat çekmektedir.  

2. “Çok özel günlerde fazla aşırıya kaçmadan içki içmede herhangi bir sakınca 
yoktur” ifadesine toplam katılım oranı yaklaşık %18 çıkmıştır. Bu oran lise 
öğrencilerinin yaklaşık olarak beşte birinin çok özel günlerde içki içmede herhangi 
bir sakınca görmediğini ortaya koymaktadır.  Ayrıca verilerin detaylı 
değerlendirilmesinde de okul türü ve sınıf seviyesi değişkenlerinin öğrencilerin 
soruya verdikleri cevaplarda anlamlı bir farklılığa yol açtığı ortaya çıkmaktadır. 
İHL öğrencilerinin ve 1. Sınıf öğrencilerinin diğerlerine göre daha yüksek bir 
oranla içki içmekte bir sakınca görmedikleri söylenebilir.   Benzer bir çalışmada 
yine lise öğrencilerinin aynı soru için verdikleri cevaplara bakıldığında “kesinlikle 
katılıyorum” ve “katılıyorum” cevabını verenlerin toplam oranı %35,4 ve 
katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum cevabını verenlerin toplam oranı da 
%46’dır. (Yaman, 2008). Başka bir çalışmada ise lise öğrencilerinin sadece 
%8,6’sının kesinlikle katılıyorum/katılıyorum cevabını verdikleri dikkat 
çekmektedir (Ceylan, 2010). Görüldüğü gibi çalışmalardan birsinde elde edilen 
onaylama oranı çok daha yüksek iken diğerinde çok daha düşüktür. Bu 
farklılıkların sebebi olarak araştırmaların yapıldığı yerleşim yeri, o yerleşim yerine 
ait yaşam tarzı, kültür ve aile yapılarının farklılığı gösterilebilir.  

3. “Günlük yaşantımda karşılaştığım sorunların çözümünde dini inançlarım 
bana güç vermektedir” görüşüne katılıyor musunuz?” ifadesine toplam katılım 
oranı yaklaşık %57 çıkmıştır. Bu oran lise öğrencilerinin yarıdan fazlasının 
gündelik hayatlarında karşılaştıkları sorunların çözümü için dini inançlarını bir güç 
kaynağı olarak görüldüklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca verilerin detaylı 
değerlendirilmesinde de cinsiyet ve okul türü değişkenlerinin öğrencilerin soruya 
verdikleri cevaplarda anlamlı bir farklılığa yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Kız 
öğrencilerin ve Kız İHL öğrencilerinin diğerlerine göre gündelik hayatta 
karşılaşılan problemlerin çözümünde dine daha çok önem verdikleri görülmektedir.  
Bu soruya verilen cevaplar için sınıf seviyesinin ise anlamlı bir farklılığa yol 
açmadığı dikkat çekmektedir.  

4. “Dinî inançların insan hayatında önemli bir yeri vardır görüşüne katılıyor 
musunuz?” ifadesine toplam katılım oranı yaklaşık %65 çıkmıştır. Bu oran lise 
öğrencilerinin yarıdan fazlasının dini inançların insan hayatında önemli bir yeri 
olduğuna inandıklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca verilerin detaylı 
değerlendirilmesinde de cinsiyet, okul türü ve sınıf seviyesi değişkenlerinin 
öğrencilerin soruya verdikleri cevaplarda anlamlı bir farklılığa yol açtığı ortaya 
çıkmaktadır. Kız öğrencilerin, İHL öğrencilerinin ve son sınıf öğrencilerinin 
diğerlerine göre dini inançların insan hayatında önemli bir yeri olduğuna daha çok 
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inandıkları görülmektedir. ANAR’ın araştırmasında eğitim durumu lise olanlardan 
dinin insan hayatındaki önemi için “önemli/çok önemli” diyenlerin oranının %91,3 
çıktığı dikkat çekmektedir (ANAR, 2017). Bu oran bizim çalışmamızda ortaya 
çıkan orandan çok daha yüksektir.  

5. “Toplumun huzurunun sağlanması ve korunmasında dinin çok önemli bir 
rol oynadığını düşünüyorum.” ifadesine toplam katılım oranı yaklaşık %58 
çıkmıştır. Bu oran lise öğrencilerinin yarıdan fazlasının toplumsal huzurun 
sağlanması noktasında dinin çok önemli bir rol oynadığına inandıklarını 
göstermektedir. Ayrıca verilerin detaylı değerlendirilmesinde de cinsiyet, okul türü 
ve sınıf seviyesi değişkenlerinin öğrencilerin soruya verdikleri cevaplarda anlamlı 
bir farklılığa yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Kız öğrencilerin, İHL öğrencilerinin ve 
son sınıf öğrencilerinin diğerlerine göre toplumsal huzurun sağlanması noktasında 
dinin çok önemli bir rol oynadığına daha çok inandıkları görülmektedir. 

6. “Dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak değerlendiriyorum” 
ifadesine toplam katılım oranı yaklaşık %14 çıkmıştır. Bu oran lise öğrencilerinin 
yaklaşık olarak yedide birinin dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak 
gördüklerini ortaya koymaktadır.  Ayrıca verilerin detaylı değerlendirilmesinde de 
cinsiyet, okul türü ve sınıf seviyesi değişkenlerinin öğrencilerin soruya verdikleri 
cevaplarda anlamlı bir farklılığa yol açtığı ortaya çıkmaktadır. Erkek öğrencileri, 
Anadolu lisesi öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri diğerlerine göre daha yüksek 
bir oranla dini, toplumsal huzuru bozucu bir unsur olarak görmektedirler. 
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HADİS VE SÜNNET ALGISI VE PANDEMİ 
SÜRECİ 

Lokman Cerrah - Abdulvahap Özsoy 

Öz 
Bilindiği gibi covid-19 pandemisi Çin’de ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar geçen 

zaman içerisinde birey ve toplum hayatında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Yeni 
normal denilen ve özellikle sosyal hayatta çeşitli kısıtlamalar içeren bu yeni normal, bugün 
değişmeye başlamış olsa dahi birçok kişide hâlâ etkisini devam ettirmektedir. Mesela pek 
çok noktada maske zorunluluğu kaldırılmasına rağmen açık havada dahi maske kullanımına 
devam eden çok sayıda bireyle karşılaşmak mümkündür. Fakat pandemi sürecinin her 
insanı için aynı şiddette ve yönde etkilediğini söylemek mümkün değildir. Bunun en önemli 
sebebi olarak bu sürecin her birey tarafından farklı şekillerde algılanmış olması 
gösterilebilir. Çünkü algı, insanın tutum ve davranışlarını belirleyen önemli bir kriterdir. 
Dolayısıyla pandemiyi algılama biçimimiz ve ona yüklediğimiz anlam bizim bu süreçteki 
tutum ve davranışlarımız için de önemli bir etken olmuştur. 

İnsanların algılarını da belirleyen birçok etken bulunmaktadır. Bunlar içerisinde en 
önemlilerinden birisi bireyin inanç durumudur. İslam inancına sahip olmak bu noktada 
inanalar için farklı tutum ve davranışlara sebebiyet verir. Daha özele indiğimizde ise 
İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnete bakışın insan algısını etkileyeceği ve bu 
algını da pandemi sürecine bakışı etkileyeceği düşünülebilir.  

Hazırladığımız bu çalışma işte bu bakış açısından hareketle bireylerin Hadis ve 
Sünnet algılarının pandemi sürecini değerlendirme de ki rolünü ele almayı amaçlamıştır. Bu 
bağlamda araştırmanın temel varsayımı “Bireylerin hadis ve sünnet algıları onların pandemi 
sürecini bakışlarını ve bu süreçte ki tutum ve davranışlarını etkilemiştir” olmuştur. 
Çalışmamız bir nicel araştırma olup hedef kitlesi üniversite ve lisansüstü eğitimi almış veya 
hâlâ almakta olan bireylerdir. Bu evren içerisinden rastgele belirlenen 800 kişiye anket 
formu uygulanmış ve geri dönüşü sağlanan 750 form değerlendirmeye alınmıştır. Bu 750 
form ise ikinci bir değerlendirmeye alınarak eksik ve hatalı bilgi içerenler elenerek 700 
form üzerinden araştırma yürütülmüştür.  Söz konusu hedef kitleye yönelik hazırlanan 
anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik bilgi formu, ikinci 
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bölüm “Hadis ve Sinnet Algısı Ölçeği” ve üçüncü bölümde “Pandemi Süreci 
Değerlendirme Formu”dur. Araştırma sürecinde elde edilen veriler SPSS20.0 programı ile 
frekans ve Ki-Kare analizlerine tabi tutulmuş ve ulaşılan sonuçlar raporlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Hadis, Sünnet, Algı 

PERCEPTION OF HADITH AND SUNNAH AND THE PANDEMIC 
PROCESS 
Abstract 

As it is known, the covid-19 pandemic has caused significant changes in the life of 
individuals and society in the time since it emerged in China. This new normal, which is 
called the new normal and includes various restrictions especially in social life, still 
continues to affect many people, even though it has started to change today. For example, it 
is possible to encounter many individuals who continue to use masks even in the open air, 
despite the removal of mask requirement at many points. However, it is not possible to say 
that the pandemic process affects every person in the same severity and direction. The most 
important reason for this is that this process is perceived in different ways by each 
individual. Because perception is an important criterion that determines people's attitudes 
and behaviors. Therefore, the way we perceive the pandemic and the meaning we attribute 
to it has also been an important factor for our attitudes and behaviors in this process. 

There are many factors that determine people's perceptions. One of the most 
important among these is the individual's belief status. Having a belief in Islam causes 
different attitudes and behaviors for believers at this point. When we go more specifically, 
it can be thought that the view of the Qur'an and Sunnah, which are the main sources of 
Islam, will affect human perception and this perception will affect the view on the 
pandemic process. 

From this point of view, this study we have prepared aims to address the role of 
individuals' perceptions of Hadith and Sunnah in evaluating the pandemic process. In this 
context, the basic assumption of the research was "Perceptions of hadith and sunnah of 
individuals affected their view of the pandemic process and their attitudes and behaviors in 
this process". Our study is a quantitative research and its target audience is individuals who 
have received or are still receiving university and postgraduate education. A questionnaire 
form was applied to 800 randomly selected people from this universe, and 750 forms that 
were returned were evaluated. These 750 forms were evaluated for a second time, and the 
ones containing incomplete and incorrect information were eliminated and the research was 
carried out on 700 forms. The questionnaire form prepared for the target audience consists of 
three parts. The first part is the demographic information form, the second part is the "Hadith 
and Sunnah Perception Scale" and the third part is the "Pandemic Process Evaluation Form". 
The data obtained during the research process were subjected to frequency and Chi-Square 
analyzes with the SPSS20.0 program and the results were reported. 

Keywords: Pandemic, Hadith, Sunnah, Perception 
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1. GİRİŞ 
Bilindiği gibi covid-19 pandemisi Çin’de ortaya çıktığı tarihten bugüne kadar 

geçen zaman içerisinde birey ve toplum hayatında önemli değişikliklere sebep 
olmuştur. Yeni normal denilen ve özellikle sosyal hayatta çeşitli kısıtlamalar içeren 
bu yeni normal, bugün değişmeye başlamış olsa dahi birçok kişide hâlâ etkisini 
devam ettirmektedir. Mesela pek çok noktada maske zorunluluğu kaldırılmasına 
rağmen açık havada dahi maske kullanımına devam eden çok sayıda bireyle 
karşılaşmak mümkündür. Fakat pandemi sürecinin her insanı için aynı şiddette ve 
yönde etkilediğini söylemek mümkün değildir. Bunun en önemli sebebi olarak bu 
sürecin her birey tarafından farklı şekillerde algılanmış olması gösterilebilir. Çünkü 
algı, insanın tutum ve davranışlarını belirleyen önemli bir kriterdir. Dolayısıyla 
pandemiyi algılama biçimimiz ve ona yüklediğimiz anlam bizim bu süreçteki 
tutum ve davranışlarımız için de önemli bir etken olmuştur. 

İnsanların algılarını da belirleyen birçok etken bulunmaktadır. Bunlar 
içerisinde en önemlilerinden birisi bireyin inanç durumudur. İslam inancına sahip 
olmak bu noktada inanalar için farklı tutum ve davranışlara sebebiyet verir. Daha 
özele indiğimizde ise İslam’ın temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnete bakışın 
insan algısını etkileyeceği ve bu algını da pandemi sürecine bakışı etkileyeceği 
düşünülebilir.  

2. TEORİK ÇERÇEVE  
İnsanoğlunun tarihte örneğine az rastlanan çapta bir pandemi sürecini henüz 

atlatabildiği söylenemez. Bu süreç hayatımızın her alanını etkisi altına almış ve 
kimi alanlarda eskisine dönülemeyecek bir değişim ortaya çıkartmıştır. Küresel 
çapta ortaya çıkan bu değişimin etki ettiği alanlardan biri de hiç şüphesiz insanların 
hayata bakışıdır. Bu çerçevede tutumlarımız, inançlarımız, davranışlarımız bu 
bakış değişikliğinden nasibini almıştır. 

Yaşanılan bu süreç sosyal ve beşerî bilimler açısından ise farklı araştırma 
imkânları ortaya çıkartmıştır.  Tarihte yaşanan pandemi süreçlerinin etkileri 
konuyla ilgili tarihi bilgiler ve ilgili bağlamda ortaya çıkan eserler üzerinden 
dolaylı olarak incelenebilirken yaşadığımız pandemi sürecinin etkilerini saha 
araştırmalarıyla irdelemek mümkün görünmektedir. Bu çerçevede yapılan bilimsel 
araştırmalar çalışmanın yapıldığı disiplin açısından bir perspektif ortaya 
koymuştur. Özellikle hadis ilmi özelinde doğrudan konu ile ilgili yapılan 
çalışmalarda pandemi sürecinin hadis metinlerine yaklaşımı ele alınmıştır. Bu 
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çalışmada ise konuya tersinden bakılarak hadis algısının pandemi olgusuna bakışa 
etkisi irdelenecektir.  

Bu çerçevede hadis ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından geliştirilen 
hadis tutum ölçeği esas alınmıştır. Güvenilirliği ispatlanmış bu ölçek anket 
formatında katılımcılara uygulanarak hadis algıları tespit edilmiş, daha sonra 
insanların sahip oldukları hadis algısının pandemi olgusuna yaklaşımı itibarıyla 
soruşturulmuştur.  

Bilindiği gibi tutumlarımızı etkileyen en önemli unsurların başında 
inançlarımız gelmektedir. Tutumlar; bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere 
üç bileşenden oluşmaktadır. Bilişsel alan, konulara dair inanç, kanaat ve 
bilgilerimizden oluşurken, duygusal alan, inançlarla ilgili duygulardan 
müteşekkildir. Davranışsal alan ise tepkilerimizin hazırlık süreciyle alakalıdır.   

İnanç ve kanaatler tutumları oluşturan bilişsel alanın en önemli unsurları 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla inanç ve kanaatlerimizin bir olay ve 
olguya dair yaklaşımımızı belirlemede kilit role sahip olduğu söylenebilir.  

İslam dini özelinde Müslümanların hayata bakışını şekillendiren iki önemli 
bilgi kaynağının olduğu bilinmektedir. Bunlar Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerîm ve 
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in hadisleri ve sünnetidir.  

Kur’an ve sünnetin insanların hayatını dönüştürücü etkisi özellikle sahabe 
döneminde görülmektedir. Özellikle Hz. Peygamber’in dönüştürücü liderlik 
uygulamaları ile bu değişimin çok keskin bir şekilde tezahür ettiği müşahede 
edilmektedir. Bu çerçevede Hz. Peygamber’in karizması, telkin yeteneği/ilham 
verici motivasyonu, zihinsel teşvikleri ve bireysel ilgisi sebebiyle insanların hayata 
bakışı tamamen değişmiştir.   

İslam toplumunun ilk halkasını oluşturan sahabe nesli İslam ile tanıştıktan 
sonra hayata bakışları bu iki kaynak çerçevesinde oluşmuştur.  Hz. Peygamber’in 
Müslümanların hayatlarında en küçük bir profan alan bırakmadığını gören din 
mensuplarının bunu bir alay konusu yapmaya çalıştıkları ancak sahabenin bu 
durumdan memnun olduklarını gösteren bir diyalog Selmân ile muhatabı arasında 
şu şekilde cereyan etmiştir: 

Müşriklerden biri, Selmân"a (ra) alaycı bir üslûpla, Peygamberinizin size her 
şeyi, hatta abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyorum.” demiştir. Selman bu alaycı 
tavra büyük bir ciddiyetle karşılık vermiştir: 
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“Evet, o, büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye doğru dönmemizi, sağ el 
ile taharetlenmemizi, taharetlenmeyi üç taştan daha azıyla yapmamızı, kemik ve 
tezekle taharetlenmemizi bize yasakladı”(Müslim b. el-Haccâc, 1991, kit. 
“Tahâret”, 57). 

Bu rivayetten anlaşıldığı kadarıyla Selman’ın yaşadığı toplumun kanaatine 
göre bu tür konularda yönlendirmede bulunmak doğru değildir. Ancak Selman’ın 
girmiş olduğu yeni dine göre peygamber kendilerine neyi emrediyorsa ona sıkı 
sıkıya sarılmaları gerekmektedir (Haşr, 59/7). Dolayısıyla aynı toplumda 
yaşamalarına rağmen farklı inançlara sahip olan kişilerin olaylara bakışının 
farklılaşmasının sahabe döneminden itibaren görülen bir durum olduğu ifade 
edilebilir. Bu çalışmada da günümüzde bu farklılaşmanın pandemi özelinde tecrübe 
edilen bir fenomene yaklaşıma etkisi ele alınmaktadır. 

Covid 19 pandemi sürecinde yapılmış birçok çalışma yer almaktadır. Hadisler 
ve salgınla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda çoğunlukla salgınların tarihi(Andrew 
Nikiforuk, 2000; Ayar, 2005; Burcu Kurt, İsmail Yaşayanla, 2017; el-Mhemit, 
2020; Kılıç, 2004; Temir ve el-Mhemit, 2020), toplumsal yansımaları(Aykan ve 
Bilginer, 2021 Tübitak tarafından desteklene projelerin bulguları için bk.  ; “Covid 
19 ve Toplum”, t.y.), Hz. Peygamber’in veya genel anlamda İslam’ın hastalıklara 
ve salgınlara bakışı, Hz. Peygamber’in tavsiyeleri ve hadis alimlerinin yorumları 
(Eraslan, 2020), dikkat edilmesi gereken hususlar, salgınların inanca etkisi, bazı 
âlimlerin salgın hastalıklara yaklaşımı, genel anlamda bu sürecin dini yaşantı ve 
yaklaşımlara etkisi gibi konular ele alınmıştır. Pandemi sürecinin hadis metinlerine 
yaklaşıma etkisi daha önce yapılan bir çalışma ile ortaya konulmuştur (Özsoy, 
2022). Ancak konuya farklı yaklaşarak hadis algısının pandemiye bakışa etkisinin 
olup olmadığı da bir araştırma konusu olarak ele alınmalıydı. Bu çalışmada daha 
önce geliştirilen ve geçerliliği bir makale ile ortaya konulan hadis algısı ölçeği 
(Demı̇rer ve Durğun, 2020 Had s algısıyla lgili benzer bir çalışma için bk.; 
Horozcu ve Güşen, 2018) pandemi ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır.  Aslında 
daha genel anlamda inancın pandemiye yaklaşımına dair akademik çalışmalar 
yapılmıştır (Paksoy, 2020). Fakat hadis algısı özelinde bir inceleme çalışmanın 
özgün yönünü ortaya koymaktadır.   

3. YÖNTEM 
Bireylerin Hadis ve Sünnet algılarının pandemi sürecini değerlendirme de ki 

rolünü ele almayı amaçlamıştır. Bu bağlamda araştırmanın temel varsayımı 
“Bireylerin hadis ve sünnet algıları onların pandemi sürecini bakışlarını ve bu 
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süreçte ki tutum ve davranışlarını etkilemiştir” olmuştur. Çalışma, bir nicel 
araştırma olup hedef kitlesi lisans ve lisansüstü eğitimi almış veya hâlâ almakta 
olan bireylerdir. Bu evren içerisinden rastgele belirlenen 800 kişiye anket formu 
uygulanmış ve geri dönüşü sağlanan 750 form değerlendirmeye alınmıştır. Bu 750 
form ise ikinci bir değerlendirmeye alınarak eksik ve hatalı bilgi içerenler elenerek 
700 form üzerinden araştırma yürütülmüştür.   

3.1. Kullanılan Ölçme Araçları 
Araştırmanın amaçlarına ve hedef kitleye yönelik hazırlanan anket formu üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik bilgi formu, ikinci bölüm 
“Hadis ve Sünnet Algısı Ölçeği” ve üçüncü bölümde “Pandemi Süreci 
Değerlendirme Formu”dur. Araştırma sürecinde elde edilen veriler SPSS20.0 
programı ile frekans ve Ki-Kare analizlerine tabi tutulmuş ve ulaşılan sonuçlar 
raporlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan Hadis ve Sünnet Algısı Ölçeği (HSÖ) tamamı 
olumlu toplam on maddeden oluşan ve 1- Kesinlikle katılmıyorum, 2-
Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4-Katılıyorum ve 5- kesinlikle katılıyorum şeklinde 
sıralanan 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçek, “duygu ve davranış boyutu” ile “bilgi 
boyutu” şeklinde iki alt boyuta sahiptir. İlk boyut 8 maddeden ikinci boyut ise 2 
maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10 ve en düşük 
ortalama 1, en yüksek puan ise 50 ve en yüksek ortalama ise 5’dir. Puan 
yükselmesi aynı zamanda hadis ve sünnet algısı düzeyinin de yükselmesi anlamına 
gelmektedir. Standart bir puanlamaya sahip olmasa da ölçek, 10 (düşük) < 23-36 
(Orta)< 37 (Yüksek) şeklinde kategorize edilerek değerlendirilebilir (Demı̇rer ve 
Durğun, 2020, s. 622). 

Ölçeğin Güvenilirlik katsayısı, 674 olarak tespit edilmiştir. Alt boyutlarında 
ise Duygu davranış Alt boyutu için: ,691, bilgi alt boyutu için ise 826 olarak tespit 
edilmiştir. Ölçek geliştirme aşamasında Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile 
yapılan çalışmada ise güvenilirlik katsayıları Ölçeğin bütünü için .879,  “Duygu ve 
Davranış Alt Boyutu” .893 ve “Bilgi Alt Boyutu” için de .659 olarak bulunmuştur. 
Cronbach Alpha değeri 0,00≤α≤0,40 için ölçek güvenilir değil 0,40≤α≤0,60 için 
ölçeğin güvenilirliği düşük, 0,60≤α≤0,80 için ölçek oldukça güvenilir ve α≥ 0,80 
için ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu değerlendirmesi(Karagöz, 2019, 
s. 103) dikkate alındığında çalışmamızda elde ettiğimiz değerlerin oldukça 
güvenilir ve yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 
4.1. Demografik Bulgular 
Tablo 1’de yer alan demografik veriler değerlendirildiğinde katılımcıların 

%63,4’ünün kadın ve %36,6’sının erkek %80,4’ünün lisans eğitimli ve 
%19,6’sının lisansüstü eğitimli, %55,7’sinin evli, %55,7’sinin bekar ve %2’sinin 
de eşi ölmüş/eşinden boşanmış olduğu, %72’sinin de 21-44 yaş gurubunda ve 
%28’inin de 45 ve üzeri yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik bilgileri 
Temel Demografik Bilgiler f % 

Cinsiyet Kadın 444 63,4% 
Erkek 256 36,6% 

Total 700 100,0% 
Eğitim Durumu Lisans 563 80,4% 

Lisansüstü 137 19,6% 

Total 700 100,0% 
Medeni durum Evli 296 42,3% 

Bekâr 390 55,7% 
Boşanmış/Eşi Vefat etmiş 14 2,0% 

Total 700 100,0% 
Yaş 21-44 504 72,0% 

45 ve üzeri 196 28,0% 

Total 700 100,0% 

4.2. Hadis ve Sünnet Algısı Ölçeği Bulguları 
Tablo 2. Ölçekten alınan toplam puanların kategorik dağılımı 

Hadis ve Sünnet Algısı Ölçeği Puan Düzeyleri 
 f % 
Orta 49 7,3 
Yüksek 622 92,7 
Total 671 100,0 
 700  
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Araştırmaya katılan bireylerin kategorik olarak hadis ve sünnet algıları toplam 
puanlar üzerinden ele alındığında düşük düzey algısına sahip katılımcının olmadığı 
görülmüştür. Katılımcıların %7,3’ünün orta düzey ve %92,7’sinin ise yüksek 
düzeyde hadis ve sünnet algısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Meslek Yüksek 
Okulu öğrencileri ile yapılan ilk çalışmada ise katılımcı öğrencilerin %5,6’sının 
düşük düzey, %18,5’inin orta düzey ve %75,8’inin ise yüksek düzeyde hadis ve 
sünnet algısına sahip oldukları bulunmuştur(Demı̇rer ve Durğun, 2020, s. 629). İki 
çalışma sonucu karşılaştırıldığında bizim çalışmamızda tespit edilen hadis ve 
sünnet algısının daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bunun temel 
sebebinin eğitim düzeyi farklılığı olduğu söylenebilir. Çünkü aşağıda değişkenler 
açısından yapılan değerlendirmede de görüleceği üzere eğitim düzeyi yükseldikçe 
hadis ve sünnet algısı ölçeğinden alınan puan da yükselmektedir. 

Tablo 3. Değişkenler açısından ölçek ortalama puanları 
Hadis ve Sünnet Algısı 
Ortalama Puanları 

Duygu ve Düşünce Alt 
Boyutu 

Bilgi Alt 
Boyutu 

Cinsiyet Kadın 4,20 4,48 3,06 
Erkek 4,22 4,43 3,36 

Eğitim 
Durumu 

Lisans 4,20 4,48 3,10 
Lisansüstü 4,22 4,40 3,45 

Medeni 
durum 

Evli 4,23 4,44 3,37 
Bekâr 4,18 4,48 3,00 
Boşanmış, eşi vefat 
etmiş 

4,35 4,50 3,82 

Yaş 21-44 4,21 4,47 3,17 
45 ve üzeri 4,18 4,43 3,18 

Hadis ve Sünnet Algısı ölçeğinden elde edilen ortalamalar bakıldığında 
oldukça yüksek sonuçların elde dildiği görülmektedir. Bütün değişkenler açısından 
elde edilen ortalamalar “Tamamen Katılıyorum” seçeneğine denk gelmektedir. 
Fakat ölçek alt boyutları değerlendirildiğinde ise daha farklı bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü “Duygu ve Düşünce” alt boyutunda yine oldukça yüksek 
ortalamalar elde edilmesine rağmen “Bilgi” alt boyutunda ortalamaların önemli 
ölçüde düştüğü dikkat çekmektedir. Bu durum bize, Hadis ve Sünnetlere 
yaklaşımım bilgi ve bilinç alt yapısına sahip olmadan daha çok duygusal boyutta 
gerçekleştiğini göstermektedir.  

Değişkenler açısından ayrı ayrı bakıldığında ise 
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Cinsiyet değişkeni açısından kadınların sadece “Duygu ve Düşünce” alt 
boyutu ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. 
Genel ortalama ve “Bilgi” alt boyutunda ise ortalama puanları daha düşüktür.  

Eğitim durumu değişkeni açısından lisans eğitimi alan katılımcıların sadece 
“Duygu ve Düşünce” alt boyutu ortalamalarının lisansüstü eğitimli katılımcılara 
göre daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Genel ortalama ve “Bilgi” alt 
boyutunda ise ortalama puanları daha düşüktür.  

Medeni durum değişkeni açısından ise ölçek bütünü için elde edilen puanlar 
sıralandığında en yüksek ortalama puanın eşi boşanmış/vefat etmiş katılımcılara ait 
olduğu daha sonra ki yüksek puanın evli katılımcılara ait olduğu ve en düşük 
puanın da bekar katılımcılara ait olduğu görülmektedir.  

Yaş değişkeni açısından ise 45 ve üzeri yaş grubunda olan katılımcıların 
sadece “Bilgi” alt boyutunda daha yüksek ortalamaya sahip oldukları 
görülmektedir.  

a. Pandemiye Bakışta Hadis ve Sünnet Ölçeği Etkisi 

Tablo 4. Covid-19 virüsünün laboratuvar ürünü olduğu iddiası ve Hadis ve Sünnet 
Algısı 

1. COVİD-19 virüsü, insan eliyle laboratuvarlarda üretilmiştir. 
 Kesinlikle 

katılmıyorum
KatılmıyorumKararsızım KatılıyorumKesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

 
Orta 

f 5 6 22 13 11 57 
% 8,8% 10,5% 38,6% 22,8% 19,3% 100,0% 

Yüksek 
f 20 42 222 149 193 626 
% 3,2% 6,7% 35,5% 23,8% 30,8% 100,0% 

Toplam 
f 25 48 244 162 204 683 
% 3,7% 7,0% 35,7% 23,7% 29,9% 100,0% 

Tablo verileri değerlendirildiğinde Covid-19 virüsünün insan ürünü olduğuna 
dair düşünce ile bireylerin hadis ve sünnet algıları arasında istatistiki olarak anlamlı 
bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (X:8,014, P:.091). Fakat veriler, Hadis ve 
Sünnet algısı ortalaması yüksek olanların Covid-19 virüsünün insan eliyle 
üretildiğine daha yüksek oranda inandığını göstermektedir.  Nitekim “Katılıyorum” 
ve “Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerini işaretleyenlerin toplamı Hadis ve Sünnet 
algıları Orta düzeyde olanlar için %42,1 iken yüksek düzeyde olanlarda %54,6’ya 
çıkmaktadır. 
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Tablo 5. Yaşananların insan için bir imtihan olduğu iddiası ve Hadis ve Sünnet 
Algısı 

2. Yaşadıklarımız bizim için birer imtihandır. 
 Kesinlikle 

katılmıyorum
Katılmıyoru
m 

Kararsızım KatılıyorumKesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam 

 
Orta 

f 5 12 7 16 17 57 
% 8,8% 21,1% 12,3% 28,1% 29,8% 100,0% 

Yüksek 
f 6 7 19 196 399 627 
% 1,0% 1,1% 3,0% 31,3% 63,6% 100,0% 

Total 
f 11 19 26 212 416 684 
% 1,6% 2,8% 3,8% 31,0% 60,8% 100,0% 

Tablo verileri değerlendirildiğinde Covid-19 sürecinde yaşananların birer 
imtihan olduğuna dair düşünce ile bireylerin hadis ve sünnet algıları arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (X:116,359, P:,000). 
Veriler, Hadis ve Sünnet algısı ortalaması yüksek olanların yaşananların insanoğlu 
için birer imtihan olduğu düşüncesine daha yüksek oranda katıldıklarını 
göstermektedir.  Nitekim “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerini 
işaretleyenlerin toplamı Hadis ve Sünnet algıları Orta düzeyde olanlar için %57,9 
iken yüksek düzeyde olanlarda %94,9’a çıkmaktadır. 

Tablo 6. Yaşananların günahların neticesi olduğu iddiası ve Hadis ve Sünnet 
Algısı 

3. Yaşadığımız salgın, günahlarımızın bir sonucudur.  
 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

Orta 
f 22 11 12 8 4 57 
% 38,6% 19,3% 21,1% 14,0% 7,0% 100,0% 

Yüksek 
f 51 118 155 184 117 625 
% 8,2% 18,9% 24,8% 29,4% 18,7% 100,0% 

Toplam 
f 73 129 167 192 121 682 
% 10,7% 18,9% 24,5% 28,2% 17,7% 100,0% 

Tablo verileri değerlendirildiğinde Covid-19 sürecinde yaşananların insanların 
günahlarının bir sonucu olduğuna dair düşünce ile bireylerin hadis ve sünnet 
algıları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir 
(X:53,948, P:,000). Veriler, Hadis ve Sünnet algısı ortalaması yüksek olanların 
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yaşanan salgının günahların bir sonucu olduğu düşüncesine daha yüksek oranda 
katıldıklarını göstermektedir.  Nitekim “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” 
seçeneklerini işaretleyenlerin toplamı Hadis ve Sünnet algıları Orta düzeyde 
olanlar için %21 iken yüksek düzeyde olanlarda %48,1’e çıkmaktadır. 

Tablo 7. Maske kullanmanın/kullanmamanın kul hakkına girmek olduğu iddiası ve 
Hadis ve Sünnet Algısı 

4. Maske kullanmanın/kullanmamanın kul hakkına girmek olduğunu düşünüyorum. 
 Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 

Katılıyorum 
Toplam 

Orta 
f 15 4 1 24 13 57 
% 26,3% 7,0% 1,8% 42,1% 22,8% 100,0% 

Yüksek 
f 31 44 84 218 250 627 
% 4,9% 7,0% 13,4% 34,8% 39,9% 100,0% 

Toplam 
f 46 48 85 242 263 684 
% 6,7% 7,0% 12,4% 35,4% 38,5% 100,0% 

Tablo verileri değerlendirildiğinde Covid-19 sürecinde maske kullanmanın bir 
kul hakkı olduğuna dair düşünce ile bireylerin hadis ve sünnet algıları arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (X:45,938, P:,000). 
Veriler, Hadis ve Sünnet algısı ortalaması yüksek olanların maske kullanmanın/ 
kullanmamanın kul hakkına girmek olduğu düşüncesine daha yüksek oranda 
katıldıklarını göstermektedir.  Nitekim “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” 
seçeneklerini işaretleyenlerin toplamı Hadis ve Sünnet algıları Orta düzeyde 
olanlar için %64,9 iken yüksek düzeyde olanlarda %74,7’ye çıkmaktadır. 

Tablo 8. Cuma namazlarının pandemi sürecinde kılınmaması ve Hadis ve Sünnet 
Algısı 

5. Cuma namazlarının bu süreçte kılınmaması doğru bir uygulama idi 
  Total 

Kesinlikle 
katılmıyorum

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

 

Orta 
f 6 12 4 18 17 57 
% 10,5% 21,1% 7,0% 31,6% 29,8% 100,0% 

Yüksek 
f 82 126 129 180 110 627 
% 13,1% 20,1% 20,6% 28,7% 17,5% 100,0% 

 
f 88 138 133 198 127 684 
% 12,9% 20,2% 19,4% 28,9% 18,6% 100,0% 
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Tablo verileri değerlendirildiğinde Covid-19 sürecinde Cuma namazlarının 
kılınmamasının doğru olduğuna dair düşünce ile bireylerin hadis ve sünnet algıları 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (X:6,620, 
P:,047). Veriler, Hadis ve Sünnet algısı ortalaması yüksek olanların Cuma 
namazlarının bu süreçte kılınmamasının doğru bir uygulama olduğu düşüncesine 
daha yüksek oranda katıldıklarını göstermektedir.  Nitekim “Katılıyorum” ve 
“Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerini işaretleyenlerin toplamı Hadis ve Sünnet 
algıları Orta düzeyde olanlar için %61,4 iken yüksek düzeyde olanlarda %46,2’ye 
düşmektedir. 

Tablo 9. Bayram namazlarının pandemi sürecinde kılınmaması ve Hadis ve 
Sünnet Algısı 

6. Bayram namazlarının bu süreçte kılınmaması doğru bir uygulama idi. 
   

Kesinlikle 
katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam 

Orta 
f 7 10 4 18 18 57 
% 12,3% 17,5% 7,0% 31,6% 31,6% 100,0% 

Yüksek 
f 90 127 131 175 104 627 
% 14,4% 20,3% 20,9% 27,9% 16,6% 100,0% 

 
f 97 137 135 193 122 684 
% 14,2% 20,0% 19,7% 28,2% 17,8% 100,0% 

Tablo verileri değerlendirildiğinde Covid-19 sürecinde bayram namazlarının 
kılınmamasının doğru olduğuna dair düşünce ile bireylerin hadis ve sünnet algıları 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (X:12,281, 
P:,015). Veriler, hadis ve sünnet algısı ortalaması yüksek olanların bayram 
namazlarının bu süreçte kılınmamasının doğru bir uygulama olduğu düşüncesine 
daha yüksek oranda katıldıklarını göstermektedir.  Nitekim “Katılıyorum” ve 
“Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerini işaretleyenlerin toplamı Hadis ve Sünnet 
algıları Orta düzeyde olanlar için %63,2 iken yüksek düzeyde olanlarda %44,5’e 
düşmektedir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 
Covid-19 pandemisi 17 Kasım 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin 

başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgını olarak insanların hayatına girmiş 
ve yaklaşık 2 yıl gibi bir zaman diliminde kendi normalini yaratmıştır. Bu zaman 
süresince insanların alışageldikleri pek çok davranış ve tutumları değişime 
uğramış, tam anlamıyla hayatlar alt üst olmuştur.  

Bütün insanların pandemi sürecine ve bu süreçte ki uygulamalara karşı 
tutumları ve tepkileri aynı olmamıştır.  Bazı insanlar devletlerin ve gerek ulusal 
gerekse uluslararası kurumların tavsiye ve uyarılarına ve tabi ki getirdikleri 
kısıtlama tedbirlerine itiraz etmeksizin harfiyen uyarken bazıları ise bunlara 
şüpheyle yaklaşmış ve bazen itiraz yolunu bazen de karşı çıkma yolunu tercih 
etmiştir. Tabi ki bu farklı tutum ve davranışların temelinde yine farklı algı ve 
düşünceler rol oynamıştır. Bunlardan bazıları ulusal veya uluslararası kurumlara 
olan güvensizlik, kamuya yönelik güvensizlik, bilim camiasına yönelik şüpheler ve 
kişisel inanç etkisi olarak sayılabilir.  

Bizim çalışmamızda işte bu noktadan hareketle Covid-19 pandemisine ve bu 
süreçte uygulanan çeşitli kısıtlamalara bakışta İslam dininin ikinci ana kaynağı olan 
Hadis ve Sünnet algısının bir farklılık yaratıp yaratmadığını ortaya koymayı 
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan anket formu lisans ve 
lisansüstü eğitim düzeyine sahip bireylere uygulanmış ve elde edilen veriler analiz 
edilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır; 

A. Katılımcıların Hadis ve Sünnet algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir.  

a. Cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara göre ölçeğin bütünü için daha 
yüksek bir puana sahip oldukları ancak alt boyutlarda duygu ve düşünce 
alt boyutu için bu durumun tam tersi bir sonucun çıktığı görülmüştür. 
Meslek Yüksek Okulu öğrencileriyle yapılan çalışmada da kız 
öğrencilerin puanlarının erkeklerden az da olsa daha yüksek olduğu 
görülmektedir(Demı̇rer ve Durğun, 2020, s. 630). 

b. Eğitim düzeyi açısından lisansüstü eğitim düzeyinde olan katılımcıların 
lisans eğitim düzeyindeki katılımcılara göre ölçeğin bütünü için daha 
yüksek bir puana sahip oldukları ancak alt boyutlarda duygu ve düşünce 
alt boyutu için bu durumun tam tersi bir sonucun çıktığı görülmüştür.  

c. Medeni durum açısından “Boşanmış/Eşi Vefat etmiş” katılımcıların 
hem ölçek genel ortalama hem de alt boyutların her ikisi için elde edilen 
ortalamalarının diğer katılımcılara göre daha yüksek olduğu 
görülmüştür. 
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d. Yaş düzeyi açısından 21-44 yaş aralığında ki katılımcıların 45 ve üzeri 
yaş aralığında ki katılımcılara göre ölçeğin bütünü için daha yüksek bir 
puana sahip oldukları ancak alt boyutlarda bilgi alt boyutu için bu 
durumun tam tersi bir sonucun çıktığı görülmüştür.  

B. COVİD-19 virüsü, insan eliyle laboratuvarlarda üretildiği iddiasına bakışta 
hadis ve sünnet algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 
Hadis ve Sünnet algısı yüksek olanların söz konusu virüsün laboratuvarda 
üretildiğine daha çok inandıkları dikkat çekmektedir.  

C. COVİD-19 virüsü, insan eliyle laboratuvarlarda üretildiği iddiasına bakışta 
hadis ve sünnet algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 
Hadis ve Sünnet algısı yüksek olanların söz konusu virüsün laboratuvarda 
üretildiğine daha çok inandıkları dikkat çekmektedir.  

D. Yaşananların insan için birer imtihan olduğu iddiasına bakışta hadis ve 
sünnet algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. Hadis ve 
Sünnet algısı yüksek olanların yaşananların birer imtihan olduğuna daha 
çok inandıkları dikkat çekmektedir.  

E. Bu salgının günahların bir sonucu olduğu iddiasına bakışta hadis ve sünnet 
algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. Hadis ve Sünnet 
algısı yüksek olanların salgının, insanların günahlarının bir sonucu 
olduğuna daha çok inandıkları dikkat çekmektedir.  

F. Maske kullanmanın/kullanmamanın kul hakkına girmek olduğunu 
iddiasına bakışta hadis ve sünnet algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı 
görülmüştür. Hadis ve Sünnet algısı yüksek olanların maske kullanım 
durumunun kul hakkı olduğuna daha çok inandıkları dikkat çekmektedir.  

G. Bu süreçte Cuma namazlarının kılınmasına yönelik kısıtlamalara bakışta 
hadis ve sünnet algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 
Hadis ve Sünnet algısı yüksek olanların Cuma namazına yönelik 
kısıtlamalara daha düşük düzeyde katıldıkları dikkat çekmektedir.  

H. Bu süreçte Bayram namazlarının kılınmasına yönelik kısıtlamalara bakışta 
hadis ve sünnet algısının anlamlı bir farklılığa yol açtığı görülmüştür. 
Hadis ve Sünnet algısı yüksek olanların Bayram namazına yönelik 
kısıtlamalara daha düşük düzeyde katıldıkları dikkat çekmektedir.  

Bütün bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde ise katılımcıların pandemi 
sürecine bakışları ve bu süreçte ki bazı uygulamaları değerlendirmelerinde hadis ve 
sünnet algılarının önemli ölçüde farklılığa yol açtığı söylenebilir. Özellikle 
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ibadetlere yönelik kısıtlamalara bakışta olumsuz bir düşünceye yol açtığı 
düşünülebilir. Bu algı, söz konusu olumsuz düşüncenin tek sebebidir denemez ama 
belirgin bir etkisinin varlığı da dikkat çekmektedir.  

Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde ki bireylerle yapılan bu çalışma için 
elbette bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın yapıldığı zaman dilimi, 
araştırmanın yapıldığı mekân, verilerin toplandığı örneklem kitlesi ile araştırma 
yönteminin ve yine bu süreçte kullanılan ölçüm araçları bu sınırlılıklardan bir 
kısmı olarak sayılabilir. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar söz konusu kısıtlılıklar 
özelinde değerlendirilmeli ve genelleştirilmemelidir.  
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17. YÜZYILDA HASKÖY’DE İÇKİ İÇME SUÇU 
VE CEZASI (ŞERİ’YYE SİCİLLERİNE GÖRE)∗ 

Neslihan Fulin 

Öz 
Osmanlı Hukukunun temelini oluşturan İslam Hukukunda içki içme, suç olarak 

görülmüş bu suçu işleyen kişilere gerekli cezalar verilmiştir.  Osmanlı Hukukunun 
uygulama alanları ile ilgili bilgileri ihtiva eden şeri’yye sicilleri Müslümanların içki imal 
etmesine, ticaretini yapmasına, taşımasına ve içmesine yönelik yasaklara dair kayıtları 
içermesi açısından önemlidir. Buna göre çalışmada 17. yüzyıl Osmanlı toplumunun içki 
içme suçu, Hasköy Şeri’yye Sicilleri bağlamında ele alınmış, suç ve ceza kapsamında yer 
alan içki içme eylemi İslam Hukuku’na ve Osmanlı Hukuku’na göre değerlendirilmiştir.  

   Şeri’yye sicillerinden elde edinilen bilgilere göre Osmanlıda içki kültürünün 
yaygınlaşmasına sebep olan meyhanelerin Hasköy’de de yoğun bir şekilde bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan bir yerde meyhanenin çok olması orada içki içme 
suçunun yaygın olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Hasköy’de içki içme suçunun 
işlendiği yerlerden biridir. Ancak incelenen şeri’yye sicillerinde içki içme suçuna verilecek 
cezanın had mi tazir mi olacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.  Bu durum 17. yüzyılda 
Hasköy’de içki içme suçuna yönelik ceza verilmediği anlamına gelmemektedir. Bu 
bakımdan içki içme suçunun yaygın olduğu bir bölge olan Hasköy’de bu suça yönelik 
gerekli cezalar uygulanmıştır. 

Bu çalışmada 17. yüzyılda Hasköy’de içki içme suçu ve cezası konusuna değinmeden 
önce Hasköy’ün tarihçesinden bahsetmek, İslam Ceza Hukukunun ve Osmanlı Hukukunun 
içki içme suçuna karşılık uyguladığı cezalar hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Bu 
bakımdan çalışmada ilk olarak Hasköy’ün tarihi ile ilgili bilgi verilecek daha sonra içki 

                                                      
∗  Bu çalışma kısmen, Neslihan Fulin, Osmanlı Devleti’nde Yasaklanmış İçecekler (1603-1807) 

(Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Gaziantep, 2019) adlı 
doktora tezinden üretilmiştir.  
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içme suçu konusu İslam Hukuku açısından incelenerek Osmanlı Hukuku üzerinde 
durulacaktır. Bunun sonucunda 17. yüzyılda Hasköy’de içki içme suçu cezası şeri’yye 
sicilleri doğrultusunda aydınlatılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku, İçki İçme Suçu, Şeri’yye 
Sicilleri, Hasköy 

THE OFFENSE OF DRINKING AND ITS PUNISHMENT IN HASKÖY 
IN THE 17TH CENTURY (ACCORDING TO SHARI'YYA REGISTERS) 

Abstract 
In Islamic Law, which is the basis of Ottoman Law, drinking alcohol was seen as a 

crime and punishments were given to those who committed this crime. Shri’yya registers, 
which contain information about the application areas of Ottoman Law, are significant, 
since they contain the records of prohibitions for Muslims to manufacture, trade, transport 
and drink alcohol. Accordingly, in this study, the offense of drinking in the Ottoman society 
of the 17th century was discussed in the context of Hasköy Shari’yya Registers and the act 
of drinking, which is included within the scope of crime and punishment, was evaluated 
according to Islamic Law and Ottoman Law. 

It was concluded from the information obtained from Shari’yya registers that the 
taverns having caused the spread of the drinking culture in the Ottoman Empire were also 
located intensively in Hasköy. In this respect, the fact that there are many taverns in a place 
shows that the offense of drinking is common there. Therefore, Hasköy was one of the 
places where the crime of drinking was committed. However, there was no information on 
whether the punishment for the offense of drinking was had or tazir in Shari’yya registers 
that were examined. This does not mean that there was no punishment for drinking in 
Hasköy in the 17th century. In this respect, in Hasköy, which was a region where the 
offense of drinking was common, punishments were applied for this crime.   

In this study, before the discussion of the offense of drinking and its punishment in 
Hasköy in the 17th century, it would be appropriate to discuss the history of Hasköy and the 
penalties applied by Islamic Criminal Law and Ottoman Law for the crime of drinking. In 
this respect, in this study, firstly, information on the history of Hasköy will be given. After 
this discussion, the offense of drinking will be examined in terms of Islamic Law and 
Ottoman Law will be analyzed. As a result, the offense of drinking in Hasköy in the 17th 

century will be clarified in line with Shari’yya registers.  

Keywords: Ottoman Law, Islamic Law, The Offense of Drinking, Shari’yya 
Registers, Hasköy 
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1. GİRİŞ 
İslam Dinin ana kaynaklarından olan Kur’an ve sünnet İslam Ceza Hukukuna 

da ana kaynaklık yapmıştır. Bu bakımdan İslam Ceza Hukukunun amaçları ve 
temel ilkeleri Kur’an ve sünnete göre belirlenmiştir. Hukuk ekolleri ve İslam 
hukukçuları da bu temel ve ilke ve amaçlar doğrultusunda birtakım 
yorumlamalarda bulunarak kendi dönemindeki toplumun problemlerini bu şekilde 
çözmeye çalışmışlardır. Buna göre İslam Ceza Hukukunun temelinde Kur’an, 
sünnet ve İslam hukukçuların görüşleri yer almaktadır. Kur’an ve sünnet, can, mal, 
din, namus ve aklın korunmasını esas aldığı için cezalarda buna göre uyarlanmıştır. 
Bu cezalar ile İslam Dini kötülüğü önleyip iyiliği hâkim kılmayı hedeflemiştir 
(Bardakoğlu, 1993: 472). 

İslam Hukukunda işlenen suça göre verilen cezalar had, tazir, diyet, kısas ve 
te’dip olacak şekilde dört bölüme ayrılmıştır (Cânan, 1989: 181). Bunlar içerisinde 
had ve tazir cezası birçok suça uygulanırken içki içenlere de uygulanmıştır. Tazir 
cezası, önceden belli olmayan ve belli olup da ceza miktarı tam olarak tespit 
edilmeyen suçlara verilmektedir. Tazir ile cezalandırılacak suçlarda kararı kadı 
vermektedir. Buna göre kadı, suç işleyen kişiye isterse nasihatte bulunur isterse o 
kişiyi azarlar ya da o kişiye hapis ve dayak cezası verir. Fakat kadının uyguladığı 
bu tazir cezası had cezasından aşağı olmamalıdır. Böylelikle Ebu Hanife’ye göre 
bu ceza en fazla 39 değnek (en aşağı sopa haddi 40 değnek olduğu için) iken Ebu 
Yusuf ise bu cezayı en çok 79 değnek (Bu özgürlerin en aşağı haddidir) tazir cezası 
olarak belirlemiştir (Üçok vd., 2002: 81-82). 

 Had cezası ise Müslüman kişinin dinini ret etmesi, hırsızlık yapmak, yol 
kesmek, ayaklanmak, zina maksatlı adam öldürmek, şarap içmek ya da alkollü bir 
içecekle sarhoş olmak gibi suçları işleyen kişilere verilmektedir (Özbilgen, 2014: 
224-225). Had cezası verilen kişi bedeni sağlam, aklıselim ve şer’i hükümlerden 
sorumlu olmalıdır. Hatta bu cezanın uygulanması için kişinin sarhoş olmaması ve 
sarhoş olursa da sarhoşluğunun geçmesi gereklidir (Halebi, 1968: 266). 

Bir suç sonrasında verilen cezaların asıl amacı suçluyu ceza ile terbiye ve 
ıslah ederek suçun açık bir şekilde yayılmasına manî olmaktır. İslam Dini 
cezalandırmayı devletin temel vazifesi olarak görmüş ve kişisel hakların ağır 
bastığı suçlarda bile birtakım cezalar uygulamıştır. Devlet ise bu vazifesini yerine 
getirmek için kısas infazında, diyet cezasında ve had cezasında bazı hak ve 
hukukları göz önünde bulundurarak cezalandırmanın esasını kanunlara bağlamıştır 
(Akbulut, 2003: 169). 
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Araştırmanın Konusu  

Çalışmanın konusunu İslam Hukuku ve Osmanlı Hukuku çerçevesinde 
Hasköy toplumunda içki içme suçunun ne yoğunlukta olduğu ve devletin içki 
içenlere nasıl bir ceza verdiği oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin hukuki, sosyal ve kültürel yaşamını 
yansıtması açısından önemli bir kaynak olan şeri’yye sicillerindeki içki içme 
davalarını belirlemeyi, verilen cezaların nasıl uygulandığını ve toplumda ne kadar 
etkili olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Sınırları   

Bir araştırmanın kontrol edilmesi ve yürütülmesi açısından sınırlılık ve 
kapsam çok önemlidir.  Bu bakımdan çalışmanın konusunu oluştururken kapsam 
ve sınırlılık dikkate alınmış çalışmanın kapsam ve sınırları şu şekilde belirtilmiştir: 

 

Buna göre çalışmanın kapsamını “Hasköy’de İçki İçme Suçu ve Cezası” 
oluşturmaktadır. Bu kapsam içerisinde Hasköy toplumunda içki üretiminin, 
tüketimin ve ticaretinin yasaklanması ve bu yasak çerçevesinde verilen cezalar gibi 
konular yer almaktadır. Çalışmanın sınırları zaman, konu, mekân ve kaynaklar 
açısından dört bölümden meydana gelmektedir. İslam Araştırma Merkezinin 
yayımladığı İstanbul Kadı Sicilleri Kataloğunda yer alan Hasköy Şeri’yye Sicilleri 
çalışmanın esas kaynağı olduğu için çalışma zaman bakımından bu belgeler 
doğrultusunda sınırlandırılmıştır. Konu bakımından hukuki, sosyal ve kültürel 
konulara değinilmiştir. Mekân açısından Osmanlı coğrafyası içerisinde içki 

Hasköy'de İçki 
İçme Suçu ve 

Cezası

Zaman 
17. yüzyıl Konu 

Hukuki, sosyal 
ve kültürel  

Mekân 
Hasköy   

Veri Kaynağı
Şer'iyye sicilleri 

ve diğer kaynaklar  
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üretiminin, tüketiminin ve satışının var olduğu yerlerden biri olan Hasköy Bölgesi 
ele alınmıştır. Kaynak bakımından ise çalışmanın ana belgesini şeri’yye sicilleri 
oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmada diğer kaynaklardan da faydalanılmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın konusu belirlendikten sonra, tarihi dokümanların analizi 
sisteminden faydalanılarak konu ile ilgili kaynaklar toplanmış ve incelenmiştir. Bu 
inceleme sonucunda elde edilen veriler belli bir sisteme göre düzenlenmiştir. Bu 
metot ile konu ile alakalı bazı bulgulara ulaşılmıştır.   

