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Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen 
 

 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online 

(video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 

Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 

 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 

 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 

 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 

 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 

 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 

 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID 

numarası gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 
 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or 

Personal Link Name” and solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 

 The Zoom application can be used without registration. 

 The application works on tablets, phones and PCs. 

 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 

 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 

 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 

 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 

 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 

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

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-1 / MODERATÖR: Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

LIFESTYLE BEHAVIORS AND EFFECT OF 
COVID-19 

Manasi K. 

Kean University, Union, NJ 

Andzel W. 

Marshall T. 

Koc T. 

Spaccarotella K. 

Milbrook R. 

SANATTAKİ TEMSİLİN SADELİK VE 
YALINLIK ELEŞTİRİSİ 

Mehmet Akif ÖZDAL 

"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

DİJİTAL DÖNEMDE SANATÇI VE 
TEKNOLOJİ ÇATIŞMASI 

Mehmet Akif ÖZDAL 
"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 

POSTMODERN EKSENDE BİR SANAT 
ÜRETİMİ: ‘İĞRENÇ’İN ALIMLANMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Yudum AKKUŞ 
GÜNDÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Resim BölümüTınaztepe, İzmir 

FEMİNİST ELEŞTİRİ EKSENİNDE 
SANATTA BİR DİRENİŞ BİÇİMİ OLARAK 

PERFORMANS 

Dr. Öğr. Üyesi Yudum AKKUŞ 
GÜNDÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Resim BölümüTınaztepe, İzmir 

PANDEMİ SÜRECİ VE ÇOCUKLARIN 
ÇEVRİMİÇİ İSTİSMARI 

Öğr. Gör. Nihat KÖSE 
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O., 

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çiçekdağı, Kırşehir 

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ 
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Spor Yöneticiliği ABD, Elazığ 

EBEVEYN STİLLERİ VE 
ÇOCUKLUKLARDA TEKNOLOJİ 

KULLANIMI 

Öğr. Gör. Nihat KÖSE 
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O., 

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çiçekdağı, Kırşehir 

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ 
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Spor Yöneticiliği ABD, Elazığ 

PANDEMİ SÜRECİ VE ERGENLERDE 
AKRAN İLİŞKİLERİ 

Öğr. Gör. Nihat KÖSE 
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı M.Y.O., 

Çocuk Gelişimi Bölümü, Çiçekdağı, Kırşehir 

Doç. Dr. Cumaali YAVUZ 
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 

Spor Yöneticiliği ABD, Elazığ 

CREATION OF PSYCHOLOGICAL 
ENVIRONMENT IN THE 

ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
WORK OF STUDENTS IN THE TEACHING 

OF HISTORY OF AZERBAIJAN 

Sevda MAMMADOVA Ganja State University; Ganja/Azerbaijan 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 10:00-12:30 

 

OTURUM-1, SALON-2 / MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI TÜRK 
AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN ÜLKE   

GAZETESİNE YANSIMASI  (1946-1950) 

Ömer Faruk YAZICI Amasya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Turgut İLERİ 
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Amasya 

1946 YILINDA RUSYA İLE TÜRKİYE 
ARASINDA KARŞILIKLI VERİLEN 

NOTALARIN SİVAS’TA 
YAYINLANAN ÜLKE GAZETESİNE 

YANSIMALARI 

Ömer Faruk YAZICI Amasya Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Turgut İLERİ 
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Amasya 

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA 
URFA’DA MEYDANA GELEN 

ŞEKAVET VE SOYGUN VAKALARINA 
KARŞI ALINAN ÖNLEMLER 

Dr. Öğr. Üyesi Ferit YÜCEBAŞ 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi, Tarih Bölümü 

ŞANLIURFA KALE ETEĞİ 
NEKROPOLÜ İSKELETLERİNİN 

PALEOPATOLOJİK AÇIDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Evrim TEKELİ 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 
Antakya-Hatay 

MAKUL ASGARİ SAĞLIK HİZMETİ 
HAKKI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KOÇAK 
Dicle Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim 
Dalı, Diyarbakır 

KÖTÜNİYETLE YAPILAN MARKA 
BAŞVURULARININ TESCİLİ 

HALİNDE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
Öğr. Gör. Sena VURAL AÇANAL 

Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksek 
Okulu, Hukuk Bölümü, Adalet Programı, 

İstanbul 

SEÇİM TEORİSİNE DAYALI TEMEL 
İHTİYAÇLAR ÖLÇEĞİ’NİN (STDTİÖ) 

GELİŞTİRİLMESİ GEÇERLİLİK VE 
GÜVENİLİRLİĞİ 

Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Sedat 
ŞAHİN 

Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 
Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 

Aksaray 

Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye 
DERİN 

Sakarya Üniversitesi, Fen- Edebiyat 
Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sakarya  

THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CIRCUMCISION AND PERSONAL 

RIGHTS 

Dr. Öğr. Üyesi Kumru Kılıçoğlu 
Yılmaz 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Ankara, 

Türkiye 

ÇEVRE SOSYOLOJİSİNDE KARL 
MARX VE MAX WEBER’İN TEORİK 

KARŞILAŞTIRMASINA YENİ BİR 
BAKIŞ 

Araş. Gör. Dr. M. Ozan Aşık 
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat 

Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Nilüfer, 
Bursa 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-1 / MODERATÖR: Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 

 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

INCORPORATION OF SOCIAL AND 
MORAL VALUES THROUGH 

SECONDARY  SCHOOL ISLAMIAT  
CURRICULUM: A CONTENT ANALYSIS  

Rehana Kanwal 
M.Phil Scholar, Department of Islamic Studies, 
National College of Business Administration 

and Economics, Lahore, Pakistan 

THE COMMUNITY DEVELOPMENT 
PROGRAM OF THE INTERNATIONAL 

HUMAN RIGHTS MOVEMENT 
PHILIPPINES 

DR. FROILAN D. MOBO 
Ambassador at Large, International Human 

Rights Movement  
Philippines 

GELİR İDARELERİNDE YÜKSEK 
GELİRLİ-SERVET SAHİBİ MÜKELLEF 

BİRİMİ OLUŞTURULMASINA YÖNELİK 
BİR DEĞERLENDİRME 

Prof. Dr. Cemil RAKICI 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Trabzon 

Arş. Gör. Cansu 
AYDOĞDU BOZDAĞ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Trabzon 

İŞVEREN MARKASI 
UYGULAMALARININ İŞTEN AYRILMA 

NİYETİNE ETKİSİ: KATILIM 
BANKACILIĞI ÖRNEĞİ 

Elif BİRDAL İŞERİ 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yöneticiliği Ana 

Bilim Dalı, İnsan Kaynakları Yöneticiliği Yüksek 
Lisans Programı 

Dr. Öğretim Üyesi 
Hüseyin ARSLAN 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 
Havacılık Yönetimi Bölümü, Beyoğlu, İstanbul 

TÜRKİYE’DE İMALAT SANAYİ VE 
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Banu HAS 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

Sinan ÇINAR 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

SEÇİLİ OECD ÜLKELERİNDE AR-GE 
TEŞVİKLERİ VE ENDÜSTRİ ÜRETİMİ 

İLİŞKİSİ 

Sinan ÇINAR 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

Banu HAS 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat 

Bölümü Doktora Öğrencisi 

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA EVRENSEL 
TEMEL GELİR TARTIŞMALARI 

Dr. Öğretim Üyesi İrem 
DİDİNMEZ 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümü, Ankara 

AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK 
BÜYÜME İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut 
KÜÇÜKOĞLU 

Yalova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 
Yalova/Türkiye 

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi 

Bölümü,Yalova/Türkiye 

KAMU HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ 
AÇISINDAN MALİ ALDANMA 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut 
KÜÇÜKOĞLU 

Yalova Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 
Yalova/Türkiye 

Prof. Dr. Hacı Yunus TAŞ 
Yalova Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi 

Bölümü,Yalova/Türkiye 
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26.06.2021 

CUMARTESİ/ 13:00-15:30 

 

OTURUM-2, SALON-2 / MODERATÖR: Doç. Dr. Fatih YILMAZ 

Meeting ID: 898 5750 7960 

Passcode: 625338 
 

BİLDİRİ BAŞLIĞI YAZARLAR ÜNİVERSİTE 

KKTC GÜZELYURT İLÇESİ ORTAÖĞRETİM 
KURUMLARINDA PANDEMİ DÖNEMİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN UZAKTAN EĞİTİM 
SINAVLARININ ÖĞRETMENLER ÜZERİNDEKİ 

ALGISI 

Hülya ALTUN 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

Neşe ERTOK 
Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 

Güzelyurt, KKTC 

KKTC GÜZELYURT İLÇESİ OKUL ÖNCESİ VE 
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖZEL 

EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN ÖĞRENCİLERİN 
TESBİTİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK SINIF 
ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Kadınların eril tahakküm politikayla mücadelesi 18. yüzyılda temel yurttaşlık haklar olan oy 

kullanma ve eğitim hakkı ile başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde ise bir önceki 

feminist hareketin elde ettiği hakları ve özgürlükleri yeterli bulmayan radikal feminist dalga 

ortaya çıkmış ve bu dalga siyasi aktivizme bir ivme daha kazandırarak politik, toplumsal ve 

kültürel anlamda oldukça köklü bir değişim ve dönüşüm sürecinin yaşanması için mücadele 

başlatmış; bu mücadele beraberinde sanatta da etkin bir rol oynayarak bazı kadın sanatçıların 

üretim biçimlerine yön vermiştir. Feminist eleştirinin ivme kazandığı 1960’lı yıllar, meşru 

kılınmış eril düzenin sanat tarihideki hükümdarlığını alaşağı etmek adına, dönemin feminist 

sanat tarihçileri ve sanat eleştirmenleri öncülüğünde sanat tarihinde 

dışlanmış/ötekileştirilmiş/görmezden gelinmiş kadın sanatçıların üretimleri tekrar gündeme 

gelmiş ve beraberinde birçok kadın sanatçı galeri ve müze gibi kurumsal alanların kadınlara 

yönelik dışlayıcı politikalarının seyrini alaşağı etmek adına, işlerini bu kurumlarda sergileyerek 

sanat piyasasında görünürlük kazanmıştır. Nitekim, bu feminist mücadelenin bayrağını taşıyan 

taşıyan Linda Nochlin’in ‘‘Neden büyük kadın sanatçı yok?’’ başlıklı makalesi, bu aktivist 

girişimin kaynağını oluşturmuş ve sanat tarihinde büyük bir yankı uyandırmıştır. ‘‘1970’lerin 

sonuna gelindiğinde ise feminist sanatçılar önceki kuşağın ele aldığı ‘kadın olma halini ve 

deneyimini’ vurgulamanın ötesinde, ‘hem sanata hem de kültüre yönelik daha büyük bir 

eleştirinin’ ortaya çıkmasında öncülük etmişlerdir’’ (Antmen, 2014: 13). Bu süreç göz önüne 

alındığında, meşru kılınmış eril düzenin tahakkümünden sıyrılmayı başararak, kadını ve kadın 

bedenini kültürel bir perspektifte ele alan, cinsiyet kalıplarının yapı bozumuna yönelik bir pratik 

sunan sanatçılardan bazıları üretimlerinde video, fotoğraf gibi farklı disiplinlere yönelirken, 

bazıları sanatçılar ise bastırılmış tüm duygulara, düşüncelere karşı bir baş kaldırı olarak ortaya 

çıkan, hem bireysel hem de toplumsal perspektifte bir ‘‘eylem’’ biçimi olan performansa 

başvurmuşlardır. 