2. HASKÖY’ÜN TARİHÇESİ 
İstanbul vilayetinin Beyoğlu kazasına tabi bir nahiye merkezi olan Hasköy 

(Öngör, 1962: 335) Haliç’in kuzey kıyısında, Sütlüce ve Kasımpaşa arasında yer 
almaktadır. Semtin asıl merkezini Piripaşa Mahallesi oluşturmaktadır. Günümüzde 
her biri birbirinden ayrı birer semt olan Halıcıoğlu ve Sütlüce mahallelerini 
kapsayan Hasköy eskiden Sütlüce ve Halıcıoğlu mahalleleriyle Çıksalın, Keçeçipîrî 
ve Pîrîçavuş mahallelerini içerisine alan bir nahiye konumundaydı (Göncüoğlu, 
1997: 388). Bizans zamanında “Arabant Kasabası” olarak anılan bu semt Hasköy 
adını Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatması esnasında otağını burada 
kurmasından ya da bu bölgedeki has bahçelerden aldığı söylenilir. Başka bir 
rivayete göre Hasköy’ün en eski adı “Pikridion” dur. Bu adı ise İoannes 
Pikridios’un bu bölgede kurmuş olduğu manastırdan almaktadır. Yine başka bir 
görüşe göre Hasköy, bu bölgenin büyük kiliselerinden “Paraskevi”den adını 
almıştır. Türkler zamanında “Parasköy” olarak anılan semtin adının zaman 
içerisinde Hasköy’e dönüştüğü söylenilir (Göncüoğlu, 1997: 388). 

İstanbul’a ait en eski Musevi yerleşim bölgelerinden olan Hasköy’de Bizans 
zamanında en çok Karai Musevileri ikamet etmekteydi. Karaimler ya da Karaylar 
olarak bilinen bu Türk boyu, aslında Orta Asya kökenli olup 6. yüzyılda önce 
Kafkasya’ya daha sonra ise Ukrayna’ya göç etmişlerdir.  

Burada Hazarlar ile kaynaşan Karailer, Museviliği resmi din olarak kabul 
etmiş ve İstanbul’a gelerek Hasköy’e yerleşmişlerdir (Karakaya, 1994: 10). Evliya 
Çelebi’nin belirttiğine Yahudiler Hasköy’e İstanbul’da meydana gelen bir yangın 
sonrası yerleşmiştir. Bu bakımdan Hasköy’de nüfusun çoğunluğunu Yahudiler 
oluşturmaktadır. Evliya Çelebi’ye göre burada yirmiye yakın Yahudi cemaati 
bulunmaktadır (Aydın, 2010: 9). Hasköy’de Yahudiler dışında Rumlar da 
yaşıyordu Ayia Paraskevi Kilisesi Rumlara ait en ünlü kilisedir. Gerek kiliseleriyle 
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gerekse ayazma1larıyla, (Geniş bilgi için Bk. Eyice, 1991: 229) zengin bir kültürü 
içerisinde barındıran Hasköy, 19. yüzyılın sonlarına kadar Rum Ortodoks dini 
önderleri tarafından tatil yeri olarak kullanılmıştır (Göncüoğlu, 1997: 389).  

17. yüzyılda Ermeni ve Müslümanların da yaşadığı Hasköy’de Evliya Çelebi 
11 Yahudi Mahallesi dışında 2 Rum 1 Ermeni ve 1 de Müslüman mahallesinin 
bulunduğunu söylemiştir. Evliya Çelebi Hasköy’ü tasvir ederken emsali olmayan 
bir şehir olarak anlatmıştır. Ayrıca çok katlı ve denize bakan evlerden bahsederken 
Yahudilerin evlerinin bağ ve bahçelerinin benzersiz olduğundan söz etmiştir 
(Aydın, 2010: 9). Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere göre Yahudilere ait burada 
600 dükkân içerisinde çok sayıda meyhane ve bozahane bulunmaktadır. Özellikle 
burada misket üzümüyle yapılan şarapların meşhur olduğunu söylemektedir 
(Karakaya, 1994: 10). Yine Evliya Çelebi’ye göre Fatih Sultan Mehmet döneminde 
burada birçok köşk, hamam, avlu, sofa, havuz ve şadırvanlar yaptırılmıştır. 
Hasköy, Osmanlı döneminde Haliç sahilindeki en büyük ve en ihtişamlı sahil 
sarayı olan Tersane Sarayı ve bunun içindeki Aynalıkavak Kasrı ile ünlüdür. Yavuz 
Sultan Selim döneminden itibaren kurulan Tersaneden Okmeydanı’na doğru 
Kasımpaşayı’da içerisine alan koru, padişahlar tarafından fark edilmiş ve içerisine 
zaman zaman kasırlar inşa edilmiştir. Tersane Bahçesi olarak da anılan bu has 
bahçede Sultan İbrahim zamanında içkilerin içildiği ve eğlencelerin yapıldığı bir 
köşk yaptırılmıştır. Ancak bir süre sonra Tersane Bahçesi ve Aynalıkavak Kasrı 
önemini yitirmiştir (Karakaya, 1994: 10-11). 

Hasköy’de bulunan en eski Osmanlı yapılarından olan Handan Ağa Cami, 
Fatih döneminde yaptırılmış ve III. Ahmet zamanında tekrar inşa edilerek 
günümüze kadar gelmiştir. Yine II. Bayezid döneminde Piri Mehmet Paşa’nın 
adına yaptırdığı cami ile yanındaki hamam da bu semtteki günümüze kadar ulaşan 
eserler arasındadır. 17. yüzyılın sonlarından itibaren Hasköy’de birçok tersane ve 
atölyenin kurulduğu görülmüştür. Lengerhâne2’nin (Devellioğlu, 2013: 630) inşa 
edilmesiyle birlikte Hasköy sanayi bölgesi hâline gelmiştir. Ayrıca Yahudilere ait 
ilk düzenli mektepler ile Osmanlıların ilk tiyatro binası burada kurulmuştur 
(Göncüoğlu, 1997: 389). 

Birçok dönemde büyük yangınlara sahne olan Hasköy’de 1804 yılında 500 ev 
ve 150 dükkân yanmıştır. Daha sonra ortaya çıkan kolera salgınları yüzünden 
burada yaşayan Yahudilerin birçoğu İstanbul’un başka semtlerine yerleşmiştir. 19. 
yüzyıllara gelindiğinde Hasköy’deki Yahudi nüfusunun giderek azaldığı 

                                                      
1  Rum Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilen su kaynağı veya pınar. 
2  Osmanlı Devleti zamanında gemiyi yerinde sabitlemek için denize atılan zincir ve bu zincirin 

ucundaki çapaya lenger; lengerin yapıldığı yere ise lengerhane denilmiştir.  
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görülmüştür. Günümüzde ise çok sayıda küçük çaplı tersaneleri, dükkânları işyeri, 
imalathaneleri ve İstanbul’a Anadolu’nun çeşitli yerlerinden göç ile gelmiş 
nüfusuyla Hasköy yeni bir kimlik kazanmıştır (Göncüoğlu, 1997: 390).  

3. 17. YÜZYILDA HASKÖY’DE İÇKİ İÇME SUÇU VE 
CEZASI 

Şarap, rakı ve benzeri alkollü içkileri içip sarhoş olan kişilere verilen cezaya 
“hadd-i şürb” veya “hadd-i sekir” adı verilir (Akbulut, 2003: 175-176). Bu ceza 
konusunda Kur’an’da herhangi bir bilgi bulunmadığı için icma3 (Geniş bilgi için 
bk. Dönmez, 2000: 417) olarak kabul edilmiştir. Had cezası her ne kadar icma 
olarak kabul edilse de İslam Dininin temel kaynağı olan Kur’an’da alkollü içkiler 
kesin olarak yasaklanmış ve o günkü toplumun bağımlılıkları ve alışkanlıkları göz 
önünde tutulmak üzere bir yöntem izlenmiştir. İslam hukukçuları ise şarap ve buna 
benzer içkileri haram olarak kabul etmişlerdir. Ve bu konuda farklı görüşler 
bildirerek içki içene verilecek cezalar hakkında birtakım fikirler ortaya 
koymuşlardır (Yıldırım, 2001: 32). 

İslam hukukçularının büyük bir kısmı her türlü alkollü içkinin miktarı ne 
olursa olsun haram olduğuna kanaat getirmişlerdir. Fakat içki içene verilecek ceza 
konusunda tam birlik söz konusu değildir. Kimisi bunun için had cezasını uygun 
görürken kimisi de tazir cezasını uygun görmüştür. Böylelikle İslam hukukçuları 
arasında bu konu bir tartışma hâline gelmiştir. Bazı hukukçular ise bu suç için Hz. 
Muhammed döneminde uygulanan fakat miktarı belli olmayan tazir cezasını uygun 
görmüştür. Hz. Muhammed’den sonraki halifelik döneminde de içki içme suçunun 
cezası devlet başkanlarına bırakılmıştır. Bu nedenle bu dönemlerde içki içme 
suçuna karşılık dayak cezası olarak farklı uygulamalar gerçekleştirilmiştir 
(Yıldırım, 2001: 33). Buna göre Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir dönemlerinde 
içki içen ve sarhoş olan kişilere 40 darbe vurulmuştur. Hz. Ömer döneminde ise 
refah düzeyi artınca içki tüketimi de artmış bu da cezanın 80 darbeye çıkmasına 
sebep olmuştur (Cânan, 1989: 181). Anlaşıldığı üzere İslam Dini içki içmeyi kesin 
olarak yasaklamış ve bu suçu işleyene de gerekli cezayı vermiştir. Ancak içki içme 
ve sarhoşluk cezasının had mi tazir mi olduğu konusunda bir kesinlik söz konusu 
değildir. Ve İslam Ceza Hukukuna göre içki ve sarhoşluk cezası, had ve tazir 
olarak sınıflandırılan cezaların hadler bölümünde yer almıştır (Yıldırım, 2001: 50).   

                                                      
3  İslam fıkhının Kur’an ve sünnetten sonra üçüncü kaynağı, İslam alimlerinin dini bir konu 

üzerinde aynı fikre sahip olmalarını ve bütün Müslümanların ortaklaşa benimsedikleri dini 
hükümleri içeren şer’i delil. 
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Özel bir hukuk yapısına sahip olan Osmanlı’da şer’i hukukun hükümleri 
uygulanmaktaydı. Padişahlar dâhil Müslüman ve gayrimüslim bütün tebaa şer’i 
hukukun bütün hükümlerine ve ilkelerine uymak mecburiyetindeydi. Şer’i hukukun 
hükümlerinin kaynağı vacipler, haramlar ve farzlar, örfi Osmanlı Hukukunun da 
kesin temel ilkelerini oluşturmaktaydı. Bazı hükümler şartlara göre değişiklik 
gösterirken bu ilkeler katiyen değiştirilemezdi. Osmanlıda gerek şahsi davalarda 
gerekse ceza hukukuna ait davalarda İslam Hukukunun ilkeleri tatbik edilirdi. 
Şartlar oluştuğu sürece kadı ilk kararı verir daha sonraki kararları gerekirse İslam 
hukukçularına devredebilirdi. İslam hukukçuları da bu davalar hususunda almış 
olduğu karara göre İslam Hukukunun ilkelerini ya kısmen uygular ya da hiç 
uygulamazdı. Osmanlı Hukuku sisteminde devlet ve kişiler arasındaki hukuki 
konularda veya kadı önünde Hanefi mezhebinin hükümleri geçerliydi. Fakat bazı 
durumlarda kendi toplulukları içinde kalmak şartıyla Hanbeli, Şafii ve Maliki 
mezheplerin hükümleri geçerli olabilirdi (Özbilgen, 2014: 117-118). 

Osmanlıda içki içme suçu ve cezası konusuna bakıldığında içkilerin hükmü 
konusunda Osmanlı hukukçuları ile İslam hukukçuları mutabıklardı. İslam 
Hukukundaki gibi Osmanlı Hukukunda da içki yasağı uygulandığı zaman sadece 
şarap değil tüm alkollü içecekler yasaklanmış ve içene de gerekli cezalar verilmiştir. 
Buna göre içki içen şahıslara değnek cezası verilirdi. Ancak bu ceza miktarı kadının 
kararına göre değişebilirdi. Kadı isterse var olan cezanın iki katını verebilirdi. 
Cezanın verilebilmesi için de bazı şartların olması gerekirdi. İki erkeğin şahitliği, 
suçlunun içki içtiğini itiraf etmesi gibi. Deliler, çocuklar, gayrimüslimler veya yeni 
Müslüman olan kişiler bu dinin kurallarını bilmedikleri için bu cezadan muaf 
tutulurlardı (Üçok vd. 2002: 79-80). Osmanlı Devleti’nde içki içene verilen had ve 
tazir cezası Osmanlının son on yılına kadar uygulanmıştı (Akgündüz, 1990: 111). 

Osmanlıda içki içenlere verilen cezaların uygulamasından sorumlu olan devlet 
görevlisi muhtesipler ve subaşılardı. Adeta içki düşmanı olan muhtesipler ve 
subaşılar içki içen kişiyi yakalayınca anında ceza verirdi.  Böylelikle içki 
tüketimini engellemek muhtesip, şahne ve subaşının vazifeleri arasındaydı. Söz 
konusu devlet memurları meyhanelere baskın düzenleme, meyhanelerde var olan 
içki şişelerini ve küplerini kırma, meyhaneleri kapatma, ot tıkarak meyhane 
çıngıraklarını işlevsiz hâle getirme ve gerekirse içki içenleri kuyulara hapsetme 
gibi görevlere sahipti (Ceylan, 1996: 37-39). Devlet memurlarının içki içenlere 
gerekli cezayı uygulaması için bazı delillerin olması gerekmektedir. Bu bakımdan 
bir kişinin içki içip içmediğini veya sarhoş olup olmadığını belirlemek için şahitler 
tutulur ve o kişinin ağzı koklanırdı. Ve içki içtiğine dair bir belirti görülürse o 
kişiye gerekli ceza verilirdi (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul 
Şeri’yye Sicilleri Kataloğu Üsküdar Şer’iyye Sicilleri (ÜŞS): 1 Numaralı Sicil, 
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1/295: 210, ÜŞS: 1 Numaralı Sicil, 1/677:374, ÜŞS: 2 Numaralı Sicil, 2/861:462). 
Fakat içki kokusu o kişiye ceza verilmesi için yeterli kanıt değildi. Zira kişiye içki 
zorla içirilmiş olabilir, ağız, diş ve mide rahatsızlığından dolayı nefesindeki o kötü 
koku içkiye benzetilmiş olabilir, kişi içki ile ağzını çalkalamış olabilir (Yıldırım, 
2001: 38). Bununla birlikte kişinin ağzı içki kokmamasına rağmen şahitler kişinin 
aleyhinde şahitlik yapmış olabilir. İşte böyle durumlarda kişinin içki içtiği 
ispatlanamaz ve delil eksikliği kabul edilirdi (Yıldırım, 2001: 38, ÜŞS: 17 Numaralı 
Sicil, 6/688: 279, ÜŞS: 26 Numaralı Sicil, 7/159: 133, ÜŞS: 26 Numaralı Sicil, 
7/688: 324, ÜŞS: 26 Numaralı Sicil, 7/753: 344, ÜŞS: 51 Numaralı Sicil, 8/148: 124, 
ÜŞS: 51 Numaralı Sicil, 8/155: 126). İçki içme suçunun diğer bir ispat yolu da 
kişinin içki içtiğini ve bu nedenle sarhoş olduğunu itiraf etmesiydi. Böyle bir 
durumda kişiye had cezası uygulanmaktaydı (ÜŞS: 1 Numaralı Sicil, 1/764: 412). 

Osmanlıda Ramazan ayında içki içmek diğer zamanlara göre daha büyük bir 
suç olarak görüldüğü için içki yasağı ve cezalar bu ayda daha şiddetli bir şekilde 
uygulanmıştı.  Hatta bir dönem Ramazan’da içki içenin gırtlağından kurşun 
akıtılmak suretiyle ağır bir ceza verilmişti. Fakat bir zaman sonra bu ceza 
uygulanmaz oldu ve onun yerine ölüm cezası verildi (Fontmagne, 1977: 174). 
Böylece içki içenler hem alacakları cezadan korktukları için hem de Ramazan 
ayına duydukları saygıdan dolayı bu ayda içki içmezlerdi. Buna göre Ramazan ayı 
geldiği zaman ipçi, kandilci ve topçu takımı içkiyi hemen terk ederdi. İpçi takımı 
Ramazan’dan on beş gün önce Selâtin camilere mahyaların yerleştirildiğini 
görünce, kandilci takımı Ramazan’da minarelerin kandillerini görünce, topçu 
takımı imsak zamanı atılan topun sesini duyunca içki içmekten vazgeçerlerdi 
(Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Basım yılı yok: 295).  

Osmanlının hâkim olduğu topraklarda özellikle İstanbul’da meyhaneler geniş 
yer kaplamaktadır. Buna göre bir yerde meyhanelerin çok olması orada içki içme 
suçunun yoğun olarak işlendiğinin göstergesidir. Bu bakımdan meyhanelerin 
yoğun olduğu yerlerden birisi de Hasköy dür. 17. yüzyılda Osmanlı toplumundaki 
içki içme suçu şeri’yye sicilleri ışığında incelendiği vakit şunları söylemek 
mümkündür: Osmanlıda içki içmek kesin olarak yasak oluğu için bir şahsın evinde 
meyhane açtığı tespit edilirse o kişi ceza almaktaydı. Mesela Ahmed Ağa b. 
Mehmed adındaki bir şahıs komşusu Dimitri’nin evindeki açtığı meyhaneden 
rahatsız olduğu için şikâyet etmiş ve şikâyet üzerine söz konusu meyhane 
kapatılmıştır (İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), İstanbul Şeri’yye Sicilleri 
Kataloğu Hasköy Şeri’yye Sicilleri (HŞS): 5 Numaralı sicil, 23/109: 125). Öte 
yandan Müslümanların içki tüketmesi yasak olduğundan Hasköy ahalisinden bazı 
Müslüman şahısların, gayrimüslimlerin evinde içki içtiği görülmüştür. Mesela 
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Hasköy şeri’yye sicillerinden 3 numaralı defterde el-Hac Şaban Mahallesinde 
Nikola adındaki gayrimüslim şahsın evinde İsmihan bt. Abdullah, Mehmet b. 
Mustafa ve Mehmet b. (?) adlı kişilerin içki içtiği belirtilmiştir (HŞS: 3 Numaralı 
Sicil, 52/79: 8). 

 Şeri’yye sicillerine göre toplumun düzenini ve huzurunu bozacak her türlü 
suça gerekli cezalar verilmiştir. Söz konusu içki içme suçunu işleyen kişilere 
verilen cezalardan biri de bulundukları bölgeden uzaklaştırmak olmuştur. Hasköy 5 
numaralı deftere göre, İbrahim Çavuş adlı bir şahıs, Saime bt. Abdi ve Ümmühânî 
bt. Sinan adlı kadınlarla bir evde içki aleminde yakalanmış ve bunun üzerine 
bulundukları bölgeden ihraç edilmişlerdir (HŞS: 5 Numaralı Sicil, 23/550: 384). 
Hasköy şeri’yye sicillerinde 10 numaralı defterdeki davada ise Hasköy’de bazı 
Müslüman, zimmi ve Yahudilerin evlerinde çalgı çalıp içki içmeleri, mahallede 
huzursuzluğa sebep olduğundan bu durum kesin olarak men edilmiştir (HŞS: 10 
Numaralı Sicil, 30/231: 173). Yine bir başka şeri’yye sicilinde Hasköy’e bağlı Piri 
Paşa Mahallesinde İbrahim adlı bir şahsın evinde Fatma bt. Mustafa ve Aişe bt. 
Halil adlı kadınlarla Mustafa b. Mehmed ve Ahmed b. Abdullah, Abdulbaki ve es-
Seyyid Mustafa ve Ömer adlı kişiler şarap içerlerken Hasköy subaşısı Mustafa Bey 
tarafından Fatma, Aişe, Mustafa ve Ahmet adlı şahıslar yakalanmış fakat 
Abdulbaki, es- Seyyid Mustafa ve Ömer adlı şahıslar ise firar etmiştir. Bunun 
üzerine subaşı tarafından yakalanan bu kişiler sorgulandığında şarap içmelerine 
sebep olarak firar eden kişileri gösterip verilen cezadan kurtulmak istemişlerdir 
(HŞS: 5 Numaralı Sicil, 23/556: 387). 

İstanbul içerisine içki getirmek yasak olmasına rağmen Hasköy zimmileri ve 
Yahudileri bu duruma karşı gelip İstanbul’da meyhane kurmuş ve Müslümanlara 
içki satmaya çalışmışlardır. Ancak bu durum Hasköy subaşısına ve naibine 
gönderilen buyruldu ile engellenmeye çalışılmıştır (HŞS: 5 Numaralı Sicil, 23/455: 
332). Bir başka davada belirtildiği üzere Kostantin ve İstemad adlı meyhanecilerin 
meyhanelerinde içki satıp gece gündüz demeden meyhanelerini işletmesi mahalle 
içerisinde çeşitli huzursuzluklara, fesada sebep olmuştur. Bundan dolayı uyarılan 
söz konusu meyhaneciler bunu dikkate almamış ve sabaha kadar meyhanelerini 
işletip Hasköy sakinlerinin şikâyetlerine neden olmuştur. Bunun üzerine 
meyhaneleri kapatılmak suretiyle bu kişilerin cezaları verilmiştir (HŞS: 5 Numaralı 
sicil, 23/150: 148). 

Yine mevcut olan kayıtların birinde meyhane dışında Müslümanların bir 
yerden bir yere gidip kayıklar vasıtasıyla içki satın alması yasak olup bu durumdaki 
kişiler subaşı tarafından tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Mesela Hasköy’e ait bir 
şeri’yye sicilinde Hasköy subaşısı Mustafa Bey b. Abdülmennân, Veli, Şaban ve 
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Mustafa adlı kişileri yatsı namazından sonra kayıklarla Hasköy’e gelip içki satın 
alır bir vaziyette yakalamıştır (HŞS: 5 Numaralı Sicil, 23/554: 386). Var olan başka 
bir kayda göre Müslüman bir kişi gizlice içki içer ve bu kişi yakalanırsa cezası 
büyük olurdu. İçki içen kişiler ise subaşı tarafından tespit edilirdi. Yine Hasköy 
subaşısı Mustafa Bey b. Abdülmennân, Hasköy’e bağlı Ahmet Çelebi 
Mahallesinde, Bostancı Şaban ile Mülayim’i içki içerken yakalamış ve hak ettikleri 
cezayı vermiştir (HŞS: 5 Numaralı Sicil, 23/560: 389).  

Daha öncede belirtildiği üzere bir kişinin içki içip içmediğini tespit etmenin 
yolu da o kişinin şahitler doğrultusunda ağzının koklanmasaydı. Hasköy şeri’yye 
sicilindeki bir davada, mustahfız olarak görev yapan Yusuf adındaki şahıs, Ayşe bt. 
Veli adlı kişiyi şarap içerken yakalamıştır. Ancak Ayşe bt. Veli bu durumu inkâr 
edince Sinan b. Abdullah el-müezzin ve Ahmed b. Cafer el-imam adlı kişilerin 
şahitliği doğrultusunda Ayşe bt. Veli’nin içki içtiği kanıtlanmıştır (HŞS: 3 
Numaralı Sicil, 52/209: 140). 

4. SONUÇ 
İslam Hukukunun hükümlerini temel alan Osmanlıda alkollü olan tüm 

içecekler haram olduğu için Müslümanların meyhanelere gitmesi veya evlerinde 
şarap, rakı içip içkili eğlenceler düzenlemesinin yasaklandığı tespit edilmiştir. 
Böyle bir durumda içki içeni tespit etmek ise hem muhtesibin hem de subaşı ve 
şahanenin görevleri arasındadır. Ancak muhtesip ve subaşının tespit ettiği kişilere 
gerekli cezaların verilmesi için bazı delillerin olması gerekmektedir. Buna göre 
cezanın verilebilmesi için ya şahitler tutularak içki içen kişinin ağzı koklanır ya da 
kişinin kendisi içki içtiğini itiraf ederdi. Bu gibi tespitlerle kişinin içki içtiği 
kesinleşirse kişiye had veya tazir cezası uygulandığı görülmüştür.  Bu bakımdan 
içki içen şahsa 80 değnek ya da 40 değnek sopa cezası verildiği tespit edilmiştir. 
Had cezasının uygulanmadığı durumlarda ise cezanın uygulanışı ve miktarı kadıya 
bırakılmak şartıyla tazir cezası uygulandığı anlaşılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin kültürel, sosyal ve hukuki hayatının belirtildiği şeri’yye 
sicillerine göre 17. yüzyılda Hasköy’de de meyhanelerin var olduğu görülmüştür. 
İncelenen şeri’yye sicillerinden yola çıkarak 17. yüzyıl Hasköy toplumunun içki 
yasağına rağmen buna riayet etmediği, içki üretimini ve tüketimini gizli bir şekilde 
devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. İslam Hukuku çerçevesinde gayrimüslimlerin 
içki içmesi, üretmesi ve meyhane açması serbesttir; ancak gayrimüslim tebaadan 
bazı kimselerin de İslam Hukukunu ihlal ederek meyhane açtığı ve içki satışını 
gerçekleştirdiği anlaşılırsa onlara da gerekli cezalar verilirdi. İçki içme konusuna 
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dair ele alınan kayıtlarda Osmanlıda içki içmek yasak olup içki içme suçunun 
tespiti de görevliler tarafından gerçekleştirilmiştir. Fakat söz konusu şeri’yye 
sicilinde içki içme suçuna karşılık verilen cezanın sabit olmadığı ya da cezanın had 
mi veya tazir mi olmasına yönelik herhangi bir kaydın bulunmadığı görülmüştür.  
Şöyle ki Osmanlıda her suça ceza verildiği gibi içki içme suçuna da gerekli 
cezaların verildiği kesindir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki şeri’yye sicillerinde 
içki içme suçu konusuyla ilgili Hasköy’e ait defterlerinin azlığı çalışmaya sınırlılık 
katmıştır. Buna rağmen incelenen siciller doğrultusunda Hasköy toplumunun içki 
tüketimi konusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışmanın ilgili literatüre 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE 
GELENEKSEL YAKLAŞIMIN ÇAĞDAŞ 

YAKLAŞIM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Nurten Ebru Özdemir - Ceren Barut 

Öz 
Sosyal güvenlik sistemi; toplumu oluşturan bireylerin hayatları boyunca maruz 

kalabilecekleri risklere karşı dünü, bugünü ve geleceği koruyup güvence altına alan ve 
ayrıca nesiller boyu devamlılığını sağlayarak, hayatımızın bir parçası olan sosyal politika 
aracıdır. Bu nedenle sosyal güvenlik olgusu, vatandaşların sosyal güvenlik ile ilgili 
sorunlarına yönelik, dönemin risklerine karşı çözüm üreten ve revize edilebilen tedbirlerin 
tümünü ifade etmektedir. Bu yüzden sosyal güvenlik hem akademisyenler hem 
ekonomistler hem de devlet tarafından ilgi görmekte ve geçmişe oranla daha geniş bir bakış 
açısıyla ele alınmaktadır.  

Türk sosyal güvenlik sistemi; Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen ve 
günümüzde de varlığını sürdüren primli ve primsiz rejimlerin tümünü ifade etmektedir. 
Sosyal güvenlik sistemini oluşturan geleneksel yapı, insanlığın var olduğu dönemden 
modernleşmeye kadar toplumların sosyal güvencelerini ifade ederken; çağdaş yapı ise 
Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan ve günümüzde toplumların sosyal güvencelerini karşılamak 
amacıyla sosyal sigortacılık ilkelerine bağlı olarak oluşturulan sosyal güvenlik sistemidir. 
Geleneksel sosyal güvenlik sisteminde bireylerin karşı karşıya kaldığı riskleri ve sorunları 
çözmek amacıyla kullanılan en temel sosyal güvenlik kurumu, ailedir. Sanayileşme ve 
modernleşme süreciyle, bireyselleşmenin ve çekirdek aile yapısının yaygınlaşması söz 
konusudur. Ailedeki bu dönüşüm, bireylerin karşı karşıya kaldıkları risklerin kaynağında ve 
sorunların çözümünde de değişiklik yaratmıştır. Yaşanan bu dönüşüm geleneksel sosyal 
güvenlik sisteminden bir vazgeçiş gibi görünse de aslında dönemin şartlarına bağlı olarak 
ortaya çıkan riskler sonucunda, çağdaş sosyal güvenlik sisteminin oluşmasını sağlayan bir 
revizyondur. Ancak Türkiye’de geleneksel sosyal güvenlik sisteminin etkileri son bulmuş 
değildir. Bu durum çağdaş sosyal güvenlik sisteminin gelişimini ve ilerlemesini olumsuz 
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yönde etkilemektedir.  Örneğin çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin temellerini oluşturan 
sosyal sigorta kollarında yer alan; kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına erişim aşamasında 
belirlenen kıstaslar vatandaşları çoğu zaman standart dışı eylemlere teşvik etmektedir. 
Ayrıca Türkiye’de geleneksel sosyal güvenlik kapsamında sunulan sosyal yardımlardan 
faydalanmada belirlenen kriterler de çağdaş sosyal güvenlik sistemimizi olumsuz 
etkilemektedir.  

Türk sosyal güvenlik sistemimizde yapılan reformlara rağmen; geleneksel yapının 
toplumumuzda hâkim olması ve vatandaşların yapılan sosyal güvenlik alanındaki reformlar 
hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması ister istemez çağdaş yaklaşımın gelişmesine engel 
olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Türk sosyal güvenlik sisteminde, geleneksel 
yaklaşımın çağdaş yaklaşım sisteminde bıraktığı etkiler üzerine; yaşanan ve yaşanabilecek 
sorunları irdeleyerek var olan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. 

Anahtar Kelime: Sosyal Güvenlik, Geleneksel Sosyal Güvenlik, Çağdaş Sosyal 
Güvenlik, Sosyal Yardım, Sosyal Sigorta Kolları. 

THE EFFECTS OF TRADITIONAL APPROACH ON 
CONTEMPORARY APPROACH IN TURKISH SOCIAL SECURITY 

SYSTEM 
Abstract 

The social security system is a social policy tool that protects and secures the past, 
present and future against the risks that individuals who make up the society may be 
exposed to during their lives, and is also a part of our lives by ensuring its continuity for 
generations. For this reason, the phenomenon of social security refers to all measures aimed 
at citizens' problems related to social security that produce solutions to the risks of the 
period and that can be revised. That is why social security is of interest to both academics, 
economists and the state, and is considered from a broader point of view than in the past. 
The Turkish social security system refers to all the premium and no-premium regimes that 
have existed from the Ottoman era to the present day and continue to exist today. While the 
traditional structure that constitutes the social security system expresses the social security 
of societies from the period of humanity to modernization; the contemporary structure is the 
social security system that emerged with the Industrial Revolution and was created 
depending on the social insurance principles in order to meet the social security of societies 
today. The family is the most basic social security institution used in the traditional social 
security system to solve the risks and problems faced by individuals. With the process of 
industrialization and modernization, there is a widespread spread of individualization and 
elementary family. This transformation in the family has also created changes in the source 
of the risks faced by individuals and in the solution of problems. Although this 
transformation seems to be a rejection of the traditional social security system, it is actually 
a revision that allows the formation of a modern social security system as a result of the 
risks that arise depending on the conditions of the period. However, the effects of the 
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traditional social security system in Turkey have not ended. This situation negatively 
affects the development and progress of the modern social security system. For example, 
the criteria set at the stage of access to short-term and long-term insurance branches, which 
are included in the social insurance branches that form the basis of modern social security 
systems, often encourage citizens to take non-standard actions. In addition, the criteria 
determined for the use of social benefits offered within the scope of traditional social 
security in Turkey also negatively affect our modern social security system.  

Despite the reforms carried out in our Turkish social security system, the fact that the 
traditional structure prevails in our society and citizens do not have enough information 
about the reforms in the field of social security, whether they want it or not, prevents the 
development of a modern approach. Therefore, the purpose of this study is to examine the 
problems that have been experienced and may be experienced in the Turkish social security 
system and the effects of the traditional approach on the modern approach system and to 
provide solution suggestions for existing problems. 

Keywords: Social Security, Traditional Social Security, Modern Social Security, 
Social Assistance, Social İnsurance Branches. 

1. GİRİŞ 
Sosyal güvenlik ihtiyacı bireylerin karşı karşıya kaldıkları tehlike ve risklere 

karşı koruma içgüdüleri ile ortaya çıkmıştır. Bireyler hem günlük hayatta hem de 
çalışma hayatında çeşitli risklerle ve birtakım tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu 
nedenle sosyal güvenlik insanoğlunun var oluşundan bu yanda geleneksel güvence 
yöntemleri ile başlayan çağdaş yöntemlerle varlığını sürdüren ve hayatımızın her 
alanında yer alan sosyal politika aracıdır. Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri sanayi 
devriminin meydana getirdiği olumsuz ve ağır çalışma koşullarına çözüm bulmak 
amacıyla ortaya çıkmıştır. Çağdaş sosyal güvenlik sistemleri günümüze kadar 
gelen ve günümüzde de teknolojik gelişmeler, yaşam seviyesinin uzaması, 
ekonomik, sosyal ve siyasi vb. gelişmelere karşın çeşitli yöntem ve reformlarla 
toplumu kapsama alma aşamasında sürekli gelişim göstermiştir. Günümüzde 
çağdaş sosyal güvenlik yaklaşımı; sosyal politikanın hem amaçları hem araçları 
arasında yer alan sosyal güvenlik; her bir bireyi kapsama dâhil ederek bütün 
toplumu ilgilendiren, bireylerin doğumdan ölüme kadar hatta analık ve ölüm 
hâllerinde de sağladığı güvencelerle bireylerin hayatından daha uzun bir süreyi 
kapsayan güvencelerdir. 

Başlangıçta sosyal güvenlik uygulamaları geleneksel yöntemlerle yapılırken, 
Sanayi Devrimi ile işçi sınıfının ortaya çıkması ve yaşam standartlarının değişmesi 
ile birlikte çağdaş sosyal güvenlik uygulamaları zamanla sosyal politika 
uygulamalarının da genişlemesiyle sosyal refah ve adil bir güvence sistemine 
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dönüşmüştür. Geleneksel yaklaşımda sosyal güvenlik sistemi, aile, akraba, 
komşuculuk, hısım, dini sosyal yardımlar ve esnaf ve zanaatkârların meslek 
örgütlenmesi ile yapılırken, çağdaş yaklaşımda ise sanayi devrimi ile birlikte sosyal 
sigortalar, sosyal yardım, bireysel emeklilik sistemleri, sosyal hizmet ve evde 
bakım hizmetleri ile sistematik ve devlet tekeliyle hayata geçirilen sosyal güvenlik 
uygulamaları yer almıştır. Ancak Türkiye örf, adet, gelenek ve göreneklere bağlı 
bir ülke olduğundan geleneksel yaklaşımın etkileri hâlâ çağdaş sosyal güvenlik 
sisteminde hissedilmekte ve bu sistemin işleyişini olumsuz etkilemektedir. Bu 
nedenle bu çalışmanın amacı, Türk sosyal güvenlik sisteminde geleneksel 
yaklaşımın çağdaş yaklaşım üzerindeki amaçlarını, işlevlerini ve etkilerini 
açıklamaktadır. Türk sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, toplumu oluşturan 
bireylerin hayatları boyunca maruz kalabilecekleri risklere karşı dünü, bugünü ve 
geleceği koruyup güvence altına alan ve ayrıca nesiller boyu devamlılığını 
sağlayarak, hayatımızın bir parçası olan sosyal politika aracıdır. 

Bu çalışma, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili yazılan makale, 
bildiri, kitap vb. materyaller taranarak literatür tarama yöntemiyle hazırlanmıştır. 
Bu literatür taraması doğrultusunda Türk sosyal güvenlik sisteminde sanayileşme, 
teknoloji ve yapılan reform ve revizelere karşın, sosyal güvenlik sisteminde 
geleneksel yaklaşımının etkilerini sürdürmesi çağdaş sosyal güvenlik sisteminin 
istenilen düzeye ulaşamaması çağdaş sosyal güvenlik sistemimizi olumsuz 
etkilemektedir. Bu çalışmada öncelikle geleneksel sosyal güvenlik sistemine ve 
geleneksel yaklaşımda etkili olan unsurlara yer verilecek olup sonrasında ise 
çağdaş yaklaşım ve çağdaş yaklaşımda sosyal güvenlik sistemlerinin temel 
unsurlarına değinilecektir. Son aşamada ise Türk sosyal güvenlik sisteminde, 
geleneksel yaklaşımın çağdaş yaklaşım sisteminde bıraktığı etkiler üzerine; 
yaşanan ve yaşanabilecek sorunları irdeleyerek var olan sorunlarla ilgili 
değerlendirmeler, öneriler ve çözüm önerilerine yer verilecektir. Bu çalışmanın 
literatüre katkısı ise Türk sosyal güvenlik sistemleri her ne kadar gelişme ve 
revizyon göstermesine rağmen geleneksel yaklaşımının her zaman sosyal güvenlik 
sistemlerine hâkim olduğu ve bu durumun çağdaş yaklaşımda yer alan sosyal 
güvenlik sistemlerinin gelişmesini olumsuz etkilediğini açıklamaktır. 

2. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMININ KAVRAMSAL 
ÇERÇEVESİ 

Sosyal güvenlik olgusu, son dönemlerde bireylerin hayatında yeni bir kavram 
olarak algılansa da aslında gereksinim olarak insanlık tarihi kadar eskidir. İlk 
insanlar doğadaki hava şartları ve vahşi hayvanların bireyler üzerinde yaratmış 
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olduğu tehlikeler nedeni ile açık alanlarda yaşamak yerine mağaralara sığınmaya 
başlamaları bu uyum ve güvence sürecinin temellerini oluşturmaktadır. Bu duruma 
paralel olarak sosyal güvenlik ihtiyacı; başlangıçta bireylerin farkında olmadan 
kendilerini risklere ve tehlikelere karşı koruma içgüdüleri ile ortaya çıkmış ve 
tecrübeler doğrultusunda bireyi ve/veya bireyleri/toplulukları daha güvenli uyum 
arayışı çabaları göstermelerini, bununla beraber tedbirler almalarını sağlamıştır. 
Bireyler hem günlük hayatta hem de çalışma hayatında çeşitli risklerle ve birtakım 
tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle sosyal güvenlik; belirli sosyal risklerin 
iktisadî sonuçlarına, daha açık bir deyişle, yol açabilecekleri gelir kayıpları ve 
gider artışlarına karşı bireylerin güvenliklerinin sağlanmasıdır (Dilik, 1991:10). 
Sosyal politikanın hem amaçları hem araçları arasında yer alan sosyal güvenlik; her 
bir bireyi kapsama dâhil ederek bütün toplumu ilgilendiren, bireylerin doğumdan 
ölüme kadar hatta analık ve ölüm hâllerinde de sağladığı güvencelerle bireylerin 
hayatından daha uzun bir süreyi kapsayan güvencelerdir. Diğer bir ifade ile sosyal 
güvenlik; doğumdan ölüme ve aynı zamanda ölümden sonra da geride kalan 
bireyin birinci derece de akrabalarını kapsayan ve güvence altına bir sistemdir. 
Aynı zamanda kişilerarası dayanışma ve hayırseverlik/hayırseverlik gibi informal 
ilişkiler, bireylerin sosyal güvenliğine katkı sağlayabilir. Ayrıca sosyal güvenlik 
kavramı; sosyal adalet, sosyal devlet ve sosyal refah kavramları ile ilişkili olan ve 
birbirleri ile ayrı düşünülemeyecek kavramlar olmakla birlikte sosyal güvenlik 
ihtiyacı olmayan bir toplum, devlet ve ülke düşünülemez (Nejat, Kürocak, 
Sarıipek; 2019: 71). 

Sosyal güvenlik, “sosyal” ve “güvenlik” kelimelerinin birleşiminden oluşan 
kavramlardır. Bu kavramların her biri kendi başına farklı anlamlar ifade etse gibi 
görünse de ayrı ayrıda birleşimi sonucunda da aynı anlamı ifade etmektedir (Alper, 
2009: 11). Sosyal kelimesi “toplumu” ifade ederken güvenlik kelimesi ise 
“tehlikeyi” ifade etmektedir. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan 
“sosyal güvenlik” olgusunun ortaya çıktığı tarihten itibaren günümüze kadar pek 
çok tanımı yapılmıştır. Genel bir ifade ile sosyal güvenlik olgusu; bir toplumu 
oluşturan bireylerin kendi irade ve istekleri dışında karşı karşıya kaldıkları tehlike 
ve risklerin sonucunda bireyleri koruma altına alan bir güvencedir.  Ayrıca ‘‘sebebi 
ne olursa olsun, tehlikeye maruz kalarak muhtaç duruma düşen fertlerin ve ailelerin 
uğradıkları tehlikelerin zararlarından kurtularak, yaşadıkları toplum içinde, diğer 
insanların himmetine ihtiyaç duymadan, insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat 
standardına kavuşmalarıdır (Yazgan, 1992:71; Alper, 2020:5). Yazgan’a göre 
sosyal güvenlik (1992:34); kendi ideali olan, bu ideali de “hiçbir fert açıkta 
kalmaksızın toplumu oluşturan bütün fertleri koruma kapsamına alan, insanları 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

424 

ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarmak için, onlara yaşadıkları toplum içinde insan 
haysiyetine yaraşır asgari bir hayat standardı temin etmeyi garanti eden bir 
sistemdir”. 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 22. maddesine göre de sosyal güvenlik 
kavramı; “Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; 
ulusal çabalarla, uluslararası iş birliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve 
kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından 
vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi 
hakkına sahiptir” şeklinde tanımlanmaktadır. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasalarında da temel insan hakkı olan sosyal güvenlik hakkı, 1961 
Anayasası’nın 48. maddesinde; “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu 
hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatları kurmak ve 
kurdurmak devletin ödevlerindendir” denilmiştir. Aynı zamanda 1982 
Anayasası’nın 60 maddesinde de “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” sosyal 
güvenlik ile ilgili olarak ayrıntılı olarak düzenlemelere yer verilmiştir. Tüm bu 
açıklamalar ve tanımlamalar ışığında sosyal güvenliğin temel özellikleri 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Sosyal güvenlik, insana ait temel bir hak olmakla 
birlikte devlete atfedilen bir yükümlülüktür. Bu nedenle sosyal güvenlik devletin 
varlığını ve devamlılığını sürdürmesi adına devletin görevi olmakla birlikte bu 
görevi kendi dışında bir başkasına devredemeyeceği asli görevidir.  

2.1. Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri 
İnsanoğlu, var olduğu dönemden itibaren çeşitli tehlike ve risklerle karşı 

karşıya kalmış olup; dönemin tehlike ve risklerine karşı yürüttüğü mücadele de 
etkin, çözüm üreten ve revize edilebilen tedbirleri sağlamak amacıyla sosyal 
güvenlik sistemlerini geliştirmiştir. Aslında sosyal güvenlik sistemlerinde meydana 
gelen bu gelişme aynı zamanda sosyal güvenliğin tarihsel gelişim seyrini de ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemlerinin Dünya’daki tarihsel 
gelişiminde Sanayi Devrimi temel alınarak; “Sanayi Devrimi öncesi (geleneksel 
yaklaşım)” ve “Sanayi Devrimi Sonrası (günümüz-modern- çağdaş yaklaşım)” 
(Yazgan, 1992: 24-31; Alper, 2009: 25; Tokol & Alper, 2018: 221) olmak üzere iki 
döneme ayrılarak incelenmektedir. Türk Sosyal Güvenlik sisteminde ise sosyal 
güvenlik sistemlerinin gelişim seyrini, bu süreçte yapılan reform ve revizeleri daha 
iyi irdelemek adına Osmanlı döneminden başlamak daha isabetli olacaktır. Bu 
nedenle Türk sosyal güvenlik sistemlerini irdelerken Geleneksel yaklaşım 
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(Cumhuriyet öncesi Dönem) ve Çağdaş Yaklaşımı ise (Cumhuriyet Sonrası 
Dönem) olmak üzere iki başlık altında incelenecektir. Bu sınıflandırma aslında 
sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili olarak yapılan geleneksel ve çağdaş ayrımı, 
değer yargılarından hareketle yapılan bir sınıfla değil; aksine fonksiyonları ve 
etkinlikleri bakımından yapılan bir ayrımdır (Alper, 2009: 39). 

2.1.1. Geleneksel Yaklaşım (Cumhuriyet Öncesi / Osmanlı 
Dönem) 

İnsanlığın başlangıcından 17. yüzyılın sonuna kadar gelen dönemi 
kapsamakla birlikte, bir dönem sosyal güvenlik ihtiyacının karşılanmasında 
toplumların etkin olarak kullandığı ancak bugün büyük ölçüde ortadan kalkmış 
veya etkinliğini kaybetmiş sosyal güvenlik sistemleri (Alper, 2009: 39) geleneksel 
yaklaşım olarak sınıflandırılmaktadır. Geleneksel yaklaşım tarihsel açıdan dünyada 
sanayi öncesi dönemi kapsamakta iken Türk Sosyal Güvenlik sisteminde ise 
cumhuriyet öncesi (Osmanlı Dönemi’ni) dönemi ifade etmektedir (Tokol & Alper, 
2018: 221). Bu dönemde sosyal güvenlik; cemaat tipi sosyal hayat tarzının yaygın 
olması ile birlikte yaşama kültürüne bağlı olarak gelişen ve bu doğrultuda karşı 
karşıya kalınan risk ve tehlike sonucunda alınan tedbirlerin tümünü ifade 
etmektedir. 

Geleneksel yaklaşım; çok uzun bir dönemi kapsamakla birlikte farklı gelişim 
ve değişimleri içerdiği için kendi içerisinde dönemlere ayrılmaktadır. Bunun temel 
sebebi ise tarihsel gelişimlerin getirmiş olduğu yenilikler çerçevesinde meydana 
gelen ihtiyaçların, risklerin ve tehlikelerin dönem bazında değişiklik göstermesi 
karşısında bireylerin bu gereksinimlere yaklaşımı ve uyumu yer almaktadır. Bu 
nedenle literatürde geleneksel yaklaşım; aile, komşuculuk, akrabalık ve hemşerilik 
ilişkileri, dini yardımlar, esnaf ve zanaatkârların meslek örgütlenmesi şeklinde 
sınıflandırılmıştır. 

2.1.1.1. Aile 
İnsanoğlunun var olduğu dönemden bu yana bireyin, sosyal güvencesi olan ve 

aynı zamanda sosyal güvenlik ihtiyacını karşılan ilk çevresi ailedir. Bu dönemde 
aile, sosyal güvenlik açısından, eski avcı kabilelerine benzer biçimde fakat daha 
küçük bir birim hâlinde, bir tür üretim ve tüketim birliği niteliği taşımaktadır 
(Phyllis,1997: 62–63).  Aile içi yardımlaşma ve dayanışma özellikle tarım 
ekonomisine geçişle birlikte, sanayileşme öncesine kadar olan dönemde sosyal 
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güvenlikte önemli bir rol oynamıştır. Bu nedenle geleneksel toplumda aile; 
özellikle çocukların bakımından gelir getirici seviyeye ulaşıncaya kadarki süreçte 
bir gelir transfer mekanizmasını oluşturmakla birlikte; aynı zamanda üretim ve 
tüketim birliği olan sosyo-ekonomik bir kurumdur ve kişinin sosyal güvenlik 
ihtiyacı (hastalık, kaza, malullük, bakım ihtiyacı, yaşlılık, doğum vb.) aile içinde 
karşılanmaktadır. Ancak bu durum çok bireyli kişilerden oluşan aile sayıca 
büyüdükçe sosyal güvenlik garantisi sağlama fonksiyonu da güçlenmektedir 
(Alper, 2009: 26).  

Aile, sanayi devrimi öncesi dönemde geleneksel yapının hâkim olduğu ve o 
dönemin koşullarında en temel sosyal güvenlik kurumudur. Bu nedenle bütün 
cemaat tipi sosyal hayat tarzının hâkim olduğu toplumlarda olduğu gibi Osmanlı’da 
da ilk ve temel sosyal güvenlik kurumu aile olmuştur (Alper, 2020: 5). Osmanlı’da 
Türk örf ve adetlerin ön planda olması nedeniyle anne, baba ve çocukların yanı sıra 
ebeveynler sosyal güvenlik garantisi sağlayan bir kurum olarak değerlendirilirken; 
ailede yaşlı ve muhtaç durumda olan aile büyükleri ise bu çatı altında sosyal 
koruma kapsamına alınarak gerekli olan ihtiyaçlar aile tarafından karşılanmaya 
çalışılmıştır. Ayrıca Osmanlı’da özellikle erkek çocuklar sosyal güvence olarak 
görülmekteydi bu durumun nedeni ise aile büyüklerinin yaşlandığında bakımını 
özellikle erkek çocukların üstlenmesidir. 

2.1.1.2. Komşuculuk, Akrabalık ve Hemşerilik İlişkileri 
Komşuluk, akrabalık ve hemşeriliğe bağlı yardımlaşma; bireyin sosyal 

güvenlik garantisini sağlayan ve sosyal güvence kapsamasında ikinci koruma 
çemberini oluşturmakla birlikte tanıma ve bilme faktörüne dayalı yapılan yardımlar 
daha fazla yer almaktadır. Özellikle kırsal kesimde kişinin yaşadığı yakın çevresine 
muhtaçlık hâlinde aynî ve nakdi yardımlarla veya bakım ihtiyacı gerektiren 
durumlarda bu ihtiyacının karşılanmasına yönelik güçlü bir sosyal yardımlaşma ağı 
oluşturulmuştur (Alper, 2009: 26). Bu sosyal yardımlaşma ağı ve yaşam tarzı ile 
birlikte muhtaç durumda olan komşu, akraba ve hemşerilerin ihtiyaçlarını gidermek 
ve refah seviyelerini belli bir standartta getirmek amacıyla yapılan bir koruma 
politikasıdır. Osmanlı’da; dini duyguların etkin olması ve aynı zamanda cemaat tipi 
sosyal hayat tarzının yaygın olması nedeniyle gelişen komşuculuk, akrabalık ve 
hemşerilik ilişkilerine bağlı sosyal yardımlaşma bağı oluşmuştur. Bu bağ, Türk örf 
ve adetlerinin temelini oluşturmakla birlikte günümüzde de varlığını etkin bir 
şekilde sürdürmektedir. 
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Kısaca özetlemek gerekirse; komşuluk, akrabalık ve hemşerilik bağlarından 
doğan yardımlaşmanın yanı sıra İslam dininin yardımlaşma felsefesi ile geleneksel 
sosyal güvenlik yapısı daha da pekişmeye devam etmiştir. 

2.1.1.3. Dinî Sosyal Yardımlar 
Dinî sosyal yardımlar, geleneksel yaklaşımda bireyin ve ailesinin sosyal 

güvencesini karşılayan bir başka sosyal koruma aracıdır. Dünya üzerinde farklı din 
ve mezhepler yer almasına rağmen; her dinin ortak amacı dini, hayatın merkezine 
alarak sosyal yardımlaşmayı gerçekleştirmektir (Alper, 2009: 26). Bu dini sosyal 
yardımlar, bütün dinlerin özünde olduğu gibi gönüllük esasına dayanmaktadır. 
Ayrıca zayıf, aciz ve muhtaç durumda olan birey ve ailelere yardım ederek, koruma 
kapsamına alma amacıyla yapılan uygulamalardır. Türk sosyal güvenlik sisteminde 
geleneksel yapıya hâkim olan dini sosyal yardımlar; Osmanlı’dan günümüze 
İslamiyet’in hâkim olmasına bağlı olarak fitre, sadaka, kurban, zekât vb. dini 
sosyal yardımlar ile ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle dini sosyal yardımlar; sadece 
dinin kendi hükümleri çerçevesinde değil toplumsal, insani ve vicdani duyguları 
güçlendirdiği ölçüde sosyal koruma aracıdır. Dini, vicdani ve bireylerin ekonomik 
duygularını temel alarak yapılan bu yardımlar; geleneksel yaklaşımdaki sosyal 
güvenlik sisteminin belirleyici unsurları arasında yer almakta ve günümüzde de 
devamlılığını sağlamaktadır. 

2.1.1.4. Esnaf ve Zanaatkârların Meslek Örgütlenmesi 
Geleneksel yaklaşımda, özellikle 14. yüzyıldan itibaren belirli bir nüfus 

yoğunluğunun olduğu şehirlerde sosyal yardımların daha etkili olabilmesi adına 
bazı kurumlar ortaya çıkmıştır (Tokol & Alper, 2018: 222). Toplumlar, sosyal 
hayatın ortaya çıkardığı sorunlara ve karşı karşıya kaldıkları risklere çözüm bulmak 
ve aynı zamanda geleneksel sosyal güvenlik yaklaşımının devamlılığını sağlamak 
amacıyla devletin dışında bireysel ve toplu irade ile oluşturulan kurumlar 
geliştirmişlerdir. Gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan bu dernek ve vakıf 
benzeri örgütler sosyal yardım yapmak isteyenlerle yardıma ihtiyacı olanları 
buluşturan ve/veya gelir transferine aracılık eden (Dilik, 1992: 23-26) geleneksel 
yaklaşım, sosyal güvenlik sistemi gibi hareket etmişlerdir. 

İslam kültürü ile desteklenmiş vakıf müessesesi ve Batı toplumlarındaki 
kilise; merkezli yardım organizasyonları da geleneksel yaklaşımda sosyal güvenlik 
garantisi sağlayan kurumsal yapılar olarak ortaya çıkmıştır. (Alper, 2009: 26). 
Özellikle Osmanlı’da sosyal yardımların kurumsallaşması amacıyla vakıflar 
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kurulmakla beraber bu vakıflar farklı alanlarda sosyal risklerle karşı karşıya kalan 
ve aynı zamanda yalnız, muhtaç olan birey ve vatandaşlar arasında sosyal 
yardımlaşmayı amaçladığı için “avarız” vakıfları sosyal güvenlik niteliği 
kazanmıştır. Ayrıca küçük esnaf ve zanaatkârların meslek örgütleri zaman içinde 
kendi üyelerinin sosyal güvenliğini sağlayan tedbirler geliştirmiş ve aynı zamanda 
kurumlar oluşturmuşlardır. Özellikle geleneksel yaklaşımda kurumsal 
yapılanmanın en belirgin örneğini, o dönemin orta sınıfını oluşturan ve 
zanaatkârların mesleki birliklerini (loncalar, ahilik birliği) kendi üyelerinin sosyal 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için kurdukları ve kurumsallaştırdıkları 
yardımlaşma (orta teavün) sandıkları oluşturmuştur (Dilik, 1992: 30). 