Yapılan bu çalışmada, feminist hareketin tarihsel süreci hakkında öz bir bilgilendirme 

yapıldıktan sonra, özellikle 1960 sorası bu eleştiri çerçevesinde bir zemin keşfeden ve 

üretimlerini ataerkil bir sisteme karşı bir mücadele strateji olarak tanımlayan, aynı zamanda 

üretimlerinde toplumsal ve bedensel problemlerinin yanı sıra cinsiyet odaklı ayrıştırıcı bakışları 

teşhir eden Carolee Schneerman, Gina Pane, Marina Abramoviç,  Yoko Ono, Mierle Laderman 

Ukeles, Miriam Schapiro gibi feminist Performans sanatçılarının üretim pratiklerine; bu 

pratiklere yön veren ve üretimlerine kaynaklık eden ideolojilerinin temelleri ve nedenlerine 

değinilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Feminizm, feminist eleştiri, performans sanatı, beden 
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ABSTRACT 

The struggle of women against the masculine domination policy started in the 18th century with 

the request of the basic citizenship rights, the right to vote and education. In the second half of 

the 20th century, the radical feminist wave, which did not find the rights and freedoms obtained 

by the previous feminist movement sufficient, emerged and this wave accelerated its political 

activism and started a struggle for a radical change and transformation process in political, 

social and cultural terms. As a result, this struggle also played an active role in art as well and 

shaped the production styles of some female artists. In the 1960s, when feminist criticism 

gained momentum, in order to overthrow the reign of the legitimized masculine order in art 

history, under the leadership of feminist art historians and art critics of the period, the 

productions of female artists who were excluded/ marginalized/ ignored in the art history came 

to the fore once again to stop the prior humiliating approach of both the galleries. In the end, so 

as to overturn the course of the exclusionary policies of institutional spaces towards women, 

they gained visibility in the art market by exhibiting their works in these institutions. As a matter 

of fact, Linda Nochlin’s article, who carried the flag of the feminist struggle, titled "Why are 

there no great female artists?", formed the source of this activist initiative and had a great impact 

on the history of art. "By the end of the 1970s, feminist artists, beyond emphasizing the 'state 

and experience of being a woman' which the previous generation addressed, led to the 

emergence of 'a greater critique in both arts and culture'' (Antmen, 2014: 13). Considering this 

process, some of the artists who managed to escape from the domination of the legitimized 

masculine order, working on woman and the female body in a cultural perspective, and offering 

a practice for the deconstruction of gender stereotypes, tended towards different disciplines 

such as video and photography in their production, while some others focusing on the 

suppressed emotions and thoughts, utilized “performance art” which emerged as a reaction 

against this suppression and a form of "action" in both individual and social aspects. In this 

study, after giving a brief information about the historical course of the feminist movement, in 

particular, the production practices of feminist performance artists such as; Carolee 

Schneerman, Gina Pane, Marina Abramovic, Yoko Ono, Mierle Laderman Ukeles, Miriam 

Schapiro, who discovered a ground within the framework of feminist criticism after 1960s and 

defining their production as a strategy of struggle against a patriarchal system, and exposing 

the social and body issues as well as gender-oriented discriminating perspectives in their 

production and finally the foundations and reasons of their ideologies that directed these 

practices and sources of their production are mentioned. 

Key words: Feminism, feminist criticism, performance art, body 

GİRİŞ 

18 . yy da sosyal filozof Charles Fourier’in toplumsal gelişimin kadın haklarına yapılan 

düzenlemeyle mümkün olabileceği düşüncesiyle başat gösteren ve Bell Hooks’un  (2016: 2) 

‘‘cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürü ve baskıyı sona erdirmeye çalışan bir hareket’’ olarak 

tanımladığı,  kuramsal bir söylem olmanın yansıra politik ve toplumsal bir pratik olarak 

gündeme gelen Feminizim, ilk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru, Amerika ve Avrupa’da 

radikal ve kitlesel bir organize hareket olarak ortaya çıkmıştır. Bu harekete kaynaklık eden 

temel düşünce ise ‘‘kölelik karşıtı, insan ve eşit yurttaşlık hakları’’ olmuştur (Phillips, 2012: 

147). 19. yüzyılın sonlarına doğru birinci feminist dalga başat göstermiş ve ona referanslık eden 

18. yüzyıl libarel feministlerinden biri olan Mary Wolstonecraft’ın Fransız devrimini cinsiyetçi

bir devrim olduğu için radikal bir şekilde eleştirdiği “Kadın Haklarının Savunusu” ( Vindication 

of the Rights of Women) adlı eserinde, kadın hakları üzerine yaptığı eleştiri aynı zamanda 

kitlesel bir kadın hareketinin oluşumuna kaynaklık etmiştir. Dönemin koşulları göz önünde 
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bulundurulduğunda bu eserin genel çerçevesi, kadın erkek eşitsizliğini görünür kılan ve temel 

bir veri olan oy kullanma hakkı, kadınların eğitim ve mülkiyet hakkı konusunda maruz kaldığı 

eşitsizlikler ve kamusal alanda saygınlığının yok sayılması, ücret eşitsizliği gibi temel 

haklarından oluşan maddeler oluşturmaktadır. Doğal haklar öğretisi fikriyatına dayanak 

temellendiren bu feminist kuramcılar, erkeklerin bir vatandaş olarak sahip oldukları hak ve 

özgürlüklere aynı ölçüde kadınların da sahip olması gerektiğini savunurlar. Nitekim, “temel 

doğal haklar doktrinini kadınlara uyarlayan en erken girişim, Elisabeth Cady Stanton tarafından 

kaleme alınan ve 19-20 Temmuz 1848 tarihinde New York’ta yayınlanan, ‘‘Declaration of 

Sentiments (Duygusal Bildirisi)’’dir (Donovan, 2006: 21). Kadınların birçok alanda (siyasi, 

toplumsal, aile hukuku vb) temel haklar kazanmasını hedefleyen ve radikal bir girişim olan bu 

belge, yüz adet kadın ve erkek tarafından imzalanmıştır. Aynı zamanda bu belge ile yaradılış 

gereği bütün kadın ve erkeklerin eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduklarını, bu hakların 

(yaşam, bağımsızlık vb.) onlara yaratıcı tarafından verildiğini ve devredilemez olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Kısacası, 19. yüzyıl sonunda ortaya çıkan ilk feminist hareketin temeli, eğitim-öğretim hakkı, 

politik haklar, toplumsal eşitlik, istihdam alanında adil ücret dağılımı gibi konuların 

mücadelesine dayanmaktadır. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise bahsettiğimiz bu hakların bir 

çoğuna sahip olan kadınların yeni talepleri ivme kazanan yeni bir dalganın oluşumuna 

kaynaklık etmiştir. Böylece bireyin benliğinin ötesinde toplumsal ve sosyal yapılarla alan 

çatışmasını temel alan bir slogan olan ‘‘kişisel olan politiktir’’ sloganıyla ikinci dalga feminist 

hareket ortaya çıkmıştır. ‘‘Kız kardeşlik’’ argümanına kaynaklık eden bu dalga feministler ise 

kadınların yasal bir takım düzenlemelerle eşit hakka sahip olsalar da bunun yeterli olmadığını 

belirtmişlerdir; ataerkil bir sistemin düzenlediği, değişmesi gereken bir takım yaşamsal 

pratikleri güncel tartışma konusu olarak sunmuş ve daha da ivme kazanarak kültürel reformun 

yanı sıra, özel hayat, toplumsal söylemler ve kavramlar, yaşamsal pratikler, kürtaj, cinsellik, 

politik, cinsiyet rolleri, beden, dilsel söylem gibi kavramları güncel mücadele tartışması olarak 

açmış; ataerkil bir toplumun kadına ve kadın bedeni üzerine kurduğu tahakküm gücünü ve 

bunun bir uzantısı olan ve kadınlara dayatılan güzellik, anne gibi kavramları reddetmiştir. 

Giddens’in (2010: 259-269) ifadesiyle, ilk evresinde eşit siyasal ve toplumsal hakların 

sağlanması konuları ile ilgilenen feminist hareket bugün radikal toplumsal dönüşümler ve 

bireysel kimlik sorununa öncelik tanımaktadır. Millet (akt. Taş, 2016: 169) ise bu durumu şu 

şekilde ifade etmiştir: 

‘‘Birinci dalga feminizmde temel alınan en önemli sonuç, ataerkil toplum yapısına karşı 

direnmek, ‘cinsel devrim’ olarak adlandırılan hareketin toplumsal statü, rol ve zihinsel yapı 

alanlarını etkide bulunacak, değişimi meydana getirecek anlayışların temelini atmak ve 

reaksiyoner bir şekle bürünmesini sağlamak olmuştur’’ 

Fakat 1980’lerin sonuna gelindiğinde feminist yapı kendi içinde hem ideolojik hem de algısal 

olarak bir takım ayrışmalara maruz kaldı ve beraberinde farklı argümanların ve mücadelenin 

gündeme gelmesi söz konusu oldu. II. dalga feministlerin aksine ‘‘III. feminist dalga, bütün 

genelleyici kadın sorunlarından çok, bireysel düzlemde kadınların sorunlarıyla ilgilenmeyi 

istiyordu. Diğer bir ifadeyle, bireysel olarak kadınların sorunları üzerinden siyaset yapma 

eğilimindeydiler. Kadını hem bir cinsiyet rolü olarak, hem de bir kimlik olarak görmekteydiler’’ 

(Leslie & Drake, 1997; Taş, 2016: 172 ). Yani, kadın politikası üzerinden kimlik, kültür, ırk, 

cinsel yönelim, etnik köken, adalet etiği, cinsiyet kimliklerinin reddi gibi yani çok cinsiyetlilik 

kavramı gibi insanı farklı kılan tüm kavramlara yakın bir politikayla irdelemeye girişmişleridir. 

Öte yandan, ikinci dalga feministlerden ayrıldıkları diğer nokta ise, kadın olmanın/kadın 

bedeninin benzer şekilde erkeğin de yüceltilmesine karşı gelerek toplumsal cinsiyet kavramına 

yönelik radikal bir eleştiri getirimlerinin yanı sıra, çevre politikaları, sosyal adaletsizlik ve 
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eşitsizlik, güvenlik, ekonomik problemler, cinsel tercih gibi konulara yönelik farklı önerileri 

getirmeye çalışmalardır. 

 

1960 SONRASI FEMİNİST HAREKETİN SANATA ETKİLERİ 

Sanatta Feminist hareket 1960’lı yılların sonlarında, birkaç yıl öncecindeki genel feminist ve 

siyasi aktivizmin etkisiyle başlamıştır (Peterson ve Mathews, 2020: 47). Bu hareketin kısa 

geçmişindeki ilk kuşak, kadın sanatı ürünlerinin niteliklerine, değerlendirilmesine ve statüsüne 

ilişkin konularla ilgilenir. Feminist sanat eleştirisinin gelişiminde öncü rolü oynayarak ‘‘kadın 

olma halini ve deneyimini’’ vurgularken, 1970’li yılların sonlarındaki ikinci kuşak ise, diğer 

disiplinlerdeki feminist eleştiriden etkilendi; sanat üretimini, sanata değer biçerken kullanılan 

ölçütleri ve sanatçının rolünü sorgulayarak hem sanata hem de kültüre yönelik daha köklü bir 

eleştirinin doğmasını sağladı (Peterson ve Mathews,  2020:13,19).  