2.1.2. Çağdaş Yaklaşım (Cumhuriyet Sonrası Dönem) 
18. yüzyılda başlayan sanayileşme ve sonrasında meydana gelen şehirleşme, 

insanlık tarihinin yaşadığı en önemli değişim ve dönüşüm süreçlerinden birini 
oluşturmuştur. Sanayi devrimi ile birlikte işçi sınıfının doğması ve sermayenin 
daha fazla kar güdüsü ile birlikte ortaya çıkardığı ağır şartlar 19. yy sonlarına kadar 
devlet tarafından paternalist bir anlayışla ve gönüllü yardım esasına dayalı 
uygulamalarla çözümlenmeye çalışılmış fakat toplumun ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında yetersiz kalmıştır (Özşuca, 2013: 441). Batı toplumlarında sosyal 
güvenlik alanında yaşanan bu durum ne yazık ki ülkemizde de benzerlik 
göstermekle birlikte; batı toplumları sanayi devrimini ile gelişme değişmelere hızlı 
bir şekilde uyum sağlarken bu durum Osmanlı döneminde ise sanayileşme sürecine 
girilememesi (Bigat, 2007: 43) ve sanayi devriminin yaşanmamasından kaynaklı 
olarak çağdaş yaklaşımının gelişmemesine neden olmuştur. Sanayi devriminin 
Osmanlı sınırları içinde yaşanmamış olması, batılı toplumlarda geleneksel sosyal 
güvenlik tekniklerinin yerini yavaş yavaş modern tekniklere bırakmaya 
başlamasına rağmen, Osmanlı’nın sosyal güvenlik alanında oldukça geri bir 
durumda kalmasına sebep olmuştur (Yenihan, 2017: 184). Bu durum Osmanlı’dan 
Cumhuriyet dönemine çağdaş ve modern anlamda bir sosyal güvenlik sisteminin 
aktarılmamasına sebep olmuştur. 

Geleneksel yaklaşımda genellikle dinsel bir yapıya sahip ve yardımlaşma 
şeklinde giderilen sosyal güvenlik ihtiyacı, çağdaş yaklaşımda ise insanların 
teknolojiye olan açlıklarının ve bunun sonucunda sürekli değişen yaşam 
biçimlerinin beraberinde getirdiği mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik 
özellikleri olan çeşitli risklerin artarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Yenihan, 
2017: 181). Bu süreçte geleneksel yaklaşımda sosyal güvenlik ihtiyacının yaşanan 
dönüşüm sonrasında yetersiz kalması ve gerekli ölçüde ihtiyaçları karşılamada 
zorlanması ve dönemin gelişim göstermesi ile birlikte daha yeni ve kapsayıcı 
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olabilecek bir sistemin oluşumu kaçılmaz olmuştur. Çağdaş yaklaşım da sosyal 
güvenlik, tanıma bilme faktörüne bağlı yardımlaşma, komşuluk ve akrabalık 
ilişkilerinin yanında, aynı sosyal gruba, kuruluşa veya organizasyona mensup 
olmadan kaynaklanan aidiyet duygusuna bağlı olarak da yapılmaktadır (Alper, 
2009: 43). Aynı zamanda sanayileşme ile şehirleşmenin artması ile birlikte cemaat 
yaşam tarzından cemiyet yaşam tarzına geçiş çağdaş yaklaşımın daha yaygın hâle 
gelmesin neden olmuştur. Ancak her ne kadar da Çağdaş yaklaşım, modern ve 
günümüz sosyal güvenlik kurumlarını temel olarak Sanayi Devrimi sonrasında, 
özellikle sosyal sigortaların ortaya çıkması ile gelişen kurumlar (Alper, 2009: 47) 
olsa da geleneksel yaklaşımın çağdaş yaklaşım içerisinde de birtakım hatları ile 
hâlen varlığını sürdürmektedir. Çağdaş yaklaşım hâlen varlığını devam ettiren, 
günümüz toplumlarının sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak için başvurulan ve 
geniş kapsamlı bir uygulama alanı bulan sosyal güvenlik sistemidir. 

2.1.2.1. Sosyal Sigortalar 
Osmanlı’nın son dönemlerinde sosyal güvenlik ihtiyacının hâlâ geleneksel 

yaklaşım çerçevesinde aile, dini, komşuculuk, hayırseverlik ve meslek örgütleri ile 
giderilmeye çalışılırken, batılı toplumlarda ise sanayi devriminin de etkisi ile birlikte 
geleneksel yapıdan çağdaş yaklaşıma geçildiği ve sosyal sigortalar kapsamında ilk 
diyebileceğimiz uygulamaların başladığı bilinmektedir. Sosyal sigortalar, Sanayi 
Devriminin büyük ölçüde ortaya çıkardığı meslek risklerine karşı belirli esaslar 
içinde iş gününü korumak ihtiyacının zorunlu bir sonucu olarak doğmuş, gelişmiş ve 
bugünkü düzeye ulaşmıştır (Ayhan, 2012: 45). Sosyal sigortalar, sanayi devrimi ile 
yaygınlaşan sanayi toplumunun sosyal güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla 
geleneksel yaklaşımın yetersiz kalması nedeniyle oluşturulan ve sigortacılık ilkesi 
temeline dayanan bir sisteme sahiptir. Bu duruma paralel olarak sosyal güvenlik 
alanında ilk çağdaş uygulamaların “sosyal sigorta” mekanizmasının kurulması ile 
başladığını söylemek mümkündür (Yenihan, 2017: 181). Çağdaş yaklaşımında sosyal 
sigortalar, kâr amacı gütmeyen, katılımı tüm bireyler açısından zorunlu ve primli 
sosyal güvenlik rejimi yapısına sahip olan bu sistem aynı zamanda sosyal güvenlik 
ilişkisi kuran bir yapı göstermektedir. Bu nedenle sosyal sigortalar; toplumsal 
dayanışmayı sağlamak, ulusal gelirin yeniden dağıtımını gerçekleştirmek gibi sosyal 
amaçlarla hareket etmektedir (Şakar, 2011: 163). 

Osmanlı’nın sona ermesinin ardından Büyük Millet Meclisinin kurulması ile 
birlikte, 1921 tarihli 151 Sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin 
Hukukuna Müteallik Kanun ve Zonguldak Ereğli Kömür Havzası madencilik ile 
ilgili sınırlı da olsa, ülkemizde sosyal sigortaların ilk uygulamaları içinde yer 
almaktadır. Talas (1992)’a göre “ilk sınırlı portreli iş kanunu” olarak tanımlanan bu 
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yasa ile madencilik sektöründe yer alan işçi ve işverenlerin zorunlu katılımları ile “ 
Amele Birliği” adı altında örgütlenmesini öngörerek dayanışma ve yardımlaşma 
sandığı kurulmuştur. Bu birlik; 1946 yılında ilk genel nitelikli sosyal sigortaların 
kuruluşuna kadar, üyeleri ve ailelerine hastalık, kaza, yaşlılık ve ölüm hâllerinde, 
çağın koşullarına göre önemli yardımlar sağlayan bir sosyal güvenlik kurumu 
olarak işlev görmüştür (Gökbayrak, 2010: 144). Cumhuriyet döneminde 1936 
tarihli 3008 Sayılı İş Kanunu ile sosyal sigortaların kademeli olarak kurulması 
kabul edilmesine rağmen sosyal sigortaların ilk kuruluş yılı 1945 yılında 
gerçekleşmiştir. Sosyal sigortaların kapsamında bütün Dünya’da olduğu gibi 
Türkiye’de de ilk kapsama alınan kesim işçi sınıfı olmuştur. 1945 tarih ve 4792 
sayılı Kanun ile “İşçi Sigortalar Kurumu” 1949 tarih ve 5434 sayılı Kanunla “T.C. 
Emekli Sandığı” ve en son olarak ise 1971 tarih ve 1479 sayılı “Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigorta Kurumu (Bağ- Kur) ile 
birlikte toplumun tüm kesimleri sosyal sigorta kapsamında uygulamaya 
konulmuştur. Ancak tam ve tüm nüfusu kapsama alma aşamasında hâlen sorunlar 
yaşanmıştır. Bu doğrultuda 20 Mayıs 2006 tarih ve 26173 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu” ile 
Türk sosyal sigorta sisteminde köklü bir değişikliğe gidilerek 1945 yılından 
sonraki dönemde oluşturulan ve yarım asrı aşan bir süre faaliyet gösteren SSK, 
Bağ- Kur ve T.C. Emekli Sandığı’ndan oluşan çoklu yapı yerine TEK bir kurum 
oluşturulmuştur. Bu durumun sonucunda ise toplumun çeşitli kesimlerini kapsayan 
geniş ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi kurulmuştur.  Bu anlamda sosyal 
sigorta, ekonomik yönden zayıf çalışan kesimlerin iş gücünü korumak ve 
geleceğini garanti altına almak ve böylece toplum hayatında çağdaş sosyal 
güvenliği sağlamak amacıyla kurulan zorunlu bir sigortadır (Ayhan, 2012: 46). 
Diğer bir ifade ile sosyal sigortalar, kısa ve uzun vadede geçmişi güvence altına 
alan ve geleceğe yatırım yapan, tehlike ve risklere karşı ihtiyaç ve şiddet 
derecesine bakılmaksızın, önceden ödedikleri primler doğrultusunda karşılaştıkları 
tehlikelerin ve risklerin belirli ölçüde giderilmesini sağlayan çağdaş bir sosyal 
güvenlik sistemidir. Yapılan tüm bu uygulamalar ve gelişmeler aslında sosyal 
güvenlik sisteminde çağdaş yaklaşımının kurumsallaşmasını hazırlayan ve aynı 
zamanda günümüzde ekonomik, sosyal ve siyasal faktörler olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. 

2.1.2.2. Sosyal Yardımlar 
Geleneksel sosyal güvenlik müesseselerin içinde en önemli paya sahip olan 

sosyal ve kamu harcamaları sosyal güvenlik garantisi sağlama bakımından sanayi 
devrimi ile birlikte etkinliğini kaybetmesine neden olmuştur.  Sosyal Güvenlik 
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sisteminin çağdaş yaklaşımında ikini ana kolunu ise sosyal yardımlar 
oluşturmaktadır. Çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinde primsiz rejimler olarak da 
adlandırılmaktadır.  Sosyal yardımlar, ülkenin ve toplumun geleceğini güvence 
altına almak için devlet yoksul ve fakir kimselere verilen ayni ve nakdi yardım 
olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda 1982 Anayasamızın 61 maddesinde de 
“Devlet, halk ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve 
toplumda kendilerine bir hayat seviyesi sağlar” ile ifade edilmiştir. Gümünüzde 
sosyal yardımlar muhtaç olma koşulan bağlı olduğundan bu yardımlar kamusal, 
yarı kamusal ya da özel kurumlarca yürütülmektedir (Dilik, 1980: 81). Sosyal 
yardımlar, çağdaş sosyal güvenlik sisteminin aksine, herhangi bir karşılığı 
olmaksızın ve genellikle vatandaşlardan alınan vergilerle finanse edilerek muhtaç 
durumda olan bireylere mali katkıda bulunmak amacıyla yapılan uygulamalardır. 
Bu yardımlar muhtaç durumda olan ve çağdaş sosyal güvenliğin diğer 
yöntemlerinin kapsamı dışında kalan birey ve kişilere yöneliktir. Bu anlamda 
sosyal yardımlar, çağdaş sosyal güvenlikte son ağ ve sosyal güvenlik sisteminin 
açıklarını kapatan bir emniyet supabı görevi görmektedir (Şenocak, 2009: 461). 

Çağdaş sosyal güvenlik sisteminde sosyal yardımlar bireylerin ve 
vatandaşların gelirine bağlı olarak verilmektedir. Bireysel olarak sağlanacak sosyal 
gelirlerin nitelik ve tutarı yoksulluk ve gereksinmenin önem ve türüne göre 
değişmektedir (Dilik, 1980: 81). Yoksulluk ve gelir durumuna göre belirlenip 
verilen sosyal yardımlar primsiz rejimler olarak adlandırılmakla birlikte bireyleri 
yoksulluğa tembelliğe itmeden bireyi en kısa yoldan çalışma hayatına geri 
dönmesine ve emek geliri ile geçinebilir ve primli rejimlerden faydalanma 
aşamasına yönelik yapılan bir politikadır. Bu anlamda sosyal yardımlar hak temelli 
bir durumdan ziyade, bireyleri ve kişilerin sahip olduğu sosyo- ekonomik duruma 
bağlı olarak yapılan ve devletin ödev sorumlulukları arasında yer almakta ve 
yürütülmektedir. 

2.1.2.3. Bireysel Emeklilik Sistemi 
Çağdaş sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı niteliğinde olan Bireysel 

emeklilik programlarının uygulanışı ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. 
Bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin ortaya çıkardığı 
olumsuzları kapatması amacı taşıyan bir sosyal politika aracıdır. Türkiye’deki 
sosyal güvenlik sisteminin yapısına bakıldığında, diğer birçok ülkede olduğu gibi 
üçayaklı bir emeklilik sisteminin benimsendiği görülmektedir. Sistemin ilk 
ayağında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetilen, çalışan kesimlerin 
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katılımının zorunlu olduğu, dağıtım esasına göre, devletin yönetimi ve denetiminde 
yürütülen kamu emeklilik sistemi, ikinci ayağında kısıtlı çalışan tarafından 
kullanılan mesleki emeklilik programları, üçüncü ayağında ise gönüllülük esasına 
dayanan bireysel emeklilik planları bulunmaktadır (Kara& Yıldız, 2016: 27). 7 
Ekim 2001 tarih ve 4632 sayılı “Bireysel Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile 
çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin yanı sıra, bireylerin yaşlılıklarında daha 
yüksek bir gelir güvencesine sahip olmalarını sağlamak amacıyla, bireysel 
tasarruflarını değerlendirebilecekleri emeklilik sistemi oluşturulmuştur 
(Gökbayrak, 2010: 146). Bu sistemin amacı; çağdaş sosyal güvenlik kurumuna 
yardımcı olmak, çağdaş sosyal güvenlik sisteminde meydana gelen sorunların 
aşılmasında benimsenen reformların (Kara& Yıldız, 2016: 27) yanı sıra bütçedeki 
sosyal güvenlik primlerine ayrılan yükü azaltmak ve bireylere emeklilik 
zamanlarında daha refah bir yaşam düzeyi sunmaktır (Sezgin &Yıldırım, 2015: 
123). Türkiye’de yaşam sürelerinin uzaması ve yaşam beklentilerinin artmasına 
bağlı olarak geleneksel ve çağdaş yaklaşımının eksik kalmasına bağlı olarak sosyal 
refah seviyelerini arttırmak isteyen vatandaşlar, bireysel emeklilik sistemi ile 
sosyal güvencelerinin tamamlayıcı özelliğini taşımaktadır. Mevcut var olan çağdaş 
sosyal güvenlik sistemlerinin tamamlayıcı özelliğini oluşturan bireysel emeklilik 
sistemi; gönüllülük esasına dayanması, bireysel katkılara dayalı fon sistemi esasına 
göre işleyen bir sisteme olması, kadın-erkek, yaşlı-genç, çalışan-çalışmayan ya da 
meslek ve statü farkı aranmaksızın 18 yaşını doldurmuş tüm bireylerin başvuru 
yapabilmesi vb. avantajları yer almaktadır (Alper, 2020: 27). Ancak bazı 
akademisyenler, ekonomistler açısından bireysel emeklilik çağdaş sosyal güvenlik 
sisteminde özelleştirmeyi temsil etmemekle birlikte, daha sonraki dönemlerde 
yaşanan gelişmeler ile birlikte düşünüldüğünde, bireysel emeklilik sistemine 
kayışın özendirildiğini (Gökbayrak, 2010: 147) ileri sürmektedir.  

2.1.2.4. Sosyal Hizmet ve Evde Bakım 
Geleneksel sosyal güvenlik yaklaşımda sosyal hizmet ve evde bakım 

hizmetleri genellikle dini emirler, aile, komşu, akraba hemşerilik ve vakıflar 
tarafından karşılanmaktaydı. Ancak Sanayi devrimi ile birlikte kalabalık aile 
yapısından çekirdek aile yapısına geçilmesi ve kırdan kente çalışmak amacıyla 
göçün yaygınlaşması ile birlikte geride kalan aile büyüklerinin bakım ve 
hizmetinde geleneksel yaklaşım yetersiz kalmıştır. Sanayileşme ve modernleşme 
süreciyle, bireyselleşmenin ve çekirdek aile yapısının yaygınlaşması söz 
konusudur. Ailedeki bu dönüşüm, bireylerin karşı karşıya kaldıkları risklerin 
kaynağında ve sorunların çözümünde de değişiklik yaratmıştır. Yaşanan bu 
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dönüşüm geleneksel sosyal güvenlik sisteminden bir vazgeçiş gibi görünse de 
aslında dönemin şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan riskler sonucunda, çağdaş 
sosyal güvenlik sisteminin oluşmasını sağlayan bir revizyondur. 

Çağdaş sosyal güvenliği kapsamına giren ihtiyaçların yeterli bir biçimde 
karşılanabilmesi ve işleyebilmesi amacıyla sosyal güvenlik ve sosyal hizmet ve 
evde bakım hizmetleri arasında sıkı bir koordinasyon sağlanması gerekmektedir 
(Dilik, 1980: 83). Sosyal hizmet, bireylerin ve vatandaşların birbiri ve çevresi ile 
uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla çağdaş sosyal güvenlik politikaları arasında 
yer almaktadır. Aynı zamanda insan refahının yükseltilmesine yönelik çalışmalarda 
çağdaş sosyal güvenlik sistemleri ve sosyal hizmet sosyal politikanın ayrı unsurları 
değil birbirine sıkı bir şekilde bağlanmıştır. Çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin 
daha etkin ve sürdürülebilir olması açısından sosyal hizmet, yarı kamusal ve 
gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan uygulamalardır. Günümüzde çağdaş 
sosyal güvenlik sistemleri ve sosyal hizmet kurumsal çerçeve ve sınırları hâlen tam 
olarak netleşmediği için çok fazla birbiri ile karıştırılan ve çoğu zamanda birbirinin 
hizmet alanına giren iki kavramdır. Öte yandan ise çağdaş sosyal güvenliğin 
karşıladığı risklerin ve bu risklerin çözüm önerilerinde çağdaş sosyal güvenlik 
sistemleri ile sosyal hizmetin çalışma alanlarının birlikte olması da ister istemez 
birbirinin içyapısına girmesinin bir yere kaçınılmaz olduğu da görülmektedir 
(Dilik, 1980: 79). 

Son yıllarda Dünya’da ve Türkiye’de ortalama yaşam sürecinin ve yaşam 
beklentisinin gittikçe yükselmesine bağlı olarak çağdaş sosyal güvenlik sistemleri, 
sosyal hizmet ve evde bakım uygulamalarına ağırlık verilmiştir. Türkiye’de sosyal 
hizmet uygulamaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Sosyal 
Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından sunulmaktadır. Bu doğrultuda “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezleri”, “Özel Huzurevleri ile Yaşlı Bakım Merkezleri” ve 
“Yaşlı Hizmet Merkezleri Gündüzlü Dayanışma Hizmetleri” ile muhtaç, kimsesiz 
yaşlı vatandaşlara sosyal hizmet ve evde bakım uygulamaları sunulmaya 
çalışılmaktadır (Cengiz, 2018: 36). Bu merkezler, 55 yaş üstü sosyal ve ekonomik 
yönden muhtaç ve yoksul olan bireylere bakım ve koruma hizmeti sunmaktadır. 
Aynı zamanda “Gündüzlü Bakım Hizmetleri” ve “Evde Yaşama Destek 
Hizmetleri” uygulaması da son dönemlerde daha da yaygın hâle gelmiştir. Çağdaş 
sosyal güvenlik sistemleri arasında yer alan ve günümüzde gün geçtikçe daha aktif 
rol oynayan sosyal hizmet ve evde bakım hizmetlerinin amacı dezavantajlı gruplar 
arasında yer alan bireylerin sosyal refahını arttırmak ve gerekli olan hizmetleri 
sunmaktır. 
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Kısacası, çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin yapısal ve hukuki yönden 
meydana getirdiği boşlukları doldurmak ve çağdaş sosyal güvenlik sisteminin 
çeşitli yönleriyle sorunları çözümünde sosyal hizmet ve evde bakım hizmetlerinden 
yararlanması çağdaş yapının etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için kaçınılmaz 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinde sosyal ve kamu 
gelirlerinin daha insancıl ve bireye dönük olması sosyal hizmet ve evde bakım 
hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayarak toplumu oluşturan tüm bireylerin 
kapsama alınmasını sağlanmaktadır. Etkin ve sürdürülebilir bir çağdaş sosyal 
güvenlik sistemi oluşturmak istiyorsak sosyal hizmet ve sosyal güvenlik 
çalışmalarının daha koordineli ve dinamik olması önem arz etmektedir.  

3. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE GELENEKSEL 
YAKLAŞIMIN ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

Türkiye’de Türk sosyal güvenlik sisteminde her ne kadar geleneksel 
yaklaşımdan çağdaş yaklaşıma geçilmesine yönelik reformlar ve düzenlemeler 
yapılsa da kendine özgü hem yapısal hem de işlevsel ciddi sorunları içerisinde 
barındırmaktadır. Türkiye’de, çağdaş sosyal güvenlik sisteminin yaşadığı sorunlar; 
sosyal refah devleti uygulamalarının sınırlarına ulaşmasından değil; tam tersine, 
Türkiye’de çağdaş sosyal güvenlik sisteminin çalışma eksenli koruma sağlaması 
nedeniyle, işgücü piyasalarının yapısal sorunları, istihdam biçimlerinde yaşanan 
değişimler ve sistemin yönetim anlayışındaki zaaflardan kaynaklı olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Gökbayrak, 2010: 143). Pek çok ülkede olduğu gibi Türk Sosyal 
Güvenlik sisteminde de genel maliyetleri düşürmeye yönelik enformel ilişkilerin 
varlığı, esnek ve a tipi çalışmanın günümüzde devam etmesi ve yaygınlaşması 
sosyal güvenlik sisteminde çağdaş yaklaşımı olumsuz etkilemektedir. Bunun 
nedeni ise Türk toplumunun örf adet ve geleneklerine bağlı bir toplum yapısına 
sahip olması ve aynı zamanda doğu ve batı olarak büyük bir coğrafyaya sahip olan 
Türkiye’de üretim yapısının hâlen gelişmemiş olması yer almaktadır.  Ayrıca 
güvencesiz işlerde çalışan güvencesiz bireylerin yaşam tarzlarından kaynaklı, bu 
süreçte hak temelli koruma ilkesinden uzaklaşmakta ve bu boşluğu geleneksel 
yapının temelini oluşturan aile başta olmak üzere, hayır kurumları vb. gayri resmi 
koruma mekanizmaları doldurmaktadır (Nejat, Kürocak, Sarıipek; 2019: 71). Aynı 
zamanda ülkemizde eğitim yapısının düşük ve kalitesiz olması ve bu duruma bağlı 
olarak bireylerin ve vatandaşların çağdaş sosyal güvenlik sistemi hakkında yeterli 
bilgi ve donanıma sahip olmaması yer almaktadır. Türkiye sosyal refah politikası 
bağlamında muhafazakâr bir yapıya sahip olması ve din ve vicdani duyguların 
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baskın olması geleneksel yaklaşımdan çağdaş yaklaşıma geçişi olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca 2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını ile birlikte 
üretimin durma noktasına gelmesi çağdaş sosyal güvenlik sistemini de olumsuz 
etkilemiştir. Bu dönemde tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel 
sosyal güvenlik sistemlerinin daha aktif bir rol oynamasına bağlı olarak var olan 
çağdaş sistemin daha da gerilemesine sebep olmuştur.  Ayrıca bu süreçte Türk 
sosyal güvenlik sisteminde geleneksel yaklaşımın hâkim sürmesinin aslında sebebi 
ise sanayi devrimine giriş ve geçiş sürecini tam olarak yaşamaması yer almaktadır. 

Türkiye’de küçük ölçekli işletmelerin ülke genelinde fazla olması ve sosyal 
sigorta primlerinin oranlarının yüksek olmasına bağlı olarak standart dışı 
çalışmanın yaygınlaşması da günümüz çağdaş sosyal güvenlik sistemlerinin hem 
gelişmesini etkilemekte hem de olumsuz olarak sekteye uğramasına sebep 
olmaktadır. Asgari ücretin çok altında çalışan bireyler herhangi bir sosyal güvenlik 
korumasından yoksun ve sosyal güvencesiz kalması resmi ve hak temelli sosyal 
güvenlik haklarını kullanamadıkları ve dışlandıkları için kaçınılmaz bir şekilde 
gayri resmi koruma alanlarını da içine alan geleneksel yaklaşıma yönelmek 
zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle de en sık başvurulan geleneksel yaklaşım olan 
aile, akraba, iş arkadaşı, komşular destek almak ve/veya dernek, vakıf gibi sivil 
toplumlardan yardım istemek zorunda kalmaktadırlar. Bu yaşan durum da ister 
istemez primli ve primsiz rejimlere dayanan çağdaş sosyal güvenlik yaklaşımını 
olumsuz etkilemektedir. 

Kısaca özetlemek gerekirse; Tüm bu açıklamalar ışığında çağdaş sosyal 
güvenlik sisteminin temel özellikleri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çağdaş 
sosyal güvenlik sistemleri insana ait temel bir hak olmakla birlikte devlet 
tarafından atfedilen yasal bir yükümlülüktür. Kişilerarası dayanışma ve 
hayırseverlik/hayırseverlik gibi informal ilişkiler, bireylerin geleneksel sosyal 
güvenliğine katkı sağlayabilir (Nejat, Kürocak, Sarıipek; 2019: 72). Ancak Türk 
sosyal güvenlik sisteminde uzun dönemki sürdürülebilirliğini sağlamak açısından 
geleneksel yaklaşımın hâlen varlığını sürdürmesi çağdaş yaklaşımı olumsuz 
etkilemekte ve ciddi sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Ancak kalıcı ve 
sürdürülebilir çağdaş yaklaşımı sağlamak için öncelikle sosyal güvenliğin kısa ve 
uzun vadede bireylere ve vatandaşlara sağladığı imkân ve olanakları anlatmak ve 
bilgilendirmek ile başlanmalıdır. Çünkü Türkiye’de hâlen çoğu vatandaşa sosyal 
güvencenin temel bir hak olduğunu ve herkesin faydalanma hakkını sahip olduğu 
konusunda ne yazık ki bilinçsiz durumdadır.  Ayrıca çağdaş sosyal güvenlik 
istemleri, tüm çabalara rağmen zarar oluşması durumunda, bireylere 'minimum 
çalışma gücünü yeniden kazanmalarını' ve 'insan onuruna yaraşır bir gelirin 
garantisini' sağlayan bir sistem olarak değerlendirilebilir (Doğan, 1999: 4).  
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4. SONUÇ 
Yapılan değerlendirmeler ve dermeler sonucunda; Türk sosyal güvenlik 

sisteminden yola çıkarak geleneksel yaklaşımın hem ülke hem toplum hem de 
birey açısından ve aynı zamanda günümüzde var olan çağdaş yaklaşım açısından 
artı ve eksileri ifade edilmiştir. Türk sosyal güvenlik sistemi Osmanlı’dan 
günümüze geleneksel yaklaşım çerçevesinde varlığını sürdürmesi ve Sanayi 
Devri’nin Osmanlı sınırları içerisinde gerçekleşmemesi geleneksel yaklaşımın 
günümüzde de devam etmesinin ana sebepleri arasında yer almaktadır. Ülkemizde 
Türk sosyal güvenlik sistemlerinin sosyal refah, işsizlik, sosyal içerme, gelir 
dağılımı ve yoksulluğu içeren sosyal politika özellikleri açısından 
değerlendirildiğinde; geleneksel yapının aile temelli olması hem geleneksel hem de 
çağdaş yaklaşımın pozitif yönünü oluşturmaktadır. Geleneksel sosyal güvenlik 
sistemlerinden faydalanabilme şartları çağdaş sosyal güvenlik yaklaşımda 
belirlenen kriter ve koşullara göre daha kolaydır. Bu nedenle geleneksel yaklaşım 
aslında iyi niyet ve kişisel koruma amaçlı olsa da var olan çağdaş sistemin 
işleyişini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Türk sosyal güvenlik sistemimizde 
yapılan reformlara rağmen; geleneksel yapının toplumumuzda hâkim olması ve 
vatandaşların yapılan sosyal güvenlik alanındaki reformlar hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmaması ister istemez çağdaş yaklaşımın işleyişini aksatmakla beraber 
gelişmesine engel olmaktadır. Bu duruma ek olarak Türkiye’de küçük ölçekli 
işletmelerin yaygın olması ve bu işletmelerde geleneksel yaklaşımı içeren 
unsurların çalışma hayatında ön planda olması, çalışma hayatında belirli kurallar 
çerçevesinde yer alan aynı zamanda çağdaş yaklaşımın temelini oluşturan kısa ve 
uzun vadeli sigorta kollarının düzenli olarak işlemesine engel teşkil etmektedir. 
Çağdaş sosyal güvenlik yaklaşımının ana finansman kaynağı olan primlerin yüksek 
olması, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına erişim aşamasında belirlenen 
kriterlerin zorlayıcı olması hem işverenleri hem de işçileri çoğu zaman standart dışı 
çalışmalara teşvik etmektedir. Sosyal güvenlik ahlakı olarak nitelendirdiğimiz bu 
hususların temelinde yatan en büyük eksiklik ise var olan kanun ve mevzuat 
hakkında bireylerin bilgilendirilmemesi ve bireylere mevzuatın sunduğu imkân ve 
olanakların yeterince ve doğru aktarılamayışından da kaynaklanmaktadır. Var olan 
bu durumun eksiklerini ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırmak amacıyla, 
bireylerin mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere en az lise ve dengi eğitim 
kuruluşlarında; Türk sosyal güvenlik sistemlerinin ders olarak anlatılması 
gerekmektedir. Ayrıca bireylere ve vatandaşlara geleneksel sosyal güvenlik 
yaklaşımından ziyade çağdaş sosyal güvenlik yaklaşımının kısa ve uzun vadede 
avantajları ve dezavantajları hakkında gerekli bilgilerin verilmesinin sağlanması 
gerekmektedir. 
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Sonuç olarak çağdaş sosyal güvenlik yaklaşımı, her ne kadar gelenek 
yaklaşım üzerine kurularak yapılmış reformlar olsa da bu reformların geleneksel 
sitemden farklı olarak, çağdaş revize edilmiş ve günümüz koşullarına uygun, aynı 
zamanda mevzuatlar çerçevesinde uygulanması daha etkili olmaktadır. Bu Türk 
sosyal güvenlik sisteminde yapılan revize ve reformlar mevzuat ve kanun esasına 
dayalı olarak yapıldığından çözüm önerileri ve revizyonlarda bu doğrultuda 
yapılmaktadır.  
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ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞINA 
ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Elif Akyiğit Albayrak - Nurten Ebru Özdemir 

Öz 
Yaşam döngüsünün doğal ve değişmez bir parçasını oluşturan çocukluk dönemi 0-18 

yaş dönemini kapsamakta ve bu süreç aynı zamanda yaşamın diğer evrelerini 
etkilemektedir. Fiziksel, psikoseksüel, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişim aşamalardan oluşan 
bu süreç kültürel, sosyal, ailesel, spiritüel ve hatta beslenmeden de etkilenmektedir. Çocuk 
işçiliğinin yaygınlaşması ile birlikte gelişim süreçlerinde takılmalar, zorlanmalar ve 
aksaklıklar çocuğun büyüme ve gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü Çocuk işçiliğini “çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, 
potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı 
işler” olarak tanımlamaktadır. Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesinin 32.maddesi de aynı 
şekilde “ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da 
sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı 
olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkı”nı vurgulamaktadır. Diğer bir 
ifadeyle Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi çocuğa karşı şiddetin, silahlı çatışmaların ve 
çocuk işçiliğinin önlenmesi amacını da benimsemektedir. 

Sanayi Devrimi ile birlikte iş gücü kaynağı olarak görülen çocuk işçiliği, tarih 
boyunca çocuk emeğinin ucuz ve uysal olmasından dolayı tercih edilmektedir. 
Çocukluğunu yaşayacağı ve eğitim göreceği yaşlarda sanayi, inşaat, büro hizmetleri, 
enformel işler ya da tarım işçisi olarak çalışmak zorunda kalan çocuğun fiziksel, mental ve 
sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir. Oyun oynama, arkadaşlık ilişkileri geliştirme, 
eğitim hakkından faydalanma gibi entellektüel gelişime katkısı olan faaliyetlerin 
yapılamadığı durumda büyüme ve gelişmenin olumsuz etkilenmesinin yanında erişkinlik 
döneminde de aksaklıklar yaşanmaktadır. Sağlıklı bireyler ve sağlıklı toplumların 
gelişmesine engel bir duruma neden olan çocuk işçiliği aynı zamanda ülkelerin ve 
toplumların gelişmişlik düzeyini de göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu 
olan çocuk işçiliği ülkemizde de kırsal alandan kentsel alana olan göçün artması ile birlikte 



I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

440 

artmaya ve önem kazanmaya başlamıştır. 2021’de yayınlanan TNSA verilerine göre 
ülkemiz çocuk nüfusu %27,2, 15-17 yaş grubu olan çocuklarda işgücüne katılma oranı ise 
%16,2 olarak belirtilmiştir. 

Çalışmada; Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtilen ilgili maddeler ve 
1990’dan bu yana sözleşmeye taraf devletlerin çocuk işçiliğine yönelik önlem 
politikalarının incelenmesi, bunların uygulanabilirliği ve çocuk sağlığına etkisinin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelime; Çocuk İşçiliği, Çocuk Sağlığı, Büyüme Ve Gelişme. 

AN ASSESSMENT OF THE EFFECTS OF CHILD LABOR ON CHILD 
HEALTH 
Abstract 

Childhood, which is a natural and unchangeable part of the life cycle, covers the 
period of 0-18 years and this process also affects other stages of life. This process, 
consisting of physical, psychosexual, cognitive, spiritual and social stages of development, 
is also influenced by cultural, social, familial, spiritual and even nutrition. Along with the 
spread of child labor; difficulties and disruptions in development processes negatively 
affect the growth and development of the child. The International Labour Organization 
defines child labour as “work that often prevents children from living their childhood, 
reduces their potential and dignity, and is harmful to their physical and mental 
development”. Article 32 of the Universal Declaration of the Rights of the Child 
emphasizes the "right to be protected against economic exploitation and employment in all 
kinds of dangerous jobs or education that may harm or be harmful to health or physical, 
mental, spiritual, moral or social development” In other words, the Universal Declaration of 
the Rights of the Child also adopts the aim of preventing violence against the child, armed 
conflicts and child labour.  

Child labor, which was seen as a source of labor along with the Industrial Revolution, 
has been preferred throughout history due to the fact that child labor is cheap and docile. 
The physical, mental and social development of a child who is forced to work in industry, 
construction, office services, informal jobs or as an agricultural worker at the age when he 
will live and study as a child is negatively affected. In the event that activities that 
contribute to intellectual development, such as playing games, developing friendship 
relationships, and benefiting from the right to education, cannot be done, growth and 
development are negatively affected, as well as disruptions occur during adulthood. Child 
labor, which causes a situation that prevents the development of healthy individuals and 
healthy societies, also shows the level of development of countries and societies. Child 
labor, which is a problem of developing countries, has started to increase and become 
important in our country with the increase in migration from rural to urban areas. 
According to the TNSA data published in 2021, the child population of our country is 
27.2%and the labor force participation rate in children aged 15-17 is 16.2%.  
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The aim of the study is to examine the relevant articles specified in the Universal 
Declaration of the Rights of the Child and the preventive policies of the states parties to the 
convention for child labor since 1990, to evaluate their applicability and impact on child 
health. 

Keywords: Child Labor, Child Health, Growth And Development. 

1. GİRİŞ 
Aileye katkı sağlamak amacıyla saatlerce tehlikeli koşullarda ve işlerde 

çalışmak zorunda kalan çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak sağlıkları 
tehlike altındadır. Oyun, okul ve eğitim alma aşamalarında olması gerekirken 
sanayi ya da tarım alanların çalışan çocuklar, birçok entelektüel faaliyet alanında 
gelişim geriliği yaşamaktadırlar (UNİCEF,2022). Bu durum yaşam döngüsünün 
doğal ve değişmez bir parçasını oluşturan çocukluk dönemini ve çocukluğun diğer 
evrelerini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda taş ocakları, deri sanayi, tarım 
alanları gibi sağlık riski oluşturan birçok alanda çalıştırılan çocukların silikoz, 
tüberküloz ve hatta HIV enfeksiyonu gibi birçok hastalıklara sahip oldukları dünya 
çapında yapılan birçok çalışma ile gösterilmiş ve genellikle yetişkinler için 
tasarlandığından kişisel koruyucu donanımların da eksikliğine bağlı olarak 
belirtilen hastalıkların dışında da birçok hastalık olabileceği tahmin edilmektedir. 
Bu duruma bağlı olarak çocuk işçiliği çocukların sadece ruhsal, bilişsel ve sosyal 
gelişimi değil aynı zamanda kültürel, spiritüel ve beslenme biçimlerini de olumsuz 
etkilemektedir. 

Sanayi devrimi ile birlikte ucuz emek kaynağı olarak görülen çocuklar, 
günümüzde de özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte ucuz emeğin kaynağı 
olarak daha fazla talep edilmektedir. Özellikle son dönemlerde kırsal alandan kente 
göç yapan aileler bu süreçte çocukları gelir getirici kaynak olarak görmektedir. 
Yoksulluk, göç, işsizlik, refah seviyesinde düşük aynı zamanda yaşam 
koşullarındaki zorluklar ailelerin çocuklarını çalışma alanlarına yönlendirmesine 
neden olmaktadır. Bu sebeple çalışan çocuklar yetişkinlerin mesleki risklerine ve 
tehlikelerine maruz kalırken, aynı zamanda büyüme ve gelişme dönemlerinde 
çocuğun anatomik ve fizyolojik farklılıkları benzersiz ek güvenlik sorunları ile 
karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. 

Çocuk işçiliğinin gerçek risklerine dair tam bir kanıt olmamakla birlikte konu 
ile ilgili çalışmalarda çocuk işçiliğinin çocuk sağlığı üzerine etkilerine ilişkin 
veriler ve çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Sınırlı sayıda yapılan çalışmalarda 
ise genellikle tehlikeli endüstrilerde çalışan çocukların karşılaşmış olduğu risklerin 
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farklı olabileceği, yapılan işten kaynaklı olan fiziksel, kimyasal, biyolojik ve 
psikososyal risk etmenlerinin yoğunluğuna ve koşullarına göre değiştiği de 
belirtilmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda çocuk işçiliğinin nedenlerine ve 
çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik tedbirleri değerlendirirken aynı zamanda 
çocuk işçiliğinin, çocuğun gelişimi ve sağlığı üzerine ne gibi etkileri olduğu 
vurgulamak amaçlanmaktadır. 

2. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ÇOCUK SAĞLIĞININ KAVRAMSAL 
ÇERÇEVESİ 

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, ekonomik, siyasi ve kültürel 
yapılarındaki farklılıklar nedeniyle; herkes tarafından kabul görmüş ve evrensel bir 
yapıya sahip tek bir “çocuk” tanımı bulunmamaktadır. Çocuk, yetişkin dünyasına 
bağımsız bir şekilde entegre olana kadar, fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri 
açısından yetişkin korumasına ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır 
(Rodgers ve Standing, 1981: 160). Ayrıca uluslararası sözleşmeler arasında yer 
alan ve çocuk ilgili önemli belgelerden biri olan “Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Sözleşmesinin” 1. maddesine göre ise 18 yaşından küçük olan herkes 
“çocuk” olarak tanımlanmaktadır. Genel bir ifade ile çocuk olgusunu ifade etmek 
gerekirse; çocukluk dönemini, gençlik döneminden ayırmak amacıyla yaş faktörü 
kullanılmakta ancak kabul edilen yaş sınırı da ülkelere, cinsiyete, kırdan kente ve 
uluslararası belgelere göre değişebilmektedir (Tokol, 2012: 180). 

Çocuk işçiliği ile ilgili de genel ve kabul görmüş bir tanım bulunmamakla 
birlikte; çocuk işçiliği tanımından genel ve kabul görmüş yaş faktörü dikkate 
alınmaktadır (Tokol & Alper, 2018: 414). Çocuk işçiliği, genç ve yetişkin 
insanların yaptığı işleri doğası ve koşulları gereği nedeniyle çocukların 
yapamayacak kadar küçük olduğu işler de çocukların sağlığına veya ahlakına zarar 
verme olasılığı bulunan işleri yapan bireylerdir. Uluslararası kavramlar içerisinde 
çalışan çocuk işçiler, esnaf ve sanatkârların yanın da ya da sanayi iş kolunda 
çalışan çocuklarla aynı zamanda tarım kesiminde ailesi ile birlikte ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışan çocuklar ifade edilmektedir (Avşar& Öğütoğulları, 2012: 11). 
Daha genel bir ifadeyle çocuk işçiliği; her türlü iş, çalışma ve istihdamın çocuklar 
tarafından gerçekleştirilen işleri kapsamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) “138 sayılı İstihdama Kabulde Asgari Yaş Sözleşmesi’ne göre; 15 yaşın 
altında aile bütçesine katkı sağlamak ve hayatını idame ettirmek amacıyla çalışan 
çocukları “çocuk işçi” olarak tanımlamaktadır (Tokol & Alper, 2018: 414).  
ILO’nun çocuk işçi ile ilgili tanımına rağmen; Türkiye’de ise çalışma hayatını 
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düzenleyen ve 2003 yılında yürürlüğe giren ve hâlen günümüzde uygulanan 4857 
sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlarda genel bir ifade ile “çocuk işçi” tanımı 
verilememektedir. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çıkarılan 06.04. 2004 
tarihli “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkındaki 
Yönetmeliğe göre; 15 yaşına kadar olan çocukları çocuk işçi olarak kabul etmekle 
birlikte 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlayan çocukların çocuk işçi 
olarak çalıştırılması da yasaklanmıştır. Ayrıca ülkemizde 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 71, 72 ve 73 mad. çocuk işçilerin çalıştırılması koşullarına yönelin 
getirilen sınırlamalar ve yasaklar düzenlenmiştir. Bu düzenlemede sosyal devlet 
ilkesi gereğine göre, çocuk işçilerle yapılan sözleşmeler ve içeriği konusunda 
sınırlı ve koruyucu davranılmıştır.  

Dünya Sağlık Örgütü sağlık kavramını “sadece hastalıkların ve 
rahatsızlıkların olmayışı değil bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma 
hâli" olarak açıklamaktadır (DSÖ, 2022). Bu doğrultuda çocuk sağlığı kavramında 
da sadece hastalık ve rahatsızlıkların olmayışı değil çocukların ruhen, bedenen ve 
sosyal yönden tam bir iyilik hâlinde olmaları şeklinde tanımlanabilir. 0-18 yaş 
grubunda olan bireylerin sağlık düzeyleri; gelişimlerinin devam etmesi, anatomik 
ve fizyolojik olarak sistemlerinin immatür olması ve gelişen bir canlı olması 
sebebiyle karşılaşabilecekleri sağlık sorunları yetişkinlerden farklı olmakta ve 
sağlıklarını sürdürebilmelerinde bir yetişkin savunuculuğuna gereksinim 
duymaktadırlar.  Ayrıca çocukluk döneminde karşılaşılabilecek hastalıklar anne 
sağlığı, aile sağlığı, sosyo ekonomik faktörler ve sosyal destek sistemleri ile de 
ilişkilidir (Törüner, Büyükgönenç, 2017). Fiziksel, ruhsal ve çocuk işçiliğini de 
içine alan sosyal etkenler çocukların sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. 
Büyüme ve gelişme üzerine etkileri söz konusu olan bu alanlar yaşam süresi 
boyunca çocukların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını etkilemekle birlikte gelişim 
dönemlerinde ve işlevselliklerinde de olumsuz sonuçları olabilen en yaygın ve 
önemli risk etmenleri arasında yer almaktadır (Weitzman, 2021: 402-404). Bu 
bilgiler doğrultusunda Omorogiuwa’ın (2020: 679-688) yapmış olduğu bir çalışma 
örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada; farklı fiziksel sorunu olan ve yaşları 7-14 
arasında olan 8 çocuk işçi ile görüşülmüştür.  Bu çocuklarda sürekli sokakta 
çalışmak zorunda kalmaya bağlı kazalara karşı risk altında olma, yaptıkları işe 
bağlı olarak sürekli baş ağrısı yaşama, vücutlarında morluklar, kesikler, hatta 
kırıklar olması ve sağlıklarının ciddi bir şekilde tehlike altında olması konuları 
vurgulanmıştır. Aynı çalışmada gelişimsel ve ruhsal açıdan risk altında oldukları ve 
yaşamdan zevk almadıkları da belirtilmiştir. 
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2.1. Çocuk İşçiliğinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel 
Süreci 

Çocuk işçiliği, tarihsel süreç içerisinde insanlığın var olduğu andan itibaren 
günümüzde de varlığını koruyan ve dezavantajlı grup olarak adlandırılan bir 
olgudur. Bu nedenle çocuk işçiliğinin daha iyi irdelenmesi ve anlaşılması için; 
ortaya çıkışı, nedenleri vb. durumları hem dünya hem de Türkiye açısından ele 
alınarak iki başlık altında incelenecektir. 

2.1.1. Çocuk İşçiliğinin Dünyadaki Tarihsel Süreci 
Çalışma olgusunun 18 ve 19 yüzyıl tüm dünyayı etkisi altına alan Sanayi 

Devrimi ile geleneksel çalışma biçiminden sanayi odaklı çalışmaya geçilmesi 
“çocuk işçi” kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Dünya’da 
çocuk işçiliğinin tarihsel sürecini çalışma olgusunda değişmeye sebep olan Sanayi 
Devrimi’ni temel alarak; çocuk işçiliği Sanayi Devrimi Öncesi ve Sanayi Devrimi 
Sonrası Dönem olmak üzere iki başlık altında değerlendirilmektedir. 

2.1.1.1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem 
İnsanoğlunun varlığı ile çalışma olgusunun ortaya çıktığı sanayi devrimi 

öncesi dönemine ait olan tarihsel süreci; avcılık ve toplayıcılık, yerleşik yaşam, 
kölecilik ve feodal dönem olmak üzere dört aşamada sınıflandırmak mümkündür. 
Tarihsel sürece baktığımızda dönemin koşul ve şartlarına göre çalışma olgusu 
değişse de çocuklar her dönemde çalışmışlardır. İnsanlık tarihinin ve çalışma 
olgusunun ilk dönemini kapsayan avcılık ve toplayıcılık da kabilelerin erkek 
çocukları; avlanma, balık tutma ve hayvanları kapanla yakalama işleri ile 
uğraşırken (Şahin, 2012: 107) kız çocukları ise erkeklerin avladığı ve yakaladığı 
hayvanlarla hazırlama, pişirme ve temizleme işleri uğraşlarında bulunmuşlardır. 
Yerleşik düzene geçilmesi ile birlikte çocuklarda çalışma biçimi şekil değiştirerek 
devamlılık göstermiştir. Bu dönemde yerleşik düzene geçişle birlikte; erkek 
çocuklar aile büyükleri ile ormanlarda, tarlalarda, ürünlere ve hayvanlara 
bakılmasında çalışırlarken (Erbay, 2008: 30); kız çocukları ise bu süreçte 
hayvanların evcilleştirilmesi ile hayvandan elde edilen ürünlerle yemek işleri ile 
uğraşırken aynı zamanda ev hizmetlerinde temizlik ve hizmet işlerinde 
çalışmışlardır. Kölelik döneminde de yerel atölyelerde el yapımı halıların üretimi 
için satın alınan ve köleleştirilen çocuklar çocuk işçi olarak çalıştırılıyordu. Köle 
oldukları için hiçbir hakka sahip olmayan çocuk işçiler, atölyelerde yatılı olarak 
kalıyor, ustabaşılarının şiddetine ve cinsel tacize maruz kalmakla birlikte sadece 
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yiyecek olarak ölmeyecek kadar ekmek ve su veriliyordu. Son olarak feodal 
dönemde ise kölelik sisteminin modernleşmiş sistemi olarak kabul edilmekle 
birlikte; soylu olan ve toprak sahibi olan serfler çocuk işçileri bu dönemde de 
çalıştırmaya devam etmişlerdir. Feodal dönemde kast sistemine bağlı olarak soylu 
aileye mensup çocuklar soylu olarak devam ederken köle olarak doğan çocuklar ise 
köle olarak kalmaya devam etmekle birlikte genellikle çocuk işçi olarak 
çalıştırılmıştır. 

Kısaca ifade etmek gerekirse; insanlığı ve çalışma hayatının dönüm noktası 
olan sanayi dönemi öncesinde de çocuk işçiliği varlığını göstermiştir. Çocuklar bu 
dönemlerde de farklı şekillerde de olsa çocuk işçiler çalışma hayatında yer almıştır. 

2.1.1.2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem  
Sanayi devrimi ile çalışma olgusunun değişmesi ile birlikte yeni çalışma 

koşulları meydana gelmiştir. Yeni çalışma koşulları olgusu içinde ortaya çıkan 
durum; kentlerin hızla insanlarla dolup taşmasına, insanlık onuruna yakışmayan 
çalışma şartlarına; kadın, çocuk ve erkek işçilerin zor, ağır ve insanı hızla yıpratan 
ortamlarda çalışmalarına neden olmuştur (Talas, 1981: 60). Sanayi devrimi ile 
birlikte; teknolojinin gelişmesi çocuk işçi ücretlerin yetişkin ücretlere göre daha 
düşük ve ucuz olması, çocukların yetişkinlere göre daha uysal, savunmasız ve 
yönlendirilebilir olması ayrıca tüm aile bireylerini çalışmak zorunda bırakan 
ekonomik koşullar nedeniyle çocukların sanayi de yoğun biçimde çalışmalarına 
neden olmuştur (Tokol & Alper, 2018: 415). Aynı zamanda çocukların itaâtkar, 
hızlı ve kıvrak olması, aynı zamanda boğaz tokluğuna çalışan yetişkinlerin kendi 
çocuklarına bakamadıkları için onların çalışmasına razı olması sanayi devrimiyle 
birlikte fabrikalarda daha çok çocuk işçilerin çalışmasına yol açmıştır (Özeren, 
2004: 164). Bu nedenle çocukları “işçi statüsü” ile ücretli olarak, yoğun bir 
biçimde çalıştırılmaları Sanayi Devrimi ile birlikte başlamıştır (Tokol & Alper, 
2018: 415). Bu durumun sonucunda ise sanayi öncesi dönemde var olan çocuk 
işçiliği sanayi devrimi sonrasında da sadece şekil ve boyut değiştirerek varlığını 
korumakla birlikte günümüze kadar devam etmektedir. 

Sanayi Devriminin İngiltere ortaya çıkmasına bağlı olarak başta İngiltere 
olmak üzere Avrupa ülkelerinin büyük bir bölümünde fabrikalarda yoğun biçimde 
çocuk işçi çalıştırıldığı görülmektedir (Tokol & Alper, 2018: 415). Sanayi 
devriminin ilk başlarından itibaren özellikle tekstil ve madenlerde kullanılan ‘yeni’ 
büyük ölçekli üretim biçimi için çocuk işçiliği önem arz etmekteydi 
(https://cocoder.org.tr/cocuk-emeginin-tarihi/). Örneğin, 1846 yılında Belçika’nın 
Wallonia kömür ocaklarında on- on iki yaşlarında yaklaşık on bin çocuk 
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çalıştırılmıştır. Yine aynı dönemde tuğla imalathanelerinde çalışan çocuklar 
yağmur ve rüzgârdan korunaksız barakalarda barındırılmışlardır (Şahin, 2012: 
107). Kibrit imalathanelerinde çalışan ve yaşları beşe kadar inebilen çocukların, 
maruz kaldıkları fosfor nedeniyle kemik gelişimlerinin olumsuz etkilendiği bilinen 
bir gerçektir (De Herdt, 1996: 23-39). 

Çocukların çok ağır koşullarda, uzun süre düşük ücretle çalıştırılmaları insani 
nedenlerle tepkilere yol açmış, işgücünün geleceği konusunda endişelerin artması 
nedeniyle İngiltere’de ilk olarak 1802 yılında “Çırakların Sağlığı ve Ahlakı 
Hakkında Kanun” kabul edilmiştir (Tokol & Alper, 2018: 415). Bu kanuna göre, 
çıraklar geceli gündüzlü işverenin yanında kalırlarsa; işveren, kız ve erkek çocuklar 
için ayrı ayrı yatakhaneler kurmakla yükümlü tutulmakta, çocukların günlük 
çalışma saatleri, 12 saat olarak belirlenmekte, çocukların okuma yazma 
öğrenmeleri için okula devamlılıkları sağlanmakta, çocuklara yılda bir kat giysi 
verilmekte, çocukların gece çalışmaları yasaklanmaktadır (Talas: 1981: 266). 

2.1.2. Çocuk İşçiliğinin Türkiye’deki Tarihsel Süreci 
Türkiye’deki çocuk işçiliğinin tarihsel süreci; Cumhuriyet Öncesi ve 

Cumhuriyet Sonrası olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir. 