Nitekim, ‘‘birinci kuşak feministler kadın deneyimlerine odaklanmış, şimdiye kadar vajinal 

bölgenin adet kanamasının temsil ettiği yasak bölgenin yapı sökümüne girişmiş, kendilerini 

tanrıça figürleriyle çırılçıplak konumlandırıp,  geleneksel olarak ‘kadın işi’ yaftasıyla göz ardı 

edinilen ‘elişleri’, ‘seramik’ gibi sanat formlarını cesurca iyileştirme yoluna giderek’’, yüksek 

ve düşük sanat ayrımına yönelik oluşturulan hiyerarşiyi yıkmaya çaba sarf etmenin yanı sıra;  

ataerkil yapının baskıcı rejimini, kadına ve kadın bedenine yönelik manipülatif kavramları, 

tanımlamaları ve değersizleştirme girişimlerini ifşa ederek, bu kültürün barındırdığı 

çatlaklıkları su yüzüne çıkarmayı hedeflenmişlerdir (Barrent, 2019: 262). Nitekim bu süreçte 

kadınların teşvikiyle açılan galerilerde ve müzelerde düzenlenen sergiler öncülüğünde, ataerkil 

kültür tarafından empoze edilen baskıcı rejime karşı, bu sanatçılar üretimlerini kitlesel bir 

feminist bilincin yükselmesi için birer araç olarak kullanmışlardır. İkinci dalga feministler ise, 

birinci dalganın yalnızca kadına yönelik niteliklerin tanımlanması, kadının ve kadın bedeninin 

yüceltilmesi, kadının ötekileştirilmesini ve kadın doğasını incelediği için onları ayrımcı 

bularak, ‘‘kadını kesintisiz işleyen bir süreç içinde sürekli değişen ve erkeklerin düzenindeki 

temsilleri ve ideojik inşaları aracılığıyla incelenen bir kategori olarak görülürler’’ (Peterson ve 

Mathews, 2020: 66).  

Sanat tarihinde kadına yönelik ayrımcılığı ifşa eden, kadını ayırıcı kılan neyse o yönlerine 

odaklanan, tanrıçalaştıran, kadın bedeninin doğurganlık gibi yönlerini kutsallaştıran, kadının 

uzuvlarını ikonlaştırarak yüce kılan birinci kuşağın aksine, ikinci kuşak kadını kültürel 

perspektifte ele alınan bir problem haline olarak görür ve ‘‘kadın bedenini kuşatan kültürel 

kaideleri biçimlendiren standartlara ışık turar, eril dilin cinsiyet üzerinden dayattığı kültürel 

kodları yapısökümcü bir yaklaşımı temel alarak eleştirisine yönelmişlerdir’’ (Pollock, 2014: 

239).  Mathews ve Peterson’ın (2020: 65) bu konuya yönelik düşünceleri şu şekilde olmuştur: 

‘‘Feminist düşüncelerin ilk örneklerinde ‘kadın olma koşulları ve deneyimleri vurgulanır’ ve 

farklılıklar en aza indirgenmeye çalışılır; çünkü, erkeklerden farklı olmak eşitsizlik ve kadınlar 

üzerinde baskının sürmesi anlamına gelir. Böylece kadınlar daha önce analizlerden dışlanmış 

olan kadınların dünyalarını belgelemeye girişirler. İkinci kuşak feministlerin vurgu konusunda 

yaptıkları değişiklik, farklılığın en aza indirgenmesi değil; onlar farklılığın önemini, 

araştırmanın hayati odağı haline getirdiler’’. 

Öte yandan tarihsel eksende feminizme bakıldığında, kültür politikalarının ayrımcı yönüne 

çeşitli argümanlar getirerek eril düzene yönelik ilk kırılmanın yaşanmasına öncülük eden, 

feminist sanat kuramcılarından biri olan Linda Nochlin’in (1971) kaleme aldığı ve erkeklere 

göre belirlenmiş ‘deha’, ‘büyüklük’ gibi kavramları sorgulayarak, sanat tarihinin mitsel 

temellerini su üstüne çıkarmayı hedeflediği ‘‘Neden Hiç Büyük Sanatçı Yok’’ adlı makalesi, eril 
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akademik düzenin hükmettiği sanat tarihini sadece kadın politikaları üzerinden değil, dışlanan 

tüm öteki’lerin sanattaki yerini irdelemesi açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

Özetlemek gerekirse, Feminist eleştiri perspektifinde üretim yapan sanatçıların bazıları kadın 

bedeninin biyolojik çözümlemesini ele alırken, özellikle 1980 sonlarında ise bu konuya 

odaklamanın ötesinde kültürel kodların yapı sökümünü merkeze almış ve bu kapsamda 

toplumsal bilinç oluşmasına yönelik üretimler yapmışlardır.  

 

SANATTA FEMİNİST EKSENDE PERFORMANS DENEYİMLERİ 

1960’lı yıllar tüm dünyada bakış açılarının değiştiği, düşüncelerin keskin bir biçimde 

birbirinden ayrıldığı, isyan dalgalarının estiği politik bir dönemeç haline gelmiştir. Giderek 

artan siyasi aktivizm sanat üretimini de etkilemiştir. Sanatta birtakım sorgulamaların ve 

dönüşümlerin yaşanması kaçınılmaz hale gelmiş (İpek, 2019: 50). Dolayısıyla bu muhalefet 

ortamından beslenerek, ırkçılıktan cinsiyet ayrımcılığına varana kadar her türlü ayrıştırmacı ve 

ötekileştirici tavrın eleştirildiği, toplumsal normların sorgulandığı bu feminist yapı, Linda 

Nochlin’in ‘‘Neden Hiç Büyük Sanatçı Yok’’ makalesinde değindiği üzere, eril politikanın sanat 

kuramları üzerindeki dışlayıcı politikasına yönelik farkındalık yaratma girişimine öncülük 

etmiş ve beraberinde feminist sanat oluşumlarına ayrıca zemin hazırlamıştır. 

Bu mücadelenin taraftarı olan sanatçıların bazıları video ya da fotoğraf üzerine üretimlerde 

bulunurken, bazıları ise çeşitli bedensel pratikler sergileyerek toplumsal normlar, ‘‘cinsellik, 

cinsiyet, güç ilişkileri ve dişiliğin yapıbozumu gibi konulara’’ yönelerek sanatta yeni bir direnç 

örneği sergilemişlerdir (Yılmaz, 2013: 374). Nede olsa ‘‘kadınların performans sanatı, kadını 

ya da kadınlığı ifade eden her şeye yönelik akut bir farkındalık yaratarak temsilin ağırlığına 

yanıt veren 'Kadın' işlevinin maskesini düşürmek için çalışır’’ (Forte, 1988: 218). Başka bir 

açıdan bakmak gerekirse, bu sanatçılar tarih boyunca kadın bedeni işaret eden tüm toplumsal, 

politik söylemleri ve sanatsal üretimleri eleştirmek ve bedeni özgür kılmak adına, kendi 

bedenlerini işaret eden üretimlerde bulunarak adeta bir ayini çağrıştıran törenle topluma kurban 

etmişlerdir. 

 

                        

                                 Resim 1 ve 2: Carolee Schneerman, Et Şenliği, 1964 

 

Bu anlamda kadınların yaşam öyküleri, sosyal yapı içerisindeki rolleri ve kadın cinselliğini 

üretimlerinin merkezine alan ve bu alanlarda farkındalık yaratmayı kendine şiyar edinen 

Amerikalı sanatçı Carolee Schneerman, 1964 yılında gerçekleştirdiği ve sanatçının ikonik 
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çalışmalarının bayrağını taşıdığı  ‘‘Et Şenliği’’ adlı performansı dönemin dikkat çeken 

işlerinden biri olmuştur (Resim 1 ve 2). İlk edapta erkeklerden ve kadınlardan oluşan bir grubun 

birbiriyle temas içerisinde olduğu bu performansa daha sonrasında bu temasın bir parçası olan 

çiğ balık ve tavuk, renkli boyalar, sosis dahil edilmesiyle hem erotik hem de iğrenç bir ayini 

çağrıştırıyor. İzleyiciye his, koku, görüş gibi çeşitli duyulara hitap eden bir deneyim yaşatan 

sanatçı aynı zamanda,  toplumsal normlar çerçevesinde yer alan kadın bedenine/kadına yönelik 

şemaya meydan okumuş ve cinselliği çağrıştıran çeşitli kavramları (şehvet, erotizm, tutku vb.) 

kadınla özdeşleştirerek eril düzenin kadının cinsel hayatına yönelik farkındalığını arttırmayı 

hedeflemiştir. Öyle ki, bu performans döneminin çeşitli skandallarına yol açmasının yanı sıra,  

daha sonrasında New York ve Londra gibi farklı şehirlerde tekrardan izleyiciye sunulmuştur. 

 

                                    

                                                     Resim 3: Gina Pane, Tin, 1974. 

 

Sanatsal eleştirisini kendi bedenine yönelik saldırgan bir tutumla ortaya koyan Fransız sanatçı 

Gina Pane ise, ‘‘bedeni, biyolojik, psikolojik estetik, dinsel ve toplumsal var oluşun 

somutlaştığı dolaysız bir araç, (dil) ve mücadele alanı olarak görüyordu’’ (Yılmaz, 2013: 374) 

(Resim 3). Sanatçının şiddet ve acı kavramlarını kendi bedeni üzerinden deneyimlediği, bu 

deneyimi eş zamanlı olarak alımlayıcıya yaşattığı ve bedeninin, yüzünün bazı alanlarına jiletle 

yaraladığı  ‘Tin’ (1974) adlı performansı, kadın bedenine yönelik kök salmış, yerleşik estetik 

kaygıların ve düşüncelerin alaşağı edilmesinin yanı sıra, eril düzenin içerisinde kadınla 

özdeşleştirilen ve yüceltilen annelik, doğum gibi kavramların eleştirine yönelik sorgulayıcı bir 

bakış sunmuştur. Öte yandan, ‘‘Pane’in performansları aynı zamanda bazı sorgulamaları da 

beraberinde getirmektedir. Acıyı sanatsal bir güç düzeyine yükselterek klişeyi güçlendiriyor. 

Pane’in kendini yaralarken toplumu yaralamak istediğini hissetmesi yaraların sanatsal 

bağlamda oluşması sebebiyle acı temelli estetik sanat içinde yok olabilir (Antmen, 2014: 257) 

(Resim 3). 

Kendi bedenine yönelik saldırgan bir tutum sergileyen bir diğer sanatçı ise Sırp asıllı Marina 

Abramovic’tir. Performanslarını kadın bedeninin cinsel kimliğinin ötesinde ‘‘insan bedeninin 

ve aklının fiziksel sınırlarını deneyimlemek’’ olarak gören sanatçı, izleyiciyle birlikte 

deneyimlediği ‘Rhytm 0’ adlı (1979) performansında, bedenine yönelik tüm sınırın ihlaline 

şahit olmuştur (Pejiç, 2000: 156). Masanın üzerine yerleştirdiği çeşitli malzemeleri- gül, 
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parfüm, ekmek, jilet, kurşunla dolu silah, makas vb- kendi bedeninde izleyicinin deneyimlemesi 

için hareketsiz bir biçimde ayakta durarak performansı başlatmıştır (Resim 4). Toplamda altı 

saat süren bu peformans boyunca sanatçı iyi deneyimler edinmenin yanı sıra tacize uğramış, 

vücudunda çeşitli kesikler açılmış ve yakılmıştır. Kısacası,  sanatçı bu performansı ile Gina 

Pane’nin kendi bedenine yönelik saldırgan tutumunun aksine, izleyicinin bir başkasının 

bedenine yönelik saldırgan tavrına ayna tutmuştur.  

 

                      

                                        Resim 4: Marina Abramovic, ‘Rhytm 0’, 1979. 

 

Bir diğer sanatçı Yoko Ono ise bir zemin üzerine eril bakışı işaret ederek kasıtlı bir şekilde pasif 

olarak oturduğu ve izleyiciden kıyafetinden bir parça kesmeseni istediği ‘‘Kesik Parça’’ (1965) 

performansı ile kadın bedenine yöneltilen şiddeti kesik elbise parçalarıyla özdeşleştirerek 

izleyiciye bu performansın sorumluluğunu yüklemiştir (Resim 5). 

 

                                        

                                   Resim 5: Yoko Ono, Kesik Parça, 1965     

                                                                                   

Miriam Schapiro’un öncülü olduğu kadın evi projesinin bir uzantısı olan Faith Wilding’in 

‘‘Bekleyiş’’ (1971) adlı 15 dakikalık performansı ile, kendi yaşamına dair bir tahakküm 

özgürlüğü olmayan kadının eril düzenin taleplerini yerine getirmek adına içinde bulunduğu 
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bekleme döngüsünü (bir eşi, aile olmayı, çocuk sahibi olmayı, aşık olmayı beklemek, güçlü bir 

adamı beklemek, yemek saatini beklemek vb.) gündeme taşımıştır (Resim 6). 

 

                                                  

                                           Resim 6: Faith Wilding, Bekleyiş, 1971 

 

Sanatçı Mierle Laderman Ukeles ise benzer şekilde toplumsal değerler ve normlara yönelik 

eleştirisini 1973 yılında gerçekleştirdiği ‘‘temizlik’’ adlı performansı ile sanatçının anne 

olduktan sonra ‘‘annelik’’ uğraşı ile sanatçı kimliği arasındaki çatışmanın önüne geçmek adına, 

gündelik bakım rutinlerini bir yaratıya dönüştürmüş ve ‘‘bir sanat eseri olarak emek’’ üretisini 

ortaya koyarak anne kimliğinin aksine, kadın sanatçı kimliğini gündeme yeniden taşımıştır 

(Resim 6 ve 7). 

 

                                

                              Resim 7 ve 8: Mierle Laderman Ukeles, Temizlik, 1973 

 

‘‘Yaşasın morfin’’ sloganıyla üretim yapan ve onları ‘‘etsel sanat’’ olarak tanımlayan Fransız 

sanatçı Orlan ise, vücudunun çeşitli yerlerine yaptırdığı estetik ameliyatlarda adeta ‘‘figürü 

sahiden ‘bozma’, ‘yeniden oluşturma’ arasında gidip gelir. Beden dönüştürülmüş bir hazır 

yapıttır’’ (Yılmaz, 2013: 381). Nitekim, Azize Orlan (1990) adlı çalışmasında ideal bir görünme 
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sahip olmak adına tarihte yer edinmiş kadın stereo tiplerinin portrelerinden (Mona Lisa, Diana, 

Venüs, Boucher’in Europa’sı, Gerome’un Pskyhe’si) belirli kesitler alarak eklektik bir model 

çıkarmış, sonrasında bu ideal kadına ulaşmak ve yeni bir kimliği deneyimlemek adına estetik 

ameliyatı olmuştur. Böylece tıpkı diğer kadın sanatçılar gibi kendi bedeni üzerinden kurduğu 

tahakkümle estetik, sanat, eril politika, cinsiyet gibi kavramların tekrardan tartışılması adına 

yeni ve kışkırtıcı bir dil ortaya koymuştur. 

 

                            

                                                Resim 9:  Orlan, Azize Orlan, 1990 

SONUÇ 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Feminist Hareket öncülüğünde kadın sanatçıların sanat 

piyasasında varlığının kabulüne ve daha etkin bir rol almasına yönelik akut bir farkındalık 

yaratma amacıyla başlayan bu toplumsal değişim ve dönüşüm süreci, daha sonraki süreçlerde 

diğer alanlara da sıçrayarak yeni argümanların (ırkçılık ve tüm ötekileştirici kültürel kodlar, 

toplumsal cinsiyet, kimliğin inşası vb.) gündeme gelmesine ve bu kavramların yeniden 

yapılandırılmasına öncülük etmiştir. Bu noktada, Feminist teori içerisinde bir zemin keşfeden 

kadın performans sanatçıların politik üretimleri, feminist bilincin oluşması ve bu anlamda 

farkındalık yaratmak adına oldukça etkili olmuştur. 1960 sonrasında Feminist referans ile 

oluşturulan politik ve kültürel çerçevenin yeniden inşasına yönelik gündeme gelen bu argüman, 

toplumsal cinsiyet, kadının nesneleştirilmesi, cinsiyet odaklı roller ve eril sistemin eleştirisini 

temel alan konulara yönelik üretimler yapan kadın sanatçıların güç ve direnç kaynağına 

dönüşmüştür. Nitekim, kadın sanatçıların bir ifade ve direniş biçimi olarak tecrübe ettikleri, 

dönemin video, fotoğraf gibi üterim biçimlerinden biri ve protestolarının dili olan 

performanslar, izleyiciye/alımlayıcıya beden ve eser arasındaki sınırların ihlalini temel alan 

politik bir deneyim yaşatmanın yanı sıra, kültürel ve toplumsal normların sorgulamasına ve 

gizil iktidar yapının teşhir edilmesine yönelik de birer argüman sunmuştur. Öyle ki, tüm bu 

tartışmalar göz önüne alındığında, beden üzerine deneyimlenen bu pratikler kadının kimliği ve 

kamusal alandaki varlığına yönelik bir direnç örneği sunduğu gibi, kadının değişen ve dönüşen 

dünya düzenindeki yapılandırılan konumuna dair bir öngörü sunmuştur. 

Kısacası, bu sanatçıların hepsinin tek bir amacı vardır: bedene hükmeden eril politikayı deşifre 

ederek, bedeni yeniden yapılandırmak ve anlamlandırmak. Böylece, baskıcı eril politikanın 

ideolojik yapısını ve onun temsil sistemini yıkmak adına yeni bir yaklaşım biçimi geliştiren 

performans sanatçıları, bedenlerini tekrardan işaret edilen bir nesne olarak ele alarak, eril 

politikayı ve tahakküm kurduğu tüm toplumsal ve kültürel normları açığa çıkarmış ve maskeyi 

düşürmüşlerdir. 
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ÖZET 

20. yy’ın ikinci yarısında başat gösteren Postmodern süreçle birlikte toplumsal, kültürel, 

ekonomik ve siyasal anlamda yaşanan değişim, beraberinde pek tabii ki sanatta da aktif bir rol 

oynamıştır. Modernizm’in sanatsal ve estetik anlayışını radikal bir şekilde yadsıyan 

Postmodernizm, meşru kıldığı çoğulcu anlayış perspektifinde sanatçıları farklı tema ve üslup 

çeşitliliğinin yanı sıra, sıradışı üretim arayışı teşebbüsüne de teşvik etmiştir. Bu sürecin 

değişimini farklı bir perspektifle değerlendirmek ve çeşitliliğin çerçevesini anlayabilmek adına 

feminist filozof Julia Kristeva’nın ortaya attığı ve ‘iğrenç veya atık’ olanı deşifre eden “Abject 

Art”a değinmek doğru olacaktır. 1980’lerin sonuna doğru ortaya çıkan sanatsal üretimlerde 

bedene ait tüm sınırların ihlali açısından, bedene ve bedensel izlevlere göndermede bulunarak, 

bedensel atıklar ile kimi sanatçıların üretimine de kaynaklık eden bu kavram, özellikle ikinci 

dalga feministlerce fikriyatlarının merkezine alınmıştır. Bu yaklaşım, alımlayıcıda uyandırılan 

tiksinti hissi ve toplum tarafından kabul görmeyeni ele alış biçimiyle sanat piyasasının ilgi 

odağı olmuştur. Öyle ki; bu tarz üretim yapan sanatçılar çalışmalarında kusmuk, kan, idrar, 

dışkı, adet kanı, salya gibi bedensel atıkları ve sıvıları, pis ve hastalıklı bedenleri ele alırken, 

bir yandan da cinsiyet rolleri ve bedene yönelik eleştiriyi yeni ve tahrik edici bir dille ortaya 

koymuş, sanata yönelik tüm sınırların ihlalini gerçekleştirerek, toplumsal normların ötesindeki 

olgulara dikkat çekmenin yanı sıra, düzene ve sisteme yönelik bir başkaldırı örneği olarak da 

sanatta yeni bir üretim biçiminin bayrağını taşımışlardır. Bunu gerçekleştirirken de Batı’nın 

idealize edilmiş beden algısının aksi bir yaklaşımla, izleyicide vücudun tanımı, sınırları üzerine 

farkındalık yaratmanın yanı sıra, kusursuzluk idealinin sanattaki yeri ve değeri üzerine 

izleyiciyi bambaşka bir biçimde düşünmeye de sevk etmişlerdir.  

Nitekim ‘her şey olur’ politikasının yankılandığı bir çağda, Modernizm’in dogmatik 

sınırlılığının aksine limitlerin gitgide ihlal edildiği, tiksintinin estetik zevkle bağdaştırıldığı ve 

‘iğrenç’liğin oldukça sarsıcı bir yaklaşımla üretime dönüştürüldüğü bu süreç, Postmodern 

sanatın sınırsızlık üzerine temellendirdiği anlayışa ait tartışmalara da kaynaklık etmiştir. Bu 

çalışmada iğrençlik kavramı üzerine oluşturulan, anti estetik yansımaları yaratılarında 

barındıran ve norm dışı bir sanatsal üretim sergileyen Andrea Serrano, Cindy Sherman, Kiki 

Smith, Paul McCarthy gibi çağdaş sanatçıların eserleri incelenmiş ve ‘Abject Sanat’ kavramı 

üzerinden yeniden yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Postmodern, İğrenç, İğrenç Sanat, Beden 

 

ABSTRACT 

Along with the postmodern process that dominated the second half of the 20th century, the 

social, cultural, economic and political transformation have played an active role in art. 

Postmodernism, which rejected the radical artistic and aesthetic understanding of modernism, 

tempted to seek an extraordinary production within the diversity of themes and styles in the 
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perspective of the pluralist understanding it legitimized. It would be correct to refer to the 

"Abject Art" put forward by Julia Kristeva in decoding the "disgusting or waste". This concept, 

which is a source of body and bodily functions, bodily wastes and the production of some other 

arts, was taken from the second wave of feminist ideas, in addition to the violation of all 

boundaries regarding the body in art production. This approach has become the center of 

attention of the art market, with the feeling of disgust aroused by the audience and the way it 

treats the unacceptable by the society. Therefore; while the artists who produce using this style 

deal with bodily wastes and fluids such as vomit, blood, urine, feces, menstrual blood, saliva, 

dirty and diseased bodies in their works, they also bring the criticism of gender roles and the 

body in a new and provocative way. In addition to drawing attention to the facts beyond the 

social norms, they carried the flag of a new mode of production in art as an example of rebellion 

against the order and the system. While doing this, with an approach contrary to the idealized 

body perception of the West, it makes the viewer / receptor question the definition and limits 

of the body; they make us think about the place and value of the ideal of perfection in art. As a 

matter of fact, at an age where the 'Everything happens' policy resonates, this process, in which 

limits are violated, disgust is associated with aesthetic pleasure, and 'disgusting' is transformed 

into production with a rather shocking approach, contrary to the dogmatic limitation of 

Modernism, has also been the source of discussions about the understanding that Postmodern 

art is based on limitlessness. In this study, the works of contemporary artists such as Andrea 

Serrano, Cindy Sherman, Kiki Smith, Paul McCarthy,  all of which were created on the concept 

of disgusting, harboring anti-aesthetic reflections in their creations and exhibiting an out-of-

the-norm artistic production, were examined and reinterpreted through the concept of "Abject 

Art". 