2.1.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
Tarihsel süreç içerisinde Osmanlı döneminde çocuk işçiliğinin ilk örnekleri 

Ahilik ve lonca birliklerinde bulunmaktadır (Taş, Abbasigil, 2017: 32). Çocuklar, 
esnaf ve sanatkârların yanında usta-çırak-kalfa sınıflandırılmasına dayanan üçlü bir 
hiyerarşik yapıda en alt basamakta yer alan çırak olarak çalıştırılmaya başlanmıştır 
(Briozn, 1977: 38). Bu dönemde aileler çocuklarını esnaf ve zanaatkârların mesleki 
birliklerinde gelişmeleri amacıyla çırak, kalfa ve usta sistemi hiyerarşisi ile baba-
evlat enformel ilişkisi ile idare heyetinin denetim ve gözetimi altında (Taş, 
Abbasigil, 2017: 32) ayrıca ücret almaksızın karın tokluğuna çalışmışlardır. Bu 
dönemde çalıştıkları işlere göre çırak adaylarının yaşı 10-18 yaş arasında 
değişmekteydi ve fiziksel güç gerektiren mesleklerde çalışan çırakların çıraklık 
süresi 10-12 yıl olarak belirlenmiştir (Barkan, 1957: 148).  

Sanayi Devrimi ile Dünya’da yaşanan büyük çaplı toplumsal değişim, 
Osmanlı Devleti’nde de etkili olmuştur. Tarımda aile temelli işlerde çalışan 
çocuklar Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme dönemine geçişle birlikte sanayi 
ve hizmet sektöründe çalışmaya başlamıştır (Taş, Abbasigil, 2017: 32). 
Sanayileşme çabalarının bir sonucu olan işgücü ihtiyacı ile aynı döneme denk 
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gelen Birinci Dünya Savaşı neticesinde yaşanan erkek işgücü azalması soncunda, 
kadın ve çocukların fabrikalarda istihdamlarında artışlar yaşanmıştır (Şahin, 2012: 
108). 1913-1915 yılları arasında gerçekleştirilen sayımda on beş bin sanayi 
işçisinin %10’unun kadın ve çocuklardan oluştuğu tespit edilmiş olup, bu oran 
1927’de %35’e yükselmiştir (Gülmez, 1985: 792-802) . Bu dönemde savaşlarda 
erkeklerin yer alması kadın ve çocuk işçiliğinin artmasına da neden olmakla 
birlikte çocuklar ailenin geçimini sağlamak için devamlı olarak çalışmışlardır. 

2.1.2.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem ve Günümüz 
Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise çocuk işçilerin çalıştırılmasının 

sınırlamasına ilişkin çalışma yapılmak yerine; çocuk işçiliğine mesleki- teknik 
eğitimin bir parçası olarak yaklaşılmış ve bu alanda yasal düzenlemeler yapılarak 
okul ve çevre ilişkilerine önem verilmiş ve bölgelerin eğitim ihtiyaçları üzerinde 
durulmuştur (Avşar ve Öğütoğulları, 2012: 25). Çocuk işçiliği ile alakalı ilk yasal 
düzenlemeler içinde sayılan ve bununla birlikte ilk sınırlı kapsamlı iş kanunu 
olarak bilinen 1921 tarih ve 151 sayılı “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden 
Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunu”nda işveren-işçi ilişkileri düzenlenmiştir. 
Bu kanunla zorla çalıştırılma yasaklanmış, günlük çalışma süresi sekiz saat olarak 
belirlenmiş, on sekiz yaşının altındakilerin maden ocaklarında çalıştırılması 
yasaklanmıştır (Fişek ve diğ., 1997: 11). 1923 yılında İzmir’de düzenlenen İktisat 
Kongresi’nde on dört-on sekiz yaşları arasındaki çocukların günde iki saat eğitim 
görmelerinin işverenler tarafından güvence altına alınması kararlaştırılarak, 
çocukların günde altı saatten fazla çalıştırılmaları yasaklanmıştır (Ökçün, 1981: 
431). 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu çocuk işçilerin çalıştırılmasına ilişkin 
düzenlemelere yer vermiştir. Yapılan düzenleme ile 12 yaşından küçüklerin 
çalıştırılması yasaklanmış, 16 yaşından gün almamış olanların günlük mesai süresi 
sekiz saatle sınırlanmış ve 18 yaşını doldurmayan tüm çocukların madenlerde 
çalıştırılmasının önü kapatılmıştır (Makal, 2007: 332). İkinci Dünya Savaşı’na her 
ne kadar Türkiye katılmasa da bu dönem de ülkede meydana gelen ekonomik 
sorunlar neticesinde çocuk işçiliğinde artış gözlenmiştir. 1980’li yıllarda 
sanayileşmeye bağlı olarak kırdan- kente göçün artmasına ve işgücünün tarım 
ekonomisinden sanayi ekonomisine geçilmesi iş gücü yapısının değişmesine neden 
olmuştur. İş gücünün değişmesine bağlı olarak da sanayileşme ile birlikte çocuk 
işçiliğinin artmasına ve çalışma hayatında daha fazla gündeme gelmesine neden 
olmuştur. Ayrıca Bölgesel geri kalmışlık sonucunda meydana gelen iç göç, hızlı 
nüfus artışı, bireylerin gelirlerini yükseltme çabası, şehirleşme, bürokratik engeller, 
istihdam vergilerinin yüksek oluşu, işsizlik gibi sebeplerle enformel sektörlerin 
sayısı artmıştır (Algan, 2004). 
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Ülkemizde de çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ve 
zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması ile çalışan çocuk sayısında azalma olmasına 
rağmen, çocuk işçiliği, sokak çocukları ve sokakta çalışan çocuklar sorunu önemini 
hâlâ korumaktadır (T.C. Başbakanlık DPT, 2007: 46). Türkiye’de çok sayıda 
çocuk, ailelerinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla çok erken yaşlarda çalışma 
yaşamında yer almaktadır. Türkiye' de çocuklar; kentsel alanda sanayi, ticaret ve 
hizmet sektöründe bunun yanı sıra sokakta, Kırsal alanda iş çeşitlerine, 
mevsimlere, geleneklere bağlı ve yoğun olarak tarım sektöründe çalışmaktadır 
(Boybek, 2009: 89-90). Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte ülkede meydana 
gelen ekonomik sorunlar sonucunda çocuk işçilik oranında artış gözlenmektedir. 
Özellikle ucuz emek ve kalitesiz olan çocuk işçiliği; standart dışı işlerde, getir 
götür işlerinde, sanayi ve tekstil de çocuk işçiliğinde artış meydana gelmiştir. 

2.2. Çocuk İşçiliğinin Nedenleri 
Gelişmekte olan ve az gelişmemiş ülkelerdeki yapısal kaynaklı olan çocuk 

işçiliği, ekonomik, siyasal ve sosyal nedenler temel alınarak aynı zamanda 
geleneksel örf ve adetlerde etkili olabilmektedir. Bu nedenle çocuk sağlığı ve 
çocuk işçiliğinin nedenlerini değerlendirirken; ekonomik, sosyal ve siyasal olmak 
üzere üç başlık altında açıklamak daha net sonuçlara ulaşmamızda etkili 
olmaktadır.  

2.2.1. Ekonomik Nedenler 
Çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında ilk sırayı oluşturan ekonomik 

nedenlerini; genel olarak yoksulluk, çocuk işçiliğe olan talep ve göç olmak üzere 
üç alt başlıkta sınıflandırılmaktadır. 

2.2.1.1. Yoksulluk 
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde meydana gelen ekonomik sorunlar, 

gelir dağılımındaki adaletsizlik, işsizlik vb. sorunlar, ailelerin ve bireylerin 
yoksullaşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle çocuk işçiliğine yol açan ekonomik 
nedenlerden en önemlisi yoksulluktur. Gelir yetersizliğine bağlı olarak yoksul olan 
aileler; aile üyelerinin her birini gelir getirmeleri amacıyla çalışma hayatına dâhil 
etmesi çocuk işçiliği oranın artmasına neden olmaktadır. Ülkelerdeki çocuk işsizlik 
oranları ve sayılarını irdelediğimizde genelde yoksul ailelerin çocukları çocuk işçi 
olarak çalışmaktadır. Bu aileye mensup çocuklar ise ailelerinin yoksul olmasından 
kaynaklı olarak eğitim hayatına devam etmek yerine çalışmak zorunda 
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kalmaktadır. Bu durumun sonucunda ise emek piyasasına yönlendirilen çocuklar 
gerekli eğitimden alacakları bilgi ve deneyimden mahrum kaldıkları için ilerleyen 
yaşlarda da düşük ücretle çalışmaya devam etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Genel bir ifade ile yoksulluk hem ülke hem toplum hem de birey açısından 
olumsuz sonuçlara neden olan bir durumdur. Yoksulluk nedeniyle erken yaşta 
çalışmak zorunda kalan çocuklar gelişim ve büyüme aşamasında da sağlık sorunları 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Ayrıca çocuk işçiler gerek nitelikleri gerek bilgi ve 
becerileri tam gelişmedikleri için düşük ücretle çalışmak zorunda kaldıkları için 
yoksul ve yoksun olmaya devam etmektedir.  

2.2.1.2. Çocuk İş gücüne Olan Talep 
Çocuk emeğinin ucuz olması, çocukların yasalar hakkında bilgisizlikleri ve 

yönetilebilir olmaları işverenler tarafından talep edilmelerine sebep olmaktadır 
(Şişman, 2003: 7).  Diğer sebep ise çocukların sahip olduğu fiziksel özelliklerdir. 
Çocuk işçilerin fiziksel özelliklerinin halı dokumacılığı, örgü ürünleri, süs eşyaları 
gibi ürünlerinin üretiminde avantaj sağlaması (Bequele ve Boyden, 1995: 2; Tor, 
2010: 33) ve ayrıca getir götür işlerinin çocuklara daha kolay yaptırılmasından 
kaynaklı olarak çocuk emeğine olan talebi arttırmaktadır. Aynı zamanda çocuk 
işçilerin haklarını savunma konusunda yetersiz olmaları, sosyal güvencelerinin 
olmayışı ve işten çıkarılabilmelerinin kolay olması işveren açısından avantaj olarak 
değerlendirilmektedir (Drew, 2003: 6-7). 

Kısa bir ifade ile açıklamak gerekirse; bazı işlerin çocukların fiziksel 
özelliklerine uygun olması, çocukların haklarını bilmemeleri ve savunma 
yapamamaları, çoğu zaman standart dışı işlerde çalışmalarından kaynaklı olarak 
işten kolaylıkla çıkarılabilmeleri, uysal ve esnek bir işgücü oluşturmalarından 
kaynaklı olarak işveren tarafından çocuk işçi talebine sebep olmaktadır. Covid-19 
pandemisi ile birlikte üretimin durma noktasına gelmesi ile ucuz ve savunmasız 
olan çocuk işçiliğine talep daha da artmıştır. 

2.2.1.3. Göç 
Göç, insanları ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi anlamda etkileyen, belirli 

süreler ve mesafeler içinde gerçekleşen coğrafi olarak mekân değiştirme süreci 
şeklinde tanımlanmaktadır (Erder, 1986: 9; Özer, 2004: 11). İnsanların gönüllü 
veya zorunlu bir şekilde göç etmeleri en çok çocukları etkilemektedir. Özellikle 
büyüme ve gelişmeleri devam eden çocukları çocuk sağlığı bakımından olumsuz 
etkilemekle birlikte; göç edilen yere uyum sağlama aşamasında aile üyelerindeki 
tüm bireyler özellikle çocuklarda çalışmak zorunda kalmaktadır.  
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Sanayileşmeye bağlı olarak kırsal alanda azalan tarımsal alanlar nedeniyle 
sanayi bölgelerine yoğun, düzensiz ve hızlı bir şekilde gerçekleşen göçlerden 
özellikle çocuklar etkilenmekle birlikte, çocukların çalışmasındaki en önemli 
faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca bu şekilde gerçekleşen göçlerle birlikte 
çocuklar konumuna özgü olarak kentlerde seyyar satıcılık, işportacılık, dilencilik, 
ayakkabı boyacılığı ve çocuk istismarı gibi işlerde çocuk işçi olarak 
çalışmaktadırlar. 

2.2.2. Sosyal Nedenler 
Çocuk işçiliğinin nedenleri arasında yer alan sosyal sorunlar hem gelişmekte 

olan hem de az gelişmiş ülkelerin temelleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle 
sosyal nedenleri; demografik yapı, eğitim ve eğitim sistemindeki sorunlar ve çarpık 
kentleşme olmak üzere üç alt başlıkta sınıflandırılmaktadır. 

2.2.2.1. Demografik Yapı 
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde bilinçli bir aile yapısının 

olmamasına bağlı olarak genç nüfusun fazla olması, ailelerin eğitim seviyelerinin 
düşük ya da yetersiz olması, erken yaşta evlilikler, geniş aile biçimlerinin hâkim 
olması sonucunda çocuk işçiliği artmaktadır. Bu durum sonucunda hızlı nüfus 
artışı; düzensiz kentleşme, kentsel işsizlik ve gelir dağılımı gibi sorunlara neden 
olmakta ve aile gelirindeki hızlı düşüşler, çocukları da kapsar biçimde, tüm aile 
fertlerini çalışmaya zorlamaktadır (Tunçcan, 2000: 246). 

Erken yaşlarda sorumluluk altına giren çocuklar, eğitim hayatlarını 
tamamlamak yerine küçük yaşlarda iş gücü piyasasına girmek zorunda kalarak 
hayatlarına idame etmek ve ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda 
kalmaktadır. Bu durum hem hızlı nüfus artışının nedeni hem sonucudur. 

2.2.2.2. Eğitim ve Eğitim Sistemindeki Sorunlar 
Eğitimin maliyeti, yetersizliği, kalitesizliği, ebeveynlerin eğitimin iyi bir 

gelecek sunacağına inanmamaları, okula ulaşmanın yetersiz olması ve nitelikli 
eğitim hizmetlerinin sunulmaması, toplumun eğitime karşı güvensizliği ve 
ebeveynlerin eğitimsiz ve bilinçsiz olmaları gibi faktörler ailelerin çocuklarını 
çalıştırmalarına sebep olmaktadır (Bakırcı: 2004: 23- 24). Ayrıca bu durum 
ebeveynler de çocuklarının eğitim hayatına devam etmesinden ziyade; çocuklarını 
daha kazançlı gördüğü uğraşlarını yönlendirmesine sebep olmaktadır. Özellikle son 
yıllarda, eğitim sisteminin iş piyasasına hitap edememesine bağlı olarak, eğitimi 
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tamamlayan gençlerin iş bulmakta zorlanması, çocukların eğitimden beklentilerinin 
azalmasına ve çalışmalarına sebep olmaktadır (Köksal ve Lordoğlu, 1993: 8). 
Gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde eğitim ve eğitim sistemindeki değişiklikler de 
çocuk işçiliğinin artmasına sebep olmaktadır. Devamlı bir sistem değişliği ile karşı 
karşıya kalan ebeveynlerin eğitim sistemine güven olmaması da çocuk işçiliğinin 
artmasına neden olmaktadır. 

2.2.2.3. Çarpık Kentleşme 
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin sanayileşme sürecini 

tamamlayamalarına bağlı olarak hızlı ve çarpık kentleşme çocuk işçileri emek 
piyasalarına itmektedir. Ayrıca kırsal alanlarda tarım alanlarının azalması, 
hanedeki aile birey sayılarının fazla olması, giderlerin gelirden fazla olması vb. 
sorunlar nedeniyle sanayinin ve iş imkânın fazla olduğu yerlere düzensiz göçler 
gerçekleşmedir. Bu göçler sonucunda göç alan ülke ya da şehirde çarpık bir 
kentleşme meydana gelmektedir. Yeni göç eden ailelerin geçim sıkıntısı ile karşı 
karşıya kalması sonucunda tüm aile bireyleri özellikle çocuklar bu süreçte çalışma 
hayatına dâhil edilmektedir. Köyde tarlada çalışan çocukların göç edilen yerlerde 
de sanayi, bakkal ve atölyelerde çocuk işçi olarak çalıştırılması doğal olarak 
algılanmaktadır (TİSK, 1997: 97). 

2.2.3. Siyasal Nedenler 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin benimsedikleri siyasi politikalar ülkenin 

ekonomik yapısını etkilerken aynı zamanda çocuk istihdamı ve çocuk işçiliğini de 
etkilemektedir. Ülkelerdeki çocuk işçiliğinin siyasi nedenlerini ülkeler arasında 
devam eden sıcak ve soğuş savaşlar ve ülkelerini mevzuatında yer alan eksiklikler 
olmak üzere iki başlık altında değerlendirmek mümkündür. 

2.2.3.1. Ülkelerde Devam Eden Sıcak ve Soğuk Savaşlar 
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde devam eden sıcak ve soğuk savaşlar, 

ülkelerin ekonomik yapısını, eğitimini, kültürünü, nüfus yapısını, istihdamını 
olumsuz etkilerden aynı zamanda ülkeden başka ülkelere göçlere sebep olmaktadır. 
Ülkeler arasında toprak, doğal kaynak ve sınır hâkimiyeti gibi nedenlerden 
meydana gelen savaşlar özellikle o ülkedeki çocukları erken yaşta çocuk işçiliğine 
sevk ederek çocukların sağlık ve eğitimleri de olumsuz etkilenmektedir. Savaş 
nedeniyle çoğu firmalar o ülkedeki işyerlerini kapatmak zorunda kaldıkları için 
işsiz kalan ve gelir düzeylerinde azalma ya da yoksulluk sınırına gelen aile 
bireyleri çocuklarını çalıştırmak zorunda kalmaktadır. Bu çocuklar eğitim 
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hayatlarını yarıda bırakarak aileye gelir getirmek amacıyla ya çalışmak zorunda 
kalmaktalar ya da ülkelerini korumak amacıyla küçük yaşta savaşa katılmak 
zorunda bırakılmaktadır. 

Son dönemlerde de dünya genelinde meydana gelen savaşlarda aileler ya 
savaşa katılmak zorunda kalıyor ya da ülkelerini terk ederek başka ülkelere göç 
etmek zorunda kalmaktadır. Bu iki durumdan da en çok etkileyen kesim ise 
çocuklardır. 

2.2.3.2. Ülkelerin Mevzuatında Yer Alan Eksiklikler 
Gelişmişte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki mevzuat eksiklikleri ve 

denetimlerdeki yetersizlik, çocuk işçiliğine yol açmakta ve çocuk işçiliğinin 
önlenmesini zorlaştırmaktadır. Çocukların çalıştıkları küçük ölçekli işletmeler, tarım 
alanları ve ev hizmetleri gibi enformel işlerde denetim zorluğu ve cezaların 
uygulanamaması bu alandaki ciddi sorunların başında gelmektedir (ÇSGB, 2005: 30).  

Çocukların haklarına ve korunmasına yönelik yeterli mevzuatın olmadığı ve 
denetimlerin yetersiz olduğu ülkelerde işverenler, daha fazla kâr elde etmek ve 
rekabet üstünlüğü sağlayabilmek amacıyla, yetişkin işgücü yerine çocuk işgücünü 
tercih etmektedirler (Gül& Öztürk, 2020: 141). Özellikle enformel işler dediğimiz 
işlerde ülkelerin mevzuatında açıklar olması çocuk işçilerin bu sektörde artmasına 
neden olmaktadır. Enformel işlerde ülkelerin mevzuatlarının yetersiz olmasının 
yanında yeterli düzeyde denetimin olmaması da işverenler tarafından çocuk 
işçiliğin talebinin artmasına sebep olmaktadır. 

Genel bir ifade ile açıklamak gerekirse; nedeni her ne olursa olsun çocukların 
çalışma hayatında çocuk işçi olarak yer alması hâlen çocuk olan bireylerin fiziksel, 
biyolojik ve ruhsal olarak gelişmesini diğer bir ifade ile çocuğun sağlığını olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca çocuk işçilerin çalışma saatlerinin fazla olması fiziksel 
özelliklerine uygun olmayan işlerde çalışmaları henüz gelişimlerinin tamamlamış 
çocuk işçilerin sağlığını ve gelişimini de olumsuz etkilemektedir. 

2.3. Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin Sayısal 
Verileri 

Hem dünyanın hem Türkiye’nin önemli sorunları arasına yer alan çocuk 
işçiliği her zaman önemini korumakla birlikte son dönemlerde çocuk işçiliğinin 
artış gösterdiği gözlenmektedir. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal 
nedenlerinden kaynaklı henüz fiziksel, zihinsel ve biyolojik gelişimini 
tamamlamadan çalışmaya maruz kalan çocuk işçiler; ülkelerin gelişmişliğini, 



Çocuk İşçiliğinin Çocuk Sağlığına Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme 

453 

ekonomisini ve toplumsal durumunu etkilemektedir. Ayrıca sağlıklı bireyler ve 
sağlıklı toplumların gelişmesine engel bir duruma neden olan çocuk işçiliği aynı 
zamanda ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyini de göstermektedir. Ulusal 
yasaların ve uluslararası standartların varlığına rağmen, dünyanın her köşesinde 
milyonlarca çocuğun sağlıklarını, geleceklerini tehlikeye atarak çocukluklarını 
yaşayamadan, çoğunlukla sağlıklı gelişim şartlarına aykırı şekilde çalıştırıldığı 
izlenmektedir (Tor, 2010: 30). Çocuk istihdamı, çocuk işçiliği ve tehlikeli çocuk 
işçiliğiyle ilgili Dünya ve Türkiye’deki sayısal veriler uzun dönemde bu konuda 
büyük yollar alındığını gösterse de bu sorun hâlen varlığını devam ettirmektedir 
(Yayla, 2017: 434). 

TUIK 2019 yılındaki Hane halkı İşgücü İstatistiki verilerine göre; Türkiye 
genelinde 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk işçi sayısı 720 bin kişidir. Çalışan 
çocuk işçilerin %79,7’sini 15-17 yaş grubu oluştururken, %15,9’unun 12-14 yaş 
grubundakiler ve son olarak %4,4’ünü ise 5-11 yaş arasındaki çocuklar 
oluşturmaktadır. Çocuk işçiliğinin 2019 yılındaki cinsiyet dağılımına baktığımızda 
ise %70,6’sını erkek çocuklar, %29,4’ünü ise kız çocukları oluşturmaktadır. 
Çalışan çocukların sektörel dağılımını incelediğimizde ise %30,8’, tarım, %23,7 
sanayi, %45,5 ise hizmet sektörüdür. Sektörel dağılımında çocuk yaş gruplarına 
göre irdelediğimizde ise 5-14 yaş grubu arasında yer alan çocuk işçilerin %64,1’i 
tarım sektöründe genellikle ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakla birlikte; 15-17 yaş 
grubunda çalışan çocuk işçilerin ise %51,0 oranı ile hizmet sektöründe ağırlık 
olarak çalıştığı görülmektedir. 2019 yılının son aylarında ortaya çıkan Covid-19 
pandemisi ve bu durumun ülke açısından ekonomik krize sürüklenmesi nedeniyle; 
2020-2021 yıları ile ilgi hâlen tam verilere ulaşılamamaktadır. Ancak 2021’de 
yayınlanan TNSA verilerine göre ülkemiz çocuk nüfusu %27,2, 15-17 yaş grubu 
olan çocuklarda işgücüne katılma oranı ise %16,2 olarak belirtilmiştir. Covid-19 
pandemisi ile artan çocuk işçiliği küresel olarak ilerlemeyi Dünya ve Türkiye 
açsından tehdit etmektedir.  

ILO’nun 2020 küresel verilerine göre dünya çapında; UNICEF ve ILO’nun 
ortak yayınladığı raporlar doğrultusunda,  

 2020 yılının başından günümüze çocuk işçilerin sayısının 160 milyona 
ulaştığını ve dünya ’da çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez bu 
kadar arttığı belirtildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle artan yoksulluğun bir 
sonucu olarak dünya genelinde artan çocuk işçiliği ile ilgili gerekli 
önlemlerin alınmazsa bu sayının 2022 yılının sonuna kadar 8.9 milyon 
çocuk çocuğun daha çocuk işçiliğinde olacağını gösteriyor. 
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 Dünya çapında küresel çocuk işçiliğinin yarısından fazlası 5-11 yaş grubu 
arasında yer almaktadır. 5-17 yaş grubu arasında yer alan çocuk işçiler; 
fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile güvenlikleri açısından tehlike yaratabilecek 
işlerde çalışan sayısı 2016’dan beri 6.5 milyon artış göstererek 79 milyona 
ulaşmıştır. 

 Çocuk işçilerin dünya genelinde cinsiyet dağılım ise erkek çocuk işçilerde 
%11,2 iken kız çocuklarında ise %7.8 oranındadır. Bu oran da dünya 
genelinde erkek çocuk işçilerin kız çocuk işçilere oranla daha fazla 
olduğunu açıklamaktadır. 

 Çocuk işçiliğin kırdan kente oransal olarak ayrımına değindiğimizde; kırsal 
alanda kente göre daha fazla çocuk işçiliği olmakla birlikte çocuk işçilerin 
%70’den fazlası yani 112 milyonu tarım sektöründe çalışmaktadır. 5- 11 
yaş aralığında yer alan çocukların %83’ü aile işletmeleri ve çiftlikleri gibi 
alandalar da çalışmaktadır. Bu orandan da anlaşılacağı üzere çocuklar tarım 
sektöründe genellikle ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. 

 Çocukların çocuk işçi olarak çalışması eğitim hayatlarını olumsuz 
etkilemekle birlikte çoğu zamanda eğitimlerini sekteye uğratmaktadır. Bu 
durum doğrultusunda ise 5- 11 yaş arasındaki çocuk işçilerin 4’te birinden 
fazlası, 12-14 yaş arasındaki çocuk işçilerin de 3’te birinden fazlası, okul 
dışında kalmış eğitimden mahrum kalan çocuklardan oluşmaktadır. 

Çocuk işçiliğin dünya ve Türkiye’de sayısal veri ve oranları bu şekilde 
sıralanmaktadır. Covid-19 pandemisi öncesinde var olan çocuk işçiliği sorunu 
pandemi nedeniyle ülkelerin ekonomilerinde yaşanan problemler, virüsün 
yayılmasını önlemek amacıyla okulların kapatılması çocuk işçiliğinin daha da 
artmasına neden olmuştur. Ayrıca bu süreçte ailelerdeki bireylerin işlerini 
kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan gelir azalmaları nedeniyle bu süreç 
çocukları çalışmak zorunda bırakmıştır. 

2.4. Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Alınabilecek 
Önlemler 

Son yıllarda çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik hem Dünya’da hem de 
Türkiye’de yapılan çalışmalar doğrultusunda çocuk işçiliğinin azaltılması ve bu 
çocukların eğitim oranlarının artmasına ve eğitim hayatına devam etmesine yönelik 
politikalar geliştirilmektedir. Hem ülke hem toplum hem de birey açısından çocuk 
işçiliği toplumu olumsuz etkilemekle birlikte insan hakları sorunu olan çocuk 
işçiliğinin önlenmesi gerekmektedir. Covid-19 pandemisi öncesinde çocuk 
işçiliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalar hem gelişmekte hem de gelişmemiş 
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ülkeler de yasa ve kanunlarla düzenleme yapılarak önüne geçilmeye çalışılmıştır. 
Ancak Covid-19 pandemisi ile gelişmemiş ve az gelişmiş ülkelerde üretimin durma 
noktasına gelmesi, işçilere ödene ücretlerin maliyetli olması nedeniyle ucuz ve 
maliyetsiz olan “çocuk işçiliğine” talebi arttırmakla birlikte çocuk işçiliğine 
yönelik yapılan tüm politikaları da ister istemez olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle 
uzun yıllardır var olan çocuk işçiliğini sona erdirmek amacıyla izlenebilecek 
politikaları şu şekilde sıralamak önemli olacaktır; 

 Öncelikle çocuk işçiliğinin sebepleri arasında yer alan yoksulluk ve 
ekonomik belirsizliği azaltmak amacıyla aile bireylerine, ailelere ve 
çocuklara sunulan sosyal koruma imkânların genişletilmesi ve 
geliştirilmesidir. 

 Çocuk işçiliğinde ucuz emek olarak görülen çocuklara daha iyi ve kaliteli 
bir gelecek imkânı sunmak için en az asgari işe giriş ve/veya çalışma 
hayatında yaşının belirlenmesi ve bu yaş standardına kadar sunulan eğitim 
masraflarının ücretsiz, kaliteli adil ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. 

 Günümüzde kimlik sahteciliği olarak da varlığını sürdüren bir durum 
olarak çocukların yasal bir kimliğe sahip olmaları ve doğumdan itibaren 
sahip oldukları yasal haklarından yararlanabilmesi ve her çocuğun doğduğu 
andan itibaren güvence altına alınması gerekmektedir. Böylelikle aile 
fertlerinde ölen kişinin kimliğinin kullanılması ve bu kimlikle yaşının 
üstünde görünmesine sebep olarak istihdama çocuk işçi olarak katılmasının 
önüne geçilebilmektedir. 

 Ailelerin yoksulluktan kaynaklanan çocuk işçiliğinden kurtulmaları için 
gençler (yasal çalışma yaşındaki) ve yetişkinler için adil bir gelir dağılımı 
sağlayan insana yakışır işlerin teşvik edilmeli ve aynı zamanda çalışma 
hayatında standart dışı çalışmada daha fazla yer alan çocuk işçiliğinin 
önüne geçilmelidir. 

 Hem ülke hem toplum hem de bireyler açısından önem arz eden çocuk 
işçiliğinin azaltılması için; ekonomik çeşitlendirmelerin desteklenmesi, 
temel hizmetlerin alt yapısına yatırım yapılması, kent/kır ayrımı 
yapmaksızın sosyal korumanın genişletilmelidir. Ayrıca ücretsiz aile işçisi 
olarak görülen çocuk işçilerin emeğine bağlı olan aile çiftliklerin ve 
işletmelerin geçim kaynaklarını iyileştirmek ve bu bağımlılığın sona 
erdirmesini sağlamak amacıyla bu ailelere daha fazla destek verilmesi 
gerekmektedir. 

 Özellikle çocuk işçiliğinde kız çocuklarının ev işleri ve ücretsiz işler çocuk 
işçiliği risklerini arttıran ve aynı zamanda cinsiyet normları ve ayrımcılığa 
çocuk ve aileleri sevk etmektedir. 
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 Çocuk işçiliğinin yürütme mekanizmaları ve çocuk koruma sistemleri 
tarafından desteklenmesi, yasa ve yönetmeliklerin çocukları koruma 
çerçevesinde uygulanması ve gerekli hizmetlerin sağlanması, şeklinde 
sıralamak mümkündür. Covid-19 pandemisi ile daha da gündeme gelen 
çocuk işçiliği sorunları hem gelişmekte olan ülkelerin hem de az gelişmiş 
ülkelerin politika ve strateji alanlarında öncelikle hâle getirmeleri 
gerekmektedir. Pandemi süreci, her şeyden önce, ailelerin çocuk işçiliğine 
olan bağımlılığını artırabilecek yoksullukta keskin bir artış ve aileleri 
çocukları işe göndermenin mantıklı bir alternatifini reddeden okulların 
kapanması yoluyla, çocuk işçiliği riskini açıkça artırdı. Bu durumun 
ortadan kalması veya minimize edilebilmesi adına; hükümetler, işveren ve 
işçi örgütleri arasındaki sosyal diyalog çocuk işçiliği ile ilgili var olan 
sorunları ve zorlukları ele almalı aynı zamanda duyarlı ve uygun politikalar 
gerçekleştirmelidirler. Ayrıca ortaya çıkan çocuk işçiliği oranlarını 
azaltmak için, savunmasız durumdaki aileler için çocuk yardımları ve diğer 
yollarla genişletilmiş gelir desteği önlemleri almak gerekmektedir. 

3. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİLERİ 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF yayımladıkları yeni bir 
raporda, çocuk işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısının son dört yılda 8,4 milyon 
artarak dünya çapında 160 milyona yükseldiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda 
COVID-19’un etkileri nedeniyle milyonlarca çocuğun bu süreçte daha risk altında 
olduğunu da belirtmişlerdir. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele 
Günü’nden önce yayımlanan Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and 
The Road Forward (Çocuk İşçiliği: Küresel 2020 tahminleri, eğilimler ve 
gelecekteki durum), çocuk işçiliği ile mücadeledeki ilerlemenin 20 yıldan beri ilk 
kez durduğu ve çocuk işçi sayılarının yükselmeye başladığını belirtmiştir 
(unicef.org,23.05.2022,11:07) 

Erişkinlik dönemine büyük bir etkisi olan çocukluk dönemindeki yetişme 
koşulları ve alınan eğitim, bu süreçlerde kişinin sağlık düzeyinin gelişmesiyle de 
ilgilidir. İlkçağlardan bu yana çocukların yaşantısı, gelişmesi ve büyümesi üzerine 
etkili olan çocuk işçiliği eğitim alanında aksaklıklar oluşturmakla birlikte yaşamının 
geri kalan bölümlerinde gerekli donanıma sahip olmayan bireylerin oluşmasına da 
neden olmaktadır (Avşar &Öğütoğulları, 2012: 9). Çeşitli sağlık sorunlarına duyarlı 
olan ve risk grubu kabul edilen çocuklar fizyolojik ve bilişsel açıdan immatür ancak 
gelişen bir canlıdır. Anne sağlığı, doğum öncesi, doğum, doğum sonrası bakım, 
beslenme gibi faktörlerden etkilenebilen çocuk sağlığı aynı zamanda toplumun 
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kültürel özellikleri, gelenekler, alışkanlıklar ve çocuk işçiliğine neden olabilecek 
yoksulluktan da etkilenmektedir (Törüner & Büyükgönenç, 2017: 2). Sanayi devrimi 
ile birlikte başlayan ve uysal ve ucuz olmasından dolayı tercih edilen çocuk işçiliği 
çocukların sadece fiziksel sağlığını etkilemekle kalmayıp ucuz ücret karşılığında 
çocukların aç bırakılması, çalışma saatlerinde gelişen kazalara bağlı yaralanma ve 
ölümler de ayrıca ortaya çıkabilecek sorunlardandır (Sungur &Kurumaral, 2017: 53). 
Genel olarak ülkemizde yoksulluk, göç, eğitim yetersizliği ve geleneksel bakış açısı 
çocuk işçiliğinin nedenleri olarak belirtilmekle birlikte esas olarak asgari yaşam 
standardına ulaşamama ve temel gereksinimlerin karşılanmasındaki yetersizlikler 
çocuk işçiliğinin nedenleri olarak belirtilmektedir (Tor, 2010: 32). 

Bir sanayi sitesinde çalışan çocuklarla yapılan bir çalışmada; %88,46’sının 
erkek çocuklardan oluştuğu, çalışan çocukların okuyan çocuklara göre daha fazla 
kaza geçirdikleri, çalışan çocuklarda okuyan çocuklara göre daha fazla göz, kulak, 
boğaz ve diş hastalığı görüldüğü çalışan ve okuyan erkeklerde boy ve kilo 
yönünden farklılıkların olduğu ancak kız çocuklar incelendiğinde okuyan çocuklar 
boy yönünden çalışanlara oranla daha uzun olmakla birlikte kilo yönünden 
herhangi bir fark olmadığı belirtilmiştir (Fırat M, 15 yaş Altı Çocuklar ile Aynı Yaş 
grubundaki Okuyan Çocukların Sağlık ve Sosyal Yönden Karşılaştırması, Marmara 
Üniversitesi SBE, Halk Sağlığı Doktora Tezi, 1998) 

Gharaibeh ve Hoeman (2003) Ürdün’de yaşayan 41 çocuk ile yaptığı nitel bir 
çalışmada; yaş ortalaması 14,5 olan çocukların haftalık ortalama 21 JD (1 JD= 1,4 
USD) aldığı ve ortalama günlük 9 saat çalıştıkları, haftada sadece bir gün izin 
kullanabildikleri ve ayrıca fazla mesai ücreti almaksızın mesai sonrası ve tatillerde de 
çalıştıklarını tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada söz konusu çocukların araba 
tamirciliği ve araba boyama gibi işlerde çalıştığını ve %43,2’sinin de sigara içtiğini 
belirtmişlerdir. Çalışmada da anlaşılacağı gibi çocuk işçiliği fiziksel ve ruhsal sağlığın 
bozulmasında bir risk olduğu gibi sigara kullanımı veya boya maruziyeti gibi farklı 
sağlık sorunlarını da beraberinde oluşturabilecek bir durum olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Çalışma ortamındaki çocuklar fiziksel, kimyasal veya biyolojik birçok 
riskle karşı karşıya kalmakta, bu durum başta büyüme ve gelişmelerini etkilemekle 
birlikte birçok sağlık sorununun oluşmasına da yol açmaktadır.  Şişman’ın (2006: 2) 
yapmış olduğu sokakta çalışan çocukların var olan durumunu belirlemek ve sorunları 
saptamak amacıyla yapılan bir çalışmada ise yaşları genelde 9-14 olan ve erkek 
cinsiyetinde olan çocukların düşük sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden geldiği, 
gıda/gıda dışı mallar sattıkları, yılın tamamında ve okuldan arta kalan zamanlarda 
çalıştıkları ve 200 milyon TL ve altında bir gelir elde ettikleri, günlük gıda 
ihtiyaçlarını sokakta karşıladıkları tespit edilmiştir. Aynı çalışmada çocukların %3,5’i 
5 veya 6 yaşında, okula devam etmeyenlerin %11,1 oranında olduğu ve kötü 
alışkanlıklar edindikleri de bildirilmiştir  
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Pazarda çalışan çocukların çalışma koşulları ve sağlık sorunları ile ilgili 
yapılan diğer bir çalışmada ise çocukların (%74, 1’i 11-16 yaş aralığında) 
%28.1’inin bel ağrısı, %9’unun sırt ağrısı, %21.3’ünün ayak ağrısı, %21.3’ünün 
burun kanaması, %42.7’sinin yorgunluk/ hâlsizlik şikayetleri olduğu,  %39.3’ünün 
son bir yıl içinde tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olmadığı, %31.5’inin ise son 
bir yıl içinde pazarda kaza geçirmiş olduğu ve  %36’sının kesici bir aletle 
yaralandığı tespit edilmiştir (Kolaç N, Ergün A, Erol S, Pazarda Çalışan Çocukların 
Çalışma Koşulları ve Sağlık Durumları, Türk Tabibler Birliği Mesleki Sağlık ve 
Güvenlik Dergisi, 2006). Yapılan çalışmalar da göstermektedir ki çalışan 
çocukların kazalara maruz kalma riski artmakta, immun sistem gelişimi devam 
ettiğinden oluşan hastalıkların süreçleri de uzamaktadır. 

Çocuk işçiliği beraberinde fiziksel, ruhsal, sosyal ve eğitimsel sorunlar ortaya 
çıkarmakla birlikte çalışan çocuğun beslenmesi bozulmakta, özellikle kötü ve 
tehlikeli işlerde çalışan çocukların ruhsal gelişimleri de zarar görmektedir (Sungur 
&Kurumaral, 2017: 53). 

4. SONUÇ 
İnsanoğlunun var olduğu dönemden günümüze çocukların çalışma hayatında 

yer aldığı bilinmektedir. Çocukların çalışma hayatında erken yaşlarda yer alması 
özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin sosyal koruma politikalarına 
ağırlık vermesine rağmen hâlen günümüzde sosyal bir sorun olarak yer almaktadır. 
Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde üretim faktörleri arasında yer 
alan emek, ucuz ve savunmasız olan çocuk işçiliği üzerinden yapılmaktadır. Sanayi 
devrimi ile başlayan çocuk işçiliği günümüzde endüstri 5.0 çağına girdiğimiz hâlde 
ucuz emek olarak güncelliğini korumaktadır. Çocuk işçiliği ülkelerin yapısal 
sorunundan kaynaklanmakla beraber aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasal 
nedenlerden de kaynaklanmaktadır. Özellikle ülkelerde var olan yoksulluk, işsizlik, 
sosyal refah, demografik yapı, eğitim seviyesi, gelir dağılımda meydana gelen 
eşitsizlik vb. gibi durumlarda çocuk işçiliğinin artmasına sebep olmaktadır. Bu artış 
ile birlikte özellikle büyüme ve gelişme başta olmak üzere çocuk sağlığının 
olumsuz etkilendiği görülmektedir. Kemik yapısında bozulma, pnömokonyoz, 
bulaşıcı hastalıklar ve öz saygının azalmasına bağlı gelişebilen birçok ruh sağlığı 
sorunu bu çerçevede sayılabilir. Ülkelerce çocuk işçiliği politikalarının 
geliştirilmesi ve önlemlerin alınması ile birlikte Amerikan Pediatri Akademisi 
önerisine göre 21 yaşına kadar çocuk izlemlerin devam ettirilmesi ve hastalıkların 
erken dönemde önlem ve tedbiri ile gelecek nesillerin sağlık düzeylerinin 
yükseltilebileceği düşünülmektedir. 
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KIBRIS TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE HASAN 
BEHÇET KIVILCIM’IN ÖNEMİ 

Hasan Topal 

Öz 
Kıbrıs Türkü’nün ulusal varlığının korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmiş, 

1910-1991 yılları arasında yaşamış Hasan Behçet Kıvılcım, aynı zamanda kültür adamı, 
yazar, araştırmacı ve öğretmen kimliğine de sahiptir. Araştırmanın ilk bölümünde; aile 
yakınları ve onu tanıyanlar ile yapılan söyleşiler, hakkında yazılı basında çıkan yazılardan 
faydalanılarak, görev yaptığı kurumlar ve Kıbrıs Türkü için yapmış olduğu önemli işler 
araştırılmıştır. İkinci bölümde ise Hasan Behçet kıvılcım tarafından yazılan ve 1969 yılında 
yayımlanan geniş kapsamlı ilk eser olan ‘Kıbrıs Türk Maarif Tarihi’ kitabı incelenmiştir. 
Hasan Behçet’in kitabında 1571-1968 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin, eğitim alanında 
geçirmiş olduğu evreler ve Kıbrıs Türk toplumunda yarattığı ulusal bilince değinilmiş olup, 
Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri ile olan yakın ilgisi, eğitim için yaptığı teknik ve 
mali yardımlar, Türkiye’de meydana gelen reformların Kıbrıslı Türkler tarafından 
benimsenmesi anlatılmıştır. İngiliz sömürge yönetimi ile olan eğitim mücadelesi, 
sonrasında Rumlar ile meydana gelen silahlı çatışmaların yarattığı zorluklar içerisinde tüm 
imkânsızlara rağmen Kıbrıs Türkünün eğitim faaliyetlerini sürdürme azmine değinilmiştir. 

Kıbrıslı Türklerin 1929 yılında Latin harfleri ile eğitime başladığı bilinmektedir. 
Hasan Behçet, eski Türkçe ile eğitim almış, öğretmenliğe başladığı yıl Malya rüştiyesinde 
eski Arap harfleri ile eğitim vermiş, akabinde yeni alfabe ile öğretime başlamıştır. Bu 
demek oluyor ki hem kendisi yeni alfabeyi öğrenmiş hem de öğrendiklerini öğrencilere 
öğretmiş. Gerçek anlamda çok çalışmak durumunda kalmış. Öğretmenlerin ayrıca sosyal ve 
kültürel anlamda toplumun önderi olduğu bir dönemde, insanüstü bir gayret ve fedakârlık 
örneği sergilemiştir. 

Bir başka sorun bazı köylerde Türkçe bilmeyen çocukların oluşudur. Köydeki 
hatırasında 48 kişilik okula 20 öğrenci fazla almış. Gelecek seneye okula gidecek olan 
çocuklara bir yıl öncesinden Türkçe öğretmek için böyle bir uygulama yapmış. Dönemin 
İngiliz maarif müdürünün bu uygulamaya itiraz etmesine rağmen, uygulamadan yılmamıştır. 
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Kıbrıslı Türklerin yaşadığı mahrumiyet bölgelerinde öğretmenlik, İngiliz maarif 
müdürü ile kavgaları, yaşı ilerlemiş Kıbrıslı Türklere okuma yazma öğretme çabası, 
maaşını kitap için bağışlaması, Türkçe bilmeyen çocuklara Türkçe öğretme çabaları, 
yaşadığı köye su getirmek için yaptığı çalışmalar, Hasan Behçet’in saygı ve minnetle 
anılmasını gerektirir. 

Anahtar Kelimeler: Hasan Behçet Kıvılcım, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi,  Türklük 

THE IMPORTANCE OF HASAN BEHÇET KIVILCIM IN TURKISH 
CYPRIOT EDUCATIONAL HISTORY 

Abstract 
Hasan Behçet Kıvılcım is a writer, researcher and teacher who lived between 1910-1991 

and fought for the protection and development of the national existence of the Turkish 
Cypriots community. The first chapter of the research includes the Interviews with his family 
and those who knew him and the details about his institutions he worked for and the important 
works he had done for the Turkish Cypriots. In the second part; The first comprehensive 
written study which is "The History of Cyprus Turkish Education" written by Hasan Behçet 
Kivilcim and published in 1969 has been examined. Hasan Behçet's book explains the stages 
that the Turkish Cypriots went through in the field of education between the years 1571-1968 
and the national consciousness created in the Turkish Cypriot society were mentioned. 
Besides this, the relationship between Motherland Turkey and Turkish Cypriots, the technical 
and financial assistance it provided for education by Turkey and the adoption of the reforms 
by the Turkish Cypriots in this period is also explained. The struggle for education with the 
British colonial administration, and the difficulties created by the armed conflicts with the 
Greeks afterwards, the determination of the Turkish Cypriots to continue their educational 
activities despite all the impossibilities has been mentioned. 

It is known that Turkish Cypriots started education with Latin letters in 1929. Hasan 
Behçet got his education in old Turkish and he started to teach at Malya High School in the 
following year with old Arabic letters, and then started teaching with the new alphabet later 
years. This means that he both learned the new-old alphabet and taught what he learned to 
the students which means that he really had to work hard. In past, teachers had missions 
such as leader of the society or role model for the future generation and Hasan Behcet was 
one of them who made an effort and sacrifice in that time.  

The other issue was about students who do not speak Turkish language in that region. 
According to his memories, he had to take 20 (twenty) students more in his 48 students 
capacity class to teach Turkish for them to start their formal education the next year. He got 
warning from the British Principal of the school but he did not give up on this.  

Hasan Behçet is remembered with respect and gratitude as a teacher in the deprived 
areas where Turkish Cypriots live, his fights with the British education director, his efforts 
to teach the elderly Turkish Cypriots to read and write, his donation of his salary for books, 
his efforts to teach Turkish to children who do not speak Turkish and finally his efforts to 
bring water to the village where he lives. 

Keywords: Hasan Behçet Kıvılcım, Turkish Cypriot Education History, Turkishness 
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1. GİRİŞ 
Eğitim bir toplumun geleceğini şekillendiren, hata kabul etmeyen bir 

oluşumdur. Birçok alanda yapılan hataların telafisi olabilir. Ancak eğitimin böyle 
bir şansı yoktur. Kıbrıs Türk eğitim tarihinde Hasan Behçet Kıvılcımın apayrı bir 
yeri vardır. İngiliz idaresi altında, Türkçe müfredat içeren bir eğitim çalışması çok 
önemlidir. Özellikle Türkiye’de yeni kurulan devletin, harf inkılabını takip edip, 
Arap harflerinden Latin harflerine geçiş döneminde, eğitim vermek, çok önemlidir. 

Lozan barış antlaşması esnasında en çetin görüşmeler İngiltere ile yapıldı. 
Musul Kerkük petrollerinden vazgeçmek istemeyen İngiltere, ayrıca Kıbrıs’ı da 
elinde tutmak arzusunda idi. Buna göre Kıbrıs 1914 ‘den beri İngiltere’nin fiili 
işgali nedeniyle ada İngiltere’ye terkedildi. Türk uyruğunda olan halk, iki yıl içinde 
ya İngiltere’nin ya da başka bir ülkenin vatandaşlık haklarını istemekte serbest 
olacaktı. İngiltere uyruğundan başkasını seçenler de bir yıl içinde Kıbrıs’ı terk 
edeceklerdi. (Ali Yayla, Atatürk ilkeleri inkılap tarihi, s.72)Birçok Kıbrıslı Türk bu 
nedenle adayı terk etti. Böylelikle adadaki Türk nüfus azaldı. Bu nedenle adada 
kalan Türklerin çok iyi bir eğitimden geçirilmesi ve adadaki varlıklarını 
sürdürmeleri gerekiyordu.  

Kıbrıs Türk Eğitim tarihini, yazdığı kitapla en iyi anlatanlardan biridir Hasan 
Behçet. Kaynak kitaplardan birisidir Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571-1968). 

2. HASAN BEHÇET KİMDİR? 
9 Eylül 1910 tarihinde Baf kazasına bağlı Aydoğan (Stavrogonno) köyünde 

doğdu. İlkokulu kendi köyünde, rüştiyeyi Baf’ta, lise öğrenimini Lefkoşa’da 
tamamladı. 

38 yıl öğretmenlik hayatı oldu (16 sene ilkokul, 8 yıl ortaokul öğretmenliği,14 
sene ortaokul müdürlüğü,)(kitabın önsözünde) 1928 yılında, Malya rüştiyesinde 
öğretmenliğe başladı. Bu tarihten itibaren binlerce öğrenci yetiştirdi.1970 yılına 
kadar aktif bir şekilde eğitimin içinde oldu. Bu süre içerisinde sırasıyla şu 
okullarda görev yaptı 

1928-1930 Malya Rüştiyesi 
1930-1934 Fenike ilkokulu 
1934-1936 Hulu ilkokulu 
1936-1938 Aşağı Kalkanlı ilkokulu 
1938-1939 Yeroşibu İlkokulu 
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1939-1940 Aydoğan ilkokulu 
1940-1944 Piskobu (Yalova İlkokulu) 
1944-1951 Baf ortaokulu müdürü 
1951-1957 Poli Ortaokulu müdürü 
1957-1959 Girne ortaokulu öğretmen ve müdürü 
1959-1970 Bayraktar ortaokulu öğretmenliği yaptı. 

Kıbrıslı Türkler 1929 yılında Latin harfleri ile eğitime başladı. Hasan Behçet, 
eski Türkçe ile eğitim almış, Malya rüştiyesinde eski Arap harfleri ile eğitim 
vermiş, akabinde yeni alfabe ile öğretime başlamıştır. Kendisi yeni alfabeyi 
öğrenmiş hem de öğrendiklerini öğrencilere öğretmiş. Gerçek anlamda çok 
çalışmak durumunda kalmıştır. Öğretmenlerin ayrıca sosyal ve kültürel anlamda 
toplumun önderi olduğu bir dönemde, insanüstü bir gayret ve fedakârlık örneği 
sergilemiştir. 

Hasan Behçet Hoca 1934 yılında Baf kasabalı Hatice Mehmet Zeki ile 
evlendi. 

Aydın isimli kızı (Dr. Aydın Sennaroğlu. Kıbrıslı Türklerin ilk kadın doktoru) 
ve Aysın isimli bir oğlu (Aysın Behçet, Elektrik mühendisi) oldu. 

3. HASAN BEHÇET EĞİTİMİ NASIL 
DEĞERLENDİRİYORDU? 

Hasan Behçet’in öğretmenliğe başladığı yıl, din ağırlıklı eğitimin yerini daha 
modern bir eğitime bırakıyordu.1920 ve 1928 yılında çıkan maarif kanunları ile 
eğitim daha modern bir nitelik kazanıyordu. Kendi döneminde gördüğü eğitimin 
temeli kuran-ı kerimin ayetlerini ezberlemek şeklinde idi. Öğretmenlerin çoğu din 
adamlarından müteşekkil idi. Bunların arasında toplama çıkarma işlemini 
çocuklara öğretmeye çalışanlar da vardı. Değişen müfredatla birlikte, matematik, 
tabiat bilgisi, sıhhat, müzik, el işleri gibi dersler de verilmeye başlanmıştı. 
Öğretmenler bu yeni eğitim sistemi için kendi kendilerini yetiştirmek 
mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Hasan Behçet kendi hayatını anlattığı, 8 Ağustos 1990 Çarşamba günkü 
Kıbrıs gazetesinde, muharrem Faiz ile yaptığı söyleşi, çok önemli belge 
niteliğindedir. Müfredat değişikliğinden söz eder ve müfredat değişikliğinin 
öneminden bahsediyordu ‘’’derslerin çeşidi kadar onların uygulamaya dönük 
olarak verilmesi de önemlidir.’’ Diyerek, eğitimde şekilsel müfredat 
değişikliğinden çok, eğitim yönteminin önemini vurguluyordu. Çağdaş eğitimin 
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vazgeçilmezi olan bu özelliğine ise şu örneği veriyordu. “Birçok hoca çocuklara 
1’den 20’ye kadar saymasını öğretirdi. Çocuklarda ezberlemek suretiyle bunu 
başarabilirlerdi. Ancak sınıftan çıktıktan sonra, onlardan gidip 20 tane taş toplayıp 
getirmelerini istediğiniz zaman başaramazlardı, çoğu cebini veya avucunu taş 
doldurup getiriyordu.’’ şeklinde ifade etti. Pragmatik eğitime güzel bir örnek olarak 
değerlendirilebilir. 

HER KIBRISLI TÜRK GİBİ ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI İDİ: 

1931 Kıbrıs’taki Rum isyanından sonra, yeniden müfredat düzenlemesine 
gidildi. İlkokul 5 yıldan 6 yıla çıkartıldı. Kız ve erkek okullar birleştirildi 

Rumlar ve Türkler kendi ulusal eğitimlerine önem vermeye başladılar. 
Kitapsız eğitim uygulamasına başlandı. Hasan Behçet hocanın şu anısı onun siyasi 
görüşü bakımından önemlidir. 

‘’Fenike’de öğretmen iken, bir işim için Lefkoşa’ya gelmiştim. Bir kitapçıda 
rastladığım Türkiye haritasında, Türk bayrağı ve Atatürk resmide bulunuyordu. 
Hemen alıp çerçeve ettirerek okulun duvarına astım. Bir gün o dönemin maarif 
müdürü Mr. Callen okula geldi. Gerekli teftişleri yapıp, her şeyin kuralına göre 
düzenlendiğini gördükten sonra, gözü duvardaki haritaya ilişti. Harita üzerindeki 
bayraklara ses çıkarmadı. Ancak Mustafa Kemal’in resminin üzerini örtmemi 
istedi. Ona bunu yapamayacağımı, çünkü bu haritanın gümrükten valinin de imzası 
ile sakıncasız bulunarak geçtiğini söyledim. Çok sinirlendi. Daha sonrada bana 
çeşitli kişilerle haber gönderdi. Ben de inat ettim. Görevinden ayrılana kadar ne 
beni görmek ne de ismimi duymak istedi. Hatta 1933 yılında nikâh için istediğim 
bir günlük izni bile vermedi. Baf kaymakamı başka bir İngiliz’i aracı koyup 1 
saatlik izin almaya çalıştı, ona bile razı olmadı.’’ Şeklindeki röportajından aldığım 
bu alıntı onun Atatürk’e olan sevgisinin en bariz bir göstergesidir. 