Keywords: Postmodern, Disgusting, Disgusting Art, Body  

 

GİRİŞ 

20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren başlayan ve Modernizmin tabulaştırdığı, dokunulmaz 

kıldığı yapılara ve anlayışlara karşı bir başkaldırı olan Postmodern süreç, beraberinde ‘Abject 

Art’ gibi yeni sanat anlayışlarının oluşumuna da dayanaklık etmiştir. Özellikle 1870’lerden 

itibaren ‘abject’ kavramını üretimin merkezine alan sanatçılar, temelde bedenin yeniden keşfi 

ve tanımlanması hedefiyle bedene yönelik sınırların ihlalini gerçekleştirerek, çalışmalarında 

bedensel atıkları ve sıvıları, kusurlu ve hastalıklı bedenleri ve cinsiyet rolleri gibi temalarla 

oldukça rahatsız edici ve kışkırtıcı bir şekilde alımlayıcıyı yüzleştirerek yeni bir toplumsal 

kurgu eleştirisi ortaya koymakla yetinmemiş, ayrıca sanatın ne olduğu sorusunun çoklukla 

sorulup ve sorgulandığı postmodern perspektifte yeni bir tartışmanın da alevlenmesine öncülük 

etmişlerdir. 

Abjection kavramı ve Julia Kristeva 

Geçmişten günümüze abject kavramının anlam arama yolculuğu ‘çirkinlik’ kavramı 

beraberinde gelişmiştir. Bilindiği üzere ‘çirkinlik’ Ortaçağ döneminde kimi sanatçılarca ele 

alınarak, mitsel konular ve sıra dışı olaylarla temellendirilerek işlenmiştir. Hatta, din baskısının 

yoğun olarak yaşandığı bu dönemde tapınak gibi kutsal mabetlere yapılan bu eserler çirkin 

olarak nitelendirilseler de, sonraki süreçlerde üzerlerine dinsel bir görev yüklenerek tasvip 

edilmişlerdir. Bu dönem ardılında ‘abject’ kavramı çirkinlik kavramından ayrışarak yeni bir 

misyon kazanmıştır. 

“Abjection” Postmodern perspektifte sistem tarafından ötekileştirilen ve zillet formunu ortaya 

koyan George Bataille’nin ifadesiyle ‘‘bedenin saflarından toplumun saflarına uzanan 

grupları’’ (serseriler, azınlıklar, kadınlar, eşcinseller, engelliler, özürlüler, yani ötekiler) 

KONGRE TAM METİN KİTABI 12 www.gapzirvesi.org



tanımlamak için kullanılır (Artun, 2015 ). Etimolojik olarak ise ‘istenmeyen’ ve ‘atılmış’tan 

türeyen abject isim olarak umutsuz, sefil, rezil, perişan, aşağılık, adi anlamlarına gelebilirken 

‘abjection’ın alçaltmak, küçük düşürmek aşağılamak şeklinde çağrışımları da vardır. Kristava 

‘Powers of Horror: An Essay on Abjection’ adlı makalesinde abject olgusunu öznenin psiko-

seksüel gelişim sürecinin travmatik bir evresi ile bağlantılı olarak ‘arada kalmışlık, belirsizlik, 

karma’ anlamında kullanır. Bu ‘kimliği, sistemi, düzeni rahatsız eden’ ve sınırları, konumları, 

kuralları tanımayan’ bir olgudur: çocukluğun ilk yıllarında – ödipal evre öncesinde öznenin 

kendisini bir ego ya da diğerinden farklılaşmış bir oluşum olarak algılama çabaları ile bu 

durumun iptali, yani geriye dönüş korkusunu yaşadığı arada kalmışlığın getirdiği travmatik 

durum ve bunun karşında hissedilen mide bulantısı ve korkudur. Psikoseksüel gelişim sürecinde 

0-6 aylık dönemi Kristeva chora evresi olarak tanımlar (Saraçlı, 2009: 33-34). Bu dönemde 

bebek annesine ve çevresel koşullara tabidir. İçgüdüsel arzuların öncül olduğu ve herhangi bir 

limit bilgisinin olmadığı, oldukça haz verici bu dönem ardılından gelen (4-8) ay olan chora’dan 

ayna evresine geçiş sürecidir. Kristeva’nın ‘abjection’ olarak nitelendirdiği bu süreç, özne ve 

diğerleri arasındaki ayrımı ve sınırı anlamlandırma, anneden bağımsızlaşma ve dile geçiş 

evresidir. Bu kavram özünde anneden ayrılmama ile ilgili bir direnç barındırır. Bu ayrılış bebek 

için oldukça zorlayıcı ve korkutucudur; ne de olsa haz kaynağından ve kollayıcı olandan 

uzaklaşma ya da tahakküm gücünün kontrolüne geri dönme fikri ve beraberinde gelen sosyal 

anlamlandırmaya yönelik bağı kuramama tehlikesi, pek doğal olarak öznede kaygı ve korku 

uyandırmıştır. ‘‘Dolayısıyla anne ve çocuk, birbirlerinin abject’idir. Birbirlerini dışarı 

fırlatarak, ayrı birer bedene ve benliğe kavuşurlar’’ (Kristeva, 2014: 15-16). Gelinen noktada 

abject, özne-nesne sınırının tekrardan yok olması neticesinde anlamın alaşağı edilme riskine 

karşı verdiğimiz tepkidir. Nitekim ‘‘benzer olgu ve durumlar –bir ceset, açık yara, lağım, 

ahlaksız bir suç aynı şekilde korku ve endişe yaratır ve abject’le özdeşleştirilir (Saraçlı, 2009: 

34). 

Kristeva'ya göre en karmaşık haliyle zillet mefhumunu ortaya atan George Bataille’dır. 

“Bataille’e göre informe (formsuz), bir tasnif ve form sistemi olan anlamlar dünyasını parçalar; 

tanımları yok eder; dili alaşağı eder. Bu konu bedenin safralarından toplumun safralarına 

uzanır: lümpenler, fahişeler, caniler, serseriler, aylaklar, istenmeyenler, dışlananlar, ötekiler” 

(Artun, 2015 ). 

Julia Kristeva (2014: 14) iğrenmenin en temel ve öncül biçimini yiyecekten tiksinmenin 

oluşturduğunu, yani bir şeyi iğrenç kılanın onun kimliği ya da hastalığının, eksikliğinin aksine 

sembolik sistemi/düzeni bozmaya yönelik risk teşkil etmesine dair varlığıdır. Daha önce 

belirttiğimiz gibi, arada kalmış, belirsiz, bulanık olan ‘iğrenç’, sistemin düzenini koruyan ve 

kollayan kurallara itaatsizliği ve konumlara saygı duymaması nedeniyle bahsi geçen sisteme 

yönelik bir risk teşkil etmektedir. Kristeva’ya göre “iğrenç olan” kimliğin sınırlarını rahatsız 

etmeyi asla bırakmaz, öznenin bütünlüğünü bozma amacıyla sürekli olarak tehdit eder (Jones, 

2006: 390-92). Bu nedenle iğrenç olanın atılması, bedenin dışına boşaltılması gereken 

‘bedensel atık’ sınıflandırmasına dâhildir ve Modernizm’in bedene dair kötü olarak 

nitelendirdiği (ölüm, anne, hastalık, sıvı, kan vb.) bütün abject’leri kabul etmekte ne kadar 

yetersiz olduğunun açıkça ifadesidir. 

Kristeva iğrenmeyi üç ana başlık altında toplamıştır. Yiyecek, bedensel atıklar ve cinsel 

farklılıklar olarak kategorize ettiği iğrenmeyi kirli, pis, düzensiz, çıkıntı gibi tanımlamıştır. 

Yiyecek kaynaklı iğrenme, hayatın devamı için mutlak olması gereken birincil ihtiyaçtır. 

İğrenmenin büyük bir kısmını “Anal iğrenme” oluşturmuştur. Yiyeceğe duyulan iğrenme ona 

karşı reddi ifade etmektedir. Bedensel atıklara karşı iğrenme ise ikinci sırada yer almıştır. 

Bedensel atıklardan kasıt, istemli ya da istemsiz bedenin yaşaması için gerekli olan tüm sıvıları 

kapsamaktadır. İdrar, dışkı, kan, ter, kusmuk, iltihap, meni ve sümük gibi bedenden dışarı atılan 

tüm sıvılar dışarı atıldıktan sonra iğrenç olarak ifade edilir fakat henüz vücut bütünlüğü içinde 
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iken yaşamsal önem taşırlar. Cinsel farklılıklara dayalı iğrenmeyi ise Kristeva doğrudan kadın 

bedenine özgü kabul etmiştir. Edebiyat teorisyeni, psikanalist, yazar ve filozof olarak 

Kristeva’ya göre adet kanı, kadın bedeninde rahatsızlık veren, kendiliğinden olan ve tekinsiz 

bir sıvıyı işaret etmektedir. Kadının biyolojik menstrual döngüsünün toplumda mahrem 

sayılmasının yanında kirli olarak nitelendirilmesi, kadının ötekileştirilmesinin bir diğer 

göstergesidir (Pacteau, 2005:156-158). ‘‘Kristeva; kadının kültürle ve tarihle olan ilişkisini, 

abjection (iğrençlik) kavramıyla belirler. Bedenin, bireye ait olması için, bedenin içindeki 

dışkıdan, salgıdan, kokuşmuşluktan ayrı düşünülmemesi gerekir. Bireyin karşı karşıya kaldığı 

iğrençlik tehlikesi, bir ayrımlar ve farklılıklar sistemi olan simgesel düzenin sürekli hissettiği 

bir tehlikedir. Kristeva'ya göre, beden tarafından her gün dışarıya atılan bu iğrençlikler 

sayesinde beden kendisinin olmaktadır. Bedenin içinden bir dışarıya atılma süreci olduğu için 

yeni doğan bebek de, doğum yapan anne için abject (iğrenç) tir. (…) Kristeva'ya göre; iğrenç 

deneyim doğal bir varlıktır ve günlük yaşamda karşılaşılan ölüm, dışkı ve çürüme gibi olguların 

karşılığıdır’’(Çolak, 2011: 40). 

Öte yandan, Kristeva için abject gövde korkunç bir gövdedir, ama ona karşı duyulan heyecan 

hatta hayranlıkla karışık bir histir: Kişi ona bakmaya tahammül edemez ama ondan da gözlerini 

alamaz (Saraçlı, 2009: 35). Dolayısıyla tahayyül edilemeyen, insanda iğrenme ve hazla karışık 

hibrit bir his uyandıran bu kavram,  Bahktin’in çirkin ama son derece yaratıcı ve eğlenceli 

olarak nitelendirdiği grotesk gövdelerinin ‘belirsizlik’ halini işaret eder.   

Kısacası, Kristeva’nın genel tanımına göre (akt. Foster, 2017: 295) “iğrenç” bir “ben” 

olabilmek için kurtulmak gerekenlerin tümüdür. Bu özneye sadece yabancı değil aynı zamanda 

cinsel yönden ona yakın (özneden panik üretebilecek kadar yakın) fantazmatik bir maddedir. 

İğrenç bu yolla annenin bedeniyle babanın kanunu arasındaki zamansal geçişi etkilediği kadar 

sınırlarımızın, iç ve dışlarımızın uzamsal ayrımının kırılganlığı da etkiler Bu noktada abjection, 

her ne kadar psikanaliz kuramcılar tarafından sunulan bir kavram olsa da, toplumun sınırlarını 

alaşağı etmek isteyen, muğlak ve tekinsiz olanı üretim biçimine dönüştüren sanatçıların da 

ilgisini çekmiş ve bir üretim biçimine dönüşmüştür.  