4. HARF DEVRİMİ VE HASAN BEHÇET 
Gönüllü savaşçılar var ya işte Hasan Behçet, öyle bir kişidir. Eğitim sistemi 

örgün ve yaygın eğitim olarak nitelendirilirse, Hasan Behçet harf devrimini 14 yıl 
gönüllü yaygın eğitim şeklinde yapmıştır. Okuma yazma seferberliği ile birlikte 
diğer sosyal alanlarda da görürüz Hasan Behçet’i. Örneğin kendi köyüne 
Aydoğan’a içme suyunun getirilmesi için yaptığı çalışmalar, ayrıca Baf evkaf parkı 
içindeki yeni okul binasının tamamlanması için sarf ettiği çaba. Girne Anafartalar 
ortaokulunun binasının yapılmasının başlatılması ve daha saymakla bitmeyen 
birçok etkinlik içindedir Hasan Behçet. 
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5. YARATICI ÖZELLİK 
Bir öğretmende olması gereken özelliklerin en önemlisidir yaratıcı olmak. 

Hasan Behçet öyle idi. Tek öğretmenli okullarda bütün sınıflar nasıl düzene 
konarak eğitim verilecekti? Eskiden birçok köy mahrumiyet bölgesi olarak 
sayılırdı. 

Bir gruba ders verirken diğerlerine ne yapılırdı? Elbette dayakla 
susturamazsınız. İşte burada öğretmenin zekâsı ön plana çıkardı. Bazılarına ders 
verirken diğerlerine bahçe işi, bazılarına da pratik yaptırdığını söylüyor hoca 

Bir başka sorun bazı köylerde Türkçe bilmeyen çocukların oluşudur. Hulu 
diye bir köydeki hatırasında 48 kişilik okula 20 öğrenci fazla almış. Gelecek 
seneye okula gidecek olan çocuklara bir yıl öncesinden Türkçe öğretmek için böyle 
bir uygulama yapmış. Bu uygulamayı engellemeye çalışan İngiliz maarif müdürü 
ile büyük mücadelelere girişti. 

Bu yaşanmışlıklar Kıbrıs Türkünün gerçek karakteridir. Kolay gelinmedi bu 
günlere. 

Okulda seviye farkı olan çocuklar vardı. Bu farkı dengelemek için, çalışkan 
öğrencileri tembellere ders öğretmeleri için zorlardık. Tembellerin de öğrenmeleri 
için pataklardık diyor hoca. 

1935 yılında Rum-Türk okullarında ilk defa uygulanan bir yöntemden de 
bahseder, Okul Mecmuası diye bir dergi çıkarmışlar. Yıl 1935.El yazısı ile yazılmış 
bir mecmua olarak bahseder. Bu uygulama ile öğrencilerin daha iyi yazma ve 
düşünme yeteneklerinin geliştiğine inanır. 

Kendi parası ile okula kütüphane kuracak kadar çok seviyor çocukları ve 
öğretmenliği. Paraya tamah etmeyen, her şeyin para olmadığına inanan bir 
kahramandır Hasan Behçet. 

Hocanın karma köylerdeki (Rum-Türk) Türk çocuklarının daha hareketli 
olduklarını tespit etmiş. Bununda rekabetten kaynaklandığını söylüyor. 

---Baf dağlarındaki öğretmenliği 
---İngiliz maarif müdürü ile kavgası 
---50 yaşındaki insanlara okuma yazma öğretme çabası 
--- maaşını kitap için bağışlayışı 
---Türkçe bilmeyen çocuklar ile mücadelesi 
---Köyüne su getirilmesi için öncülük yapması. 
---ve daha sayılamayacak kadar örnek faaliyetler. 
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5.1. Babam Hasan Behçet 
Kızı Doktor Aydın Sennaroğlu’nun el yazısı ile babasını anlatışına değinmek 

istiyorum. Kısa özet olarak sunmaya çalışacağım yazıda Hasan Behçet’in başka 
özelliklerini de görmemiz bakımından önemlidir. Şöyle yazıyor Aydın Hanım 
“Aile yaşantımız sorunsuz ve sakin geçti. Babam eğitimimize çok önem verdi. 
İlkokul eğitimimden sonra ortaokul eğitimi için beni Lefkoşa’da Victoria Tali kız 
okuluna gönderdi. Ben üniversite eğitimi almak istiyordum. Victoria tali kız okulu 
6 sene olmasına rağmen ortaokul seviyesinde işlem görüyordu. Kıbrıs’ta 
okuyacağım bir lisede olmadığından, beni İstanbul’daki Kandilli Kız Lisesi’ne lise 
eğitimi için gönderdi. O yıllarda İstanbul’da Kandilli kız lisesinde yatılı olarak 
okumak çok masraflı idi. Bu masrafı karşılayabilmek için babam köydeki malını, 
annemde Baf’taki malının bir kısmını satmak durumunda kaldı. Kardeşim Aysın’ı 
da İngiltere’ye Üniversite tahsili için gönderdi. Annemle babamı bu vesile ile 
rahmetle anmak isterim. 

Bu arada babamın halk yararına yaptığı başarılı işlerden bazılarını saymadan 
geçemeyeceğim 

1- Kendi köyü olan (Aydoğan) içme suyu getirilmesinde 
2- Kasaba-Baf Evkaf parkı içindeki yeni okul binasının yapımının 

başlatılmasında 
3- Poli’deki Hürriyet Ortaokulu binasının tamamlanmasında 
4- Girne’deki Anafartalar ortaokulunun binasının başlatılmasında 
5- 1928 harf devriminden sonra 14 yıl devamlı ve ücretsiz olarak gece 

kurslarında halka okuma yazma öğretmek için çok çalıştı 
6- 1966 yılından 1969 yılın kadar büyük çaba harcayarak Kıbrıs Türk 

Maarifini incelemiş ve ‘’Kıbrıs Türk Maarif Tarihi’’ adlı değerli eseri 
yayınlamayı başarmıştır. Hiçbir maddi katkı almadan eserini kendi maaşı 
ile hazırlamıştır. 

Hasan Behçet bu değerli eserini satılabildiğini görememiş 29 Ağustos 1991 
yılında vefat etmiştir.  Ölümünden sonra Kıbrıs’taki Üniversiteler müfredatlarına 
aldıkları için kitabı çok aranmış mevcudu bittiği için, arayanlar internet üzerinden 
kitaba ulaşmışlar. 

Babam Hasan Behçet çok çalışkan, çok sistemli bu günkü işini yarına 
bırakmayan, pozitif düşünen insanları çok seven, paraya önem vermeyen, gösterişe 
hiç gitmeyen düzgün bir insandı. Meslek hayatındaki başarısı da buna örnektir. Son 
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olarak bir anımı anlatarak bitirmek isterim. İstanbul’da Üniversite yurdunda 
kalırken saatim çalındı. Babama bildirdim. Cevabı şu oldu: ‘Herhalde birisine daha 
gerekliydi onun için aldı.” dedi. 

Evet, Hasan Behçet böyle birisi. 

5.2. Hasan Behçet için Onu Tanıyanlar Neler Anlattılar? 
Söz konusu dönemde Kıbrıs’ın sosyal yaşantısı ve insan ilişkilerini anlamak 

açısından sözlü tarih çalışmaları önemlidir. Bu Makalenin önemli bir bölümünü 
teşkil eden sözlü anlatımlar, bu çalışmada seçilmiş kişiler ile yapılan söyleşiler 
önem arz etmektedir. Yaşananlar tarihe tanıklık etmektedir.  Hasan Behçet’in 
yaşadığı dönemin zorluklarını anlamak, bu zorluklar içerisinde gelişimini 
değerlendirmek bakımından, anlatılanlar önemlidir.    

Mavro Gavlo kimdir?   

Köylerde eskiden kişilerin soyadı olmadığı için lakapları ile anılıyordu. Hasan 
Behçet’in babasının esas ismi Mehmet olmasına rağmen köylüler onu Mavro Gavlo 
olarak çağırırlardı. Türkçe karşılığı “dik duran Kara Parmak” olarak anlaşılır. 
Mavro Gavlo köye geldikten sonra çok arazi satın almış. Gün gelmiş köyün en 
zengin kişisi olmuş. 

Bir gün, köyde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkmış. Hayvanlarının 
başkasının arazisine geçmesi sonucu çıkan tartışma neticesi öldürülmüş. Öldüren 
tespit edilememiş. Çeşitli söylentiler günümüze kadar sürüp gelmiş. Kimine göre 
yaralandıktan sonra, onu hastaneye getirirlerken yolda öldürmüşler. Ölüm şekli ile 
ilgili çeşitli söylentiler ortaya atılmış. Söylenen o ki Hasan Behçet babasının 
öldürülmesi nedeniyle köyüne bu yüzden kırgın olduğunu söyleyenler var.  Mavro 
Gavlo’nun iki tane hanımı varmış. 

Hasan Behçet Aydoğan’lılar için çok değerli bir kişidir. Köye yaptığı 
hizmetleri, onu hatırlayanlar unutmadılar. Mehmet Arif (Mavro Gavlo lakaplı) 
Hasan Behçet’in babasıdır. Aydoğan köyüne Moron Nero (Küçük su) isimli 
köyden geldi ve imam olarak görev yaptı. O dönemde İmamlar aynı zamanda ilk 
okullarda öğretmen olarak da görevlendirilirlerdi. Aydoğan’da Meryem ile 
evlenmiş. Meryem Aydoğanlı Abdullah Başavut’un kızıdır. Bu evlilikten 3 kız 2 
erkek çocuğu oldu. 

Mavro Gavlo ile ilgili bir hikâye var. Sindeli (İnönü köyü) bir kişi Mavro 
Gavlo’yu öldürmek için kiralanır. Aydoğan köyüne gider. Ancak gördüğü hürmet 
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ve misafirperverlikten sonra, öldürmekten vazgeçer. Evine misafir olur. Geliş 
sebebini anlatır. Af diler. Köyüne geri Sinde ’ye dönünce Mavro Gavlonun ismi 
olan Mehmet ismini yeni doğan çocuğuna verir. 

6. KIBRIS TÜRK MAARİF TARİHİ 
1571-1968 yılları arasında Kıbrıs Türklerinin eğitim tarihi dönemler şeklinde 

incelenmiştir. Türkiye’de meydana gelen değişimleri yakinen takip etmişlerdir. 
Hasan Behçet, bu kitabında bu değişimleri belirtmiş, bu değişimler esnasında 
verilen mücadeleler anlatılmıştır. 

Kitap 325 sayfa 6 bölüm olarak yazılmış. 

1. bölümde Kıbrıs coğrafyasına kısaca değinmiş. 

2. bölümde Kıbrıs tarihine kısaca değinilmiş,  

3. bölümde Osmanlı devrinde Türk maarifini anlatmıştır. Bu bölümü 
yazarken, İslam ansiklopedisinden, evkaf dairesindeki vakfiyelerden, Türk müzesi 
şeriye kayıtlarından faydalanmıştır. 

4. bölümde İngiliz döneminde Türk maarif yapısını anlattı. Bu dönemi 
anlatırken bazı kaynaklardan faydalandığını yazıyor. Bunlar, Maarif Encümeni 
kararları tutanak defteri, Maarif dairesi evrakı. 

Tali okullar idare heyeti kararları tutanak defteri, maarif dairesi evrakı. 

Muhtelif senelerin yıllık raporları. Blue book. 

Şeriye kayıtları, Türk müzesi, Maarif raporları, Kıbrıs Erkek Lisesi Mecmuası 
1933-1934, Kıbrıs Maarif Yıllığı 1959, Education in Cyprus Mr. Weir, Colonial 
Reports. 

5. Bölümde Kıbrıs cumhuriyeti döneminde Türk maarifi anlatılmış. Bu 
dönemi maarif raporlarından değerlendirmiş. Bu dönem Kıbrıs’ta Rumların 
Türklere soykırım uyguladığı bir dönemdir. Bu dönemi Çok detaylı bir şekilde 
anlattı.1962-63 ders yılında Kıbrıs’ta 6 tane kazada 222 ilkokul ile 3 tane ana okul 
vardı.1963 olaylarının Türk okullarına etkisini anlattı. Bu olağanüstü durumda 
alınan tedbirleri anlattı. 

6. ve son bölümde Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türkleriyle olan ilgisi ve 
kronolojik özet çıkarılmış, verilen mücadeleler anlatılmıştır. 
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7. SONUÇ 
Osmanlı imparatorluğunun parçalanması sonucu, başka devletlerinidaresinde 

azınlıkta kalmış olan Türkler içerisinde Kıbrıs Türklerinin, Türk kültürüne bağlılığı 
ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki değişimleri yakinen takibi varlığını sürdürmesi özel 
bir durumdur. Hasan Behçet bu inanışın, bir örneğidir. 

Pragmatik eğitimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.    

Hasan Behçet’i Kıbrıslı Türklerin maarif tarihi kitabını yazmak arzusu, bu 
alanda yeterli kalıcı kaynağın olmadığı düşüncesidir. 

1963 yılında Rumların Türklere saldırmaları sonucu, Türk eğitiminin ne 
zorluklar içerisinde sürdürüldüğünü anlattı. Bu mücadeleyi belgeledi. 
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BİTLİS’İN SOSYAL YAŞAMININ 
GELİŞMESİNDE CESİMİ KÜFREVİ ETKİSİ 

İlhami Nalbantoğlu 

Öz 
Cesimi Küfrevi, Şeyh Muhammed Küfrevi’nin dördüncü kuşaktan torunudur. Şeyh 

Muhammed Küfrevi, 1775 tarihinde Siirt’in “Küfra Köyü”nde Dünya’ya merhaba demiş, 
aldığı eğitimler sonucunda belirli bir aşamaya geldikten sonra, 1825 tarihinde Bitlis’e 
yerleşmiştir. Bitlis’te, halkın aydınlanması, sorunlarının çözümü, birlik ve beraberliğin 
pekiştirilmesi, devletin ve milletin refahı gibi çalışmaları, kısa sürede büyük bir üne 
kavuşmasını sağlamış, ünü Bitlis sınırlarını ve daha sonra da ülke sınırlarını aşmıştır. Bu 
vasıfları ile Devletin Yönetim Kademeleri ile sıkı bir görüş ve fikir alışverişinde bulunmuş, 
Padişahların güvenine ve saygısına mazhar olmuş, bunun sonucunda II. Sultan Abdülhamit 
tarafından gönderilen bir İtalyan mimar tarafından adının simgeleştirilmesini sağlamak için 
“Küfrevi Türbesi”nin yapımı gerçekleştirilmiştir. Şeyh Muhammed Küfrevi, 123 yıllık bir 
ömür yaşamış, 1898 yılında ebedi aleme intikal etmiştir. Vefatının ardından bu kutsal 
makamı oğlu Abdulbaki Efendi, devralmış, bilgi ve donanımı ile yürütmüş, dönemin 
önemli şahsiyetlerinden Mustafa Kemal ile olan yakın ilişkisi tarihi belgelerde yer almıştır. 
Abdulbaki Efendi’nin ebedi aleme intikalinin ardından oğlu Nesim Efendi, onun vefatının 
ardından ise Cesimi Küfevi bu kutsal görevi üstlenmiştir. Cesimi Küfrevi 1925 Yılında 
Bitlis’te doğdu. Küfrevi Medresesi’nde Arapça, Farsça ve İslam ilahiyatı konusunda eğitim 
gördü. Ailesi’nin İstanbul’a zorunlu göçe tabi tutulması üzerine, dedesi Abdulbaki Efendiye 
eşlik ederek İstanbul’a gelmiş, öğrenimini İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde 
tamamlamış, sonra babası Nesim Efendi ile birlikte Bitlis’e dönmüştür. Babası Nesim 
Efendi’nin 1953 yılında ebedi aleme intikal etmesi üzerine Küfrevi Ailesi’nin sosyal 
sorumluluk misyonunu üstlenmiş, Bitlis ve çevresinde hiçbir ayırım gözetmeksizin insanlık 
aleminin her türden sorunlarının çözümü, devletin ve milletin zararına olacak türlü 
girişimlerin engellenmesi adına, Cumhuriyet değerlerinin olanaklarını da kullanarak büyük 
hizmetlerde bulunmuştur. 1992 Yılında İstanbul’da, yaşama gözlerini yumdu, cenazesi 
İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Bir süre sonra vasiyeti ve Aile geleneği 
gereği naaşı, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 05.12.1992 tarihli ve 92/3862 
sayılı Kararnamesi ile Bitlis’teki Küfrevi Türbesi’ne nakledildi.  
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Bu bildiride; Cesimi Küfrevi’nin 40 yılı aşkın bir süre yürüttüğü bu kutsal görev 
gereği, sosyal yaşamın temel ögelerini oluşturan konuların, belgeleri, bilgileri, fotoğrafları, 
anıları, yaşanmışlıkları, 30 yılı aşkın bir süre, bu ailenin içinde yaşamı paylaşan bir 
araştırmacının gözlemleri olarak sunulacaktır. 

Anahtar Kelime: Cesimi, Bitlis, Küfrevi, Sosyal, Yaşam                 

IN THE DEVELOPMENT OF BITLIS' SOCIAL LIFE CESIMI KUFREVI 
EFFECT 
Abstract 

Cesimi Küfrevi is the fourth generation grandson of Sheikh Muhammed Küfrevi 
Saying hello to the world in the "Küfra Village" of Siirt in 1775, Sheikh Muhammed 
Küfrevi settled in Bitlis in 1825 after reaching a certain stage as a result of the training he 
received. His works such as enlightening the people in Bitlis, solving their problems, 
reinforcing unity and solidarity, ensuring the welfare of the state and the nation brought him 
a great reputation in a short time, his reputation exceeded the borders of Bitlis and later the 
borders of the country. With these qualities, he exchanged views and ideas with the 
Administrative Levels of the State, gained the trust and respect of the sultans, and as a 
result, II. The Küfrevi Tomb was built by an Italian architect, whom Sultan Abdülhamit 
sent to symbolize his name. Sheikh Muhammed Küfrevi lived a life of 123 years and 
passed away to the eternal realm in 1898. After his death, his son Abdülbaki Efendi took 
over this sacred duty and carried out with his knowledge and equipment, and his close 
relationship with Mustafa Kemal, one of the important figures of the period, is included in 
historical documents. After Abdulbaki Efendi's transfer to the eternal realm, his son Nesim 
Efendi, and after his death Cesimi Küfevi assumed this sacred duty. Cesimi Küfrevi was born 
in 1925 in Bitlis. He studied Arabic, Persian and Islamic theology at the Küfrevi Madrasa. 
After his family was forced to migrate to Istanbul, he came to Istanbul with his grandfather 
Abdulbaki Efendi, completed his education at Istanbul Saint Joseph French High School, and 
then returned to Bitlis with his father Nesim Efendi. Upon the death of his father, Nesim 
Efendi, to the eternal world in 1953, he assumed the social responsibility mission of the 
Küfrevi Family and made great efforts to solve all kinds of problems of the human world. He 
has prevented any attempt to harm the state and the nation by using the possibilities of the 
values of the Republic without discrimination around Bitlis He died in Istanbul in 1992, his 
body was buried in Istanbul Karacaahmet Cemetery. After a while, according to his will and 
family tradition, his body was transferred to the Küfrevi Tomb in Bitlis with the decision of 
the TR Council of Ministers dated 05.12.1992 and numbered 92/3862 

In this statement; In line with this sacred duty that Cesimi Küfrevi has been carrying 
out for more than 40 years, documents, information, photographs, memories, experiences 
related to the subjects that constitute the basic elements of social life will be presented as 
the observations of a researcher who shares life in Turkey. This family has been around for 
over 30 years. 

Keywords: Cesimi, Bitlis, Küfrevi, Social, Life. 
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GİRİŞ 

Ellili yılların ortalarında Ahlat Kaymakamı Mazlum Yegül, Ahlat’ın Merkez 
Mahallesi olan Erkizan Mahallesi’nin çehresini değiştirecek, o günün koşullarına 
göre çok modern bir kent yapılanması faaliyetlerine girişmişti. 

Yeni açılan ve adını Kaymakam “Mazlum Yegül” den alan caddenin iki 
yanına dükkânlar, ortalara doğru bir kent meydanı ve Van Gölü’ne hâkim bir 
tepede de Ahlat Parkı’nı yaptırıyordu.  

O sıralarda, Manisa’da işlediği bir suçtan dolayı Ahlat’ta “sürgün” olarak 
bulunan Şevket, Ahlat Parkı’nın peyzajını yapıyordu. Ahlat’ın Yamlar mevkiinden 
getirilen doğal çimlerden çiçek tarhları yapıyor ve bunların içine çeşit çeşit çiçekler 
ekerek Tarihi Kent’in doğal güzelliğine güzellik katıyordu. 

Parkın ortasına da “Van Gölü’ şeklinde bir havuz yapılarak bir de fıskiye 
yerleştiriliyordu. Bu yeni yapılanma doğal olarak Ahlat’ı çevre il ve ilçelerden 
farklı bir düzeye taşıyor, güzel ve modern bir kentin oluşmasına neden oluyordu. 

Bu pozitif gelişmelerin sonucu olarak, Ahlat’a gelen her kes soluğu “Ahlat 
Parkı”nda alıyor, soluklanmak ve güzel bir göl manzarası eşliğinde çaylarını 
yudumluyorlardı. 

Güzel bir sonbahar günüydü, öğlen saatlerinde yeşil bir pikap, parkın önünde 
durup mola vermek yerine Abdullah Nalbant Usta’nın, Mazlum Yegül Caddesi 
üzerindeki dükkânının önünde durunca, çevredeki insanların dikkatini çekmişti. 

Pikaptan inen yolcular, dükkânın önündeki keten örgülü küçük taburelere 
oturdular.  Olan biteni dikkatle izleyen çevredeki çocuklardan biri, koşarak 
dükkânın arkasındaki boşlukta nalbantlık yapan Abdullah Usta’ya “Misafiriniz 
geldi” diye haber verdi. 

Yere yatırdığı öküzün nallarını çakmakta olan Abdullah Nalbant Usta, işini 
yardımcısına bırakarak ellerini yıkayıp misafirlerine hoş geldin demek için 
dükkânın önüne geldi. Alçak taburelerde oturanlardan kendinden yaşça küçük olan 
birine saygısını belli ederek büyük bir nezaket ve sevecenlik göstererek elini öptü, 
diğerleriyle de tokalaşıp, elini öptüğü saygın kişinin yanında kendisi için ayrılan 
boş tabureye oturdu. 

Karşılıklı hâl hatır sormalardan sonra, Abdullah Nalbant Usta, dükkânın 
hemen karşısındaki çaycı Osman’a seslenerek misafirlere çay getirmesini söyledi. 
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Abdullah Nalbant Usta’nın misafirlerini gören dükkân komşuları, Bakkal 
Salih Gago hemen bitişiğindeki Kasap Musa Dayı, onun bitişiğindeki Sebzeci 
Abbas, tam karşı dükkândaki Bizim Berber İdris Bayındır, az ötedeki komşu 
Yunus’un Şevket ve diğer komşular, teker teker gelip aziz misafirin elini öpüp, 
kendi dükkânlarının önünden getirdikleri taburelere oturarak sohbete katıldılar. 

Kahveci Osman, getirdiği çayları konuklara dağıtıyor, yeni katılanları görünce 
gidip onlara da çay getiriyordu, o gelinceye kadar başka komşular gelip sohbete 
dâhil oluyorlardı. 

Her ne kadar sohbet desek de aslında sohbetten çok farklı bir ortam vardı, 
ortadaki kişi, bir konferans veriyor gibi konuşuyor, etraftakiler, huşu içinde ve 
zevkle onu dinliyorlardı.  

Hiçbir kimseden ses dahi çıkmıyordu. Çok seyrek de olsa arada çekinerek 
soru soranlar da olmuyor değildi. 

Konuşan kişi, dünyada ve Türkiye’de olan bitenden, yeni gelişmelerden, 
insani değerlerden, iyilik yapmaktan, eğitimin öneminden, çocukların 
okutulmasından, hastalıklardan, yeni çıkan ilaçlardan, kendi seyahatlerinden, 
yolculuk sırasında karşılaştığı ilginç olaylardan söz ediyordu. 

Bir süre sonra konuklar kalktılar, sırasıyla herkesle tokalaşıp, pikaba binmek 
üzereyken asıl konuk olan kişi birden bana doğru geldi, cebinden bir şey çıkarıp 
bana uzattı. Çekinerek aldığım şey şekerdi, utanarak elimde gizledim, konuklar 
pikapla uzaklaştıktan sonra ilk işim kâğıdını açıp yemek oldu. İlk kez yediğim bu 
şeker çok hoşuma gitmişti. 

Aradan 10-15 gün kadar geçmişti, çarşının diğer ucundan babamın dükkânına 
doğru yaklaşırken, dükkânın önünde gene o yeşil pikabın durduğunu gördüm. Aynı 
kişilerin geldiğini ve bana gene şeker verebileceklerini düşünerek koşar adımlarla 
dükkânın önüne geldim.   

Ortada oturan, kısa boylu, güler yüzlü kişi aynıydı ama yanındakiler farklı 
kişilerdi. Gene komşular toplanmış, çaylar söylenmişti. Ortadaki kişi gene 
konuşuyor etraftakiler dinliyorlardı. Usulca yaklaştım, kenardan olup bitenleri 
seyrediyordum. Bir süre sonra gene kalkıp etraftakilerle vedalaşıp pikaba 
bineceklerken gene bana o sıcak elden bir şeker uzatılmıştı. Ve ben gene bir 
şekerden çok mutlu olmuştum. 

Bu kez belleğime kaydetmiştim, o güler yüzlü, sevecen ve her seferinde bir 
şekerle minik kalbimde kendine bir yer edinen kişiyi.  
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Adı Cesimi Küfrevi, yeşil pikabının plakası ise 13 AC 65’ti (Ahlat Gazetesi, 2016). 

 
CESİMİ KÜFREVİ’NİN PİKABI 

Bir ayda, ya da iki ayda bir bu buluşmalar tekrarlanıyordu. Her seferinde bir 
şeker benim vaz geçilmezim olmuştu. Bu yüzden yaşım büyüdükçe ilgim de o 
derece büyüyordu. Hatta bu yaşananları sorgulama aşamasına gelmiştim. Artık bazı 
şeyleri babama sorarak öğrenmeye çalışıyordum.  

Küfrevi Ailesi’nin en büyüğü olarak tarihe hiç silinmeyecek bir iz bırakan 
Muhammed Küfrevi Hazretleri’nin 4. kuşaktan torunuydu Cesimi Küfrevi. 

 
CESİMİ KÜFREVİ 
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1925 Yılında Bitlis’te, etrafı yüksek duvarlarla çevrili, bahçesinde bölgede bir 
benzeri bulunmayan “Küfrevi Türbesi”nin bulunduğu iki katlı büyük evde doğdu. 
Doğumu büyük bir sevinçle karşılandı. 5-6 yaşlarından itibaren Küfrevi 
Medresesi’nde Arapça, Farsça ve İslam ilahiyatı konusunda eğitim almaya başladı. 

On yaşındayken Küfrevi Ailesi’nin İstanbul’a zorunlu göçe tabi tutulması 
üzerine, dedesi Abdulbaki Efendiye eşlik ederek İstanbul’a geldi. 

Öğrenimine burada devam ederek ortaokulu ve liseyi İstanbul Saint Joseph 
Fransız Lisesi’nde tamamladı. Bir süre sonra zorunlu göç durumu normale dönünce 
Bitlis’e dönmek istedi. Ancak Devlet kademeleri tarafından İstanbul’da kalmaları 
karşılığında önerilen büyük olanakları reddederek Bitlis’e dönmeyi tercih etti. 

Babası Nesim Efendi ile birlikte Bitlis’e döndükten sonra vatani görevini 
yapmak üzere Erzurum’da askerliğini tamamladı. Askerden dönünce Bitlis’in 
köklü ailelerinden Güney Ailesi’nin kızları Naciye Hanım ile evlendi.  Bu 
evlilikten üçü erkek, üçü kız olmak üzere altı çocuk sahibi oldu (Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi [BOA], İ. DH, 1350/22-2). 

 

CESİMİ KÜFREVİ KÜÇÜK YAŞLARDA BABASI NESİM KÜFREVİ İLE 
KÜFREVİ TÜRBESİNİN ALTIN KAPLAMALI KAPISI ÖNÜNDE 

Babası Nesim Efendi’nin 1953 yılında ebedi âleme intikal etmesinin ardından 
babasının misyonunu üstlenerek Bitlis ve Çevresinde hiçbir ayırım gözetmeksizin 
insanlık âleminin her türden sorunlarının çözümü adına sosyal sorumluluk 
üstlenerek çeşitli etkinliklerde bulundu. 
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Bu kapsamda, Bitlis Belediyesi İl ve Encümen meclislerinde görev aldı. 
Dönemin siyasi liderlerinin bu yararlı hizmetlerini politik arenada da sürdürmesi 
adına yaptıkları ısrarlı davetlerini yanıtsız bıraktı. 

Uzun yıllar yazları Bitlis’te, kışları İstanbul’da yaşadı. Eşi Naciye Hanım’ın 
İstanbul’da zamansız vefatı üzerine büyük bir üzüntü içine girdi ve bu ayrılığa 
fazla dayanamayacağını sıklıkla dile getirdi. 

Aradan altı ay geçmeden 1992 Yılında İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. 
Cenazesi geçici olarak İstanbul Karacaahmet Mezarlığında bulunan eşi Naciye 
Hanım’ın mezarının yanına defnedildi (BOA, İ.EV, 43/49-2). 

 

NACİYE KÜFREVİ HANIMEFENDİ 

Daha sonra vasiyeti ve Aile geleneği gereğince naaşı, eşi Naciye Hanım’ın 
naaşı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 05.12.1992 tarihli ve 
92/3862 sayılı Kararı ile buradan alınarak Bitlis’teki Küfrevi Türbesi’ne nakledildi. 

Naciye Hanım, Küfrevi Türbesine önceden defnedilen Şeyh Muhammed 
Küfrevi Hazretlerinin eşi Fatime Hanımdan sonra defnedilen ikinci hanım olarak 
dikkati çekti. 

ÇOCUK SEVGİSİ 

Cesimi Küfrevi, yüreği çocuk sevgisiyle dolap taşan birisiydi. Nerede bir 
çocuk görse akan sular dururdu. İşini, gücünü bir yana bırakır o çocuk ile 
ilgilenirdi. Ceplerinde her daim bir çocuk gördüğünde vermek için taşıdığı ya bir 
şekerleme ya bir oyuncak, ya da bir kalem mutlaka bulunurdu. Büyük insanlardan 
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çok çocuklarla haşır neşir olur, bir gördüğü çocuğu asla unutmaz, nerede görse 
mutlaka tanır, cebinde vereceği bir armağanı yoksa anında çevredeki dükkân ya da 
mağazalara dalar, o çocuğu sevindirmeden yanından ayırmazdı. 

 
KÜFREVİ TÜRBESİ’NİN İÇ MEKÂNI (Kaynak; BOA, İ.MBH, 3/18-1). 

Nitekim ben de onu çocuk yaşlarda tanıyan ve seven biri olarak, yaşım 
büyüdükçe ona olan saygım da büyüdü ve sonunda onun damadı olmak suretiyle 
bir babaya daha sahip olma onuruna eriştim. 

Baba oğul olarak çok iyi ve uyumlu bir iletişim içine girmiş, pek çok konuyu 
paylaşan, analiz eden, birlikte karar veren bir konuma gelmiştik. 

SEYAHAT TUTKUSU 

Cesimi Küfrevi, “Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?” terazisinin “Çok 
Gezen” kefesinde olmayı tercih edenlerdendi. Bu tutkusu nedeniyle komşu 
ülkelerimiz başta olmak üzere pek çok ülkeyi gezmiş, görmüş, gözlem yapmıştı. 
Sohbetlerinde bu ülkelerin iyi yanlarını anlatır Ülkemizin ve çevremizin de 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi korunması ve gözetilmesi gerektiğini belirtirdi. 

Sohbetlerinde, çevresindeki insanlara Almanya’nın sanayisinden, İsviçre’nin 
temizliğinden, İran’ın ihtişamından, İngiltere’nin geçmişine bağlılığından, 
Arabistan’ın kutsiyetinden, Mısır’ın derin tarihinden, Yunanistan’ın doğasından, 
Rusya’nın disiplininden sıklıkla söz ederdi. 

Teknolojiye, elektronik cihazlara ve otomobile karşı özel bir merakı vardı, her 
gittiği ülkeden henüz Türkiye’de olmayan araç gereç, hediyelik eşya, özellikle çeşit 
çeşit kaliteli kalemler getirir, bunları çevresindeki dostlarına, arkadaşlarına, sevdiği 
ve önem verdiği insanlara armağan ederdi. 
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Küfrevi geleneğinin sorumluluğunu yüklendiği ilk yıllarda kullanılmış bir 
Jeep marka aracı vardı, bununla hizmetlerini, ziyaretlerini yapardı. Daha sonraları 
bu araç istediği performansı gösteremeyince, 10 kişilik bir pikap satın almıştı, bu 
da zamanla teknolojinin gerisinde kalınca Almanya’dan özel olarak sarı renkli bir 
Mersedes otomobil getirtti. 

İlk yıllarda yeşil pikabı ile hafızalarda yer edinirken, son yıllarda sarı 
mersedesi ile anılmaya başlamıştı. Son zamanlarda ise en son teknoloji ile 
donatılmış Toyota marka bir jip almış, binmeye kıyamıyordu. 

KÜFREVİ AİLESİ DEVLET İLİŞKİSİ 

Küfrevi Ailesi, Osmanlı Döneminde de Cumhuriyet Dönemi’nde de devlet 
kademeleri ile sıcak, samimi, sadık, vatansever bir anlayış içinde olmuştur. 

Ailenin büyüğü Şeyh Muhammed Küfrevi, Osmanlı Dönemi’nde yaşamış, 
Osmanlı Padişahları ile yakın ilişkiler içinde bulunmuştur. Devletin zararına 
olabilecek her türlü faaliyete karşı Devletin yanında yer almış, yanlış adım 
atanların karşısında durmuş, savaşta ve barışta Devletin düşmana karşı olan 
mücadelesinde maddi ve manevi desteğini hiçbir zaman esirgememiştir (BOA, 
İ.MBH, 3/18-3). 

Gerek Osmanlı Dönemi’nde gerekse Cumhuriyet Dönemi’nde Devlet de 
Küfrevi Ailesi’nin bu yürekli ve cesur tavrı karşısında ilgisiz kalmayıp çeşitli 
biçimler ve yöntemlerle Küfrevi Ailesi’nin yanında ve arkasında olmuş, bu tavrını 
zaman zaman vermiş olduğu takdir ve teşekkür belgeleriyle tescil etmiştir. 

Bu takdir ve teşekkür belgelerinin en bariz olanı ve en ölümsüz olanı ise hiç 
şüphesiz Osmanlı Padişahı II. Abdulhamit’in özel olarak ilgilenerek İtalya’dan 
getirttiği mimara yaptırdığı, yörede bir benzeri bulunmayan “Küfrevi Türbesi” 
olduğu gerçeğidir (BOA, MV, 208/46). 

MUHAMMED KÜFREVİ  

Cesimi Küfrevi’nin babasının Dedesi olan Muhammed Küfrevi, 1775 Yılında 
Siirt’in Küfra köyünde dünyaya geldi. Babası Medine’den hicret eden Şeyh Yusuf 
İzzeddin El Bağdadi’dir. Annesi ise Seyyide Halide Hanımdır. Muhammed Küfrevi 
6 yaşında hafızlığını tamamlamış ilk icazeti babasından alarak başladığı ilmi 
tahsilini değişik medreselerde sürdürmüştür. 

Muhammed Küfrevi’yi medrese eğitimi sırasında diğer arkadaşlarından 
ayrıcalıklı kılan ve onun öne çıkmasını sağlayan olay şöyle anlatılır. 
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Eğitim gördüğü medresenin bazı ihtiyaçları çevredeki komşular tarafından 
karşılanmaktadır. Bunlardan birisi de aydınlanma için kullanılan gaz lambalarına 
konulan gazyağıdır. Medrese öğrencileri sırasıyla komşu evleri dolaşıp gazyağı 
temin ederek medreseye getiriyorlardı. Sıra Muhammed Küfrevi’ye geldiğinde 
şişeyi alıp komşulara gitmek yerine hemen yakındaki çeşmenin başına gidip önce 
abdest aldığını, sonra da iki rekât namaz kıldıktan sonra, yanında götürdüğü şişeyi 
suya daldırıp, ağzına kadar doldurduğu ve medresenin yolunu tuttuğu arkadaşları 
tarafından görülür. 

Buna inanmakta zorlanan medrese arkadaşları, ikinci nöbet sırasında takip 
ederler ve gerçeğin böyle olduğuna tanık olurlar. Bu kez çeşme suyunun gazdan 
daha berrak bir alevle yandığına inanamazlar (Küfrevi, 2013). 

Durumu Tekke sorumlusuna anlatırlar. O da konuyu Muhammed Küfrevi’nin 
hocasına iletir. Hoca durumu Muhammed Küfrevi’ye söyler. Muhammed Küfrevi; 
“Hocam bu doğru olamaz, bu fakir ve acizden böyle bir şey mümkün olabilir 
mi?” diyerek tevazu gösterir. Fakat Hocası durumu kavramıştır, konuyu uzatmaz 
ve şöyle der: “Evladım, benim sana verebileceğim bir ders kalmamıştır, sen 
gönlündeki yere gelmişsin artık.” diyerek acziyetini belirtir. 

 
II. ABDULHAMİT TARAFINDAN YAPTIRILAN KÜFREVİ TÜRBESİ 
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ŞEYH MUHAMMED KÜFREVİ TANITIM AFİŞİ 

Buradan ayrılan Muhammed Küfrevi, Seyyid Taha adlı hocasının yanında 
eğitimine kaldığı yerden devam eder. 

Muhammed Küfrevi, evlilik çağına gelince ailesi onu değerli bir şahsiyetin 
kızı olan Baziğa Hanım ile evlendirir. Bu evlilikten Abdullah ve Abdurrahman 
adlarında iki oğlu olur. Abdullah küçük yaşta hastalanarak vefat eder. Daha 
sonraları eşini de kaybeder. Bu sırada Hocası Seyyid Taha, artık Bitlis’e gitmenin 
zamanının geldiğini işaret ederek onu Bitlis’e yönlendirir. 

Bitlis’e gelen Muhammed Küfrevi, Kızılmescit Mahallesi’nde bir ev 
kiralayarak burada dergâhını açar. Bitlis’te büyük bir ilgi ile karşılanır.  Erkekler 
kadar Bitlisli hanımların da ilgisini çeker, bunun için vefat eden eşinin bıraktığı 
boşluğun ortadan kaldırılması için dileklerini dile getirirler.   Yaşamının en olgun 
dönemindedir. Artık 50’li yaşlarına gelmiştir, eşinin ve oğlunun yokluğunun 
verdiği boşluğun evlenmek suretiyle doldurulması önerilerine tebessümle karşılık 
vererek “Allahu Teala miyesser ederse” der ve konuyu geçiştirir. Ancak baskılara 
fazla direnç gösteremez ve bir süre sonra aynı mahallede ikamet eden Bitlis 
Eşrafından Emin Efendi’nin Fatima adlı kız kardeşi ile ikinci evliliğini yapar. 

Bu evlilikten dört erkek çocuğu olur.  Abdulhadi, Abdulbari, Abdulhalik ve 
Abdulbaki ismindeki oğulları da babalarının denetiminde ilmi eğitimlerini alıp, 
babalarının izinde hizmetlerine devam ederler (Kardaş, 2004). 
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ABDULBAKİ KÜFREVİ 

Abdulbakki Efendi, gerçek bir vatanperverdi. Devletin birlik ve beraberliği 
için pek çok din adamı gibi tarafsız kalmayarak tavrını Devlet’ten yana koymuş bu 
alanda eylemleri ve düşünceleri ile her ortamda duruşunu net bir biçimde 
sergilemiştir.  

Abdulbaki Efendi’nin en önemli faaliyetlerinden birisi “Bitlis Hadisesi” 
olarak tarihe geçen olaydaki duruşu, tavrı ve davranışıdır (Nalbantoğlu,1994). 

Bitlis’teki Rus Konsolosluğunun tahrik ve telkinleriyle Osmanlı Devleti’ne 
karşı tezgahlanan bir kalkışma hareketinde pek çok Bitlis insanı gibi Devletin 
yanında yer alarak isyancılara karşı dik duruşuyla dikkatleri zerine çekmiştir. 

Bu nedenle Abdulbaki Efendi ve arkadaşlarının taltif edilmeleri söz konusu 
olmuş ve 12 Mayıs 1914 tarihinde çıkarılan bir “İrade-i Seniyye” ile Beşinci 
Rütbeden “Mecidi Nişanı” ile ödüllendirilmişlerdir (Nalbantoğlu, 2009). 

 

MECİDİYE NİŞANI 
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ABDULBAKİ EFENDİYE VERİLEN MECİDİYE NİŞANININ BELGESİ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında Abdulbaki Efendi, Mustafa 
Kemal’e destek vererek gerçek bir vatansever olduğunu kanıtlamıştır. Mustafa 
Kemal değişik tarihlerde Abdulbaki Efendiye mektuplar yazmış, ülke sorunları ile 
ilgili görüş ve düşüncelerini almış, buna karşılık olarak bölgenin hassasiyeti ile 
ilgili bilgi ve düşüncelerini Mustafa Kemal’e bildirmiştir (Nalbantoğlu, 2010). 

 
MUSTAFA KEMAL’İN ABDULBAKİ KÜFREVİYE YAZDIĞI 

MEKTUPLARDAN BİRİ (Nalbantoğlu, 2012). 
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Bitlis Küfrevi Şeyhi Abulbaki Efendi Hazretlerine 

O havali ahval-i umumiyesi hakkında iş’aratınıza ve bu bapta tatbikini 
lüzumlu göreceğiniz tedabir ve icraata dair mütaalat ve taklifatınıza intizar 
ediyorum. 

Devam-ı afiyetinizi temenni eylerim efendim ((Nalbantoğlu, 2015). 

Büyük Millet Meclisi Reisi 

Başkumandan 

Mustafa Kemal 

 
MUSTAFA KEMAL TARAFINDAN ABDULBAKİ EFENDİYE YAZILAN BİR 

DİĞER MEKTUP 

Bitlis Küfrevizade Şeyh Abdulbaki Efendi Hazretlerine Faziletlü Efendim. 

Zat-ı fazılanelerinin Bitlis’te olduğunuzu tahmin ediyorum. Bu defa aldığım 
malumat üzerine bu husus tevsik edildi. 

Makam-ı mualla-yı hilafet ve saltanatın, vatan ve milletimizin içinde 
bulunduğu müşkül vaziyet malum-u arifaneleridir. Senaverleri milletimizin 
bugünkü felaketin içinden çıkacağı güne kadar milletle beraber ve milletin içinde 
çalışmaya hasr-ı vücut etmekten başka şiar-ı hamiyet olamayacağı kanaatiyle 
derhal askerlikten istifa ettim. Çünkü resmi makam ve sıfatım buna manî oluyordu. 

Bugün için yegane çare-i halas, milletin vahdetini bütün cihana göstermek ve 
hukuk-u mukaddesatımızı milletin ibraz edeceği kudret ile tahlis etmektir. 
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Erzurum Kongresi’nce takarrür ettirilen esasatı takdim ediyorum. O havalice 
icabına tevessül buyurularak düşmanlarımızın her türlü muzır telkinatına sed 
çekmeleri müsellem olan hamiyet ve vatanperverliklerinden intizar olunur. 

Arz-ı hürmet ve muhabbet eylerim. 

Efendim Hazretleri (Nalbantoğlu,2019).             Sabık Üçüncü Ordu Müfettişi 

Mustafa Kemal 

NESİM KÜFREVİ 

Şeyh Muhammed Küfrevi’nin torunu, Cesimi Küfrevi’nin babası. 1899 
yılında Bitlis’te doğdu. Küçük yaştan itibaren babasının yanında eğitim almaya 
başladı. 

Babası Abdulbaki Efendi’nin 1943 yılında ebedi âleme intikal etmesinin 
ardından 44 yaşında babasının kutsal görevini devraldı.  Bu görevi başarı ile yerine 
getirince kısa zamanda Bitlis ve çevresi üzerinde etkinliğini artırdı. 

Nesim Küfrevi, kişisel ve ahlaki özellikleri açısından, naif, zarif, güler yüzlü, 
yüreği çocuk sevgisi ile dolu, kendinden istenilenleri yerine getiren bir şahsiyetti.  

 
NESİM KÜFREVİ GENÇLİK YILLARINDA 

Küfrevi Dergâhını ziyarete gelen insanlar arasında en fakir olanların 
gereksinimlerine öncelik verirdi.   Hiçbir zaman sofradan tok kalkmaz, açlığını 
gidermeden sofradan çekilirdi. Misafirleriyle olduğu zamanlarda, misafirleri 
yemeklerini bitirinceye kadar sofradan kalkmaz, onlar doyana kadar sohbet eder, 
yemeklerini bitirmelerini beklerdi. 
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Nesim Küfrevi, ilk evliliğini genç yaşta ölen amcası Abdulbari Efendinin 
hanımı ile yaptı. Bu eşinden çocukları olmadı. 1945 yılında eşi Meryem Hanım 
vefat edince Lamia Hanım ile evlendi. Bu evlilikten iki kız, bir erkek çocuk sahibi 
oldu. Lamia Hanımın vefatından sonra ise Ahlat Çerkezlerinden Hasan Bey’in kızı 
Saniye Hanım ile evlindi. Bu evlilikten iki kız ve bir erkek çocuk sahibi oldu. 

 
NESİM KÜFREVİ 

Nesim Küfrevi, 1951 yılında 52 yaşında İstanbul’da ebedi âleme intikal etti.  
Cenazesi Eyüp Sultan kabristanına defnedildi.  Vasiyeti üzerine bir süre sonra 
Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 26 Nisan 1951 tarihli ve 3/12562 sayılı 
Kararı üzerine cenazesi Bitlis’e getirilerek “Küfrevi Türbesi”ne defnedildi 
((Nalbantoğlu, 2021). 

 
DR. KASIM KÜFREVİ 



Bitlis’in Sosyal Yaşamının Gelişmesinde Cesimi Küfrevi Etkisi 

487 

Muhammed Küfrevi Hazretlerinin torunu, Abdulbaki Efendi’nin oğlu, Nesim 
Küfrevi’nin kardeşi, Cesimi Küfrevi’nin ise amcasıydı. İyi eğitim görmüş, 
Akademik camiada saygıyla anılıyordu. Doktor unvanını almış, Doçentlik tezini 
hazırlarken, parlak bir gelecek vadetmesi politik camianın dikkatini çekmişti. 

Dönemin siyasi partileri kendi saflarına çekmek için yarışıyor, ancak Kasım 
Küfrevi kariyerime devam edeceğim diyerek araya mesafe koyuyor, politikaya 
sıcak bakmıyordu. 

Ancak politikadaki rekabet kızışınca Kasım Küfrevi’ye olan istekler de 
dozunu artırmaya başladı. Sonunda direnci kırılarak politikaya adım attırıldı. 

Kasım Küfrevi, politikaya girdikten sonra, aile içi ufak tefek ve küçük ölçekli 
fikir ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı. Bu durum, o denem sorumluluk 
mevkiinde bulunan Cesimi Küfrevi ile aralarında bir soğukluğa neden olmuştu. 

Ben, Küfrevi Ailesi’ne sonradan dâhil olan biri olarak bu soğukluğun 
giderilmesi için bir girişimde bulunmak istedim. Önce Cesimi Kügrevi’den gerekli 
izni almam gerekiyordu. Konuyu kendisine açınca makul karşıladı ve biz bir 
bayram günü Ailece Kasım Bey’in ziyaretine gittik.  

Tahmininizden fazla bir hüsnü kabul gördük, bu memnuniyetimizi babamıza 
anlatınca onun da olumlu bir tavır göstermesi üzerine, karşılıklı gidiş gelişler 
aradaki bu soğukluğun ortadan kalkmasını sağladı. Bu durum bizi ziyadesiyle 
mutlu kıldı. 

Her şey düzelmiş, ilişkiler olumlu bir ortama kavuşmuştu. Ancak bu kez 
hastalıklar devreye girmişti. Önce annemiz Naciye Hanım’ı kaybettik, ardından 
babamız Cesim Küfrevi’yi ve ardından da Kasım Küfrevi aramızdan ayrıldı 
(Serdar, 2019). 
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KASIM KÜFREVİ HAKKINDA YAZILAN KİTAP 

Kasım Küfrevi, bu kitabın bir bölümünde şu ifadeleri kullanmıştır. 

 “Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin Müslüman halkına seslenerek demek 
isterim ki; Türk milletinin bölge ve zümre gözetilmeksizin menfaati birdir. Bu 
ortak menfaat, milli birlikten geçer.”  

Kasım Bey ile bir gün sohbet sırasında konu; yeni vefat etmiş ve Karacaahmet 
Mezarlığına defnedilmiş olan Naciye Hanım’ın Bitlis’e “Küfrevi Türbesi”ne 
götürülüp götürülmemesi hususuna gelmişti.  Genellikle Kasım Bey’in de vefatı 
üzerine “Küfrevi Türbesi”ne defnedilmek gibi bir arzusunun olabileceği 
zannediliyordu. Kasım Bey, bu konudaki tereddütleri bildiği için açık ve net bir 
biçimde şu açıklamayı yaptı: 

“Benim Türbeye defnedilmem için bir talebim olmayacaktır. Çünkü 
yıllardır oraya fedakârca hizmet eden ve canla başla çalışarak oranın 
hizmetlerini aksettirmeden yerine getiren Naciye Hanım bunu fazlasıyla 
haketmiştir.” ifadesini kullanarak bu konudaki tereddütleri tamamen ortadan 
kaldırmıştır.   
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CESİMİ KÜFREVİ TORUNU NESİM SELİM İLE 

BÜROKRATİK İŞLEMLER 

Önce Naciye Hanım, altı ay aradan geçmeden Cesimi Küfrevi’nin ebedi 
âleme göç etmelerinin ardından her ikisinin de cenazesi Üsküdar’daki Karacaahmet 
Mezarlığına defnedilmişlerdi. Ancak Küfrevi Ailesinin bir geleneği olarak aileden 
vefat edenlerden o makama layık görülenlerin Küfrevi Türbesine defnedilmesi 
gerekiyordu. Bu işlemin yapılabilmesi için ise Bürokratik bir prosedürün yapılması 
gerekiyordu. Yasa gereği bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesi için bir “Bakanlar 
Kurulu Kararı” çıkarılması zorunluydu. 

O dönemde ben Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde 
Grup Başkanı olarak görev yapıyordum. Bu tür işlemlerin yapıldığı birimin 
başındaydım. Böyle bir işlemin başlatılması için önce bulunulan il Valiliğine bir 
dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyordu. 

Valilik ise bu dilekçeyi gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığına, İçişleri 
Bakanlığı’da Bakalar Kurulu Kararı çıkarılması için Başbakanlığa gönderiyor. 

Sonuçta bu başvuru dilekçesi benim önüme geldi. Karar çıkarılması istenilen 
kişiler benim annem ve babam konumunda kişiler olduğu için bu durum benim için 
çok özel ve manevi bir anlam içeriyordu.  

Derhal kararname metnini oluşturup, Daire içi prosedürü bizzat tamamlayarak 
Kararnamenin orijinal nüshasını Bakanların imzalarını almak için özel bir kurye ile 
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ilgili Bakanlıklara gönderdim. Özel bir durum olduğu için birkaç saat içinde 
Ankara’da bulunan Bakanların tümünün imzaları tamamlanmış oldu. 

Ardından dönemin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel’in imzası elden alındı 
ve dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal’ın imzası alınmak üzere gene özel 
kurye ile Çankaya Köşkü’ne gönderilerek imza işlemleri tamamlandı. 

Kararname geldikten sonra bir nüshası İçişleri Bakanlığı’na bir nüshası da 
Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlık Basımevine elden gönderildi. 

Benim için özel bir anlamı olan bu hizmeti yerine getirmek, kimseye nasip 
olmayacak bir onur vesilesi olarak yaşamım boyunca unutamayacağım olaylar 
arasında yerini aldı. 

Bu konunun detaylarının yer aldığı “Cesimi Küfrevi’nin Ardından” adlı 
kitap hazırlanmış olup, basım aşamasına gelmiş bulunmaktadır. 

 
BAŞBAKANLIK KANUNLAR KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05.12.1992 

TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI (NALBANTOĞLU, 2012). 
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CESİMİ KÜFREVİ’NİN GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA EDEN OĞLU ÖMER 

BESİM 

ÖMER BESİM KÜFREVİ 

1952 Yılında Bitlis’te doğdu, ilköğrenimini Kazımpaşa İlkokulunda 
tamamladı. Orta Okulu ve Liseyi İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesi’nde okudu. 

İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Bölümünü bitirdi. 
1977 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde Yüksek Lisans yaptı. 1979 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 

İtalya Perugia Üniversitesi’nde ve Fransa Strasbourg Üniversitesi’nde 
sertifika programı okudu. 1980 yılında İstanbul Barosu Avukatlık stajını 
tamamladı. Ardından iş yaşamına atıldı. 

1992-2000 yılları arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı, 1980-1990 yılları arası Türkiye Giyim Sanayicileri 
Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 

1984-1990 yılları arası İstanbul Saint Benoit’liler Derneği Başkanlığı yaptı. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kurucu Üyesi ve Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeliği 
yaptı. GSD Eğitim Vakfı kurucu üyesi ve Mütevelli Heyet üyesi, Ahlat Kültür 
Sanat ve Çevre Vakfı Onur Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 
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Evli ve üç çocuk babası olan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, 
Farsça dillerini bilen Ömer Besim Küfrevi 2000 yılında vefat etmiş, kabri İstanbul 
Karacaahmet Kabristanında bulunmaktadır. 