 

İĞRENÇ KAVRAMININ POSTMODERN SANATTAKİ TEMSİLİ: ABJECT ART 

Bilindiği üzere özellikle 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından sonra Julia Kristeva tarafından ortaya 

konan ‘‘mide bulandırıcı bir yemek, bir parça kir, atık ya da dışkı’’ olarak nitelendirilen 

‘‘abject’’ kavramı, birçok çağdaş sanatçının üretim merkezine alınarak, galeri ve müze gibi 

çeşitli sergi mekânlarında sıra dışı materyal ve tekniklerle resim, enstelasyon kimi zaman da 

heykel gibi çeşitli alanlarda bir üretim biçimine dönüşerek çağdaş sanatta yeni bir üretim formu 

olarak piyasasındaki varlığını temellendirmiştir (Barrent: 2019: 316). Bu çalışmalara maruz 

kalan izleyici/alımlayıcı ilginç bir deneyim yaşamanın ötesinde bedenlerinin bir parçası olan 

kan, dışkı, kusmuk gibi abject’lere yönelik iğrenme, korkma, endişe gibi hisler barındırmış; 

aynı zamanda, çalışmalara yönelik kaçınma davranışının yanı sıra, bir uyuşma hissi 

sergilemişlerdir. Ne de olsa, bu kavram bedenin hoş olmayan farz edilen yanlarını göstererek, 

özellikle vücudun endişelendiren fonksiyonlarına dikkat çekmiştir.  

Tiksindirici etkilere kaynaklık eden İğrenç Sanat iki yönelim sergiler. Bunlardan birincisi, 

iğrenç olanla özdeşleşmek, travmanın yarattığı yarayı deşmek için bir şekilde ona yakınlaşmak, 

gerçeğin müstehcen nesne bakışıyla temas etmektir. İkincisi ise, iğrençlik sürecini abartarak 

iğrenci eylem esnasında yakalamak, geri yansımalı, hatta kendi açısından tiksindirici hale 

getirmek için işleyişini abartmaktır. Bununla birlikte bu taklitte iğrençliği pekiştirebilir ( Foster, 

2009: 209). Nitekim 1950’ler sonrası çağdaş sanat üretimlerine bakıldığında ikinci yaklaşımın 

çok daha hâkim olduğunu söylemek mümkün olacaktır. 
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Fransız Kuramcısı Kristeva (akt. Foster, 2009: 206) günümüzde esrarengiz biçimde ‘ötekinin 

çöktüğü bir dünyada’ artık sanatçının görevinin iğrenci bastırmak değil; açığa çıkarmak, onun 

anlamını bulmaya çalışmak ve nihayetinde ‘ilk bastırmanın neden olduğu dipsiz önceliğin’ iç 

yüzünü anlamak olduğunu ifade eder. Bu noktada Kresteva’nın ‘ötekinin çöktüğü bir dünyada’  

benzetmesinin kastı toplumun uymak zorunda olduğu simgesel düzenin bütünlüğünü ve 

güvenliğini koruyan ve ‘baba kanun’u olarak nitelendirdiği kontrol mekanizmasıdır.  

 

                          
             Resim 1: Piero Manzoni, Artist Shit, 1961                         Resim 2: Andres Serrano, ”Piss Christ “(Çişli İsa), Cibachrome, 1987 

 

‘Abjection’ kavramı, çağdaş sanatın üretimlerinden birçok temsiliyeti açıklar; örneğin, 

Manzoni’nin  (1933-1963) Çağdaş Sanat’a ve koleksiyonculuk anlayışına radikal bir eleştirel 

yaklaşımla sanatçının korunmuş ve konserve edilmiş dışkısı olan ve her birinin üstünde 

sanatçının imzasının bulunduğu ve üç ayrı dilde etiketlendirilen (İngilizce Franızca, Almanca), 

40 gramlık toplamda 90 adet konserve kutusundan oluşan ‘Artist Shit’ (1961) adlı çalışması; 

benzer şekilde Andre Serrano’nun 2008 yılında çekmeye başladığı ‘dışkı’ temalı fotoğraflar 

serisi bedensel atıkların sanatta yeni bir anlatım diline öncülük ettiğinin de bir göstergesidir 

(Resim 1).   

Kristeva iğrençliği, ruhun sınırlarını tehdit eden her şeyi dışlayarak gerçekleştirilen bir işleyiş 

olarak betimler. İğrenç doğaldır ve günlük hayatta karşılaşılan ölüm, ter, dışkı, koku, bozulma 

gibi durumlara denktir. Abject iki taraflı düşünülebilir; birincisi, iğrenç olanla özdeşleşmek, 

travmanın yarattığı psikolojiyle yüzleşmek ve onu kabul etmek, ikincisi ise, iğrençlik 

yaşanırken onu eylem esnasında yakalamak, geri yansıtmak, hatta iyice tiksindirici hale 

getirmek için işleyişini abartmaktır (Çolak, 2011: 38-46). 

Yine Andres Serrano’nun kendi idrarıyla dolu bir kavanozun içerisine yerleştirdiği plastik bir 

haçtan oluşan ‘Çişli İsa’ (1987) adlı fotoğrafı, özellikle 1980’lı yılların sonunda sembolik 

sisteme yönelik yapılan eleştirilerin (kadın hakları, ırkçılık, öteki cinsiyetler, AIDS vb. ) 

gündeme oturduğu bir dönemde üretilmiş ve hem sanat camiasında hem de kitle tarafından 

öfkeyle karşılanmıştı (Resim 2). 
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Resim 3: Mike Kelley, ” Nostalgic Depiction of The Innocence of Childhood” (Çocukluk Masumiyetinin Nostaljik Betimlemesi), 1990 

 

‘Dışkı’yı sanatsal üretimin parçası olarak kullanan bir diğer sanatçı Mike Kelley ise 

çalışmalarında tüketim kültürüne yaptığı eleştirilerin yanı sıra, çocukluk, ergenlik ve cinsiyet 

rollerine yönelik eleştirileriyle de dönemin abject sanatçıları arasında yer almıştır. 1990 

tarihinde sergilediği  “Nostalgic Depiction of The Innocence of Childhood”(Çocukluk 

Masumiyetinin Nostaljik Betimlemesi) adlı çalışmasında, cinsel bir pozisyonda oyuncak 

hayvanların üzerine çömelmiş bir adam ve bir kadın izleyiciye ‘yapay bir pornografi’ sunmuştur 

(Resim 3). Öte yandan, fotoğrafın monokrom olması nedeniyle görüntünün belirsizliği artmış, 

özellikle adamın vücuduna temas eden ya da bulaşan şeyin netsizliği ve muğlaklığı -ki bu kan 

dışkı, boya vb olabilir- ‘‘çocukluk saflığı çağrısı ile aşağılanmış, görünüşte ilkel ve hayvansal 

davranış sergileyen yetişkinlerin tasviriyle birleştiren çalışmanın bir bütün olarak rahatsız edici 

etkisine katkıda bulunmuştur’’(https://www.theartstory.org/artist/kelley-mike/artworks/). 

 

                                
Resim 4: Cindy Sherman, “Untitled #17”, 1987                                                            Resim 5: Cindy Sherman, ”Untitled #250, 1992 

 

Bir diğer Amerikalı sanatçı Cindy Sherman’ın 1990’lı yılların başında bilinçli olarak seçtiği, 

modern dünyanın eril bakışına meydan okuduğu, kullandığı kusmuk, dışkı gibi vücutsal atıkları 

ve itici seksüel oyuncak objeleriyle izleyiciyi bedenin sınırlarının ihlali ve keşfi üzerine 

merakıyla baş başa bırakır (Resim 4 ve 5). 
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                                                      Resim 6: Kiki Smith, ”Untitled”, 1986    

                                                                       

Abject kavramının sanattaki bir diğer temsilcisi ise işlerinde ölüm, cinsiyet, doğum, bebek 

atıkları, vücut uzuvları ve sıvıları, hastalık, çürüme gibi konuları ile idealize edilen beden 

formunu yapı söküme uğratan Alman sanatçı Kiki Smith’dir. Çalışmalarında bedenle olan 

uzlaşmayı şiar edinen sanatçı, özellikle 1980li yıllarda ortaya çıkan AIDS krizi sırasında 

gündeme oturan, toplamda on iki farklı vücut salgınından (kusmuk, idrar, meni vb) oluşan ve 

cam kavanozların içinde korumaya alınan Untitled (1986) adlı çalışması ile çağdaş sanatta 

bedene yönelik bir direnç ve direniş örneği sergilemiştir (Resim 6). Sanatçının diğer abject 

çalışmalarından biri de sanatçının ilk ve gerçek boyuttaki balmumu heykellerinden biri olan ve 

din, ölüm, yaşam gibi temaları ele aldığı Untitled (1990) adlı eseridir. Gözleri kapalı şekilde 

adeta ölü izlenimi veren bu iki figürden kadın olan göğsünden vücuduna süt sızmış, erkek 

figürün ise meni bacaklarından aşağıya akmıştır; adeta cinsiyetlerini deşifre eden vücut 

sıvılarıyla birlikte asılı duran bu iki figür, cinsellik ve üreme arasındaki etkileşimi çağrıştırdığı 

gibi, kutsal İsa’nın çarmığa gerilme sahnesinin bir metaforu olarak da yorumlanabilir (Resim 

7). 

 

                                                
                                                     Resim 7: Kiki Smith, ‘‘Untitled’’1990 

 

John Miller, ‘Dick/ Jane’, (1991) çalışmasında cinsel farklılığı ter yüz etmiştir. Sanatçı Kuzey 

Amerika’da yaygın okunan Dick&Jane adlı hikâyedeki ana karakterlerden Jane’i Dick’e 

dönüştürmüştür. Sarışın ve mavi gözlü Jane kahverengiye boyanmış ve boğazına kadar dışkı 

benzeri bir maddeye gömülmüştür. Fallik ve anal tüm cinsiyetler arası sınırı zorlarken 

kullanılan renk ise siyah ve beyaz arasındaki simgesel farklılığı vurgulamıştır (Foster, 

2009:203) (Resim 8). 
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                                                    Resim 8: John Miller, Dick/Jane, 1991 

 

Jennifer Ridell’e göre (Riddel,1996: 27, akt. Doğan, 2017: 426) İğrenç Sanat gizli ve görünmez 

hale getirilmiş olanı açığa çıkarmaktadır. Bu anlamda üretimlerinde bedensel atıkları ve sıvıları 

kullanan sanatçıların yanı sıra, kimi zaman bedenin uzuvlarını eklektik bir yapıyla bir araya 

getirerek hem tanıdık hem de gerçeküstü görünen hibrit bedenler ortaya çıkaran, kimi zaman 

da bedeni sıra dışı kompozisyonlarda alışılagelmedik nesneleri bir araya getirerek üretimde 

bulunan Rober Gober, rahatsız edici ve zilleti çağrıştıran eserleriyle ve abject üretimleriyle 

Çağdaş Sanat’ın dikkat çeken bir sanatçısı olmuştur (Resim 9). 

                      
Resim 9: Robert Gober, İsimsiz (Kadından Çıkan Adam), 1993-94           Resim 10: Jake&Dinos Chapman, ” D.N.A. ZYGOTIC”, 1997  

 

Beden parçalarını tuhaf ve eklektik bir biçimde ele alan ve yapı söküme uğratan bir diğer sanatçı 

ise, Jake&Dinos Chapman kardeşlerdir. ‘‘Jake ve Dinos Chapman kardeşlerin plastik ve 

fiberglastan insan mankenlerinin parçaları ile yaptığı heykelleri ilk bakışta bedenin 

deformasyonuna yönelik korkutucu gelen olağan dışında bir görseli sunmaktadır. Korku ile 

beraber biçimsel bozulmaların yaratmış olduğu tekinsiz durum içinde ölüm, bedenin bozulması 

çürümeye dair canlı bir görsel sunmaktadır. Sanatçı kardeşlerin üretimlerinde bedeni bozmaya 

yönelik -yeniden kurma- biçim bozmaları iktidar hegemonyasına karşı bedeni güçlendiren birer 

imge olarak ortaya çıkmaktadır. İğrenç olan çürümüş, bozulmuş, bedenden veya herhangi bir 

sistemden atılmış olanı temsil etmektedir ’’ (https://en.wikipedia.org/wiki/jake_and-Dinos- 

Chapman). 
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                                           Resim 11: Paul McCarthy, ‘Uzun Burunlu Pinokyo Evdeki İkilem,  1994 

 

Paul McCarthy ise 1994 yılında yaptığı ‘Uzun Burunlu Pinokyo Evdeki İkilem’ adlı kayıtlı 

video performansında popüler bir kahraman olan Pinokyo’yu Abject olanla birleştirerek melez 

bir ürün sergiler. Yerleştirmede vücut sıvılarını ve atıklarını çağrıştıran ketçap, çikolata şurubu, 

mayonez gibi tüketim malzemeleriyle popüler bir ikon olan pinokyo kirletilmiştir (Resim 11). 

 

SONUÇ 

‘Günümüz sanatına neden travmanın ve iğrençliğin bir sanat üretimi olmasına şaşkınlıkla değil 

gıptayla bakıyoruz?’ sorusuna cevaben, Modernizm’in dogmatik sınırlarının ihlal edildiği, 

bastırılan ve görmezden gelinen bedene dair gerçekliklerin, tiksintinin estetik zevkle buluşarak, 

aynı paydaşta yer alarak ifade edildiği; sınırsızlık üzerine temellendirilen Postmodernizm’de 

çoğulcu bir kimlik modeli olan “herşey gider” anlayışının yattığını söylemek mümkün 

olacaktır.  

Abject sanatçılar görmezden gelinen hakikati; öznenin hastalıklı veya sağlıksız bedeninde 

varlığını tescillemiş olur. İğrenç olan ile yaşamsal olanın eş olduğu düşüncesini kendisine şiar 

edinen bu sanatçıların özneyi yeniden tanımlama sürecinde üretim pratiklerine dâhil ettikleri 

beden atık ve sıvıları, bedensel tüm sembolik sınırlara meydan okuyarak asli ‘ben’e ulaşma 

gayretinin bir yolu haline gelmişlerdir. Nitekim, asli ve hayati olanın bedensel sıvıların ve 

atıkların olduğu fikriyle yapılan üretimler idealize edilen beden ve estetik anlayışına yönelik 

bir yaratı sunmuş, ‘sanatın ne olduğu’ sorusuna karşı yeni bir argüman geliştirmiştir. Radikal 

bir şekilde hem politik hem de kültürel perspektifte beden’e yönelik yargıları ele alan bu 

sanatçılar, bedensel tabu haline getirilen tüm yönelim ve eğilimleri, kategorize edilen cinsiyet 

farklılıklarını, beden kusurluluğunu, bedensel sıvıları, atıkları oldukça saldırgan ve abartılı bir 

üslupta toplumla karşı karşıya bırakmışlardır. Bu nedenledir ki toplumsal değer yargılarına 

yönelik bir baş kaldırı niteliği taşıyan abject art sanatçısının istenmeyen atığı dışarı atarak kendi 

bütünlüğünü koruma dürtüsü bazı sanatçılar tarafından farklı şekilde üretime dönüştürülerek 

çeşitli üsluplarda yorumlanmıştır: kimi zaman ‘iğrenç’ olanı yücelterek ve abartarak, kimi 

zaman ise iğrenci kendi bedeninde konumlandırmak maksadıyla izleyiciye sunarak, bedene 

yönelik hâkimiyet ve hiyerarşi alaşağı edilmiş,  yeni ve benzersiz bir dil ortaya koyulmuştur. 
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ÖZET 

Şeyh Abdüllatîf İbrâhim, Arap Alevî toplumuna asırlarca dinî önderlik yapmış saygın bir aileye 

mensuptur. Suriye’de Tartûs iline bağlı bir köy olan Beytü Nâ‘ise’de 1903 yılında doğmuştur. 

İlk bilgilerini, babası Allâme Şeyh İbrâhim Abdüllatîf’ten (ö. 1916) telakki etmiştir. Çok sayıda 

âlimden faydalanmış, ayrıca dönemin en büyük ilmî şahsiyeti olan Allâme Şeyh Süleyman el-

Ahmed’in (ö. 1942) seçkin talebeleri arasında yer almıştır. Hocası el-Ahmed’in vefatından 

sonra Arap Alevî toplumunun dinî-ictimâî hayatına yön veren sayılı mercilerden biri olmuştur. 

Şeyh Abdüllatîf’in dinî alandaki en kritik hamlesi, kendisi gibi Haddâdiyyûn aşiretine mensup 

olan Şeyh Ahmed Muhammed Haydar’ın (ö. 1971) vahdet-i vücut felsefesini Arap Alevîliğine 

empoze etme girişimini engellemesidir. Diğer mercilerin de kendisini desteklemesi sayesinde 

bu felsefe Arap Alevîleri arasında fazla taraftar bulamamıştır. Şeyh Abdüllatîf, ilmi ve güzel 

ahlakıyla sadece kendi camiasının değil, Şiî müctehitlerin de takdirini ve sevgisini kazanmıştır. 

Züht ve takvayı esas alan uzun bir ömür yaşadıktan sonra 1995 yılında ahirete intikal etmiştir. 

Şeyh Abdüllatîf’in yalnızca iki eseri vardır. Bunlardan birincisi, onun edebî yeteneğini yansıtan 

divanıdır. Tarihî vesika mesabesindeki divan, 20. asırda Suriye’de yaşamış Arap Alevî âlimler 

ve onlara ilişkin hadiseler hakkında çok kıymetli bilgiler içermektedir. Şeyh Abdüllatîf’in diğer 

eseri ise Enes eş-Şefeka adlı gazetecinin Arap Alevîliği hakkındaki 9 sorusuna verdiği 

cevaplardan oluşan kısa risalesidir. Risaleden Arap Alevîlerinin on iki imam, Mehdî, gaybet, 

rec’at, bedâ ve takiyye konularında diğer İmâmîlerle ortak görüşleri benimsedikleri 

anlaşılmaktadır. 

Şeyh Abdüllatîf, Arap Alevîliğini Usûlî İmâmiyye ile özdeşleştiren bir yaklaşım sergilemiştir. 

Ancak realiteyle uyuşmayan bu yaklaşım, dönemin siyasî konjonktüründen kaynaklanmış 

gözükmektedir. Şeyh Abdüllatîf ve diğer Arap Alevî merciler, muhtemelen Ortadoğu’da 

yaşanan olağanüstü siyasî gelişmelere bakarak Arap Alevîliği tarihinin hassas bir merhaleden 

geçtiğini düşünmüşler, ekolü güçlü bir şekilde savunabilmek için Şîa’nın en büyük ve organize 

kolu olan Usûlî İmâmiyye ile özdeş görünmekten daha iyi bir seçenek bulamamışlardır. Arap 

Alevî kökenli Hafız el-Esed’in 1971 yılında Suriye devlet başkanı olmasıyla birlikte Selefîler 

Alevîlik aleyhine yoğun bir karalama kampanyası başlatınca bu yaklaşım daha fazla ağırlık 

kazanmıştır. Dolayısıyla Arap Alevî mercilerin bu yaklaşımını eleştirmek yerine yaşadıkları 

ortamı ve şartları anlamaya çalışmak daha doğrudur. 

Anahtar Kelimeler: Arap Alevîliği, Nusayrîlik, Abdüllatîf İbrâhim. 

 

ABSTRACT 

Sheikh Abdullatîf Ibrahim is a member of a respected family that has served as the religious 

leader of the Arab Alawî community for centuries. He was born in 1903 in Beytü Na'ise, a 

village in the province of Tartus in Syria. He considered his first information from his father, 

Allâma Sheikh Ibrahim Abdullatîf (d. 1916). He benefited from many scholars and was among 

the distinguished students of the greatest scholar of the period, Allâma Sheikh Suleiman al-

Ahmad (d. 1942). After the death of his teacher al-Ahmad, he became one of the few authorities 
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that gave direction to the religious-social life of the Arab Alawî community. Sheikh Abdullatîf’s 

most critical move in the field of religion was to prevent the attempt of Sheikh Ahmad 

Muhammad Haydar (d. 1971), who was also a member of the Haddâdiyyûn tribe, to impose the 

philosophy of unity on Arab Alawism. Thanks to the support of other authorities, this 

philosophy did not find many supporters among Arab Alawîs. Sheikh Abdullatîf won the 

appreciation and love of not only his own community but also Shiite mujtahids with his 

knowledge and good morals. After living a long life based on asceticism and taqwa, he passed 

away in 1995. 

Sheikh Abdullatîf has only two works. The first of these is his divan, which reflects his literary 

talent. The divan, which is like a historical document, contains very valuable information about 

Arab Alawite scholars who lived in Syria in the 20th century and the events related to them. 

Sheikh Abdullatîf's other work is a short treatise consisting of the answers given by the 

journalist Enes al-Shefeka to 9 questions about Arab Alawism. It is understood from the treatise 

that Arab Alawism adopted common views with other the Imâmîs on the issues of twelve 

imams, Mahdi, occultation, rac'at, badâ and taqiyya. 

Sheikh Abdullatîf showed an approach that identifies Arab Alawism with Usûlî Imâmiyya. 

However, this approach, which is incompatible with reality, seems to have originated from the 

political conjuncture of the period. Sheikh Abdullatîf and other Arab Alawite authorities 

thought that the history of Arab Alawism was passing through a sensitive stage, probably by 

looking at the extraordinary political developments in the Middle East, and they could not find 

a better alternative to strongly defend the school than to appear to be identical with Usûlî 

Imâmiyya, the largest and most organized branch of Shia. This approach gained more 

importance when Hafez al-Asad, of Arab Alawite origin, became the Syrian president in 1971, 

when the Salafis started an intense smear campaign against Alawism. Therefore, instead of 

criticizing this approach of Arab Alawî authorities, it is more correct to try to understand the 

environment and conditions in which they live. 

Keywords: Arab Alawites, Nuṣayrîs, Abdullatîf Ibrahim. 