GELİŞEN İLİŞKİLER 

İlkokulu Ahlat Ergezen İlkokulunda, Orta okulu ise Ahlat ortaokulunda 
bitirmiştim. Liseye devam etmek istiyordum, ancak Ahlat’ta henüz lise 
açılmamıştı. Çevre illerde bulunan liselerden birini tercih etmem gerekiyordu. 
Babam tercihini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’nden yana kullanmış ve kaydımı 
yaptırmıştı. 

Bir gün Diyarbakır Ulu Cami’nin önünde Cesim Bey’in 13 AC 065 plakalı 
üstü beyaz yeşil pikabını gördüm. Heyecanla yaklaştım, içinde kimsecikler yoktu, 
geleceğinden emin olduğum için bir süre bekledim. Nihayet geldi, benim orada 
beklediğimi görünce şaşırdı, Burada lisede okuduğumu söyledim, çok sevindi, 
sarılıp elini öptüm. Davranışımdan etkilenmiş olmalı ki, cebime hatırı sayılır bir 
miktar para sıkıştırdı. Bana büyük bir kentte yalnız yaşadığım için bazı nasihatlerde 
bulundu, elini öpüp uğurladım. 

Ertesi sene öğrenimime Bitlis Lisesi’nde devam ediyordum. Zaman zaman 
İnönü Mahallesi’ndeki “Küfrevi Dergâhı”nı ziyaret ediyor, elini öpüyor, 
nasihatlerini alıyordum. Bir gün Bitlis Belediye binasının önünde karşılaştık, 
benim durumumla ilgili bazı sorular sordu, yanıtlarımdan tatmin olmamış ki bana: 

“Uygun bir zamanda eve gel seninle konuşacaklarım var” dedi. 

Bulduğum ilk fırsatta evin yolunu tuttum, beni her zaman olduğu gibi güler 
yüzle karşıladı ve “beni takip et” diyerek, o önde, ben arkada evlerinin bitişiğinde, 
bahçe içindeki boş eve gittik ve bana; 

-Yanına bir arkadaşını da al ve eşyalarınızı hemen yarın buraya taşıyın, 
bundan sonra burada kalacaksınız. Bu öneri benim ve yakın arkadaşım Tahsin 
Yaşar Öztürk için hesapta olmayan büyük bir ödül gibiydi. Bitlis’te Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Öğrenci Yurdu açılıncaya kadar orada oturduk. Hemen her akşam 
bitişikteki evlerinden gönderdikleri yemeklerle konforlu bir öğrencilik dönemi 
geçirmeye başlamıştık. 

Bitlis Lisesinden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için üniversite 
sınavlarına hazırlanıyor, bir yandan da Ernis Öğretmen Okulu bitirme sınavlarına 
giriyordum. 

Sınav için Erciş’te bulunduğum bir gün caddenin birinde 13 AC 65 plakalı 
yeşil pikabı gördüm.   



Bitlis’in Sosyal Yaşamının Gelişmesinde Cesimi Küfrevi Etkisi 

493 

Usulca yaklaştım, çevresi insanlar tarafından sarılmıştı, o konuşuyor herkes 
huşu içinde onu dinliyordu. Bir süre bekledikten sonra beni gördü, hemen eliyle 
işaret ederek beni yanına çağırdı, yanındaki bir tabureye beni oturttu. Sözünü 
bitirdikten sonra bana döndü ve Ercişte niye bulunduğumu sordu, kısaca anlattım. 
Benim beklememi söyledi ve kaldığı yerden sohbetine devam etti. 

Bir süre sonra çevresindeki insanlarla vedalaştı, beraberinde gelen insanlarla 
yeşil pikaba doğru yürüdük, arabaya bindikten sonra beni de yanındaki koltuğa 
oturttu ve yola çıktık. Kısa bir süre sonra Ernis Öğretmen Okulu’nun önündeydik. 
Pikaptan inip Okul Müdürü’nün Makamına doğru merdivenleri çıkıp odaya girdik. 
Okul Müdürü Ahmet Gazioğlu bizi ayakta karşıladı, ikramlarda bulundu. 

Okul Müdürüne beni tanıştırdı ve yardımını esirgememesini rica etti, oradan 
çıkıp vedalaştıktan sonra yanındaki insanlarla birlikte pikaba binip Muradiye’ye 
doğru hareket ettiler. 

Yüksek öğrenimimi tamamlamak için Ankara’ya gelmiştim.  Kızılay Ataç 
Sokaktaki Van Öğrenci Yurdu’nda kalıyordum. Bir süre iş aradıktan sonra 
Başbakanlık Merkez Teşkilatında memur olarak göreve başlamıştım. Bir şekilde 
benim burada görev yaptığımdan haberdar olmuştu. Hiç ummadığım bir gün 
ziyarete gelmiş, bana ve birlikte çalıştığım arkadaşlarıma hediyeler getirmişti.  

O günden sonrayolu her Ankara’ya düştüğünde mutlaka beni ziyarete geldi, 
ben de elimden geldiğince iadei ziyarette bulunmayı ihmal etmedim. Zamanla bu 
ilişkimiz daha da güçleniyordu, fırsat buldukça İstanbul’a gidip Üsküdar’daki 
evlerinde Aileyi ziyaret ediyordum. Ailenin diğer bireyleri ile de aramızda sıkı bir 
ilişki ortamı doğmuştu. 

Bu olumlu ilişkilerin sonucu bana Küfrevi Ailesi’nin damadı olma onurunu 
bahşetmişti. 

SOSYAL SORUMLULUK 

Sosyal yaşamın temel ögelerini oluşturan konu başlıkları genel bir çerçeve 
içinde aşağıdaki biçimde sıralanabilir. 

1-Doğum, Sünnet. Kirvelik 
2-Eğitim, Okul, Öğretmen 
3-Asker Uğurlama, Terhis  
4-Kız İsteme, Nişan, Düğün Törenleri 
5-Küskünleri Barıştırma 
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6-Sağlık Sorunları, Doktor ve İlaç Temini 
7-Ailevi Meseleler 
8-Ticari Anlaşmazlıklar 
9-Dini Konular 
10-Hac ve Umre Ziyaretleri 
11-Geçim Derdi Ekonomik Sıkıntılar 
12-Cenaze ve Taziye Ziyaretleri 
13-Küfrevi Türbesi Ziyaretçilerinin Ağırlanması, Uğurlanması. 

Cesimi Küfrevi bu hizmetleri yerine getirirken kendinden öncekilere göre 
daha şanslıydı. Çünkü yeni Cumhuriyetin olanaklarından yararlanıyordu. 

Ataları at ya da katır sırtında bu tür görevleri icra ederken onun ilk yıllarda bir 
jeep marka aracı ve daha sonraları 10 kişilik yeşil bir pikabı vardı. 

Öte yandan iletişim aracı olarak artık telefon kullanıyordu.  

Cesimi Küfrevi, çok gezen mi bilir, çok okuyan mı terazisinin çok gezen 
kefesinde olmayı tercih edenlerdendi. 

Bu yüzden başta komşu ülkelerimiz olmak üzere pek çok ülkeye gitmiş, 
buralarla ilgili gözlemlerini sevenleri ile paylaşmaktan zevk duyardı. 

Çok sevdiği ülkesi ve memleketinin de gelişmiş ülkeler gibi zengin, bakımlı, 
temiz ve güçlü olmasını arzu ettiğini her fırsatta dile getirirdi. 

Ataları sadece İran ve Rusya ülkelerini ziyaret etmişken Cesimi Küfrevi başta 
komşu ülkeler olmak üzere pek çok ülkeyi gezmiş, sohbetlerinde o günün koşulları 
içinde Almanya’nın teknolojik üstünlüğünden, İngiltere’nin köklü geçmişinden, 
Fransa’nın güzelliğinden, İsviçre’nin temizliğinden, İran’ın ihtişamından, 
Arabistan’ın kutsiyetinden,  Mısır’ın tarihi derinliğinden söz eder, Ülkesinin ve 
memleketinin de gelişmiş ülkeler arasında yer alması için herkesin elini taşın altına 
koyması gerektiğini özellikle belirtirdi. 

Örneğin bir köyde Küfrevi Türbesine gönül vermiş biri mi öldü hemen yanına 
bir iki güvendiği kişiyi alır ve o kişinin öldüğü köyün yolunu tutardı. 

Cenazenin olduğu eve asla eli boş gitmez, en yakın bir yerden 50 kiloluk bir 
şeker çuvalı alıp öyle başsağlığı ziyaretini gerçekleştirirdi. 
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KÜFREVİ AİLESİNİN YENİ KUŞAK BİREYLERİ NESİM SELİM, CESİM 

MELİH, EMRE BERK VE MEHMET SEFA 

Bir eczacı kadar ilaçtan anlardı. Hangi hastalık için hangi ilacın kullanıldığını 
bilirdi. Gittiği ülkelerden aldığı ilaçları, hiçbir ayırım gözetmeksizin hasta 
vatandaşlara dağıtırdı. 

Türkiye’de olmayan birçok ilacı onun ecza dolabında bulmak mümkündü. 

Küfrevi Türbesi’ni ziyaret için gelenlerin karşılanması, ağırlanması yeme ve 
yatma ihtiyaçlarının sağlanması başlı başına önemli bir konuydu. Uzak yerlerden, 
uzak memleketlerden, başka ülkelerden gelen yorgun, argın insanları konuk etmek, 
onlara dini konular, sağlıklı yaşam, eğitim öğretim, birlik ve beraberlik, memleket 
ve millet sevgisi gibi temel konularda açıklamalarda bulunmak, ayrılırken eli boş 
göndermemek için ellerine bir armağan tutuşturarak uğurlamak onun en çok haz 
duyduğu bir tavırdı. 

Küfrevi Dergahı’nın kapısı her mevki, makam sahibine, her statüden insana 
açık olduğu için gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen yaşlı, genç, çocuk, 
kadın, erkek, asker, bürokrat, vali, milletvekili kimi zaman bir bakan, öğrenci, 
esnaf gibi insanların statülerine uygun olarak bir hediye ile ağırlanırdı. 

Cesimi Küfrevi’nin ilgi alanına giren şeylerden birisi de “kalem”di. Yurt 
dışına çıktığı zaman bol miktarda çeşit çeşit kalemlerle dönerdi. Bu kalemleri 
insanların okuma yazma ile olan ilgilerine göre eşe, dosta, arkadaşa hemen herkese 
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dağıtırdı. Benim yazı ile biraz yakın ilgim olduğu için o da bundan hoşlandığı için 
bana getirdiği kalemlerin sayısını hatırlamıyorum. 

YENİ KUŞAK KÜFREVİ AİLESİ 

Cesimi Küfrevi’nin Bitlis’in köklü ailelerinden Güneylerin kızı Naciye Hanım 
ile evliliğinden üçü kız, üçü erkek olmak üzere altı çocuğu ve bunlardan 13 torunu 
dünyaya geldi. Çocuklarının sosyal durumları şu şekildedir: 

a. Semiha Hanım: Dr. Cemil Kazancı ile evli olan Semiha Hanımdan Cem 
adında bir erkek ve Ceyda adında bir kız torunu oldu. 

b. Seniye Hanım: Başbakanlık Mevzuat Dairesi Başkanlığı görevinde 
bulunan İlhami Nalbantoğlu ile evli olan Seniye Hanım’dan Esra İlsen ile 
Mısra Selin adında iki kız torunu oldu. 

c. Ömer Besim: Ülkü Hanım ile evli olan, hukuk eğitimi alan ve İstanbul 
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Ömer Besim’den 
İpek, Nesim Selim ve Sedef adlarında üç torunu oldu. 

d. Asuman Hanım: Ahmet Okumuş ile evli olan Asuman Hanım’dan Sinan 
adlı ve Armağan adlı iki erkek torunu oldu. 

e. Mustafa Kamil: Ayşe Hanım ile evli olan Fransız edebiyatı eğitimi alan, 
ticaretle uğraşan Mustafa Kamilden, Sena adında bir kız, Mehmet Sefa 
adında bir erkek torunu oldu. 

f. Zülküf: Melek Hanım ile evli olan, jeofizik mühendisi olan Zülküfden 
Melih Cesim ve Emre Berk adında iki erkek torunu oldu. 

SONUÇ 
1925 Yılında Bitlis’te doğan, 1953 yılında babası Nesim Küfrevi’nin ebedi 

âleme intikal etmesi üzerine daha 28 yaşında iken “Küfrevi Dergâhı”nın başına 
geçen Cesimi Küfrevi, 40 yıla yakın bir süre bu kutsal görevi, gelenek, görenek, 
İslam dininin emrettiği kurallar çerçevesinde ve başarılı bir biçimde yerine getirme 
çabası içinde oldu. 

Bu Dergâha bağlı olan insanların, dertlerine ortak, yaralarının sarılmasına 
pansuman, acılarının paylaşımına ilaç, birlik ve bütünlüklerinin korunmasına 
rehber, ufuklarının açılmasına kılavuz olarak insanların gönüllerinde taht kurdu. 

Devlete olan bağlılığı, her durumda ve her zaman Devlet’ten yana tavır 
alması, Devlet yönetiminde bulunan üst kademedeki şahsiyetlerle sürekli ilişki 
içinde bulunması, Ankara’ya her gelişinde, hangi görüş ve düşünce içinde 
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olduklarını ayırt etmeden dönemin Başbakanları ve Bakanlarını ziyaret etmeyi 
gelenek hâline getirmesi. 

Güler yüzü, hoş sohbeti, pratik zekâsı, özellikle çocuklara olan sevgisi, insana 
olan saygısı, dünya görüşü ile atalarından aldığı kutsal görevi daha geniş kitlelere, 
daha uzak mesafelere taşıyarak, görevini hakkıyla yapmış olmanın huzuru içinde, 
gözü arkada kalmadan, bilerek ve isteyerek, Yaradanına ve Naciye Hanımına 
kavuşmak üzere ebedi âleme yürüdüğünde takvimler 1992 yılının Kasım ayının 
21’ini gösteriyordu. 
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DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE KÜRT 
MESELESİ 

İbrahim Onur Bakırcıoğlu - Süleyman Sefer 

Öz 
Cumhuriyet, kuruluş aşamasında elde ettiği pek çok kurum ve değeri Osmanlı 

Devleti’nden devralmıştır. Kürt meselesi de bu miraslardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde etkisini ziyadesiyle gösteren ve günümüze 
kadar önemini sürdüren Kürt meselesi, Demokrat Partili yıllarda da başat konulardan biri 
olma özelliğini taşımıştır. Demokrat Parti gerek muhalefetteyken gerek iktidardayken bu 
konu üzerinde fazlasıyla durmuş, sürekli biçimde Meclis gündeminde tutmuştur.  

Demokrat Parti’nin siyaset sahnesine girmesiyle beraber, Türkiye’deki siyaset 
anlayışı kökten bir değişime uğramış; halk nazarında “ulaşılamaz” duran siyaset adamı 
profili, yerini çarığını giyip tarlaya inen, halka karışan “bizden biri” anlayışına bırakmıştır. 
Hem dönemin iktidar partisi hem de halkın ta kendisi tarafından alışılagelmedik duran bu 
yaklaşım, çok partili yılların en önemli getirilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu kazanım, tüm ülkede olduğu gibi Kürt halkının yaşadığı bölgelerde de hissedilmiş ve 
belli sonuçlar doğurmuştur. 

Cumhuriyet Dönemi’nin birçok açıdan en önemli yılları arasında kabul gören 
Demokrat Parti Dönemi, Kürt meselesi açısından da kendine has özellikler içermektedir. 
Görülmektedir ki DP öncesi yaşanan tek partili yıllarda uygulanan Kürt politikasına 
duyulan tepki, yeni partiye iktidar yolunu açmıştır ve yine görülmektedir ki DP iktidarını 
sonlandıran 27 Mayıs İhtilali’nin gerçekleşme nedenleri arasında ordunun, DP iktidarının 
uyguladığı Kürt politikasından duyduğu hoşnutsuzluk da yatmaktadır.  

Bu çalışmayla amaçlanan; DP’nin ortaya çıkışından, 1960 Darbesi ile indirilişine 
uzanan süreçte Kürt meselesinin gelişim aşamasını incelemektir. Dersim İsyanı’ndan sonra 
başlayan ve DP kurulana dek süren “Sessizlik Yılları”, bu yılları sonlandıran “Muğlalı Olayı”, 
yeni iktidarın ilk yıllarında yeşeren özgürlük ortamıyla hareketlenen ve gitgide radikalleşen 
Kürtçü anlayış ve ihtilalden hemen önce yaşanan “49’lar Olayı” ile ihtilal sonrasında yaşanan 
“55’ler Olayı” çalışmada ele alınan yıllarda yaşanan en önemli gelişmeler olarak göze 
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çarpmaktadır. Bu anlamda bir literatür taraması gerçekleştirilmiş ve pek çok bilimsel 
kaynaktan yararlanılarak ortaya derleme bir çalışma çıkarılmıştır. DP’nin Kürt meselesi 
özelinde tek parti döneminden ne devraldığı ve 1960’lı yıllara nasıl bir miras bıraktığı 
çalışmanın çıkış noktasıdır ve tarihi sürecin özetlenmesiyle bu sorunun cevabı aranmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti, Kürtler, Kürt Meselesi  

THE KURDISH ISSUE IN THE PERIOD OF THE DEMOKRAT PARTY  
Abstract 

The Republic inherited many institutions and values from the Ottoman Empire, which 
it acquired during its establishment. The Kurdish issue is one of these legacies. The Kurdish 
issue, which showed its influence in the Early Republican Period and continues its 
importance until today, has also been one of the dominant issues in the years of the 
Demokrat Party. The Demokrat Party, both in opposition and in power, has focused on this 
issue and kept it on the agenda of the Parliament. 

With the entry of the Demokrat Party into the political scene, the understanding of politics 
in Turkey has undergone a radical change; The profile of the politician, who was "inaccessible" 
in the eyes of the public, left its place to the understanding of "one of us" who put on his sandals 
and went down to the field and mingled with the people. This approach, which seems unusual 
both by the ruling party of the period and by the people themselves, is one of the most important 
benefits of the multi-party years. This gain was felt in the regions where the Kurdish people live, 
as in the whole country, and had certain consequences. 

The Demokrat Party Period, which was accepted as one of the most important years 
of the Republican Period in many respects, also includes its own characteristics in terms of 
the Kurdish issue. It is seen that the reaction to the Kurdish policy implemented in the one-
party years before the DP paved the way for the new party to power, and it is also seen that 
the army's dissatisfaction with the Kurdish policy implemented by the DP government is 
among the reasons for the 27 May Revolution, which ended the DP government. 

The aim of this study; The aim is to examine the developmental stage of the Kurdish 
issue in the process from the emergence of the DP to its overthrow with the 1960 coup. The 
“Years of Silence” that started after the Dersim Revolt and lasted until the DP was founded, 
the “Muğlalı Incident” that ended these years, the Kurdish understanding that became more 
and more radical with the atmosphere of freedom that flourished in the first years of the 
new power, and the revolution with the “49s Incident” that took place just before the 
revolution. The "55's Incident", which took place in the aftermath, stands out as the most 
important developments in the years covered in the study. In this sense, a literature review 
was carried out and a compilation study was made by using many scientific sources. The 
starting point of the study is what the DP inherited from the single-party period in the 
Kurdish issue and what kind of legacy it left to the 1960s, and the answer to this question 
was sought by summarizing the historical process. 

Keywords: Demokrat Party, Kurds, Kurdish Issue 
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1. GİRİŞ 
Osmanlı Devleti Dönemi’ndeki başlangıcı Tanzimat yılları olarak kabul 

edilen Kürt meselesi, Osmanlı’nın son yıllarında ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
etkisini artırarak sürdürmüş; 1938 yılına gelene dek, ülke gündeminin en önemli 
meselelerinden biri olma özelliğini korumuştur. Mesele, 1938-1946 yılları arasında 
bir durgunluk sürecine girmiş ve 1943 yılında yaşanan Muğlalı Olayı haricinde 
bölgede bir sessizlik dönemi hâkim olmuştur.  

Demokrat Parti, tam da bu sessizlik yıllarının sonunda, CHP’de baş gösteren 
parti içi muhalefetin bir dışavurumu olarak ortaya çıkmıştır. DP’nin kurulması, 
Türk siyasi tarihinin kaderini değiştirmiş; çok partili hayata geçilmesiyle beraber 
siyaset anlayışı hızlı ve keskin bir değişime uğramıştır. Yeni devletin coğrafi 
anlamda tam ortasında olan ancak sade vatandaşın gözünde ulaşılmaz duran 
“Ankara” tabusu DP ile yıkılmaya başlamıştır. Siyasi iklimdeki bu değişim, kısa 
süre içinde Kürt halkının yoğunlukla yaşadığı Doğu illerinde de etkisini göstermiş, 
halkın DP’ye olan ilgisini artırmıştır.  

DP, gerek muhalefet sıralarındayken gerek 1950’de iktidarı devraldıktan 
sonra Kürt halkının istekleri ve problemleri üzerinde özel olarak durmuş, bu 
hareketiyle beraber de bölge halkının takdir ve teveccühünü toplamayı başarmıştır. 
Hem ekonomik hem de demokratik anlamda iyi giden yıllar boyunca Kürtler, 
siyaseten olumlu bulunan neredeyse tüm kavramlarla DP’yi bir tutmuşlardır. 
Ancak Mayıs 1954 seçimlerinde gücünün zirvesine çıkan DP, sonrasında ortaya 
koyduğu yönetimle beraber önce soru işaretlerine neden olmuş sonrasında ise halk 
ile kopuş süreci baş göstermiştir.  

DP’nin iktidarının ilk yıllarında oluşan özgürlük ortamıyla beraber pek çok 
görüş ve bu görüşleri destekleyen dernekler ortaya çıkmıştır. Bu görüşler, 
1950’lerin ikinci yarısında ülkede işlerin kötüye gitmesiyle beraber ses 
yükseltmişler, radikalleşmeye başlamışlar ve iktidarla ters düşmüşlerdir. Konumuz 
özelinde dönemin yükselen görüşlerden birisi de Kürtçülük görüşüdür. Dönemin 
Kürt aydınları ve büyükşehirlerde yaşayan eğitimli genç Kürtler tarafından 
desteklenen görüş, ülke dışındaki hareketlerden de etkilenerek zaman içinde iyice 
keskinleşmiştir. Bunun yanında her kulvarda yükselen eleştiriler karşısında DP 
iktidarının da sert tutumunu gitgide artırması, o yılların Kürt meselesine dair en 
önemli olayı olan “49’lar Olayı”nın gerçekleşmesinin önünü açmıştır.  

49’lar Olayı yaşandıktan yalnızca birkaç ay sonra DP iktidarı yine bir Mayıs 
günü, Çankaya’ya yürüyen tanklar neticesinde son bulmuştur. Bugün, 1960 
Darbesi’nin nedenleri sıralandığında DP’nin Kürt meselesine dair tutumu da 
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listedeki yerini almaktadır. Bu nedendendir ki “DP Dönemi’nde Kürt Meselesi” 
konusu araştırmaya değer bulunmuş, ortaya tarihsel derleme olarak 
değerlendirilebilecek bir çalışma konmuştur. Amaç, konu özelinde Cumhuriyet’in 
erken yıllarına nazaran daha az araştırıldığı görülen DP Dönemi’nin bu olgu 
açısından önemini irdelemek ve ortaya koymaktır. Çalışmada; konu hakkında 
önceki yıllarda kaleme alınmış lisansüstü tezlerden, makalelerden, köşe 
yazılarından ve kitaplardan yararlanılmış, bununla beraber resmi kaynaklardan da 
(tbmm.gov.tr, ysk.gov.tr) istifade edilen noktalar olmuştur. Çalışmanın incelediği 
tarih aralığı 1938-1960 arası yıllardır.   

Çalışmaya, DP’nin kuruluşunun hemen öncesindeki dönem olan “sessizlik 
yılları” incelenerek başlanmış ve DP’nin kuruluş sürecinden bahsedilerek devam 
edilmiştir.  

1946-1950 arasındaki süreç, “DP’nin Muhalefet Yılları” başlığı altında 
incelenmiş; DP ile Kürtler arasındaki ilişkinin gelişimi ifade edilmiştir. 

Bir sonraki ana başlıkta ise DP’nin 1950 yılında başlayan iktidarında Kürt 
meselesine yaklaşımı ele alınmış, DP iktidarı döneminde yaşanan Kürt meselesine 
dair en önemli olay olarak kabul edilen 49’lar Olayı, bu mühim durumu göz 
önünde bulundurularak ayrı bir alt başlık altında araştırma konusu yapılmıştır. 
Çalışma, 27 Mayıs 1960 Darbesi ile DP’nin iktidardan indirilişine de değinerek son 
bulmuştur.  

2. DP’NİN KURULUŞU VE MUHALEFET YILLARI 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında art arda patlak veren irili ufaklı Kürt isyanları, 

yeni devlete büyük zorluklar yaşatmıştır. Ancak Şeyh Sait İsyanı, Ağrı İsyan(lar)ı 
ve bölgedeki son büyük isyan olan Dersim İsyanı’nın da bastırılmasıyla birlikte 
bölgeye bir sükûnet havası hâkim olmuştur. DP’nin kuruluşu da bu “sessizlik 
yılları”nın sonuna denk gelmektedir.  

1938-1946 arasındaki dönem, pek çok araştırmacı tarafından yukarıda da 
bahsedildiği şekilde “sessizlik yılları” olarak adlandırılmaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı’nın getirmiş olduğu ağır yük ve daha önceki yıllarda askerî tedbirler ile 
bastırılan isyanların bölge halkının kafasında yer edinmiş olması sessizlik yıllarının 
temelinde yatan ana nedenler olarak gösterilmektedir (İnanç, 2018: 55).  

Sessizlik yılları içinde yaşanan ve ulusal çapta ses getiren en önemli olay 
tarihte “Muğlalı Olayı” ya da “33 Kurşun” adıyla bilinen hadisedir. Van’ın Özalp 
ilçesinde meydana gelen bu olayın gelişimine dair farklı iki rapor mevcuttur. Olay, 
resmi kaynaklarda raporlanan hâliyle Türkiye-İran sınırında gerçekleşen kaçakçılık 
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girişimine jandarmanın müdahale etmesi ve çıkan çatışmada 33 kaçakçının hayatını 
kaybetmesi şeklinde gerçekleşmiştir (Çift, 2018: 43). Demokrat Parti’nin 
raporlaştırdığı ve bölge halkının daha çok inandığı hâliyle ise olay, Kürt 
topluluklarından birinin sınırı geçerek Türk istihbaratı için çalışan Milan aşiretinin 
reisi Mısto’nun hayvanlarını çalması ve Mısto’nun olayın farkına vardıktan sonra 
adamlarını toplayarak Özalp’e gelip köylünün hayvanlarına el koyarak sınırı tekrar 
geçmesi ile başlamıştır. O güne kadar sınırın ticaret amaçlı geçilmesine izin veren 
asker ve bölge yetkilileri, bu seferki geçişi bir hakaret olarak kabul etmiş ve alınan 
karar doğrultusunda olayla ilgisi olduğu düşünülen 40 kişi gözaltına alınmıştır. 
Ancak mahkeme, gözaltındaki 40 kişiden 5’inin tutuklanmasına karar verip geri 
kalanları salıverince Bölge Komutanı Mustafa Muğlalı, hukukun gereğini 
yapmadığını düşünerek salıverilen kişilerden 33’ünü evinden aldırmış ve Sefo 
Deresi mevkiine getirtmiştir. Noktaya getirilen bir köylü kadın hariç geriye kalan 
32 köylü bu noktada hayatını kaybetmiştir. Yıllar sonra Ahmet Arif tarafından 
kaleme alınan “33 Kurşun” şiiri, bu olayı sanat tarihimize taşıyan bir eserdir 
(Akyol, Hürriyet gazetesi, 09.11.2011).  

Yukarıda da bahsedildiği üzere 1938 sonrasında Kürt meselesi, Muğlalı Olayı 
haricinde uykuya dalmışçasına sessizliğe gömülmüştür. Bu durum, artık meselenin 
sona erdiği şeklinde yapılan değerlendirmeleri beraberinde getirse de özellikle 
1950’li yılların ikinci yarısında işin pek de öyle olmadığı net biçimde görülecektir.       

2.1. DP’nin Kuruluşu  
Türkiye Cumhuriyeti’nin çok partili hayat yolunda dördüncü denemesi olan 

Demokrat Parti, 1945 yılında CHP içinde yükselen eleştiri seslerinin bir neticesidir. 
21 Mayıs 1945 günü Meclis’te yapılan bütçe görüşmelerinde Adnan Menderes, 
Feridun Fikri Düşünsel, Hikmet Bayur, Emin Sazak gibi isimler kürsüye 
çıktıklarında partilerine karşı sert eleştirilerde bulunmuşlardır ve bu eleştiriler 
kürsüde kalmamış bütçe oylamasında çıkan 5 ret oyu ile oylamaya da yansımıştır 
(Eroğul, 2017: 11). Yükselen bu eleştiri dalgası, ekonominin kötüye gidişi ve 
halkın iktidardan yakınıyor oluşu ile dinmek bir yana zaman içinde daha da 
büyüyerek bir kopuşu tetiklemiş ve Türkiye siyaseti için yeni bir dönemi 
getirmiştir (Keyder, 2017: 141). 

CHP içinde gerilimin yükseldiği esas mesele Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
olmuştur. Az toprak sahibi veya topraksız olan köylüye dağıtılmak üzere belli bir 
dönümün üzerindeki arazinin kamulaştırılmasını öngören bu yasaya karşı 
çıkanların başında Aydın’ın toprak sahibi ailelerinden birisinin üyesi olan partinin 
genç simalarından Adnan Menderes gelmiştir. Bir süre sonra Menderes’le beraber 
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Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuad Köprülü’nün imzalarını taşıyan ve siyasi 
tarihimize “Dörtlü Takrir” olarak geçen parti grubuna sunulan önergeyle beraber 
bu isimler bir yol ayrımına girmişlerdir. Girdikleri yeni yol ise 7 Ocak 1946 günü 
Demokrat Parti adıyla Türk siyasetindeki yerini almıştır (Akşin, 2018: 243; Birand 
vd., 2016: 29-30). 

Demokrat Parti, çevrenin merkeze karşı yükselen sesi konumundaydı. Artık 
devir değişmişti ve sade vatandaş, DP ile birlikte siyasetin orta yerine 
konumlanmıştı. Halkın DP’ye olan ilgisi daha ilk günlerden gözle görülür bir hâl 
alınca bunun farkında olan iktidar partisi, tam da o günlerde bir baskın seçim kararı 
almıştı. DP, kurulmasının üzerinden henüz 6 ay geçmişken ilk ciddi sandık sınavını 
vermeye hazırlanıyordu. 

2.2. DP’nin Muhalefet Yılları 
1946 Mayıs’ındaki yerel seçimleri boykot ederek gövde gösterisi yapan DP, 

Temmuz 1946 genel seçiminde oy pusulasındaki yerini almıştır. Seçim günü, 
partinin Ankara Sümer Sokak’taki merkezine Türkiye’nin neredeyse her yerinden 
seçime şaibe karıştığına dair haberler yağsa da ve Temmuz 1946 seçimi Türk siyasi 
tarihine “gizli oy, açık sayım” uygulamasının kullanıldığı seçimler olarak geçse de 
günün sonunda DP, Meclis sıralarından 62 koltuk kazanmayı başarmıştır ve 
Meclis’teki muhalefet sıraları böylece oluşmuştur (32. Gün Arşivi, Demirkırat 
Belgeseli: Dövüş). 

Kürt halkının yoğunlukla yaşadığı Doğu illerinin 1946 seçimlerindeki tercihi 
CHP’den yana olmuştur (TBMM Albümü, 1920-2010, Cilt 1). Bölgedeki tüm 
vekillikleri kazanarak tulum çıkaran CHP’nin bu başarısının ardında o yıllarda 
uygulanan seçim sisteminin payı büyüktür. Bununla beraber seçim gecesi bölgeden 
gelen sandık başında baskı yapıldığı haberleri de bu durumun nedenleri arasında 
gösterilebilir. Ancak bu duruma rağmen çok partili hayata geçişin olumlu 
emarelerinden biri, daha ilk seçimde kendisini bölge nezdinde göstermiş ve tek 
parti döneminin aksine bu sefer Doğu illerinden seçilen mebuslar genelde bölgede 
doğmuş, büyümüş ve tanınmış isimler arasından seçilmiştir.   

DP’nin parti programı, Kürt meselesine dair herhangi bir ibare içermiyordu ve 
Kürt halkı, başlangıçta yeni partiye karşı nasıl bir tavır takınacağı konusunda 
kararsız görünüyordu. Ancak hem parti programındaki liberal ve demokrat esintiler 
hem de DP’li isimlerin kısa süre içinde halkın arasına karışmak adına bulundukları 
girişimler, halkın ve konumuz özelinde Kürt halkının ilgisini partiye yöneltmiştir 
(Eroğul, 2013: 17; Eryılmaz, 2017: 159-160). Yine o yıllarda DP’nin kaptan 
köşkündeki isim Celal Bayar’ın, milliyetçilik anlayışını ülkenin tüm 
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vatandaşlarının ortak kültür ve ülküsüne dayandıran açıklaması da Kürtler 
nazarında memnuniyetle karşılanmıştır (Heper, 2010: 190). 

Çevreden merkeze doğru siyaset anlayışı, halk tarafından kısa zamanda 
benimsenmiştir. Bununla beraber DP, muhalefet koltuğundayken ortaya koyduğu 
iki ayrı girişimiyle de Kürt halkının desteğini iyiden iyiye arkasına almayı 
başarmıştır. Mevzubahis meselelerden ilki 1947 yılında çıkarılan ve önceki yıllarda 
iskân kanunları nedeniyle topraklarından ayrılmış olan vatandaşların yörelerine 
dönmelerini sağlayan kanundur. Çıkarılan kanun ile topraklarına dönen isimlerden 
bazıları, ilerleyen yıllarda Meclis’te DP’nin mebusları olarak yerlerini almışlardır. 
DP’nin bölge halkının takdirini topladığı ikinci mesele ise “sessizlik yılları”nda 
yaşanan Muğlalı Olayı’nı 1948 yılında Meclis gündemine taşıması olmuştur. DP 
Eskişehir Mebusu İsmail Hakkı Çevik’in sorusuyla başlayan süreçte konunun 
araştırılması için Meclis’te bir komisyon kurulmuş ve yapılan inceleme ve 
yargılama neticesinde Mustafa Muğlalı idam cezasına çarptırılmış; idam cezası ise 
yaş haddinden dolayı 20 yıl hapse çevrilmiştir. Mustafa Muğlalı, 1951 yılında vefat 
etse de DP, 1950’li yıllar boyunca her seçim öncesi dosyayı tekrar Meclis 
gündemine taşımıştır (Çal, 2014: 10; Çift, 2018: 44). 

1940’li yılların ikinci yarısında Kürt meselesi özelinde bunlar yaşanırken artık 
bir on yılın daha sonuna gelinmişti ve 1950’li yıllar bir seçimle başlayacaktı. Seçim 
heyecanı, erkenden ülkeyi sarmıştı ve Türk siyasi tarihine geçecek Mayıs 1950 
seçimine böyle bir atmosfer içinde gidiliyordu.  

3. DP’NİN İKTİDAR YILLARI 
1950 yılının Mayıs ayı, 27 senelik bir iktidarı koltuğundan eden ve henüz 4 yıl 

önce kurulan bir partiye iktidar görevini yükleyen seçimler olarak tarihe geçmiştir. 
DP, aldığı %55,2’lik oy oranı ve kazandığı 416 sandalyeyle beraber seçimin 
mutlak galibi olmuştur. CHP ise %39,6’lık oy oranı ve kazandığı 69 sandalyeyle o 
güne kadar hiç alışık olmadığı muhalefet sıralarına geçiş yapmıştır (YSK, 1950 
Genel Seçim Sonuçları). 1946 seçiminde CHP’ye yarayan seçim sistemi, bu kez 
DP’ye avantaj sağlamış ve 14 Mayıs’ın yıllar yılı “kansız ihtilal” olarak 
adlandırılmasının önünü açan etkenlerden olmuştur (Eroğul, 2013: 71).   

1950 seçimlerinde CHP, Doğu bölgesinde %53,4 oy oranına ulaşmış ve 
bölgenin birinci partisi olma özelliğini korumuştur. DP’nin halkın arasına karıştığı 
ve bölgede teşkilatlanma çalışmalarını daha aktif yürüttüğü düşünüldüğünde bu 
durum oldukça ilginç gelebilir. Ancak CHP’nin bölge çapındaki bu başarısının 
temel nedeni, teşkilatlanmadan ziyade bölgedeki nüfuz sahibi aşiret reisleriyle 
arasını iyi tutması ve kontrolü bu şekilde sağlaması olarak gösterilebilir. 
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Görülmektedir ki DP, Doğu illerindeki zaferi için dört yıl daha beklemek 
durumunda kalmıştır (Yayman, 2016: 47; Dernek, 2014: 43). 

“Yeşil Devrim” hedefi, sandıkta gerçekleşmiştir ve DP için yeni hedef, bunun 
politikalar yoluyla da gösterilmesidir (Heper, 2018: 133). Tam da o günlerde tüm 
Türkiye, koca bir şantiye görüntüsü almıştır. Köprüler, yollar, barajlar, tarımda 
makineleşmeye yönelik atılan adımlar ülke çapında hız kazanmıştır. Bu somut 
adımların yanında DP, 1932 yılında Türkçe okunmaya başlanan ezan için de bir 
girişimde bulunmuş ve tekrar Arapça okunabilmesinin önünü açmıştır. Bu konuyu 
bir din meselesi olarak gören halk ise DP’nin hanesine bir artı daha eklemiştir 
(Eroğul, 2013: 133-134). Ezan konusunu en çok takdir eden kesimlerden biri olan 
Kürtler; bölgedeki dinsel toplulukların üzerindeki baskının azaltılması, köy 
karakollarının art arda kapatılması, halkın üzerindeki jandarma ve kaymakam 
baskısının kaldırılması ve bölgenin de ekonomik yatırımlardan payını alması 
sonucunda DP’ye iyiden iyiye yakınlık duymaya başlamıştır (Ortaylı ve 
Küçükkaya, 2018: 154-155).   

Yeni iktidarın mebusları, halkla bütünleşme noktasında kısa sürede epey yol 
katetmişlerdir ve bunda yerelliklerinin payı oldukça fazladır (Keyder, 2017: 159). 
Mebusların yanında bölgeye atanan memurlardaki değişimde zaman içinde gözle 
görülür bir hâl almıştır. 1950 sonrasında bölgeye atanan memurların etnik 
kimliklerine bakıldığında Kürt kimliğinin öncü duruma yükseldiği ve bu durumun 
halk tarafından memnuniyetle karşılandığı görülmektedir (Heper, 2010: 183). 

DP’nin kuruluşundan bu yana Kürtlerle üzerine koyarak kurduğu iletişim, 
1950’lerin ikinci yarısına yaklaştıkça sekteye uğramaya başlamıştır. Bu noktada 2 
Mayıs 1954 tarihinde yapılan seçimler bir milat olarak kabul edilebilir. Ülke 
genelinde %58,4’e, bölgede ise %52,8’e ulaşan oy oranıyla DP, 1954 seçimlerinin 
mutlak kazananıdır ve yıllar sonra Meclis’te adeta tek parti dönemini andıran bir 
koltuk dağılımına dönülmüştür (YSK, 1954 Genel Seçim Sonuçları; Yayman, 
2016: 204). 

Büyük zafer, beraberinde büyük bir değişim getirmiştir. Basına sansür, 
üniversitelere baskı, muhalefet partilerine yönelik sindirme politikası, seçimde 
DP’yi tercih etmeyen Kırşehir’in ilçe yapılması, yine aynı nedenden ötürü 
Malatya’nın bölünmesi ve Adıyaman’ın ayrılarak il yapılması, art arda yaşanan 6-7 
Eylül Olayları ve Kıbrıs bunalımı, önceki yıllarda siyasal amaç güdülerek yapılan 
plansız yatırımların bütçeye yük bindirmesi ve rastgele dağıtılan kredilerin geri 
alınamaması, beliren döviz ve mal kıtlığı ile tarımda kurak bir dönemin başlaması 
o güne kadar titizlikle kurulan her şeyi tepetaklak etmiştir (Akandere ve Semiz, 
2013: 245; 32. Gün Arşivi, Demirkırat Belgeseli: Baskı). 
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Demokrasi ve ekonomide girilen kötü süreç, halkın ve konu özelinde 
Kürtlerin DP’ye olan desteğini azaltmaya başlamıştır. Gerek eğitim nedeniyle 
gerek bölgede yaşanan yoğun işsizlik neticesinde büyükşehirlere göç eden Kürtler, 
DP’ye olan desteklerini kesmeye başlamışlar ve alternatif arayışına girişmişlerdir. 
Bu durum, Türk siyasi tarihinin ilk erken seçimi olan Ekim 1957 seçiminde sandık 
sonuçlarına da yansımıştır. Her ne kadar DP, sandıktan yine birinci parti olarak 
çıksa da CHP ile arasındaki makas daralmış hatta dönemin muhalefet partileri olan 
CHP, CMP ve HP’nin toplam oyu DP’nin üstüne çıkmıştır (YSK, 1957 Genel 
Seçim Sonuçları). 

1960’lara yaklaşırken Kürt hareketinin gitgide radikalleştiği bir gerçektir. 
Büyükşehirlerde büyüyen ve eğitim alan genç Kürtler, Musa Anter’in şiirlerini 
okuyor ve çevre ülkelerdeki Kürtlerin haberlerini kulaktan kulağa, Diyarbakır’da 
Kürtçe basılan yerel gazeteleri elden ele yayıyordu. Tam da o günlerde yerel bir 
gazete olan İleri Yurt’ta Musa Anter’in Kürtçe kaleme aldığı Kımıl şiirinin davalık 
olması, DP ile Kürtler arasındaki ipleri iyice germiştir. 1959 senesi ise konumuz 
özelinde DP dönemindeki en önemli olaya şahitlik etmiştir. 

3.1. 49’lar Olayı   
1958 yılında Irak’ta yaşanan darbe sonrası ülkesine dönen Molla Mustafa 

Barzani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adında bir parti kurmuş ve radikal Kürt 
milli hareketini tetiklemeye çalışmıştır. Türkiye’de yaşayan genç ve eğitimli 
Kürtlerin bir kısmı bu hareketten oldukça etkilenmiştir. 8 Mart 1959’da Irak’ın 
darbeci yöneticisi General Abdülkerim Kasım’a karşı bir başka general tarafından 
başlatılan ayaklanma, Barzani’nin de Kürt milislerinin Irak ordusuna destek 
vermesi sonucu kanlı bir biçimde bastırılmıştır. Bu olaya bir de yine Irak’ta 14-16 
Temmuz tarihlerinde yaşanan Kerkük Katliamı sonucunda Türkmenlerin yaşadığı 
acı eklenince Türkiye’de de karışıklık ve sokak gösterileri başlamıştır. Tüm bu 
kargaşanın arasında Musa Anter, Sait Elçi gibi önemli Kürt isimlerin de olduğu 
toplam 50 isim ivedilikle tutuklanmıştır. Bu isimlerden Avni Doğan’ın tutukluluğu 
sırasında yaşamını yitirmesi ile geriye kalanlar “49’lar”, yargılandıkları dava ise 
“49’lar Davası” olarak anılmaya başlanmıştır. Önce 1964 yılında yılında 
yargılananların beraatiyle sonuçlanan ancak Askeri Yargıtay’ın itirazı üzerine 
tekrar görülmeye başlanan ve bu sefer de zamanaşımına uğrayan dava, yıllar içinde 
Kürtçülük ideolojisinin yapı taşı hâline gelmiştir (Akkurt, 2019: 40-41).  

49’lar tutuklandıktan yaklaşık 6 ay sonra DP iktidarı, 27 Mayıs 1960 İhtilali 
neticesinde son bulmuştur. Mayıs 1950’de iktidara gelen, Mayıs 1954’te gücünün 
zirvesine ulaşan DP, yine bir Mayıs günü siyaset sahnesinden çekilmiştir. İktidarda 
kaldığı süre boyunca özellikle ekonomik anlamda atılımlara girişen DP, bu 
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girişimlerinin bir kısmında başarı yakalasa da kendinden önceki birtakım değerleri 
de zedelemiştir. İyisiyle kötüsüyle geçen Türkiye’nin her anlamda çok özel olan bu 
on yılı, görüldüğü üzere Kürt meselesi adına da bir kilometre taşı olma özelliği 
taşımaktadır. 

4. SONUÇ 
Osmanlı Devleti’nden miras olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne kalan Kürt 

meselesi, Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla beraber sahaya dökülen isyanlarla şiddetini 
artırmış ve bölgedeki son büyük isyan olan Dersim İsyanı’nın bastırılmasına dek 
gündemdeki yerini korumuştur. Dersim İsyanı’nın bastırılmasıyla beraber bölgede 
yaklaşık 8 yıl sürecek bir sükûnet dönemi başlamıştır ve bu dönem, bu ve pek çok 
çalışmada “sessizlik yılları” olarak anılmaktadır. Sessizlik yıllarının yaşanmasında, 
İkinci Dünya Savaşı’nın getirmiş olduğu kriz ortamının diğer tüm meseleleri ikinci 
plana atması ve önceki yıllarda askeri müdahaleler yoluyla bastırılan isyanların 
bölge halkının hafızasında yer edinmesi etkili iki neden olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 1946’ya kadar sürdüğü kabul edilen sessizlik yılları içinde yaşanan en 
önemli olay Özalp’te meydana gelen ve tarihe “33 Kurşun” ya da “Muğlalı Olayı” 
olarak geçen vakadır.  

Demokrat Parti’nin kuruluşu, sessizlik yıllarının sonuna denk gelmektedir. 7 
Ocak 1946 günü kurulan parti, Türk siyasi hayatının çok partili hayata geçiş 
yolundaki 4. ve en başarılı denemesidir. CHP’de parti içi muhalefet olarak büyüyen 
ve daha sonra İnönü’nün de isteği doğrultusunda parti içinde kalmayarak 
kurumsallaşan DP, daha ilk günden alışılagelmedik bir siyaset izleyeceğini 
göstermiş hem dönemin iktidar partisini hem de milletin kendisini şaşırtacak 
biçimde tüm üyeleriyle halkın arasına hızla karışmıştır. DP’nin izlediği yol 
yarattığı şaşkınlığın yanında, halk nazarında memnuniyet de doğurmuş, partinin 
Ankara Sümer Sokak’taki merkez binası neredeyse her gün halkla kucaklaşmalara 
sahne olmuştur. Siyaset sahnesinde yaşanan bu değişim ülke genelinde olumlu bir 
hava estirirken pek tabiidir ki Kürt halkı da yeni partiye karşı ılımlı bir tavır 
takınmıştır. Başlarda DP’ye karşı nasıl bir tutum izleyeceğini bilemeyen Kürtler, 
kendilerine karşı ilk adımları yeni partinin atmasıyla beraber buna karşılık vermiş 
ve DP’ye takdirini ve teveccühünü esirgememiştir. Bu durum, 1946-1950 arasında 
sahaya; 1950-1957 arasında ise sandığa yansımıştır. 

Kürt halkı, zaman içinde gelişen ilişkilerle beraber DP’yi demokrasi, 
liberalizm, eşitlik ve refah gibi kavramlarla bir tutmaya başlamıştır. Bölge halkının 
sandıktaki desteğinin yanında, dönemin önde Kürt isimleri de gerek söylemleri ve 
yazılarıyla gerek de sahada parti için gösterdikleri gayretle dikkat çekmişlerdir. Bu 
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isimlerden bazıları 1950’li yıllar boyunca DP meclis sıralarında mebus olarak da 
boy göstermişlerdir. O yıllarda hem Türkiye’de hem de bölge özelinde ekonomik 
ve demokratik anlamda bir atılım sürecine girilmiş olması ise Kürt halkı içinde 
verdikleri oyların ve gösterdikleri çabanın boşa gitmediğini inancını doğurmuş, 
DP’ye olan desteği perçinlemiştir. Bu yıllarda Kürt meselesi, Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez askerî tedbirlerle değil ekonomik yatırımlarla çözülmeye çalışılmıştır. 
Nitekim Mayıs 1954 seçimlerinde DP, bugün bile ulaşılamamış bir oy oranını 
yakalamış ve eşi benzeri olmayan bir başarının sahibi olmuştur. 

1954 seçimleri sonrası yaşanan ekonomideki dalgalanma, iktidara karşı 
eleştirilerin yükselmesine neden olmuştur. İktidar ise eleştiriler karşısında cevabını 
sert bir biçimde vermeyi tercih etmiş ve muhalefete, üniversitelere, basına karşı bir 
baskı politikası izlemeye başlamıştır. Bu durum, önceki yıllarda yaşanan özgürlük 
ortamından yararlanarak özellikle büyükşehirlerde örgütlenen Kürtçü düşüncenin 
tepkisini çekmiş; Kürt aydınlar ve eğitimli genç Kürtler, 1950’lerin başında toprağa 
atılan demokrasi tohumlarının, 1950’lerin ikinci yarısında yeşermemesinden 
şikayetçi olmuştur. Ülke içindeki karışıklık bir yana, başta Irak olmak üzere komşu 
ülkelerdeki Kürtçü hareketlerden etkilenen bu isimler, kısa süre içinde iktidarla 
karşı karşıya gelmiş ve bu yıllarda bir tutuklama dalgası başlamıştır. Bu dalga 
arasında en bilineni, günümüzde bile Kürtçülük ideolojisinin yapı taşı olarak 
görülen “49’lar Olayı”dır. DP iktidarı döneminde Kürt meselesine dair yaşanmış en 
önemli olay olarak görülen “49’lar Olayı”, yukarıda bahsi geçen gergin ortamın bir 
sonucu olarak ortaya çıkmış ve 50 Kürt aydınının tutuklanmasıyla vuku bulmuştur. 
Bu tutuklamalar gerçekleştikten yaklaşık 6 ay sonra DP iktidarı, 27 Mayıs 1960 
İhtilali ile son bulmuştur.  

27 Mayıs 1960 İhtilali, günümüzde bile oldukça konuşulan ve farklı sebeplere 
dayandırılan bir askeri darbe olma özelliği taşımaktadır. Çalışmanın bir sonucu 
olarak söylenebilir ki 1960 Darbesi’nin arkasında yatan sebeplerden biri de o 
yıllarda tekrar alevlenen Kürt meselesinden ve DP’nin bu meseleye bakış açısından 
askerin duyduğu rahatsızlıktır. Bu çıkarım, ihtilale katılmış komutanların dönem 
içindeki söylemlerinden yapılabileceği gibi darbe sonrası yaşanan “55’ler Kampı” 
olayından ve Milli Birlik Komitesi’nin hazırlamış olduğu Doğu Raporu’ndan da 
yapılabilir.  

Çalışmada, tarihten bugüne kendine has özellikleriyle anılan Kürt Meselesi, 
Türkiye’nin kendine has özelliklere sahip yılları olan DP Dönemi açısından 
incelemeye konu tutulmuştur. Bu önemli konunun, bu önemli tarih diliminde 
incelenmesinin nedeni DP Dönemi’nin mesele açısından Tek Parti Dönemi kadar 
araştırılmaya tabii tutulmamış olmasıdır. Ancak görülmüştür ki Demokrat Partili 
yıllar, Kürt meselesi açısından oldukça nevi şahsına münhasır bir özellik 
göstermektedir ve bilimsel çalışmalarda kendisine daha çok yer bulmalıdır.   
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BİREYSEL SPORCULARDA YURTSEVERLİK 
TUTUMUNUN SOSYO-KÜLTÜREL, 
DEMOGRAFİK VE SPORA İLİŞKİN 

DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Erdal Güç - Ali Tekin 

Öz 
Sosyal bir varlık olan insan, ilk var olduğu andan günümüze dek belirli bir coğrafi 

bölgede hâkimiyet kurarak her zaman bir topluluk içinde varlığını sürdürmüş ve gelişimini 
devam ettirmiştir. Toplumsal olarak yaşamayı öğrenen insanların çevresi ile yarattığı 
etkileşimler, yurtseverlik gibi bazı ortak değerlerin oluşmasını sağlamıştır.  Bu çalışmanın 
amacı, dövüş sporcularının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre diğer bireysel 
sporcularla yurtseverlik düzeyleri açısından karşılaştırılmasıdır.  

Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. 
Örneklem seçimi olasılıksız örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme tekniği ile 
yapılmıştır. Rastgele olmayan bu teknikte araştırmacı neyin bilinmesi gerektiğine karar 
verir ve bilgiyi sağlayabilecek bireyleri bulmak için yola çıkar. İlgilenilen konu hakkında 
yetkin bireyler veya birey grupları sahip olduğu nitelikler nedeniyle bilinçli olarak seçilir. 

Atletizm, güreş, badminton, okçuluk, yüzme, kort tenisi, eskrim, binicilik, halter, 
jimnastik, kızak, snowboard, kickboks, wushu (sanda-kinda), muaythai, karate, tekvando, 
judo, aikido ve boks dallarından en az birinde gençler veya büyükler kategorisinde lisans 
sahibi olan sporcular araştırmada gönüllü olarak yer almıştır.   

Veri elde etmek için orijinali Schatz, Staub and Lavine (1999) tarafından geliştirilen 
daha sonra Yazıcı ve Yazıcı (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yurtseverlik Ölçeği ve 
bilgi formu kullanılmıştır. Ölçek 20 soru ve Kör Yurtseverlik ve Yapıcı Yurtseverlik diye 
adlandırılan 2 alt boyuttan oluşmaktadır. Covid-19 Pandemisi nedeniyle veri toplama 
araçları Google Drive üzerinde hazırlanarak katılımcılarla paylaşılmıştır. Çalışmaya gençler 
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kategorisinde 149, büyükler kategorisinde 163; 214' ü erkek 98'i kadın toplam 312 sporcu 
katılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, frekans analizi, Kolmogorov-Smirnov 
ve Shapiro-Wilk testi, Mann Whitney-U testi, Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. 
Anlamlılık düzeyi (p<0,05), güven aralığı %95 kabul edilmiştir.   

Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar doğrultusunda cinsiyet, eğitim seviyesi, etnik 
köken, kültürel kimlik ve başarı düzeyi, siyasi görüş, dindarlık düzeyi, kendisini ülkesine 
ait hissetme, başka bir ülkenin vatandaşı olmayı isteme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti devletini milli sporcu olarak temsil etmekten gurur 
duyma faktörlerinin yurtseverlik tutum ve davranışlarında etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 
Diğer taraftan gelir seviyesi, yaş, son 5 yıldır yaşanılan yer, spora devam süresi, kategori 
(genç-büyük), branş (bireysel spor-bireysel övüş sporu), milli sporculuk durumu, milli 
sporcu sınıfı (A-B-C), ülkesini temsil etme sayısı faktörleri, yurtseverliğe ilişkin tutumlarda 
fark yaratmamıştır.  

Bu çalışma sporcularda yurtseverlik tutumlarının belli değişkenler açısından 
incelenmesi üzerine tasarlanmıştır.  Elde edilen sonuçların genellenebilmesi için yeni 
çalışmalara gereksinim vardır.  Bu nedenle farklı değişkenler ve farklı sporcu gruplarıyla 
daha büyük örneklemleri kapsayacak şekilde yapılacak çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Dalı, Ayrımcılık, Kimlik, Milliyetçilik, Demografik Özellikler 

EXAMİNATİON OF THE ATTİTUDE OF PATRİOTİSM İN 
INDİVİDUAL ATHLETES İN TERMS OF SOCİO-CULTURAL, 

DEMOGRAPHİC AND SPORTS-RELATED VARİABLES 
Abstract 

Man, as a social creature, has always maintained its existence in a community and 
continued its development by establishing dominance in a certain geographical region from 
the first moment of its existence to the present day. The interactions created by the people 
who have learned to live socially with their environment have led to the formation of some 
common values such as patriotism. The aim of this study is to compare combat athletes 
with other individual athletes in terms of patriotism levels according to some socio-
demographic variables. 

General survey model, one of the quantitative research methods, was used in the 
study. Sample selection was made with the purposive sampling technique, one of the 
nonprobability sampling methods. In this non-random technique, the researcher decides 
what needs to be known and sets out to find individuals who can provide the knowledge 
(Bernard, 2002). Individuals or groups who are competent on the subject of interest are 
consciously chosen due to their qualifications (Cresswell, 2011). 
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Athletes who have a license at least one of the following sports in junior or senior 
category took part in the research: athleticism, wrestling, badminton, archery, swimming, 
court-tennis, fencing, equestrian, weightlifting, gymnastics, bobsleigh, snowboarding, 
kickboxing, wushu (sanda-kinda), muaythai, karate, taekwondo, judo, aikido and boxing. 

To collect data, the “Patriotism Attitude Scale” (PAS) originally developed and fully 
validated by Schatz, Staub and Lavine (1999) and later adapted into Turkish by Yazıcı and 
Yazıcı (2010), and information form prepared by the researcher were used. The scale 
consists of 20 questions and 2 sub-dimensions called Blind Patriotism and Constructive 
Patriotism. Due to the Covid-19 Pandemic, data collection tools were prepared on Google 
Drive and shared with the participants. There were 312 athletes; 149 in junior category, 163 
in senior category; 214 men and 98 women. For statistical analysis; frequency, 
Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis tests were applied. 
Significance level was p<0.05 and confidence interval was 95%. 

Results from the study, gender, education level, ethnicity, cultural identity, and 
success to the level of political views, the level of religiosity sense of belonging to the 
country, a citizen of another country olmyi prompt, Turkey cumhiyiyet as an athlete to be a 
citizen of the Republic of Turkey and the government of national patriotism proud to 
represent attitudes and behavior factors that is good in the show. On the other hand, income 
level, age, country of residence for the past 5 years, sport, duration, category (Young-large), 
branch (individual sport an individual sport ovus), National Sportsmanship situation, 
National Sportsman Class (A-B-C), representing his country for the number of factors has 
created a difference in the attitudes of patriotism. 

This study was designed to examine the patriotic attitudes of athletes in terms of 
certain variables. New studies are needed to generalize the results obtained. For this reason, 
it is recommended to carry out studies to include larger samples with different variables and 
different athlete groups. 

Keywords: Discrimination, Demographic Features, Identity, Nationalism, Sport Brans 

1. GİRİŞ 
İnsanlar, geçmişten günümüze varlıklarını bir grup, kabile veya topluluk 

içinde sürdürmüşlerdir. Birlikte yaşayan insanların yarattıkları etkileşim, ortak 
değerlerin oluşmasını sağlamış, bu ortak değerler zamanla toplumların kendi 
değerleri doğrultusunda oluşturdukları bir hayat anlayışı ve yaşam tarzının ortaya 
çıkmasını sağlamıştır (Çoştu, 2009). Toplum, belli bir toprak parçası üzerinde 
yerleşik olarak yaşayan ve ortak değerleri paylaşan gruptur (Durkheim, 1985). 
Toplumsal yapı, o toplumu oluşturan temel grup ve belirli kurallarla oluşturulmuş 
kurumlardan meydana gelen düzenli, örgütlü, kalıcı ve kalıplaşmış ilişkilerdir. 
Nüfus, çevre, coğrafi yerleşim, ekonomi, toplumsal sınıflar, eğitim, siyaset, hukuk, 
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aile ve din değerleri toplumsal yapının temel kurucu taşlarıdır. Bu değer ve norm 
sistemleri toplumsal yaşamda birey davranışları üzerinde oldukça etkilidir 
(Kahraman, 2015). Toplumu oluşturan insanların dini inançları ve etnik kökenleri 
birbirinden farklı olsa da temel çıkarlar ve ortak değerler etrafında birleşip yine de 
toplumsal yapıyı oluşturabilirler (Nuray, 2012). 

İnsan açısından ele alındığında değer; bireylerin davranış ve tutumlarına yön 
vererek kurallar koyan, seçimlerinde ölçüt kabul edilen, doğru davranışa 
yönelmesinde rehberlik sağlayan değişmeyen kılavuzlardır. Toplumsal bağlamda 
değer, yaşanılan toplumca onaylanmış inanç, ortak düşünce, yargı ve hedeflerdir 
(Keskin, 2016). Değerler; muhafazakâr, geleneksel, ulusal-milli, öze dönük-kişisel, 
sosyal-toplumsal, bilişsel-yenilikçi (Acat ve Aslan, 2012) ya da evrensel ve milli 
değerler olarak sınıflandırılabilir. Milli değerler, bir ulusun etnik kökenini, 
ülkesini, dinini, tarihini, kültürünü, örf ve adetlerini esas alarak nesilden nesile 
devamını sağlayan o toplumun milli, manevi duygu, düşünce ve inançlarıdır 
(Özkartal, 2009). Değerler, toplumları bir arada tutan ve toplumsal aidiyeti 
oluşturarak belli bir coğrafi bölgede yaşamın devamlılığını sağlarlar (Bilginer, 
2019). Coğrafi bölge, insanların ve toplumların aidiyet duygusu ile sahiplenip 
koruma altına aldığı ve üzerinde yaşadığı bölgedir (Karadeniz ve Özdemir, 2006). 
İnsanlar, yaşadığı coğrafi bölge ile etkileşim sayesinde o coğrafyada kalıcı 
olmuşlar ve ortak değerleri doğrultusunda bir yaşam oluşturmuşlardır. Aynı 
coğrafya üzerinde sağlanan bu ortak yaşam insanların etnik bir kimlik ve köken 
oluşturmalarına neden olmuştur (Güven, 2018). Etnik kimlik (etnisite), bireyin 
herhangi bir sosyal gruba ait olması ve bu aidiyete ilişkin yaşadığı grup ile değer ve 
duygu farklılıklardan kaynaklanan benlik algısı olarak sosyal kimliğin bir 
parçasıdır (Yıldırım, 2011). Etnik kimlik bu bağlamda bireyleri kendilerini ait 
hissettikleri toplumda ortak bir paydada buluşturan kültürel, ırki, dilsel, tarihsel, 
dinsel ve geleneksel beraberliklerdir (Tabakcı, 2019). Etnik kimlik ile gelişen 
değerler etrafında ortak bir yaşam sürdüren toplumlarda zamanla yaşanılan coğrafi 
bölgeye bağlılık gereksinimi ile “yurt (vatan)” kavramının oluşumu sağlamıştır. 
Yurt; toprak, aidiyet, bağlılık ve duygu temelinde içinde yaşanılan, korunması 
gereken hatta gerekirse uğruna can verilen bir yer olarak görüldüğünden ona 
duyulan sevgi düzeyine sık sık vurgu yapılmıştır (Çimen, 2017). Bu bağlamda yurt, 
sadece üzerinde yaşanılan coğrafik bölge demek değil bir ulusun üzerinde yaşadığı, 
kültürünü oluşturduğu toprak parçasıdır, diğer bir deyişle, o ulusun vatanıdır 
(TDK, 2020). Yurtseverlik günümüze ait bir kavram olarak düşünülse de tarihi 
antik döneme dayanan Sparta’da erkek çocuklarına doğdukları ve atalarından miras 
kalan yerlere sadakat ile bağlılığın öğretildiği böylece yurtseverliğin kazandırılması 
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ve arttırılmasının amaçlandığı bilinmektedir (Yazıcı, 2009). Birçok bilim insanı ve 
siyasetçi, küreselleşen dünya ve farklı etnik gruplardan oluşan çok kültürlü 
toplumlarda yükselen etnik ve sosyal kutuplaşmanın siyasal ve sosyal 
yabancılaşmayı arttırdığını buna paralel olarak yurtseverlik kavramının daha ön 
plana çıktığını düşünmektedir. Yurtseverlik, ulusun etnik farklılıklarını dikkate 
almaksızın ortak değerlerin paylaşılması ve kültürel özelliklerinin 
benimsenmesiyle toplumsal birliğin sağlanmasına odaklanır. Yurtseverlik, devlete 
bağlılığı vurgulayan herhangi bir ulusa bağlılığı görmezden gelen siyasal bir 
kavramdır (Ersoy ve Öztürk, 2015). Yurtseverlik, kendi ülkesinin ve yurttaşlarının 
yaşam hakkını savunmak, sosyo-ekonomik olarak yaşamlarını geliştirmek ve bu 
davranışı yaşadığı ülkeye bir borç olarak görmek olarak tanımlanabilir (Cafaro, 
2009). Araştırmacılar yurtseverlik kavramını kör ve yapıcı yurtseverlik olarak iki 
başlıkta incelemeyi uygun görmektedirler. Kör yurtseverlik, bireylerin yaşadığı 
ülkenin siyasi ve yönetimsel faktörlerine sorgusuz şekilde bağlılığı anlamına 
gelirken yapıcı yurtseverlik doğduğu ve büyüdüğü ülkenin siyasal, kültürel, 
ekonomik vb. politikalarını yaşadığı ülkenin ve diğer yurttaşların yaşam kalitesini 
arttırmak ve geliştirmek için sorgulamak olarak tanımlamaktadır (Staub, 1991). 
Oluşturulan bu sınıflamalar bireylerin yurtseverlik tutum ve davranışlarında iki 
ayrım noktası olduğunu vurgulamaktadır. Ülkeye eleştirel bağlılık ya da sorgusuz 
kabuldür. Kör yurtsever, ülkesinin her alanda yapmış olduğu politika ve 
eylemlerini sorgulamadan kabul ederek sonsuz bir sadakatle bu düşüncesine 
bağlıdır. Kör yurtseverin sorgusuz sadakat ve bağlılığı ülkesinin tüm milli 
politikalarının yanında farklı milletlere karşı ayrıştırıcı ve zararlı ya da insan 
haklarına uygun olmayan politikalarda bile geçerli olmaktadır (Schatz, Staub & 
Lavine, 1999). Yapıcı yurtseverlik, bir bireyin ülkesini sevmesini, ülkesinin siyasi, 
kültürel değerler ve bağlı oldukları inançlar doğrultusunda yönetilmesini ve 
gelişiminin sağlanmasını takdir etmeyi ülkenin çıkarlarına ters düştüğünde 
eleştirmeyi esas alır (Çimen, 2017).  

2. AMAÇ 
Sporcularda yurtseverlik tutumunun etnik ve kültürel kimlik, doğulan ve 

yaşanılan coğrafi bölge, spor türü, milli sporcu olma ölçütü, eğitim düzeyi, gelir 
düzeyi, siyasi görüş, dindarlık düzeyi, kendisini ülkesine ait hissetme, T.C. devleti 
vatandaşı olmaktan mutlu olma ve milli sporcu olarak temsil etmekten guru duyma 
vb. değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 
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3. YÖNTEM 
Bu çalışma, sporcuların farklı değişkenler üzerinden yurtseverlik 

tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden genel 
tarama modeli türünde betimsel bir çalışmadır. Olayları, obje ve problemleri 
anlamada ve anlatmada ilk aşamayı betimleme oluşturur. Bilimin olaylar 
arasındaki ilişkiyi tespit etme, gözlemleme, kaydetme ve değişmez ilkeler 
üzerinde genellemelere ulaşması betimsel tarama modelinin amacını oluşturur 
(Yıldırım ve Şimşek, 2000). Tarama modeli geçmişte ya da o anda var olan bir 
durumu olduğu şekli ile betimleyen, tanımlamayı amaçlayan araştırma 
yaklaşımıdır. Bu modelde araştırmaya konu olan değişkenler ne ise onları 
değiştirme ve etkileme çabası yoktur. Amaç araştırmaya konu olan durumu doğru 
bir şekilde gözlemleyip belirleyebilmektir. Asıl amaç değiştirmeye çalışmadan 
gözlemektir (Karasar, 1984). 

4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 
Kullanılan Ölçek formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümü katılımcıların 

kişisel bilgilerini belirlemek amacıyla yaş, cinsiyet, doğulan ve son 5 yıldır 
yaşanılan coğrafi bölge, gelir ve eğitim seviyesi, siyasi görüş, dindarlık düzeyi, 
ülkesine karşı hissettiği duygu ve düşünceler, etnik ve kültürel kimlik, spor dalı, 
sporcu lisans bilgisi, en iyi derece aldığı spor faaliyeti, sporda başarı düzeyi, milli 
sporculuk durumu ve sayısına ilişkin maddeler bulunmaktadır. İkinci bölüm 
katılımcıların olumlu yurtseverlik tutumlarını ölçmek amacıyla ilk çalışması 
ABD’de Schatz (1994) tarafından uygulaması yapılan ve sonradan kör yurtseverlik 
(KY) ve yapıcı yurtseverlik (YY) arasındaki ayrımı ile diğer sosyal olgular 
arasındaki ilişkisini belirlemek amacı ile Schatz, Staub & Lavine (1999) tarafından 
geliştirilen orijinal bir ölçektir.Ölçeğin uygulama ve geçerlilik çalışması sonucunda 
açıklayıcı faktör analizinde özdeğeri 1.00’ın üzerinde 4 faktör bulunmuş fakat bu 4 
faktör kuramsal olarak açıklanabilir olmadığından faktör sayısı 2 ile 
sınırlandırılarak faktör analizi yeniden yapılmıştır. Yapılan analiz değerlendirmesi 
ile 20 madde içerisinde faktör yükü diğer maddelere göre düşük bulunan 13. 
maddenin ölçekten çıkarılması ile KY boyutunda yer alan maddelerin faktör 
yükleri 0,46-0,79 arasında YY boyutunda ise 0,49-0,74 arasında değiştiği 
görülmüştür. İç tutarlılık için hesaplanan Cronbach Alfa değeri KY boyutunda 
0,88, YY boyutunda 0,67 olarak hesaplanmıştır. İngiltere’de ölçek üzerine Rothi, 
Lyons & Chryssochoou (2005) tarafından yapılan uygulamalı çalışmada tüm 
maddelere ait faktör yükleri 0,50 üzerinde, Cronbach Alfa değerleri KY boyutunda 
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0,84, YY boyutunda 0,85 bulunmuştur. Wang ve arkadaşları (2006) tarafından 
Singapur’da yapılan çalışmada ise faktör yükleri 0,51-0,97 arasında değişmiş, 
Cronbach Alfa değeri KY boyutunda 0,68, YY boyutunda 0,77 olarak 
hesaplanmıştır.  

5. YAPI GEÇERLİLİĞİ 
Orijinali 19 maddeden oluşan YTÖ’ nün Türkçe’ye uyarlama çalışması Yazıcı 

ve Yazıcı (2010) tarafından yapılmıştır. 

Açıklayıcı faktör analizini belirlemede temel bileşenler analizi ve varimax dik 
döndürme metodu kullanılmıştır. İlk olarak açıklayıcı faktör sayısını 
sınırlandırmadan yapılan ilk analizinde ölçeğin, öz değeri 1’in üzerinde olan 5 
faktörden oluştuğu görülmüştür. Fakat bu 5 faktörlü yapı kuramsal olarak 
açıklanabilir olmadığından ölçeğin faktör sayısı 2 ile sınırlandırılarak açıklayıcı 
faktör analizi yeniden yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 2 faktörde 
açıkladığı toplam varyans oranının %35,17 olduğu görülmüştür. Ancak 13. madde 
bu değeri sağlamadığı için ölçekten çıkarılmıştır. Belirlenen faktör yapısının 
uygunluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmış ve en 
yüksek olabilirlik yöntemi kullanılarak elde edilen ilk DFA sonucuna göre 5. Ve 
12. Maddelerin değeri düşük bulunmuştur. Bu düşük maddelerin ölçekte 
çıkarılması ile DFA’daχ² değeri 466,49 (sd=118) olarak bulunmuş ancak χ²!nin 
örneklemin büyüklüğünden etkilenmesi nedeni ile χ²/sd değeri kontrol edilmiş ve 
bu değer 3,95 olarak hesaplanmış ve χ²/sd oranı 5’in altında çıkmıştır. Bu çıkan 
sonuç ile modelin kabul edilebilir uyum özelliğine sahip olduğu görülmüştür. 
Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile oluşturulan faktör yapısına göre iç 
tutarlılık analizi için Cronbach Alpha değerine bakılmıştır. KY boyutu için bu 
değer 0,76, YY boyutu için 0,77ve ölçeğin tamamı için 0,75 olarak hesaplanmıştır. 
Dolayısıyla YTÖ’nünalt boyutları ve tamamı için hesaplanan Cronbach Alfa iç 
tutarlılık katsayısı yeterli görülen değerlerin üzerindedir. 

6. MADDE ANALİZİ 
Madde analizi sürecinde yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda 

madde-toplam ve madde-kalan korelasyonları her iki boyutun toplam puanına göre 
gerçekleştirilen analiz sonucunda her bir madde için p<.001 düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. Bu sonuca ek olarak maddelerin ayırt edicilik özelliklerinin analizini 
belirlemek için yapılan t-testi, her bir madde için p<001 düzeyinde anlamlı farklılık 
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ortaya koymuştur. Dolayısıyla yapılan madde analizi sonucu YTÖ’de yer alan 
maddelerin KY ve YY boyutlarını ölçmede yeterli ve ayırt edici oldukları 
belirlenmiştir.  

Sonuç olarak beşli likert tipinde olan ölçek, KY ve YY olarak iki boyut ve 20 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Hiç Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, 
“Kararsızım, Katılıyorum” ve “Kuvvetle Katılıyorum” şeklinde seçeneklere 
ayrılmıştır. KY boyutunda yer alan 12 madde bireylerin ülkelerini tartışmasız 
şekilde olumlu değerlendirmelerini, onun eylemlerini aynı şekilde desteklemelerini 
ve ülkelerine yönelik eleştirilere kapalılığı anlatmaktadır. YY boyutu 8 maddeden 
oluşmakta ve bireylerin kendi ülkesine yönelik gerçek bağlılığı ama aynı zamanda 
olumlu bir değişim için eleştiriye açık olmayı ifade etmektedir. Madde 
seçeneklerinin puanlaması şu şekildedir: A=1, B=2, C=3, D=4 ve E=5. Ölçek 20 
soru ve Kör Yurtseverlik ve Yapıcı Yurtseverlik diye adlandırılan 2 alt boyuttan 
oluşmaktadır.  

Covid-19 Pandemisi nedeniyle veri toplama araçları Google Drive üzerinde 
hazırlanarak katılımcılarla paylaşılmıştır.  

7. VERİ ANALİZİ 
Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, frekans analizi yapılmış ve 

çalışmanın geçerlilik ve güvenirliğinin saptanması için Kolmogorov-Smirnov ve 
Shapiro-Wilk testleri uygulanmış, belirlenen ikili değişkenlerin analizi için Mann 
Whitney-U ve üç ve daha fazla değişkenlerin analizi için Kruskal Wallis testleri 
uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi (p<0,05), güven aralığı %95 olarak kabul 
edilmiştir.   

8. BULGULAR 
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın bağımsız değişkenlerinin anlamlı 

farklılaşma durumları ile ilgili bulgularına yer verilmiştir. Araştırmaya ilişkin 
bulgular demografik özelliklere ilişkin bulgular ve fonksiyonel değişkenlere ilişkin 
bulgular olmak üzere iki başlık altında incelenerek tablolar hâlinde verilmiştir. 
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8.1. Demografik Özellikler (Tanımlayıcı İstatistikler) 
Bu kısımda demografik değişkenlere ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları 

verilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzdelikler 
Değişkenler N % 

Spor dalında kategoriniz? 
Genç 
Büyük 

149 
163 

47,8 
52,2 

Millî sporcu musunuz? Evet 
Hayır 

162 
150 

51,9 
48,1 

Millî sporcu sınıfınız nedir? 
A 
B 
C 

50 
60 
52 

30,4 
37,3 
32,3 

Milli sporcu olarak ülkenizi kaç kez temsil ettiniz 
(A+B+C sınıfı toplam sayı)? 

1-5 yıl 
6-11 yıl 
12-17 yıl 
18-23 yıl 
24-29 yıl 
30-35 yıl 

97 
35 
7 
7 
5 
3 

63,0 
22,7 
4,5 
4,5 
3,2 
1,9 

Spor dalınız? Dövüş Sporu 
Bireysel Spor 

180 
132 

57,7 
42,3 

En iyi dereceyi aldığınız faaliyet? 

İl Şampiyonası 
Bölge 
Üniversiteler Arası 
Türkiye 
Uluslararası 
Avrupa 
Dünya 
Olimpiyat 

51 
38 
15 
68 
76 
28 
35 
1 

16,3 
12,2 
4,8 
21,8 
24,4 
9,0 
11,2 
0,3 

Yaşınız 

16-19 yaş 
20-23 yaş 
24-27 yaş 
28-31 yaş 
32-35 yaş 
36 veya üzeri 

104 
102 
54 
25 
10 
17 

33,3 
32,7 
17,3 
8,0 
3,2 
5,4 

Cinsiyetiniz? Erkek 
Kadın 

214 
98 

68,6 
31,4 

Gelir düzeyinizi nasıl tanımlarsınız? 

Çok Kötü 
Kötü 
Orta 
İyi 
Çok İyi 

15 
30 
152 
93 
22 

4,8 
9,6 
48,7 
29,8 
7,1 
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Eğitim durumunuz? 

Okur Yazar 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Üniversite 
Lisansüstü 

4 
1 
12 
95 
169 
31 

1,3 
0,3 
3,8 
30,4 
54,2 
9,9 

Hayatınızın çoğunu hangi bölgede geçirdiniz? 

AB 
EB 
MB 
KB 
GDA 
DAB 
İAB 

34 
32 
33 
40 
31 
95 
47 

10,9 
10,3 
10,6 
12,8 
9,9 
30,4 
15,1 

Kendinizi etnik açıdan nasıl tanımlarsınız? 
Türk 
Kürt 
Arap 

186 
104 
22 

59,6 
33,3 
7,1 

Kendinizi kültürel açıdan nasıl tanımlarsınız? 
Türk 
Kürt 
Arap 

229 
64 
19 

73,4 
20,5 
6,1 

Kaç yıldır lisanslı sporcusunuz? 

1-5 yıl 
6-10 yıl 
11-15 yıl 
16-20 yıl 
21-25 yıl 
36 veya üzeri yıl 

132 
97 
51 
24 
3 
5 

42,3 
31,1 
16,3 
7,7 
1,0 
1,6 

Siyasi görüşünüzü nasıl tanımlarsınız? 

Aşırı sol 
Sol 
Tarafsız 
Sağ 
Aşırı sağ 

3 
20 
199 
70 
20 

1,0 
6,4 
63,8 
22,4 
6,4 

Dindarlık açısından kendinizi nasıl tanımlarsınız? 

Hiç dindar değilim 
Biraz dindarım 
Karasızım 
Dindarım 
Çok dindarım 

18 
54 
26 
184 
30 

5,8 
17,3 
8,3 
59,0 
9,6 

Kendimi ülkeme ait hissediyorum? 

Kesinlikle katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 
Katılıyorum 
Kesinlikle katılıyorum 

7 
10 
48 
88 
159 

2,2 
3,2 
15,4 
28,2 
51,0 

Başka bir ülkenin vatandaşı olmak isterdim? 
Kesinlikle katılmıyorum 
Katılmıyorum 

131 
56 

42,0 
17,9 
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Kararsızım 
Katılıyorum 
Kesinlikle katılıyorum 

55 
41 
29 

17,6 
13,2 
9,3 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için 
mutluyum? 

Kesinlikle katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 
Katılıyorum 
Kesinlikle katılıyorum 

12 
7 
47 
85 
161 

3,8 
2,2 
15,2 
27,2 
51,6 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni millî sporcu 
olarak temsil etmekten gurur duyarım? 

Kesinlikle katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 
Katılıyorum 
Kesinlikle katılıyorum 

15 
6 
13 
54 
224 

4,8 
1,9 
4,2 
17,3 
71,8 

Millî sporcu olmanın bana verdiği haz Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ni millî sporcu olarak temsil 
etmekten değil gelir, başarı, statü, saygınlık vb. 
nedenlerdendir? 
 

Kesinlikle katılmıyorum 
Katılmıyorum 
Kararsızım 
Katılıyorum 
Kesinlikle katılıyorum 

89 
87 
38 
49 
49 

28,2 
27,9 
12,5 
15,7 
15,7 

8.2. Fonksiyonel Değişkenler 
Araştırmanın bu kısmında cinsiyet, yaş, cinsiyet, doğulan ve son 5 yıldır 

yaşanılan coğrafi bölge, gelir ve eğitim seviyesi, siyasi görüş, dindarlık düzeyi, 
ülkesine karşı hissettiği duygu ve düşünceler, etnik ve kültürel kimlik, spor dalı, 
sporcu lisans bilgisi, en iyi derece aldığı spor faaliyeti,  sporda başarı düzeyi, milli 
sporculuk durumu ve sayısına ilişkin gibi fonksiyonel değişkenlere göre yapılan 
belirlenen ikili değişkenlerin analizi için Mann Whitney-U ve üç ve daha fazla 
değişkenlerin analizi için Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre YST Puanlarının Tanımlayıcı 
İstatistikleri 

Boyutlar Cinsiyet n x̄ ss(±) Min. Max. 
KY Erkek 

Kadın 
214 
98 

32,3692 
30,4388 ,48563 

12,00 
14,00 

50,00 
47,00 

YY Erkek 
Kadın 

214 
98 

28,5561 
27,0408 ,31569 

7,00 
12,00 

35,00 
35,00 

P<0,05 
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Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine Göre YST Puanlarının Karşılaştırılması 
Boyutlar Cinsiyet n Sıra Ort. Sıra Top. Z U p 

KY 
Erkek 214 164,97 35304,00 

-2,456 8673,00 ,014* 
Kadın 98 138,00 13524,00 

YY 
Erkek 214 165,98 35501,00 

-2,726 8476,00 ,006* 
Kadın 98 135,99 13327,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların cinsiyet değişkenine göre yurtseverlik tutum 
davranışlarını belirlemek amacı uygulanan istatistiksel analiz sonucunda; 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY puanları (Z: -2,456; U=8673; 
p=0,014<0,05), YY puanları (Z: -2,726; U=8476; p=0,006<0,05) bulunmuştur. 
Yapılan analiz sonucunda sporcuların yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından 
KY ve YY(p<0,05) puanlarının erkek sporcular lehine anlamlı düzeyde farklılaştığı 
tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumu Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Eğitim Durumu n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Okur-Yazar 4 30,5000 1,75594 27,00 34,00 
İlkokul 1 31,0000  31,00 31,00 
Ortaokul 12 31,8333 2,53411 12,00 42,00 
Lise 95 32,1368 ,63645 13,00 50,00 
Üniversite 169 30,9527 ,52049 14,00 47,00 
Lisansüstü 31 35,1935 1,32098 14,00 47,00 

YY 

Okur-Yazar 4 29,0000 3,48807 20,00 35,00 
İlkokul 1 25,0000  25,00 25,00 
Ortaokul 12 27,0000 1,55700 15,00 35,00 
Lise 95 27,4732 ,48212 14,00 35,00 
Üniversite 169 28,1598 ,73123 7,00 35,00 
Lisansüstü 31 29,9032 ,59632 24,00 35,00 

P<0,05 
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Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Durumu Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Boyutlar Eğitim Durumu n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Okur-Yazar 4 30,5000 1,75594 27,00 34,00   
İlkokul 1 31,0000  31,00 31,00   
Ortaokul 12 31,8333 2,53411 12,00 42,00 5 ,015* 
Lise 95 32,1368 ,63645 13,00 50,00   
Üniversite 169 30,9527 ,52049 14,00 47,00   
Lisansüstü 31 35,1935 1,32098 14,00 47,00   

YY 

Okur-Yazar 4 29,0000 3,48807 20,00 35,00   
İlkokul 1 25,0000  25,00 25,00   
Ortaokul 12 27,0000 1,55700 15,00 35,00   
Lise 95 27,4732 ,48212 14,00 35,00 5 ,222 
Üniversite 169 28,1598 ,73123 7,00 35,00   
Lisansüstü 31 29,9032 ,59632 24,00 35,00   

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların eğitim durumu değişkenine göre yurtseverlik 
tutum davranışlarını belirlemek amacı uygulanan istatistiksel analiz sonucunda; 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY puanları (p=0,015<0,05), YY 
puanları (p=0,222>0,05) bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda sporcuların 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY boyutunda (p<0,05) puanlarında 
anlamlı düzeyde farklık tespit edilmiş, YY boyutunda farklılık tespit edilmemiştir 
(Tablo 5). 

Tablo 6. Katılımcıların Etnik Köken Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Etnik Köken n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 
Türk 186 33,5108 6,61631 14,00 50,00 
Kürt 104 29,4038 5,96351 12,00 45,00 
Arap 22 28,1364 7,28531 13,00 41,00 

YY 
Türk 186 28,7473 4,34033 19,00 35,00 
Kürt 104 27,1154 4,80959 12,00 35,00 
Arap 22 27,0000 6,46603 7,00 35,00 

P<0,05 
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Tablo 7. Katılımcıların Etnik Köken Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Boyutlar Etnik Köken n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 
Türk 186 33,5108 6,61631 14,00 50,00 

2 
 
,004* Kürt 104 29,4038 5,96351 12,00 45,00 

Arap 22 28,1364 7,28531 13,00 41,00 

YY 
Türk 186 28,7473 4,34033 19,00 35,00 

2 
 
,016* Kürt 104 27,1154 4,80959 12,00 35,00 

Arap 22 27,0000 6,46603 7,00 35,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların etnik köken değişkenine göre yurtseverlik 
tutum davranışlarını belirlemek amacı uygulanan istatistiksel analiz sonucunda; 
KY puanlarında (p=0,004<0,05), YY puanlarında (p=0,016<0,05)anlamlı düzeyde 
farklık tespit edilmiştir (Tablo 7). 

Tablo 8. Katılımcıların Kültürel Kimlik Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Kültürel Kimlik n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 
Türk 229 32,8384 6,36225 14,00 50,00 
Kürt 64 29,3125 6,42632 12,00 45,00 
Arap 19 27,0526 8,78386 13,00 43,00 

YY 
Türk 229 28,4236 4,28578 19,00 35,00 
Kürt 64 27,0625 5,29712 12,00 35,00 
Arap 19 27,3684 7,04123 7,00 35,00 

P<0,05 

Tablo 9. Katılımcıların Kültürel Kimlik Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Karşılaştırması 

Boyutlar Kültürel Kimlik n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 
Türk 229 32,8384 6,36225 14,00 50,00 

2 
 
,012* Kürt 64 29,3125 6,42632 12,00 45,00 

Arap 19 27,0526 8,78386 13,00 43,00 

YY 
Türk 229 28,4236 4,28578 19,00 35,00 

2 
 
,300 Kürt 64 27,0625 5,29712 12,00 35,00 

Arap 19 27,3684 7,04123 7,00 35,00 

P<0,05 
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Araştırmaya katılan sporcuların kültürel kimlik değişkenine göre yurtseverlik 
tutum davranışlarını belirlemek amacı ile uygulanan istatistiksel analiz sonucunda; 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY puanları (p=0,012<0,05), YY 
puanları (p=0,300>0,05) bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda sporcuların 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY boyutunda (p<0,05) farklılık tespit 
edilmiş olup, YY alt boyutu (p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık tespit 
edilmemiştir (Tablo 9). 

Tablo 10. Katılımcıların Başarı Düzeyi Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Başarı düzeyi n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

İl Şampiyonası 51 31,7255 7,12202 16,00 50,00 
Bölge 38 30,5000 7,56146 12,00 42,00 
Üniversitelerarası 15 31,9333 6,46382 22,00 44,00 
Türkiye 68 32,7941 6,58029 18,00 47,00 
Uluslararası 76 32,9079 7,42101 13,00 47,00 
Avrupa 28 30,3929 4,81001 21,00 45,00 
Dünya 35 29,8000 5,40044 19,00 44,00 
Olimpiyat 1 29,0000  29,00 29,00 

YY 

İl Şampiyonası 51 27,8627 5,09517 18,00 35,00 
Bölge 38 27,0263 6,49943 7,00 35,00 
Üniversitelerarası 15 29,6000 4,38830 21,00 35,00 
Türkiye 68 27,9118 3,98780 21,00 34,00 
Uluslararası 76 28,7237 4,85139 12,00 35,00 
Avrupa 28 28,8571 4,04342 21,00 35,00 
Dünya 35 27,2571 3,38980 21,00 34,00 
Olimpiyat 1 26,0000  26,00 26,00 

P<0,05 
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Tablo 11. Katılımcıların Başarı Düzeyi Değişkenine Göre YST Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Boyutlar Başarı düzeyi n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

İl Şampiyonası 51 31,7255 7,12202 16,00 50,00 

7 ,022* 

Bölge 38 30,5000 7,56146 12,00 42,00 
Üniversitelerarası 15 31,9333 6,46382 22,00 44,00 
Türkiye 68 32,7941 6,58029 18,00 47,00 
Uluslararası 76 32,9079 7,42101 13,00 47,00 
Avrupa 28 30,3929 4,81001 21,00 45,00 
Dünya 35 29,8000 5,40044 19,00 44,00 
Olimpiyat 1 29,0000  29,00 29,00 

YY 

İl Şampiyonası 51 27,8627 5,09517 18,00 35,00 

7 ,241 

Bölge 38 27,0263 6,49943 7,00 35,00 
Üniversitelerarası 15 29,6000 4,38830 21,00 35,00 
Türkiye 68 27,9118 3,98780 21,00 34,00 
Uluslararası 76 28,7237 4,85139 12,00 35,00 
Avrupa 28 28,8571 4,04342 21,00 35,00 
Dünya 35 27,2571 3,38980 21,00 34,00 
Olimpiyat 1 26,0000  26,00 26,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların başarı düzeyi değişkenine göre yurtseverlik 
tutum davranışlarını belirlemek amacı uygulanan istatistiksel analiz sonucunda; 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY puanları (p=0,022<,05), YY 
puanları (p=0,241>0,05) bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda sporcuların 
yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY (p<0,05) puanlarında anlamlı 
düzeyde farklık tespit edilmiş, YY(p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık 
tespit edilmemiştir (Tablo 11). 
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Tablo 12. Katılımcıların Siyasi Görüşünüzü Nasıl Tanımlarsınız Değişkenine Göre 
YST Puanlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Siyasi görüşünüzü nasıl 
tanımlarsınız n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Aşırı Sol 3 23,3333 10,01665 12,00 31,00 
Sol 20 22,9500 5,01025 13,00 30,00 
Tarafsız 199 30,9146 5,92271 14,00 50,00 
Sağ 70 35,6286 5,73110 21,00 47,00 
Aşırı Sağ 20 36,7500 7,14419 20,00 47,00 

YY 

Aşırı Sol 3 23,0000 9,84886 15,00 34,00 
Sol 20 28,9500 5,66127 14,00 35,00 
Tarafsız 199 27,3819 4,79845 35,00 28,00 
Sağ 70 29,4429 3,54939 21,00 35,00 
Aşırı Sağ 20 30,1500 4,06882 21,00 35,00 

P<0,05 

Tablo 13. Katılımcıların Siyasi Görüşünüzü Nasıl Tanımlarsınız Değişkenine Göre 
YST Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar Siyasi görüşünüzü nasıl 
tanımlarsınız n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Aşırı Sol 3 23,3333 10,01665 12,00 31,00 

4 ,010* 
Sol 20 22,9500 5,01025 13,00 30,00 
Tarafsız 199 30,9146 5,92271 14,00 50,00 
Sağ 70 35,6286 5,73110 21,00 47,00 
Aşırı Sağ 20 36,7500 7,14419 20,00 47,00 

YY 

Aşırı Sol 3 23,0000 9,84886 15,00 34,00 

4 ,002* 
Sol 20 28,9500 5,66127 14,00 35,00 
Tarafsız 199 27,3819 4,79845 35,00 28,00 
Sağ 70 29,4429 3,54939 21,00 35,00 
Aşırı Sağ 20 30,1500 4,06882 21,00 35,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların siyasi görüşünüzü nasıl tanımlarsınız 
değişkenine göre yurtseverlik tutum davranışlarını belirlemek amacı ile uygulanan 
istatistiksel analiz sonucunda yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY 
puanları (p=0,010<0,05), YY puanları (p=0,002<0,05) bulunmuştur. Yapılan analiz 
sonucunda sporcuların yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY ve YY 
(p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık tespit edilmiştir (Tablo 13). 
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Tablo 14. Katılımcıların Dindarlık Açısından Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız 
Değişkenine Göre YST Puanlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Dindarlık Düzeyi n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Hiç Dindar Değilim 18 27,4444 7,41399 12,00 41,00 
Biraz Dindarım 54 28,8148 5,68372 13,00 41,00 
Kararsızım 26 28,9231 6,18335 14,00 44,00 
Dindarım 184 32,7935 6,35221 14,00 50,00 
Çok Dindarım 30 35,8000 7,14419 20,00 47,00 

YY 

Hiç Dindar Değilim 18 27,3333 6,17395 15,00 35,00 
Biraz Dindarım 54 27,1667 4,77111 14,00 34,00 
Kararsızım 26 25,8846 6,58074 12,00 35,00 
Dindarım 184 28,4348 4,24729 7,00 35,00 
Çok Dindarım 30 29,9000 3,74478 21,00 35,00 

P<0,05 

Tablo 15. Katılımcıların Dindarlık Açısından Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız 
Değişkenine Göre YST Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar Dindarlık açısından 
kendinizi nasıl tanımlarsınız n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Hiç Dindar Değilim 18 27,4444 7,41399 12,00 41,00 

4 ,031* 
Biraz Dindarım 54 28,8148 5,68372 13,00 41,00 
Kararsızım 26 28,9231 6,18335 14,00 44,00 
Dindarım 184 32,7935 6,35221 14,00 50,00 
Çok Dindarım 30 35,8000 7,14419 20,00 47,00 

YY 

Hiç Dindar Değilim 18 27,3333 6,17395 15,00 35,00 

4 ,041* 
Biraz Dindarım 54 27,1667 4,77111 14,00 34,00 
Kararsızım 26 25,8846 6,58074 12,00 35,00 
Dindarım 184 28,4348 4,24729 7,00 35,00 
Çok Dindarım 30 29,9000 3,74478 21,00 35,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların dindarlık açısından kendinizi nasıl 
tanımlarsınız değişkenine göre yurtseverlik tutum davranışlarını belirlemek amacı 
ile uygulanan istatistiksel analiz sonucunda yurtseverlik tutum ölçeği alt 
boyutlarından KY puanları (p=0,031<0,05), YY puanları (p=0,041<0,05) 
bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda sporcuların yurtseverlik tutum ölçeği alt 
boyutlarından KY ve YY p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık tespit 
edilmiştir (Tablo 15). 
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Tablo 16. Katılımcıların Kendimi Ülkeme Ait Hissediyorum Değişkenine Göre YST 
Puanlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Kendimi ülkeme ait hissediyorum n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 7 28,1429 9,59911 12,00 43,00 
Katılmıyorum 10 30,6000 3,16930 26,00 37,00 
Kararsızım 48 29,8542 8,12139 13,00 46,00 
Katılıyorum 88 33,3864 5,07514 18,00 50,00 
Kesinlikle katılıyorum 159 33,3333 6,88433 14,00 50,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 7 18,4286 5,44234 12,00 27,00 
Katılmıyorum 10 26,5000 6,34648 14,00 34,00 
Kararsızım 48 27,6667 4,79065 21,00 35,00 
Katılıyorum 88 27,4091 4,12070 18,00 35,00 
Kesinlikle katılıyorum 159 29,1006 4,33151 35,00 28,00 

P<0,05 

Tablo 17. Katılımcıların Kendimi Ülkeme Ait Hissediyorum Değişkenine Göre YST 
Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar Kendimi ülkeme ait 
hissediyorum n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 7 28,1429 9,59911 12,00 43,00 

4 ,012* 
Katılmıyorum 10 30,6000 3,16930 26,00 37,00 
Kararsızım 48 29,8542 8,12139 13,00 46,00 
Katılıyorum 88 33,3864 5,07514 18,00 50,00 
Kesinlikle katılıyorum 159 33,3333 6,88433 14,00 50,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 7 18,4286 5,44234 12,00 27,00 

4 ,000* 
Katılmıyorum 10 26,5000 6,34648 14,00 34,00 
Kararsızım 48 27,6667 4,79065 21,00 35,00 
Katılıyorum 88 27,4091 4,12070 18,00 35,00 
Kesinlikle katılıyorum 159 29,1006 4,33151 35,00 28,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların kendimi ülkeme ait hissediyorum değişkenine 
göre yurtseverlik tutum davranışlarını belirlemek amacı ile uygulanan istatistiksel 
analiz sonucunda yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY puanları 
(p=0,012<0,05), YY puanları (p=0,000>0,05) bulunmuştur. Yapılan analiz 
sonucunda sporcuların yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY ve YY 
(p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık tespit edilmiştir (Tablo 17). 
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Tablo 18. Katılımcıların Başka Bir Ülkenin Vatandaşı Olmak İsterdim Değişkenine 
Göre YST Puanlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar Başka bir ülkenin vatandaşı olmayı 
isterdim n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 131 35,0763 6,12010 14,00 50,00 

Katılmıyorum 56 31,4464 5,22901 16,00 47,00 

Kararsızım 55 29,9091 4,41073 19,00 40,00 

Katılıyorum 41 28,1220 7,01497 14,00 45,00 

Kesinlikle katılıyorum 29 26,0690 8,02643 44,00 32,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 131 28,6641 4,57352 7,00 35,00 

Katılmıyorum 56 28,079 3,80187 20,00 35,00 

Kararsızım 55 26,2545 4,16430 25,00 35,00 

Katılıyorum 41 27,9568 6,24256 12,00 35,00 

Kesinlikle katılıyorum 29 29,2414 4,90375 15,00 35,00 

P<0,05 

Tablo 19. Katılımcıların Başka Bir Ülkenin Vatandaşı Olmak İsterdim Değişkenine 
Göre YST Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar Başka bir ülkenin 
vatandaşı olmayı isterdim n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 131 35,0763 6,12010 14,00 50,00 

4 ,007* 

Katılmıyorum 56 31,4464 5,22901 16,00 47,00 

Kararsızım 55 29,9091 4,41073 19,00 40,00 

Katılıyorum 41 28,1220 7,01497 14,00 45,00 

Kesinlikle katılıyorum 29 26,0690 8,02643 44,00 32,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 131 28,6641 4,57352 7,00 35,00 

4 ,002* 

Katılmıyorum 56 28,079 3,80187 20,00 35,00 

Kararsızım 55 26,2545 4,16430 25,00 35,00 

Katılıyorum 41 27,9568 6,24256 12,00 35,00 

Kesinlikle katılıyorum 29 29,2414 4,90375 15,00 35,00 

P<0,05 
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Tablo 20. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olduğum İçin Mutluyum 
Değişkenine Göre YST Puanlarının Tanımlayıcı İstatistikleri 

Boyutlar T.C. vatandaşı olduğum için mutluyum n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 12 27,9167 7,93678 12,00 43,00 
Katılmıyorum 7 20,8571 5,89996 14,00 30,00 
Kararsızım 47 27,5532 7,11950 13,00 44,00 
Katılıyorum 85 29,8824 4,05736 19,00 40,00 
Kesinlikle katılıyorum 161 34,7453 6,18494 15,00 30,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 12 23,5833 7,03832 12,00 33,00 
Katılmıyorum 7 29,5714 5,62308 21,00 35,00 
Kararsızım 47 26,8511 6,10765 7,00 35,00 
Katılıyorum 85 26,9294 4,04093 18,00 35,00 
Kesinlikle katılıyorum 161 29,3168 3,90580 18,00 35,00 

P<0,05 

Araştırmaya katılan sporcuların başka bir ülkenin vatandaşı olmayı isterdim 
değişkenine göre yurtseverlik tutum davranışlarını belirlemek amacı ile uygulanan 
istatistiksel analiz sonucunda yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY 
puanları (p=0,007<0,05), YY puanları (p=0,002>0,05), YS puanları 
(p=0,000<0,05) bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda sporcuların yurtseverlik 
tutum ölçeği alt boyutlarından KY ve YY (p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde 
farklık tespit edilmiştir (Tablo 19). 

Tablo 21. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olduğum İçin Mutluyum 
Değişkenine Göre YST Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar T.C. vatandaşı olduğum 
için mutluyum n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 12 27,9167 7,93678 12,00 43,00 

4 ,000* 
Katılmıyorum 7 20,8571 5,89996 14,00 30,00 
Kararsızım 47 27,5532 7,11950 13,00 44,00 
Katılıyorum 85 29,8824 4,05736 19,00 40,00 
Kesinlikle katılıyorum 161 34,7453 6,18494 15,00 30,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 12 23,5833 7,03832 12,00 33,00 

4 ,000* 
Katılmıyorum 7 29,5714 5,62308 21,00 35,00 
Kararsızım 47 26,8511 6,10765 7,00 35,00 
Katılıyorum 85 26,9294 4,04093 18,00 35,00 
Kesinlikle katılıyorum 161 29,3168 3,90580 18,00 35,00 

P<0,05 
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Araştırmaya katılan sporcuların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için 
mutluyum değişkenine göre yurtseverlik tutum davranışlarını belirlemek amacı ile 
uygulanan istatistiksel analiz sonucunda yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından 
KY puanları (p=0,000<0,05), YY puanları (p=0,000<0,05) bulunmuştur. Yapılan 
analiz sonucunda sporcuların yurtseverlik tutum ölçeği alt boyutlarından KY ve 
YY (p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık tespit edilmiştir (Tablo 21). 

Tablo 22. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti’ni Millî Sporcu Olarak Temsil 
Etmekten Gurur Duyarım Değişkenine Göre YST Puanlarının Tanımlayıcı 

İstatistikleri 
Boyutlar T.C. milli sporcu olarak temsil etmekten 

gurur duyarım n x̄ ss(±) Min. Maks. 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 15 31,6000 8,07819 12,00 44,00 
Katılmıyorum 6 25,5000 7,55645 14,00 35,00 
Kararsızım 13 28,3077 3,75021 19,00 33,00 
Katılıyorum 54 28,2963 6,40645 13,00 50,00 
Kesinlikle katılıyorum 224 32,9777 6,49211 15,00 50,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 15 25,8667 7,45335 12,00 34,00 
Katılmıyorum 6 19,6667 7,58068 7,00 27,00 
Kararsızım 13 23,9231 4,99102 21,00 35,00 
Katılıyorum 54 27,3519 4,56053 18,00 35,00 
Kesinlikle katılıyorum 224 28,8705 4,01413 18,00 35,00 

P<0,05 

Tablo 23. Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti’nî Milîi Sporcu Olarak Temsil 
Etmekten Gurur Duyarım Değişkenine Göre YST Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyutlar 
T.C. milli sporcu olarak 
temsil etmekten gurur 
duyarım 

n x̄ ss(±) Min. Maks. sd p 

KY 

Kesinlikle katılmıyorum 15 31,6000 8,07819 12,00 44,00 

4 ,000* 
Katılmıyorum 6 25,5000 7,55645 14,00 35,00 
Kararsızım 13 28,3077 3,75021 19,00 33,00 
Katılıyorum 54 28,2963 6,40645 13,00 50,00 
Kesinlikle katılıyorum 224 32,9777 6,49211 15,00 50,00 

YY 

Kesinlikle katılmıyorum 15 25,8667 7,45335 12,00 34,00 

4 ,000* 
Katılmıyorum 6 19,6667 7,58068 7,00 27,00 
Kararsızım 13 23,9231 4,99102 21,00 35,00 
Katılıyorum 54 27,3519 4,56053 18,00 35,00 
Kesinlikle katılıyorum 224 28,8705 4,01413 18,00 35,00 

P<0,05 
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Araştırmaya katılan sporcuların Türkiye Cumhuriyeti’ni millî sporcu olarak 
temsil etmekten gurur duyarım değişkenine göre yurtseverlik tutum davranışlarını 
belirlemek amacı ile uygulanan istatistiksel analiz sonucunda yurtseverlik tutum 
ölçeği alt boyutlarından KY puanları (p=0,000<0,05), YY puanları (p=0,000<0,05) 
bulunmuştur. Yapılan analiz sonucunda sporcuların yurtseverlik tutum ölçeği alt 
boyutlarından KY ve YY (p<0,05) puanlarında anlamlı düzeyde farklık tespit 
edilmiştir (Tablo 23). 

9. SONUÇ 
1) Bireysel sporcularda yurtseverlik tutumunu sosyo-kültürel, demografik 

ve spora ilişkin değişkenler açısından incelenmeyi amaçlayan bu 
araştırmamızın sonuçları aşağıda özet hâlinde sunulmuştur; 

2) Erkek sporcuların kadın sporculara göre daha fazla YS tutumu sergileme 
eğilimine sahip olduğu görülmüştür. 

3) Eğitim düzeyi yüksek sporcuların KY puanları daha yüksekken, eğitim 
düzeyi YY puanlarında farklılık yaratmamıştır. 

4) Türk sporcuların YS puanları açısından daha yüksek puanlara sahip 
olduğu görülmüştür. 

5) Kültürel kimlik açısından Türk sporcuların KY puanları daha yüksekken, 
YY paunları açısından anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

6) Sporcuların katıldığı şampiyonanın önem düzeyinin KY ve YY 
puanlarında etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

7) Sporcuların siyasi eğilimleri tarafsızdan aşırı sağa doğru gittikçe KY 
puanları artığı, YY puanlarının tarafsız grupta en yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. 

8) Sporcuların dindarlık düzeyleri arttıkça KY puanlarının arttığı, dindarlık 
düzeyi azaldıkça YY puanlarının arttığı görülmüştür.  

9) Sporcuların kendisini ülkesine ait hissetme duyguları arttıkça KY tutum 
sergileme düzeylerinin arttığı, aidiyet duyguları azaldıkça YY puanlarının 
arttığı görülmüştür.  

10) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan mutluluk duyma düzeyi fazla 
olan sporcuların daha fazla yurtseverlik tutumuna sahip oldukları 
görülmüştür. 

11) Ülkesinin milli sporcu olarak temsil etmekten gurur duyan katılımcıların 
daha fazla yurtseverlik tutumu sergiledikleri görülmüştür.  
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МАРКЕТИНГ ПЕН МЕНЕДЖМЕНТТІҢ 
ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН 

ДАМЫТУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТАЛАПТАРЫ 

Kudaybergonov Nuradin Ayıpoviç - Aşikbaeva Asem Melsovna 

Аңдатпа 
Маркетингтік қызметті және менеджментті ұйымдастырудың қазіргі заманғы 

талаптары. компанияның нарықтық бағдарын күшейтумен байланысты. Бұл 
тұтынушылармен қарым — қатынасты дамыту және оларға тұтынушылық 
құндылықты ұсыну барлық қызметкерлердің міндеті екенін білдіреді. Жоғарыда 
айтылғандай, маркетинг енді функция емес, бизнестің тұрақты өсуін қамтамасыз 
етуге арналған негізгі құзыреттілік. Маркетингті ұйымдастырудағы жаңа тәсілдер 
ресми құрылымдарға емес, тұтынушылық құндылықты құратын үрдістерді басқаруға 
және осы үрдісті қолдайтын жұмыс ағындарына назар аударады. Жаңа 
ұйымдастырушылық формалар икемді және тұтынушылардың қажеттіліктері мен 
нарық талаптарына сезімтал. Ұйымдастырушылық өзгерістердің негізгі мақсаттары 
шығындарды азайту, икемділікті арттыру және компанияның мүмкіндіктеріне 
негізделген бәсекелестік артықшылықтарды құру болып табылады. 

Түйінді сөздер: ұйымдастырушылық қатынастар, нарықты сегментациялау, 
жеке нарықтық саясат, маркетингтік ортаны талдау, мамандандыру, маркетингтік 
қызметті ұйымдастыру, аутсорсинг, аутстаффинг, нарықтық бағдар. 

MODERN REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MARKETING AND 

MANAGEMENT 
Abstract 

Modern requirements for the organization of marketing activities and management are 
associated with the strengthening of the company's market orientation, which suggests that 
developing relationships with consumers and offering them increased consumer value is the 
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task of all employees.  As discussed above, marketing is no longer a function, but a core 
competency designed to drive sustainable business growth. New approaches to marketing 
are emphasizing the management of processes that create customer value and the 
workflows that support this process, rather than formal structures. New organizational 
forms are flexible and sensitive to customer needs and market requirements.  The main 
goals of organizational change are to reduce costs, increase flexibility and create 
competitive advantages based on the company's capabilities. 

Keywords: organizational relations, market segmentation, individual market policy, 
analysis of the marketing environment, specialization, organization of marketing activities, 
outsourcing, outstaffing, market orientation. 

Кез-келген ұйымның қызметі қоғамдық өндіріс, айырбастау, бөлу және 
материалдық ресурстарды тұтыну процесінде туындайтын жұмысшылар 
арасындағы өндірістік қатынастарға негізделген. Өндірістік қатынастар 
шартты түрде экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, 
Әлеуметтік және т. б. болып бөлінеді, сонымен бірге ұйымдастырушылық 
қатынастар осы қатынастардың құрамдас бөліктерінің барлық жиынтығын 
байланыстырады  

Менеджмент жүйесіндегі ұйымдастырушылық қатынастар өкілеттіктерді 
бөлудің өзіндік формасы болып табылады. Менеджмент жүйесіндегі 
ұйымдастырушылық қатынастар басқарудың нақты және жалпы 
міндеттерінің  

орындалуын толық қамтамасыз етуге арналған, көлденең және тік 
байланыстарды және басқару функцияларын бөлуді сақтауы керек. 

Астында ұйым маркетинг жалпы мағынада түсініледі бірде-өзге ұйым 
ретінде фирманың маркетингтік қызметі. Бұл маркетингтік функцияларды 
орындау, оларды бөлу және жауапкершілік аймақтарына (құрылымдық 
бөлімшелер мен жауапты тұлғалар) бекіту үшін жауапты лауазымды тұлғалар 
мен бүкіл бөлімшелер арасындағы өзара байланысты, өзара жауапкершілікті 
және жауапкершілікті құрылымдық ұйымдастыру процесі. 

Нарықты сегментациялау мақсатты аудиторияны анықтауға және 
әлеуетті сатып алушылардың бір немесе бірнеше тобын таңдауға мүмкіндік 
беретінін бәріміз білеміз. Бұл тәсіл нарықтық үлесті анықтауға, сатуды 
есептеуге, позициялау туралы ойлануға және сату стратегиясын жасауға 
көмектеседі[1]. 

Кез-келген өнімді сату үшін тұтынушының назарын қалай аудару 
керектігін, оны қалай қызықтыратынын және өнімнің қандай 
сипаттамаларына назар аудару керектігін білу керек. Ол үшін мақсатты 
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аудиторияның қажеттіліктерін, ауырсынуын, қалауын және тіпті әлсіз 
жақтарын зерттеу керек. Сондықтан танымал брендтердің өнімдерін 
жарнамалау кезінде олар көбінесе өнімнің техникалық сипаттамаларын емес, 
сатып алу әкелетін артықшылықтарды сатады.  

Жақында, маркетингтің әр бөлімі нарықтардың географиялық 
орналасуына қарамастан белгілі бір нарық сегменттерімен жұмыс істеу үшін 
жауап беретін сегменттік форма маркетингті ұйымдастыруда ерекше 
танымалдыққа ие болды. Оны пайдалану бизнесті нақты тұтынушыларға 
бағыттайды және тұтынушылардың әр тобы үшін жеке нарықтық саясатты 
жасауға мүмкіндік береді. Маркетингті ұйымдастырудың осы түрінің 
артықшылығы-болжамдардың жоғары сенімділігі және жұмысты жақсы 
үйлестіру. Оның ең жоғары кемшіліктері-жұмысшылардың төмен 
мамандануы, функциялардың қайталануы, құрылымның күрделілігі және 
өнім ассортименті туралы нашар мәліметтер. Яғни, әр бөлімнің артында әр 
нарық сегментімен жұмыс істеуге көмектесетін белгілі бір міндеттер тұр.  

Маркетингтік зерттеулер-бұл термин соңғы жүз жыл ішінде ғана емес, 
бизнесте де маңызды болып табылады. Көптеген жылдар өткен соң, 
маркетингтік зерттеу өзінің маңыздылығы мен өзектілігін жоғалтып қана 
қоймай, оның қажеттілігі туралы маңызды саналы түсінік алды. 

Бүгінгі таңда барлық табысты компаниялар өздерінің нарықтағы орны 
мен бәсекелестік артықшылығы бойынша маркетингтік зерттеулерге 
міндетті. Дәлірек айтқанда-осы зерттеулерден алынған білім және олардың 
негізінде жасалған әрекеттер[2]. 

Осылайша, 21-ші ғасырдағы маркетингтік зерттеулердің арқасында біз 
ондаған жылдар бұрын құрылған қалыптасқан нарықтарда жұмыс істейтін 
компанияларды ғана емес, сонымен қатар жаңа өнімдер мен дәстүрлі 
нарықтардан асып түсетін жаңа нарықтарды құратын жаңа компанияларды 
көреміз. 

Маркетингтік ақпараттың замануи жіктелуі: 

Маркетингтік ақпарат жататын уақыт кезеңіне байланысты тарихи, 
ағымдағы және болжамды ақпаратты ажыратыңыз. 

 Тарихи маркетингтік ақпарат өткен кездегі кәсіпорындардың сыртқы 
шарттары мен  

нәтижелері туралы түсінік қалыптастырады. Ақпараттың мұндай түріне: 
ұлттық дәстүрлер мен тұтынушыларға қызмет көрсету нормалары; тауарлар 
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мен қызметтердің тарихи қалыптасқан түрлері; белгілі бір аумақтарға немесе 
нарық сегменттеріне тән тұтыну дәстүрлері; өндіріс пен қызмет көрсету 
саласында бұрын қолданылған технологиялар мен стандарттар және т. б. 
жатуы мүмкін. 

 Қазіргі маркетингтік ақпарат үнемі өзгеріп отыратын нарықтық ортаның 
қазіргі жағдайын көрсетеді. Бұл бәсекелестердің қазіргі ұсыныстарын, 
мақсатты тұтынушылардың қажеттіліктерін бағалау үшін, сондай-ақ 
кәсіпорын нарығына айтарлықтай әсер ететін әлеуметтік-саяси және басқа да 
сыртқы факторларға мониторинг жүргізу кезінде қажет. Әдетте, ағымдағы 
маркетингтік ақпарат мониторинг арқылы жиналады - нарықтық 
процестердің, жағдайлардың, құбылыстардың дамуы мен өзгеруін үнемі 
бақылау. 

 Болжалды маркетингтік ақпарат көбінесе тарихи және ағымдағы 
маркетингтік ақпаратты математикалық және логикалық талдау нәтижесінде 
пайда болады. Ол макроэкономикалық, әлеуметтік, нарықтық және басқа да 
сыртқы факторларға байланысты жақын болашақта кәсіпорынның дамуының 
ықтималды бағасын көрсетеді[3]. 

Ақпаратты жіктеу: 

- Әдетте маркетингтік ақпарат; 

- Бастапқы және қайталама болып бөлінеді. 

Бастапқы ақпарат - бұл нақты маркетингтік мәселені шешу үшін арнайы 
жүргізілген далалық зерттеулер нәтижесінде алынған мәліметтер. Бастапқы 
ақпараттың артықшылықтары: 

- дәл қойылған мақсатқа сәйкес жинау; 

- жинау әдістемесі белгілі және бақыланатын; 

- нәтижелер компания үшін қол жетімді және бәсекелестерден қорғалуы 
мүмкін; 

- сенімділік белгілі. 

 Кемшіліктері: 

- жинау және өңдеу үшін үлкен уақыт; 

- қымбатшылық; 

- компанияның өзі барлық қажетті деректерді жинай алмайды. 
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Қосымша ақпарат - бұл белгілі бір маркетингтік зерттеу мақсаттарынан 
басқа мақсаттар үшін бұрын жиналған мәліметтер. Екінші ақпараттың көздері 
ішкі (компанияның құжаттамасы: бюджеттер, есептер, шоттар, қорлар, 
алдыңғы зерттеулер және т.б.) және сыртқы болып бөлінеді[4]. 

 Сыртқы қайталама ақпараттың негізгі көздері: 

- ұлттық және халықаралық ресми ұйымдардың жарияланымдары; 

- мемлекеттік органдардың, министрліктердің, муниципалдық 
комитеттер мен ұйымдардың басылымдары; 

-сауда-өнеркәсіп палаталары мен бірлестіктерінің жарияланымдары; 

- статистикалық ақпарат жинақтары; 

- салалық фирмалар мен бірлескен кәсіпорындардың есептері мен 
басылымдары ; ; 

- кітаптар, журналдар мен газеттердегі хабарлар; 

-оқу, ғылыми-зерттеу, жобалау институттары мен қоғамдық-ғылыми 
ұйымдардың,  

симпозиумдардың, конгрестердің, конференциялардың 
жарияланымдары; 

- прайс-парақтар, каталогтар, проспектілер және басқа да фирмалық 
басылымдар; 

- консалтингтік ұйымдардың материалдары. 

Корпоративтік мәдениет: 

 Корпоративтік мәдениет дегеніміз-компанияның жұмыс істеу 
процесінде қалыптасқан және ұжымның барлық мүшелерімен бөлісетін ұйым 
ішіндегі мінез-құлық моделі. Бұл қызметкерлер өмір сүретін құндылықтар 
жүйесі, нормалар, ережелер, дәстүрлер мен қағидалар. Ол құндылықтар 
жүйесін, дамудың жалпы көзқарасын алдын-ала анықтайтын Компанияның 
философиясына негізделген. 

 Корпоративтік ұйым-бұл бірлескен қызмет процесінде қызметкерлер 
арасындағы байланыс жүйесі, ал корпорация ұйымның әлеуметтік түрі 
ретінде шектеулі қол жетімділігі, максималды орталықтандырылуы және 
басшылықтың авторитаризмі бар адамдардың жабық топтарын біріктіреді. 
Корпоративтік ұйым өз мүшелері үшін, адам үшін жауапкершілікті өз 
мойнына алады. Бұл оған адамға қатысты өз іс-әрекеттерінде еркін болуға 
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мүмкіндік береді. Нәтижесінде ұйым немесе оның барлық мүшелері әр 
адамның үстінен шығады[5]. 

Корпоративтік мәдениет элементтері:  

- компанияның Даму ПАЙЫМЫ-ұйым қозғалатын бағыт, оның 
стратегиялық мақсаттары;  

- құндылықтар-компания үшін ең маңыздысы не;  

- дәстүрлер (тарих) — уақыт өте келе қалыптасқан әдеттер, рәсімдер;  

- мінез-құлық нормалары-белгілі бір жағдайларда мінез-құлық 
ережелерін белгілейтін ұйымның этикалық кодексі (мысалы, McDonald ' s-та 
олар қалыңдығы 800 беттен тұратын бүкіл нұсқаулық құрды, онда әр мүмкін 
жағдай және басшылық мақұлдаған қызметкерлердің бір-біріне және 
компания клиенттеріне қатысты іс-қимыл нұсқалары жазылған);  

- корпоративтік стиль-компания кеңселерінің сыртқы түрі, интерьер, 
фирмалық символика, қызметкерлердің дресс-коды;  

- өзара қарым-қатынас-ережелер, департаменттер мен ұжымның 
жекелеген мүшелері арасындағы қарым-қатынас тәсілдері; белгілі бір 
мақсаттарға жету үшін команданың сенімі мен бірлігі;  

- клиенттермен, серіктестермен, бәсекелестермен диалог жүргізу 
саясаты;  

- адамдар-компанияның корпоративтік құндылықтарын бөлісетін 
қызметкерлер. 

Маркетингтік қызметті және менеджментті ұйымдастырудың қазіргі 
заманғы талаптары компанияның нарықтық бағдарын күшейтумен 
байланысты, яғни бұл тұтынушылармен қарым - қатынасты дамыту және 
оларға тұтынушылық құндылықты ұсыну барлық қызметкерлердің міндеті 
екенін білдіреді. Жоғарыда айтылғандай, маркетинг енді функция емес, 
бизнестің тұрақты өсуін қамтамасыз етуге арналған негізгі құзыреттілік. 

Соңғы онжылдықтарда көптеген компаниялардың мөлшері мен 
ұйымдық құрылымы айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Бұл өзгерістер 
қызметкерлер санын қалыпқа келтіруде, қолданыстағы ұйымдық 
құрылымдарды модернизациялауда немесе қолдануда көрініс тапты. 

Маркетингті ұйымдастырудағы жаңа тәсілдер ресми құрылымдарға 
емес, тұтынушылық  
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құндылықты құратын процестерді басқаруға және осы процесті 
қолдайтын жұмыс ағындарына назар аударады[6]. 

Жаңа ұйымдастырушылық формалар икемді және тұтынушылардың 
қажеттіліктері мен нарық талаптарына сезімтал. Ұйымдастырушылық 
өзгерістердің негізгі мақсаттары  

шығындарды азайту, икемділікті арттыру және компанияның 
мүмкіндіктеріне негізделген бәсекелестік артықшылықтарды құру болып 
табылады. 

Заманауи бизнестің тиімділігіне әсер ететін ұйымдастырушылық 
шешімдердің бірі-аутсорсинг. Аутсорсинг-компания үшін негізгі емес 
бизнес-процестерді осы салада маманданған бөгде ұйымға қызмет көрсетуге 
беру. Аутсорсингке ақпараттық қызмет көрсету, қызметкерлерді іріктеу, 
бухгалтерлік есеп, логистика, күзет, тазалау және т. б. берілуі мүмкін. 
Маркетинг саласында маркетингтік зерттеулерді, жарнамалық науқандар мен 
промоакцияларды жүргізу, пошта және электрондық жіберілімдерді 
дайындау және ұйымдастыру, колл-орталықтар құру, жұртшылықпен 
байланыс, сайтты іздестіру жүйелерінде әзірлеу және жылжыту көбінесе 
аутсорсингке беріледі. Аутсорсингтің маңызды артықшылығы-шығындарды 
үнемдеу. Сонымен қатар, аутсорсинг қаржылық және адами ресурстарды 
жаңа жобаларды дамыту үшін пайдалануға мүмкіндік береді[7]. 

Бизнестің тиімділігіне әсер ететін тағы бір ұйымдастырушылық 
заманауи-аутстаффинг. Аутстаффинг қызметкерлерді штаттан тыс шығаруды 
және оларды тапсырыс берушінің персоналы үшін ресми жұмыс беруші 
ретінде әрекет ететін провайдер-компанияның штатына ресімдеуді 
көздейді.Компания-аугстаффер күнделікті кадрлық жұмыстарды жүргізуді, 
жалақыны есептеу мен төлеуді, салықтарды аударуды,сондай-ақ заңнама 
нормаларын сақтауды қамтамасыз етеді. Компания-жұмыс беруші басқа 
сенімді біреуге ұсынатын персонал алынып, оның штаты. Мұндай қызметтің 
негізгі мақсаты-компанияның штаттық кестесі мен бюджетін 
оңтайландырумен, сондай-ақ еңбек дауларын шешумен байланысты 
тәуекелдерді төмендетумен байланысты мәселелерді шешу. Жалақы қорын 
үнемдеу арқылы Аутстаффинг өндірілген өнімнің өзіндік құнына әсер ететін 
тікелей шығындарды азайтады. Сонымен қатар, аутстаффинг кадрлық 
қызметтер мен бухгалтерияны жеңілдетуге көмектеседі, персоналмен жұмыс 
жөніндегі бөлімнің және жалпы ұйымның бизнес-процестерін 
оңтайландыруды қамтамасыз етеді."Жалға алынған" маркетингтік персонал 
ретінде сату жөніндегі менеджерлер, мерчандайзерлер, промоакцияларды 
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жүргізуге қатысатын промоутерлер, фармацевтикалық компаниялардың 
медициналық өкілдері және т. б. әрекет ете алады. 

Қорытынды жасай отырып, сыртқы менеджменттің басты артықшылығы 
- жалпы шығындарды азайту және негізгі қызметті жүзеге асыру үшін 
компанияның ресурстарын босату деп айта аламын. Мердігер кәсіпорынның 
штаттық бөлімшесі түрінде оның аналогымен бірдей функцияларды 
орындайды. Алайда, өз саласының маманы ретінде ол мұны клиенттен 
жүктемені алып тастай отырып, тиімдірек етеді. Аутсорсинг тәуекелі тек 
әлеуетті болып табылады. Жақсы беделі бар сенімді серіктесті мұқият таңдау 
арқылы оларды алып тастауға болады. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 
КӘСІПКЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ 

ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ 
ФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН 

ДАМУЫ 

Abdibekov S.V. 

Аңдатпа 
Біріншіден, қызметтегі өзара қарым-қатынас этикасы бұл кәсіби этика емес. Бұл 

өз негізінде кез келген ұйымдар мен мекемелер үшін ортақ болып табылатын еңбек 
ұжымындағы мінез-құлық ережелерінің ерекше жинағы. Г.В. Лазутина кәсіби мораль 
нормалары мен қызмет этикасы нормаларын біріктіре отырып, ұжымның 
адамгершілік ахуалының сапасын анықтайтын бірқатар нормаларды бөліп көрсетеді. 
Корпоративтік мәдени - этиканың мәні өндіріс саласы мен қызмет ісіндегі 
адамдардың еңбек мәдениеті мен қарым-қатынас мәдениеті болып табылады. Еңбек 
мәдениеті ең алдымен бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізе білуден, жоғары 
сапалы еңбек өнімдері және қажетті еңбек өнімділігімен қамтамасыз етуден көрінеді. 
Оларда әр халықтың әлеуметтік және рухани құндылыктары көрінеді, оның 
маңыздылығы уакыт өткен сайын өсе түседі. Кәсіпкерлік этика халық даналығына 
сүйенеді. Ол өткен тәжірибелерді өз ісінде, кім және қалай табысқа жетсе, кім адам 
абыройын нақты өмір жағдайларында биіктетудің жаңа тәсілдерін ұсынса, солармен 
толықтырады. Өз мінез-құлқында адам әділдік пен адалдық, ұқыптылық, пен 
ысырапшылдық, қарапайымдылық пен тәртіптілік, тапқырлық пен қайнар көздерге 
берілу өлшемдеріне сүйенеді. 

Түйінді сөздер: Кәсіпкерлік этика, этика, факторлар, менеджмент, заман, 
ұйымдастыру, халықаралық, экономика, өндіріс, монополия. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL FORMS OF 
BUSINESS STRUCTURES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Abstract 
First, the ethics of interaction in the ministry is not a professional ethic. This is a 

special collection of behavioral rules in the workforce, which is common to any 
organizations and institutions. GV The lasudea explains a number of norms that determine 
the quality of the staff's moral situation, combining professional moral standards and 
regulations of activity ethics. The essence of corporate cultural and ethics is a culture of 
labor culture and communication of people in the field of production and activities. First of 
all, labor culture is reflected in the ability to complete, high quality labor products and the 
necessary labor productivity. They have social and spiritual values of each nation, which 
increases the importance of its importance. Entrepreneurship ethics is based on the national 
wisdom. He complemented with them if they offer new methods of high-ranking in real life 
if they are successful in their deeds and how they succeed. In his own behavior, a person 
relies on the criteria for justice and honesty, accuracy, extravagant, simplicity and 
discipline, ingenuity and discipline. 

Keywords: business ethics, ethics, factors, management, modern, organization, 
international, economy, production, monopoly. 

Кәсіпкерлік тәуелсіз Қазақстан Республикасының жаңа әлеуметтік-
экономикалық даму бағытынан және адамдар арасындағы қарым-қатынас 
мәдениетінен алшақ бола алмайды. Ол жалпы адамзаттық моральға, 
құқықтың және басқа мәдениеттің әлемдік стандарттарына сүйену керек. 
Адамның кәсіби сапасы мен кәсіпкерлік бағдары, жалпы адамзаттық 
адамгершілік нормаларымен реттеледі, азаматтың, адамгершілік-құқықтық 
мәдениетке сүйенеді.  

Бастапқыда «кәсіпкерлік» термині тәуекел сөзімен, ал кәсіпкер тауарды 
өндіру және сатумен байланысты тәуекелділік пен жауапкершілікті өзіне 
алатын адаммен байланыстырылды. Мысалы, 1725 жылы Р.Кантиллион 
кәсіпкерлік тұрғысындағы тәуелділікті өзіне міндеттеумен байланыстырып, 
сонымен ол капиталды салушы, өзінің жеке еңбегін және ресурстарын 
пайдаланушы кәсіпкер деп айыра білді. Ол кәсіпкерді өзіне жұмыс орнын 
жасай алатын адаммен байланыстырды. Қашан адамды өзінің жұмысындағы 
нақты еңбек ақысы қанағаттандырмаған жағдайда, ол өзінің идеяларын 
жүзеге асыратын жолдарды іздей бастайды, ақыр соңында ол кәсіпкер бола 
бастайды. Кантиллионның ойы бойынша кәсіпкер мен жұмысшы арасындағы 
басты айырмашылық, бұл - кәсіпкерлер белгісіз жағдайда жұмыс істеуінде 
дейді [1].  
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Кейінірек, ХVІІІ ғасырдың аяғы - ХІХ ғасырдың басында танымал 
француз экономисті Жан Батист Сэй (1767-1832ж.ж) өзінің «Саяси 
экономиканың трактаты» (1803 ж) атты еңбегінде кәсіпкерлік қызметтің 
анықтамасын үш классикалық өндіріс факторларымен – жердің, капиталдың, 
еңбектің бірігуімен байланыстырды. Дж.Сэйдің негізгі тезисі өнімді 
шығарудағы кәсіпкерлердің басымды рөлін мойындауда. Сэйдің ойынша, 
кәсіпкердің табысы мен еңбегі үшін марапат, өндірісті ұйымдастыра білу 
және тауар өткізу, «тәртіптің рухын» қамтамасыз ету болып табылады. Оның 
айтуынша, кәсіпкер - бұл өзіне және белгілі бір тауар өндіруде тәуекелділікті 
қолына алатын адам. 

Француз экономисті А.Маршалл (1907-1968ж.ж.) бірінші болып 
жоғарыда айтылған үш классикалық саяси экономияның өндіріс 
факторларына «жер, капитал, еңбек) төртінші фактор - ұйымдастыруды 
қосты. Ол бірінші болып менеджер мен кәсіпкер арасындағы 
айырмашылықты дәлелдеді.  Орта ғасырдың менеджмент тарихын зерттеген 
маман Джозеф Шумпетерді (1910 ж.) қазіргі кәсіпкерліктің атасы деп те 
атайды. Шумпетер өз оқуларында қызмет етіп жатқан бизнесті тек қана 
басқара алатын менеджер ретіндегі  кәсіпкер бейнесіне ауытқып кеткен. 
Кәсіпкердің мәні өндіргіш күштерді жаңадан (қайта) ұйымдастырып, 
құрамдастырады.  

Д.Шумпетер кәсіпкерлерді жай алып сатарлар мен инвесторлардан 
ерекшеленетін - әлеметтік-экономикалық жаңашылы деп атайды. Олар 
(кәсіпкерлер) әр түрлі бағыттар мен құрамдастарды біріктіріп жаңа бизнесті 
құрады. 

Франк Найт (1921ж.) кәсіпкерлік қызметтің ең басты ерекше белгісі 
болып, бұның болашағы белгісіз жағдайларда жұмыс істеуі. Ф.Найттың пікірі 
бойынша кәсіпкер - әрқашан өз позициясын берік ұстап, осы арқылы түрлі 
жолында кездескен тосқауылдарды батыл түрде жеңіп өтуді мақсат етіп 
қойған адам [2]. 

Енді осы заманға авторлар позициясынан кәсіпкерлік теориясын 
қарастырсақ, ең бірінші Давид Маккеланд (1961ж.) қарап өткеніміз жөн. Ол 
кәсіпкерге келесідей сипаттамалар береді: 

- ақталған тәуекелге бару шеберлігі; 

- жігерлілігі мен жасампаздық белсенділігі; 

- өзіндік және дербес жауапкершілігі; 

- қабылдаған шешімдерінің салдарын білу; 
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- келешектегі сыртқы орта өзгерістерін болжап білу; 

- ұйымдастырушылық шеберлігі. 

Питер Друкер (1964ж.) кәсіпорынды ұйымдастыру мүмкіндігі түсінігін 
экономика ғылымына бірінші болып енгізді. Жаңа кәсіпорынға ресурстарды 
іздеу мен оларды орналастырудан бұрын бизнестің дамуына қолайлы 
мүмкіндіктерді иелену керек [3].  

 
Жалпы кәсiпкерлiктiң жiктелуiн келесi суреттен көре аламыз (1-сурет). 

Сурет 1. Кәсiпкерлiктiң жiктелуi 

Қайнар көзі: Тургинбаева А.Н. Менеджмент в малом бизнесе: - Алматы: 
2005. - 52б. [4].  

Сонымен кәсiпкерлiк - рыноктағы бәсекеге төтеп беру үшiн жаңа 
мүмкiндiктердi iздеу, жаңа технологияны пайдалану, капиталды жұмсаудың тың 
салаларын iздеу, ескi ойлау шеңберiнен шығу болып табылады. Демек, нақты 
өмiрде кәсiпкерлiктiң объектiсi - новаторлық, жаңашылдық, ерекше мағынадағы 
новаторлық өндiрiс, айырбас және бөлудiң түрлi факторларын комбинациялау. 
Кәсiпкерлiк әр кезде де белгiлi бағытта ұйымдастырылады, нақты формалары 
бар. Кәсiпкерлiктiң шаруашылық жүргiзу тәсiлi ретiнде бiрнеше жалпы белгiлерi 

Кәсiпкерлiк 

Көлемi бойынша: 

• Шағын; 
• Орта; 
• Iрi. 

Меншiк формасы:

• Жеке меншiк; 
• Мемлекеттiк; 
• Муниипалды; 
• Аралас. 

Территориялық 
ораласуы бойынша: 

• Жергiлiктi; 
• Аймақтық; 
• Республикалық; 
• Халықаралық. 

Салалық бағытына қарай: 

• өнеркәсiптiк; 
• Аграрлық; 
• Құрылыс; 
• Сауда; 
• Инфрақұрылымдық; 

Қызмет көрсету түрiне 
қарай: 

• өндiрiстiк; 
• коммерциялық; 
• қаржылық; 
• i

Ұйымдық-құқықтық формалары: 
• Жеке кәсiпкерлiк; 
• Толық серiктестiк; 
• Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiк; 
• Акционерлік қоғамдар, және т.б.; 
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бар. Оның iшiнде негiзгiсi – шаруашылық субъектiлерiнiң еркiндiгi мен 
тәуелсiздiгi. Кәсiпкерлердiң еркiн қызмет етуi рынок механизмiнiң әрекетiн 
қамтамасыз ететiн тәртiп қалыптастырады. Қазіргі кезеңдегі кәсiпкерлiктiң 
жiктелуiн келесi суреттен көре аламыз (1-сурет). 

Жалпы, кәсіпкерлік теориясының дамуы кәсіпкерліктің тұлғалық, 
экономикалық және ұйымдастырушылық, жаңашылдық, тәуекелге 
барушылық сипатын көрсететін қызмет түрі. Кәсіпкерлік құрылымдардың 
дамуы кәсіпкерлікті халықаралық деңгейде дамытуды жетілдіру және 
аймақтық кәсіпкерлік ошақтарының орталықпен байланысын күшейтуден 
тікелей байланысты. Сондықтан, кәсіпкерлікті халықаралық деңгейде 
дамытуды жетілдіру қазіргі ғаламдану дәуірінің талаптарына сәйкес келетін 
бірден-бір іс. Бұл жерде кәсіпкерліктің аймақтық деңгейде дамытылуының 
қажеттігі Қазақстан Республикасының географиялық, территориялық 
ерекшеліктерімен байланысты туындап отыр. Өйткені, аймақтық деңгейдегі 
кәсіпорындардың орталықпен байланысының үзілуі олардың экономикалық 
тиімділігін төмендетеді [5]. 

Кәсіпкерлік теорияның дамуына талдау жасалғаннан кейін оның қазіргі 
кезеңдегі ерекшеліктеріне тоқталайық.  

Индустриалды экономика шеңберінде ресурстарды басқаруға ерекше 
көңіл бөлінеді. Рынок экономикасы қалыптасып, ілгері дамыған кезеңінде 
еркін бәсеке кең тарады,  рыноктық қызметтің өкілі ретінде жеке капитал 
болды. Мақсаты өз шығындары мен пайдасын  есептеу және өндірісті 
рыноктық ұйымдастыру барысында өнеркәсіпті шоғырландыру болғанымен, 
оның үлес салмағы айтарлықтай көп болмады, өйткені өндірісті   
шоғырландыру тенденциясы күшейді. Оның басты мақсаты - өз шығындары 
мен табыстарын жүйелеу немесе реттеу. Бірақ өндірісті рыноктық 
ұйымдастыру өндірістің шоғырлану тенденциясын күшейтеді. Бірте-бірте 
өндірістік бизнестің ұйымдық құрылымының жіктелуі байқалып, жеке 
капитал формаларымен қатар, құрылым фирмалары - монополиялар пайда 
бола бастады. Монополия билігі бәсекені күшейтті, ол бәсекелестік күрестің 
өте қатаң және жаңа формаларының туындауына әкеліп соқты. Анықтаулар 
бойынша таза монополия жағдайларында бәсеке болмайды, яғни, монополия 
бәсекенің қарама-қарсылығы  болып табылады.  

Сонымен қатар, тарихи монополия еркін бәсекеден туындады, және 
қоғамның экономикалық өмірінің айқын көрінісі болып, бәсекені тек жойып 
ғана қоймай, керісінше, рыноктық құрылымның жетілмеген бәсекесін 
туындатты.  
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Кәсіпкерлік пайданы жоғарылату немесе ұлғайту мақсатында 
кәсіпкерлік сектор, капиталды бөлу жағымен қатар, оларды біріктіру жағына 
да бағыттауын күшейтеді. Капиталды қызмет етуші - өндірістік және 
қаржылық деп бөлу нәтижесінде акционерлік қоғамдар құрылды. 

Акционерлік қоғам – бағалы қағаздар мен акцияларды сату жолымен 
құрылатын капиталды бірлестік. Алғашқы акционерлік қоғамдар Англияда 
(1600ж. ағылшын Ост Инд компаниясы) пайда болған. Акционерлік капитал 
капитализмнің экономикалық құрылымының маңызды құрамына айналып,  
капиталды жинақтау болып табылады. Олар өндірісті шоғырландыру және 
орталықтандыру процестерін жүргізудегі тұтынумен тікелей байланысты. 
Капиталды қоғамдастыру (ортақтастыру) процесі материалды негізінде  
кәсіпорындар пайда болды.   

Акционерлік қоғамның негізгі ерекшелігінің мәні - жұмысшылар 
арасында акцияларды тарату, компания ісіне жеке қатысуының деңгейі аз 
болғанына қарамастан, біріге иемденушілік сезімін тудыру.  

Кәсіпорынды басқарудағы ең қиын жұмыс - бұл білінбейтін жұмыс, ал 
физикалық еңбекпен айналысатын қызметкерлер кәсіпорынды басқарудағы 
еңбектің жоғары формасымен айналысатындарға қарағанда жұмысы 
анағұрлым жеңіл келеді [6]. 

Кәсіпкерлік қызметтің акционерлік формасы капитал ресурстарын 
жинақтауды  жылдамдатады, басымды дамуын қажет ететін салаларды 
шоғырландыру  мүмкіндігін ұлғайтады.  

Кәсіпкерлік түрлерінің одан әрі дамуы шаруашылықтық қосу 
тенденциясын біріктіру ретімен қатар, бағалы қағаздар түріндегі жалған 
капиталды белсенді пайдалануды бірге жүргізетін кәсіпорындардың 
қызметінен көруге болады. Басқа фирмалардың бақылаушы акция 
пакеттеріне немесе пайларындағы үлеске иелік ету жолымен олардың 
қызметтерін бақылайтын және басқаратын және осы қызметтен пайда табатын 
холдингтік компаниялар немесе холдинг-фирмалар кәсіпкерлік қызметтің 
ерекше түрі. Бақыланатын кәсіпорындар холдингте өз дербестіктерін іс 
жүзінде сақтайды, алайда экономикалық жағынан ол тұтас бір кәсіпорын 
болып табылады. Холдинг өзіне бағынышты кәсіпорындарды, олардың 
өндірісін, өнім өткізуін, қаржыландырылуын қамти отырып, тұтас бір 
кәсіпорын ретінде басқарады. Бұл жағдайда толық бақылау жасау үшін тиісті 
ұйымдық құрылымдардың, соның ішінде еншілес кәсіпорындардың қаржысы 
есебінен, сондай-ақ артықшылығы бар акциялардың есебінен кейде 
капиталдың бірнеше пайызы жеткілікті болады. Биржада – қоғам өзінің кез 
келген кәсіпорнының акцияларын сатуға және басқаларын сатып алуға 
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мүмкіндігі бар. Бұдан бөлек, холдинг өзі бақылайтын кәсіпорындардың табысы 
мен зиянын қайта бөле отырып, баланстарын басқару мүмкіндігін береді. 

Бизнесті ұйымдастыру жөнінде, экономикалық теорияда - 
холдингтермен қатар, траст компанияларын немесе траст-фирмаларды бөліп 
қарайды. Олар өз акцияларын беріп, орнына өзгенің меншігін басқаруға 
маманданған. Бизнестің бұл түрі трастілік (сенімді) қатынастар деген атауға 
ие болды. Өз меншігін трастының басқаруына сеніп берген мүлік иесі, 
трастқа салынған жалпы меншіктен түсетін пайданың белгілі бір бөлігін және 
ол таратылған жағдайда түсімнен үлес алуға мүмкіндік беретін траст 
акцияларының тең иесі болып саналады. Капиталды біріктірудің бұл түрін 
АҚШ-та синдикат құруға тыйым салған заң шықаннан кейін 1887 жылы 
мүнай синдикатының заңгері Дод жасаған. Бірақ 1890 жылы тиісті заң 
қабылданғаннан және 1893 жылы холдингтік компаниялар құруға рұқсат 
берілгеннен кейін ғана трасттілердің көпшілігі холдинг түріне көшті. 

Капиталды біріктірудің неғұрлым кең тараған түрі өнеркәсіп, көлік, 
сауда, несие және басқа да салалардың жеке кәсіпорындарын заңдылық және 
шаруашылық жағынан біріктіретін қаржылық топтар болып табылады. 
Қаржылық топтың концерннен айырмашылығы, оның басында топқа кіретін 
компаниялардың ақша капиталына билік жүргізетін бір немесе бірнеше банк 
тұрады, сондай-ақ олардың қызметтерінің барлық салаларын үйлестіреді. 
Бірлестіктердің басқа түрлерімен салыстырғанда қаржылық топ ұйымдық 
рәсімделудің қарапайымдылығымен ерекшеленеді.  Қаржылық топқа кіретін 
әрбір фирма өз бетімен халықаралық сауда мәмілелерін жасай алады. Алайда, 
холдингтерде сияқты, қаржылық топтың ядросы - бас компания, қалғандары 
шаруашылық дербестігіне  қатысты неғұрлым маңызды шешімдерді 
қабылдайтын орталыққа  айналады [7]. 

Қаржылық топқа кіретін өнеркәсіптік кәсіпорындар рынокты өзара 
бөліседі, баға туралы келісіп, рыноктарға шығуларды үйлестіреді және 
картельдік келісімге ұқсас қызметпен айналысады. Сонымен қатар, мынадай 
айырмашылығын атап өту қажет: бұл жұмыс картельде екі немесе бірнеше 
фирма арасындағы жалған немесе астыртын келісім негізінде жасалса, ал 
қаржылық топта  күнделікті шаруашылық тәжірибе түрінде жүргізіледі.  

Кәсіпкерлік қызметтің акционерлік формасының ары қарай дамуы, 
меншіктің жаңа үлесіне негізделетін: шектеулі жауапкершілікті қоғамдар, әр 
түрлі серіктестіктер, яғни компанияның жаңа ұйымдық - құқықтық 
формасының құрылуынан көрінеді.  

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік - тек мүліктік емес, өз салымдары 
бойынша ғана жауапкершілігі болатын қоғам қатысушыларының капиталын 
біріктіру формасы.  
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Акционерлік қоғам мен жауапкершілігі шектеулі серіктестік арасындағы 
негізгі айырмашылықтар төмендегідей:  

- біріншіден, акционерлік капиталдың жарғылық қоры  тек 
құрылтайшылар құралдарының құрылтайшы компанияның (құрылтайшы 
инкорпорация) акцияларына айырбас есебінен ғана құрылмайды, ол сонымен 
қатар, жазылым инкорпорациясы процесінде барлық тілектестерге компания 
акцияларын еркін сату есебінен де құрыла алады. Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктің жарғылық қоры, мүлікті түрде салынады, оның 
құрылтайшыларының пайлық салымдары есебінен де құрыла алады; 

- екіншіден, акционерлік қоғамды құру үшін, жарғылық капиталдың ең 
аз мөлшері (минимумы) және бір акцияның ең аз мөлшері (минималды) 
анықталуы қажет. Жауапкершілігі шектеулі қоғам құру үшін жарғылық қор 
мөлшері аз болады; 

Кесте 1 Жекешелендіру кезіндегі корпорацияның алатын орны 
№ Жекешелендіру кезіндегі 

корпорацияның артықшылықтары 
Корпорацияның мақсаттары 

1 Әртүрлі бастауларды қаржыландыру үшін 
қосымша акционерлік капитал алу және 
функционалған өндірісті дамыту. 

Қор нарығында белсенді жұмыс істеу, ол 
жаңа инвесторлар тартып, акцияның 
нарықтық құнын көтеріп және дұрыс 
стратегия есебінен жүреді. 

2 Өндіріс активтері нарықтық құндылыққа 
ие болады да, акцияның нарықтық құны 
қалыптасуынан конвертацияланады 
немесе акцияның нарықтық құнын бағалау 
жүреді. 

активтің нарықтық құнын шын бағалауды 
міндетті жүргізу мен фондылық нарықта 
өз акциясымен жұмыс істеу. 

3 Жалпы қоғамға белгілі болған 
корпорацияның акциясымен бос айналу 
үшін құралдарды жақындатып, ол 
операцияны жеңілдету.  

аз уақытта құнды қағаздардың 
эмиссиясын жүргізу және онымен қор 
нарығына шығу. 

4 Қоғамда корпорация танымдығын көтеру, 
ол қосымша партнерлер мен 
тасымалдаушыларды тартады. 

белгілі сауда марксы болу, қызметкөрсету 
мен өнім сапасын жақсарту есебінен 
корпорация имиджін сенімділендіру. 

№ Акционерлеу кезінде корпорацияға 
міндетті талаптар әкеледі, онда 
корпорацияның өзі көзқарасы жағынан ол 
кемшілік болып көрінеді 

Корпорацияның мақсаты 

1 Корпорацияның жылдық есебін міндетті 
ақпарат есебінде ашу, сонымен бірге 
құнды қағаздар операциясы бойынша 
басқа ақпаратты да. 

жылдық есепті жариялау жолымен 
ақпаратты толық ашып басқа да ақпаратқа 
толық және міндетті жеткізу 

3 Акционерлердің дивиденттерді бүгін алу 
мотиві ұзақ уақыттағы жобаларды 
инвестициялауға кедергі келтіреді 

корпорацияны ішкі басқару кескінін 
істету, басқару шешімін қабылдауға 
қажетті кеңшілікпен қамту, бір жағынан, 
акционерлер үшін максималды ашықтық. 

Ескерту: Автордың зерттеу нәтижесінде құрастырылған 
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- үшіншіден, акционерлік қоғамды құру үшін - қатысушылардың белгілі 
бір мөлшері (минимумы) қажет, әдетте,  акционерлердің жоғарғы шегі 
орнатылмайды. Әдетте,  жауапкершілігі шектеулі қоғамдағы пайшылардың 
саны, компаниядағы акционерлер санына қарағанда, өте аз мөлшерлі болады, 
ал кейбір мемлекеттерде жауапкершілігі шектеулі қоғамды бір адам да 
(мысалы, Жапония мен Германия Федеративті Республикасы 
мемлекеттерінде) құра алады;  

- төртіншіден, егер антимонополиялық заңдылықты бұзбаса, акцияның 
бір меншік иесінен екіншісіне өтуі шектелмейді. Акциялар қор 
биржаларында рыноктық бағамен еркін сатылып және сатып алынады. 
Жауапкершілігі шектеулі қоғамда пайды беру серіктестердің көбісінің немесе 
барлығының қолдауы арқылы жүргізіледі;  

- бесіншіден, жауапкершілігі шектеулі қоғамды құру тәртібі акционерлік 
қоғамға қарағанда жеңіл, ал оған кеткен уақыт пен құралдардың шығынында 
төмен. 

Қазіргі экономикадағы өте ірі фирмалар көп қаржыны және өндірістік 
ресурстарды, ұзақ мерзімді инвестицияларды, старттық капиталды талап 
ететін бизнес,  тап осы екі құқықтық формада қызмет етеді. Сондықтан, 
қазіргі кезеңгі корпорациялар осы құқықтық формаларда болады.  

Француз профессоры Р.Петрелланың пікірінше, «Экономика 
жаһандануы дегеніміз - ұлттық мемлекеттердің, технологиялардың дамуы 
мен экономикалық өмір сүруіне арналған орталық стратегиялық кеңістік 
ретінде жойылуы...» Әлемнің қандай да болсын аймағында экономикалық, 
технологиылық ресурстарды орналастыруға байланысты шешімдерді немесе 
қазіргі жағдайды өзгеріп, болашақ дамуды қалыптастыратын шешімдерді ірі 
ТҰК-лар қабылдайды. Олар әлемді «жасауды» және «қайта жасауды» өз 
қалауынша жүзеге асырып, жаңа сфераларға енуде... Осылайша, ірі кәсіпорын 
өзін қолда бар ресурстарды әлемдік масштабта тиімді пайдалануға кепілдік 
бере алатын бірден-бір ұйым ретінде көрсете отырып жаңа тарихи ақталуға 
ие болады. Нәтижесінде әлемдік үкімет жоқ кезде кәсіпорындар әлемдік 
экономиканы ұйымдастыру функцияларын меншіктеп алды». 

Кәсіпкерлікті ұйымдастырудың корпоративті формасы әлемде іс 
әрекетті ұйымдастыру масштабы бойынша үлкен қолданысқа ие. Ол бір 
жағынан қоғамның эволюциялық дамуының сипатты мысалы болады да, 
екінші жағынан нарықтық экономика шеңберінде одан әрі дамуға біршама 
қабілетті болады. 
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БИЗНЕСТІ ТАБЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ҮШІН 
МАРКЕТИНГТІ БАСҚАРУДЫҢ 
ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ӘДІСТЕРІ 

Aşikbaeva Asem Melsovna - Janibekova Gavhar Kaldnova 

Аңдатпа 
Маркетингті жүйе ретінде басқару, яғни компанияның маркетингтік қызметін 

басқару, жоспарлау, тәуекел мен кірісті бағалау, маркетингтік бағдарламаларды 
орындау және бақылауды қамтиды. Маркетингті басқару-ақпарат жинау, нарықты 
зерттеу, жарнама, сату және қызмет көрсету жүйелерін құру процесі, бұл 
маркетингтік шығындарды азайту кезінде максималды нәтиже береді. 

Түйінді сөздер: басқару, маркетинг, менеджмент, әдістер, тиімділік, 
жоспарлау, көшбасшылық. 

MARKETING MANAGEMENT FOR SUCCESSFUL BUSINESS 
MODERN INNOVATIVE METHODS 

Abstract 
Management of marketing as a system, i.e. management of the company's marketing 

activities, involves planning, risk and profit assessment, implementation and control of 
marketing programs. Marketing management is the process of building systems for 
collecting information, market research, advertising, sales operations and services that 
provide maximum effect while minimizing marketing costs. 

Keywords: marketing, management, methods, efficiency, planning, leadership. 
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Ұйым немесе кәсіпорын басшысының күші өндіріс процесінде үлкен рөл 
атқарады және еңбек қызметін ұйымдастыруға қатты әсер етеді. Бүгінгі таңда 
ұйым қызметінің тиімділігі үшін биліктің тепе-теңдігін орнату қажет. 
Басқаша айтқанда, көшбасшы өзінің өкілеттіктерін теріс пайдаланбауы керек: 
"басшы - бағынышты" қарым-қатынасы сенім, құрмет және өзара қолдау 
негізінде құрылуы керек. Ұжымдағы психологиялық ахуал және соның 
салдарынан еңбек қатынастарының құрамы мен сапасы осыған 
байланысты[1]. 

Билік барлық ұйымдар үшін бірдей емес. Осыған сәйкес басқарудың үш 
стилі ерекшеленеді: 

1. Автократиялық. Барлық билік басшының қолында шоғырланған, ол 
барлық шешімдерді өз жауапкершілігімен қабылдайды, бағыныштыларға 
бұйрық береді және қатаң ресми бақылауды жүзеге асырады. Мұндай ұйымда 
бағыныштыларға бастама білдіруге рұқсат етілмейді, тек тік, төмен түсетін 
коммуникативті байланыстар бар. Бұл басқару стилінің артықшылығы-
тапсырмалардың жылдамдығы мен анықтығы. Алайда, айқын кемшілік - бұл 
жұмыс тобының жұмысының төмендеуі, олардың жұмысқа деген 
қызығушылығы. 

2. Демократиялық. Бұл стиль өзара ынтымақтастыққа негізделген, 
қызметкерлер арасында көлденең байланыстардың болуымен сипатталады. 
Мұндай ұйымда қызметкерлердің біліктілігі мен адалдығы едәуір артады, бұл 
еңбек қатынастарының дамуын, еңбек тәртібін және еңбек қызметінің 
сипатын анықтайды. 

3. Либералды стиль: көшбасшының персонал жұмысына араласпауы, 
нәтижесінде қызметкерлерге теріс пайдаланғаннан гөрі көбірек еркіндік 
беріледі, бұл басшылыққа қысым  

жасайды. 

Билікке деген осындай сараланған көзқарастарға қарамастан, 
демократиялық стиль қазіргі ұйым үшін ең қолайлы деп саналады. 

Ұйымдағы көшбасшылық басқа адамдарға әсер ету, олардың қызметін 
ұйымның мақсаттарына жетуге бағыттау қабілеті ретінде анықталады. 
Көшбасшылықтың негізі-күш пен Ықпал. Билік - бұл жеке адамның 
қызметкердің немесе топтың жұмыс процесін бақылау мүмкіндігі, ал ықпал-
бұл билікке негізделген әрекеттер. 
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Басқаша айтқанда, көшбасшы шешім қабылдау процестеріне және 
олардың орындалуына биліктің үлесі болған жағдайда ғана әсер ете алады. 
Осылайша, көшбасшылық әсер етудің күшті формасы емес. 

Қазіргі ұйымдарда менеджер биліктің тепе-теңдігін орнатуы керек, өз 
өкілеттіктерін теріс пайдаланбауы керек. Мұны шешім қабылдау процесін 
тапсыру жүйесін құру арқылы жүзеге асыруға болады, нәтижесінде 
менеджердің күші артады[2]. 

Маркетингтегі жоспарлау - бұл компанияның мүмкіндіктерін 
нарықтың мүмкіндіктеріне сәйкес келтірудің негізгі мақсаты бар 
үздіксіз циклдік үдісі, сонымен қатар компанияның мүмкіндіктерін 
компанияның бақылауына жатпайтын нарық факторларына сәйкес 
келтіру, яғни маркетингтік бағдарламалар ұзақ мерзімді стратегиялық 
саясат жүргізуге, айтарлықтай экономикалық және әлеуметтік 
күйзелістерден аулақ болуға және осы мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік 
береді. тұрақты даму және перспективалық жетістіктері болып 
саналады. 

Маркетингті жүйе ретінде басқару, яғни компанияның маркетингтік 
қызметін басқару жоспарлау, тәуекел мен кірісті бағалау, маркетингтік 
бағдарламаларды орындау және бақылауды қамтиды[3]. 

Маркетингті басқару-ақпарат жинау, нарықты зерттеу, жарнама, сату 
және қызмет көрсету жүйелерін құру процесі, бұл маркетингтік шығындарды 
азайту кезінде максималды нәтиже береді. 

Кез-келген компания үнемі өзгеріп тұратын экологиялық факторлар 
жағдайында жұмыс  

істейді. Осы өзгерістерді анықтау, талдау және компанияның жұмысын 
жаңа жағдайларға бейімдеу, нарықтың ең тиімді мүмкіндіктерін пайдалану 
маркетингті басқарудың міндеттері болып табылады. 

Маркетингті басқару процесі келесі негізгі кезеңдерден тұрады: 

- нарықтық мүмкіндіктерді талдау; 

- мақсатты нарықтарды іріктеу; 

- маркетинг кешенін әзірлеу; 

-маркетингтік іс-шараларды іс жүзінде іске асыру. 

Маркетинг саласында маркетинг аудиті қолданылады. Бұл маркетинг 
жүйесін стратегиялық бақылауды, маркетингтік ортаны, мақсаттарды, 
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стратегияларды, бағдарламаларды және маркетингтік қызметтің жекелеген 
түрлерін жүйелі және тәуелсіз тексеруді білдіреді. Маркетингтік аудиттің 
мақсаты-қиындықтарды анықтау және маркетингтік қызметтің тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

Маркетинг аудиті үш кезеңде жүзеге асырылады: маркетинг жүйесінің 
жай-күйін зерттеу, маркетинг жүйесінің жай-күйін бағалау, маркетингтік 
қызметтің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу болып саналады, 
яғни кез-келген бизнесті табысты жүргізу үшін маркетингті басқарудың 
заманауи инновациялық әдістері ретінде қолдануға болады. 

Маркетинг аудитін жоспарлау келесі бөлімдерді қамтиды: маркетинг 
ортасын қайта қарау, маркетинг стратегиясын қайта қарау, маркетинг 
қызметінің құрылымын қайта қарау[4]. 

Маркетингтік бақылаудың негізгі міндеті - ол нарықты дамытудың 
нақты жағдайларында компанияның бүкіл өндірістік және ғылыми - 
техникалық қызметінің тиімділігін арттыру.  

Маркетингтік бақылау компанияның бәсекелестік мүмкіндіктеріндегі 
жағымды және жағымсыз жақтарды анықтауға, оның маркетингтік 
бағдарламалары мен жоспарларына тез арада тиісті түзетулер енгізуге 
мүмкіндік береді. 

Маркетингтік бақылаудың үш түрі бар: жылдық жоспарлардың 
орындалуын бақылау, кірістілікті бақылау және стратегиялық бақылау 
(маркетингтік аудит). 

Жылдық жоспарлардың орындалуын бақылау ағымдағы көрсеткіштер 
жылдық жоспарлардың бақылау цифрларымен салыстырылады және қажет 
болған жағдайда жағдайды түзету шаралары қабылданады. 

Табыстылықты бақылау - ол әртүрлі тауарлардың, нарықтардың, нарық 
сегменттерінің және сауда арналарының нақты кірістілігін анықтау. 
Бақылаудың бұл түрінің мақсаты-компания ақша табатын және оны 
Жоғалтатын нәрсені анықтау. 

Стратегиялық бақылау - компанияның бастапқы стратегиялық 
қондырғыларының қолда бар нарықтық мүмкіндіктерге сәйкестігін үнемі 
тексеру. Компанияның маркетингтік стратегиясын объективті және сыни 
бағалау оның жедел жетілуіне және жоғары маркетингтік тиімділікке қол 
жеткізуге ықпал етеді[5]. 
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 Жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуы, сондай-ақ жеке адамның 
қызметі әлеуметтік ортаға айтарлықтай байланысты. Бұл күрделі ұйымдасқан 
қоғам, онда адамдар бір-бірімен топтар деп аталатын көптеген әр түрлі, көп 
немесе аз тұрақты қауымдастықтарға біріктірілген[6]. 

Халықаралық кәсіпкерліктің дамуы оны мемлекеттік, халықаралық және 
ұлттықтан жоғары деңгейлерде реттеудің тиімді тетігінің болуын қажет етеді. 

Мұндай реттеудің мақсаты: 

- тауарлардың халықаралық қозғалысы мен оларды өндіру 
факторларының барынша еркіндігі жағдайында елдің салалары мен 
салаларының теңгерімділігін қамтамасыз ету; 

- кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің сыртқы экономикалық 
байланыстарын дамытуды ынталандыру; 

- ұлттық экономиканы әлемдік шаруашылыққа кеңінен интеграциялау 
үшін алғышарттар жасау; 

- тұтастай алғанда ұлттық экономикалық мүдделерді және атап айтқанда 
халықаралық бизнестің жекелеген субъектілерін қорғау; 

- халықаралық бизнестің барлық субъектілеріне тең мүмкіндіктер жасау. 

Сыртқы сауда саласында және сыртқы экономикалық байланыстардың 
басқа түрлерінде туындайтын қатынастар халықаралық құқық нормаларымен 
реттелген халықаралық ынтымақтастықтың өте кең және маңызды саласын 
құрайды. Халықаралық құқық тәртібінің негізін халықаралық құқықтың 
негізгі қағидаттары құрайды. Халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары 
БҰҰ Жарғысында бекітілген және jus cogens сипатына ие, яғни.жоғары 
тәртіптегі міндеттемелер болып табылады және оларды мемлекеттер жеке-
жеке де, өзара келісім бойынша да жоя алмайды[7]. 

Бизнесті табысты жүргізу үшін маркетингті басқарудың заманауи 
инновациялық әдістеріретінде қолдану және қоғамды дамыту үшін талап 
етілетін салаларды жеңілдікпен несиелеу және субсидиялау бағдарламалары 
(қарыздар кепілдігі, экспорттық бағалардың өсуін тежеуге қатысты шаралар, 
шетелдік бәсекелестерден қорғаудың протекционистік саясаты) үлкен дамуға 
ие болды. Менің ойымша, қазіргі уақытта экономикада секірістермен жүзу 
өте қиын, сол себепті арзан сапалы тауарлардың сатылуын тоқтатып, кейінге 
қалдыру немесе тәуекелге бару және сіздің бизнесіңізді сәтті жүзеге асыру 
үшін өтімділік пен тиімділікке баса назар аудару керек деп ойлаймын. 
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