 

GİRİŞ 

Arap Alevî ekol, 5./11. asırda başlayıp yüzlerce yıl süren gerileme döneminden sonra 20. asırda 

Suriye’de dikkat çekici bir dinî-kültürel canlanma yaşamıştır. Bu canlanmanın doğuşunda 

çeşitli âmiller etkili olmuştur. Batıdan esen ilim rüzgârı, matbaaların yaygınlaşması sayesinde 

kitaplara ulaşabilmenin kolaylaşması, okulların sayısının artması ve Suriye’nin bağımsızlığına 

kavuşması gibi âmiller bu çerçevede zikredilebilir. Bununla birlikte Arap Alevî din adamlarının 

bu hususta oynadığı kilit rol gözden kaçırılmamalıdır.1 Söz konusu din adamları arasında Arap 

Alevî ekolün ilmî aydınlanma hareketinin iki önderi Şeyh Süleyman el-Ahmed ve Şeyh İbrâhim 

Abdüllatîf başta olmak üzere şu isimleri saymak mümkündür: Şeyh Yakub el-Hasan, Şeyh 

Abdülkerîm Muhammed, Şeyh Sâlih Nâsır el-Hekîm, Şeyh Muallâ Rebî‘, Şeyh Yunus Hasan 

Ramadân, Şeyh Muallâ el-Gânim, Şeyh Salih el-Alî, Şeyh Hüseyn Meyhûb Harfûş, Şeyh ‘Îd 

Edîb el-Hayyir. Bu isimler, maddî anlamda oldukça kısıtlı imkânlara sahip olmalarına rağmen 

zengin ilmî birikimleri ve kabiliyetli öğrencileri eğitme hususundaki azimli çalışmaları 

sayesinde yüksek donanımlı âlimler yetiştirmeyi başarmışlardır. Bu âlimler 20. asrın ikinci 

yarısında Arap Alevî toplumun dinî-ictimaî hayatına yön vermişlerdir. Bunlardan biri olan Şeyh 

Abdüllatîf İbrâhim edip, âlim, eğitimci ve muslih kimliğiyle dikkat çekmektedir. 

1 Söz konusu din adamları ve faaliyetleri hakkında bk. Mahmud es-Sâlih, en-Nebeü’l-yakîn ‘ani’l-‘Aleviyyîn 

(Lazkiye: Dârü’l-Mürsât, 1417/1997), 197-212. 
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Bu bildiride, Arap Alevîlerinin önde gelen mercilerinden Şeyh Abdüllâtîf İbrâhim’in hayatı, 

eserleri ve görüşleri konu edilmiştir. Bildirinin amacı, bu önemli şahsiyeti ilim dünyasına 

tanıtmak ve onun vasıtasıyla Arap Alevî ekolün 20. asırda Suriye’deki vaziyetine ışık tutmaktır. 

Bildiride İslâm Mezhepleri Tarihi’nin yöntem ve teknikleri uygulanmaya çalışılmış, akademik 

dil ve üslup kullanmaya özen gösterilmiştir. 

 

1. HAYATI 

Şeyh Abdüllatîf’in hayatıyla ilgili bilgileri, divanının başında yer alan otobiyografisinden 

öğrenmek mümkündür.2 Şeyh Abdüllatîf, otobiyografisinde belirttiği üzere, Suriye’nin Tartûs 

iline bağlı Sâfîtâ ilçesinde, Beytü Nâ‘ise adlı köyde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi, babası 

Allâme Şeyh İbrâhim Abdüllatîf’in kaydına göre 23 Şevval 1320/9 Ocak 1903’tür. Asırlar 

boyunca Arap Alevî toplumuna dinî önderlik yapan bir aileye mensup olan Şeyh Abdüllatîf, 

kendisine ilmi sevdiren babasından ilk bilgilerini telakki etmiştir. Yedi yaşında Kur’ân-ı 

Kerîm’i hatmetmiş, tecvidi Hama kentinde Şeyh Ali Ca‘lûk’ten öğrenmiştir. Sarf-nahiv ilminin 

temellerini babasından almış, erken yaşta şiir yazmaya başlamıştır.3 Eğitimine devam etmek 

üzere babası tarafından 1913 yılında Telletü’l-Hızır köyünde ikamet eden Şeyh Yunus Yusuf 

Nâcî’nin yanına gönderilmiş, ancak 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi nedeniyle buradaki 

eğitimini tamamlayamamıştır. 1916 yılında babasını kaybedince zor günler geçirmiştir. 1922 

yılında babasının en yakın arkadaşı olan Şeyh Süleyman el-Ahmed’in4 yanında bir müddet 

kalmış, ondan Arap dili ve edebiyatının inceliklerini öğrenmiştir. İlgisine ve şefkatine mazhar 

olduğu üstadının evinden ayrıldıktan sonra kendi evine çekilip babasından miras kalan zengin 

kitaplıktaki fıkıh, lügat ve edebiyat kitaplarını incelemeye koyulmuş, yanına gelen öğrencileri 

eğitmekle iştigal etmiştir.5 

Babasının ve üstadı Şeyh Süleyman el-Ahmed’in birlikte başlattıkları ilmî aydınlanma 

hareketinden etkilenen Şeyh Abdüllatîf, onların misyonunu devam ettirmiş ve Arap Alevî 

camianın sayılı dinî mercileri arasına girmiştir. Zengin ilmî donanımı ve iletişim yeteneği 

sayesinde Usûlî İmâmîlerin önde gelen mercileriyle irtibat kurmuş, onların takdirini ve 

sevgisini kazanmıştır. Bunların arasında Saydâ merkezli el-‘İrfân dergisinin sahibi Şeyh 

Ahmed Ârif ez-Zeyn, Sûr’dan Seyyid Abdülhüseyn Şerefüddîn el-Mûsevî, Dımaşk’tan Seyyid 

Muhsin Emîn el-Âmilî ve Irak’tan Şeyh Muhammed Hüseyn Âl Kâşifülgıtâ sayılabilir.6 

Şeyh Abdüllatîf, 1951 yılında, Caferî fıkhını yaymayı ve Caferî mezhebine uygun mescitler ve 

medreseler inşa etmeyi amaçlayan “Caferî İslamî Hayır Cemiyeti” adlı derneğin kurucuları 

arasında yer almıştır. Derneğin fikir babası olan Usûlî âlim Şeyh Habib el-Âmilî’ye 14 

Ramazan 1370 (19 Haziran 1951) tarihli bir mektup göndermiş ve Arap Alevî gençlerin derneğe 

ilgisinden bahsederek çalışmalarını yüreklendirmiştir.7 Ancak derneğin maddî 

imkânsızlıklardan ve genel anlamda Arap Alevî toplumunda bir karşılık bulamamasından 

dolayı pek başarılı olamadığı anlaşılmaktadır. 

2 Abdüllatîf İbrâhim, Dîvânü’ş-Şeyh Abdüllatîf İbrâhim (Dımaşk: Matba‘atu’l-Kâtibi’l-‘Arabî, 1399/1979), 9-12. 
3 Abdüllatîf İbrâhim, ed-Dîvân, 9. 
4 Dımaşk’taki Arap İlim Cemiyeti’nin üyelerinden olup Hasan b. Yusuf el-Mekzûn es-Sincârî’den (582-637/1187-

1240) sonra Arap Alevî geleneğin en büyük âlimi sayılan Şeyh Süleyman el-Ahmed hakkında geniş bilgi için bk. 

Abdullatîf Sa‘ûd – Muhammed Hasan Şaban, Hayâtu’ş-Şeyh Süleyman el-Ahmed (Lazkiye: y.y., 1405/1985), 1-

30; Ali Süleyman el-Ahmed, el-İmâm eş-Şeyh Süleyman el-Ahmed (Dımaşk: Dârü’l-Ferkad, 1431/2010), 17-37, 

61-89, 103-115, 187-223. 
5 Abdüllatîf İbrâhim, ed-Dîvân, 10. 
6 Abdüllatîf İbrâhim, ed-Dîvân, 11-12. 
7 Hıdır Muhammed Nebhâ, Cebelü’l-‘Aleviyyîn ve Cebelü ‘Âmil (Beyrut: Menşûrât Dıfâf, 1434/2013), 50. 
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Şeyh Abdüllatîf, Arap Alevî âlimlerden Şeyh Ahmed Muhammed Haydar’ın 1950’lerden 

itibaren dile getirmeye başladığı vahdet-i vücutçu söylemleri8 reddetmiş, kararlı bir şekilde 

kalemi ve diliyle onun karşısında durmuştur. Bu hususta Arap Alevîlerinin diğer tüm mercileri 

onu desteklemiştir. Bunların arasında Ahmed Muallâ el-Gânim, Abdülhâdî Haydar, Kâmil 

Sâlih Ma‘rûf, Mahmut Süleyman el-Hatîb, Hüseyn Sa‘ûd gibi isimleri saymak mümkündür.9 

Adları geçen âlimlerin işbirliği ve büyük çabaları sonucunda vahdet-i vücutçu söylemler Arap 

Alevî toplum içerisinde revaç bulmamış ve oldukça cılız kalmıştır.10 

Şeyh Abdüllatîf, hayatı boyunca İslâm mezhepleri arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması 

yönünde elinden geleni yapmıştır. Kahire merkezli Dârü’t-Takrîb beyne’l-Mezâhibi’l-

İslâmiyye adlı kuruluşun 1949 yılında kendisine Risâletü’l-İslâm’ı hediye etmesi bunun bir 

göstergesidir.11 Onun 2 Mayıs 1960 tarihinde dava arkadaşlarından Şeyh Abdurrahman el-

Hayyir’e (ö. 1986) gönderdiği mektup da bu bağlamda önemlidir. Şeyh Abdullatîf, mektubunda 

Mısırlı âlim Muhammed Ebû Zehre (ö. 1974) ve benzerlerinin birlik, kardeşlik ve muhabbet 

çağında kin ve nefret çığırtkanlığı yapmalarını eleştirmiştir.12 

Hayatı boyunca sakin, sıcakkanlı, ağırbaşlı, suskun mizaçlı olan Şeyh Abdüllatîf, güzel ahlakı, 

temiz yüreği ve tatlı diliyle insanların sevgi ve saygısını kazanmıştır. Had safhada ciddi olmakla 

mütevazı, hoşsohbet ve güler yüzlü olmayı aynı zamanda başarabilmiştir.13 Köyünde züht, 

takva, ibadet ve tefekkürle geçirdiği uzun ömründen sonra, ardında güzel bir siret bırakarak 

1995 yılında hayata gözlerini kapamıştır. 

 

2. ESERLERİ 

Şeyh Abdüllatîf’in iki eseri vardır. Bunlardan birincisi, şiirlerini içeren divanıdır. Şairin edebî 

yeteneğini yansıtan divan, Arap Alevîliğiyle ilgili önemli olaylar ve şahsiyetler hakkında bilgi 

verdiği için büyük bir tarihî değere sahiptir. Divanın mukaddimesi Abdüllatîf el-Yûnus 

tarafından kaleme alınmıştır.14 Divan yedi bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler şunlardır: 1) 

Ehlibeyt’e övgü ve dualar, 2) Çeşitli münasebetlerle yazılan şiirler, 3) Şiî müctehitlerle 

yazışmalar, 4) Kutlamalar, 5) Mersiyeler, 6) Taziyeler, 7) Mezarlara yazılan tarihler. 

Şeyh Abdüllatîf’in ikinci eseri, Enes eş-Şefeka adlı gazetecinin Arap Alevîliği hakkındaki 9 

sorusuna verdiği cevaplardan oluşan kısa bir risaledir. Bu risale, Lübnanlı Arap Alevî 

şeyhlerden Hüseyn Muhammed el-Mazlûm’un el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn beyne müftereyâti’l-

aklâm ve cevri’l-hükkâm adlı eserinde tam haliyle yer almaktadır.15 Şeyh Abdüllatîf bu eserinde 

birleştirici bir dil kullanmış, Arap Alevîleriyle diğer İmâmîler arasında mezhepsel bir fark 

bulunmadığını, Sünnîlerle aralarındaki ihtilafların dinin usulleri değil de füruuyla alakalı 

olduğunu, farklı bakış açılarından kaynaklanan bu durumun dinin özüne zarar vermediğini 

belirtmiştir.16 

8 Ahmed Muhammed Haydar, el-Hayrât (Trablus: Dârü’ş-Şimâl, 1411/1991), 41 vd. 
9 Şeyh Haydar Muhammed’in Şeyh Abdüllatîf’e hitap ettiği bir kasidede, bu isimlerin bidat ve hurafelere karşı 

ortak hareket eden bir dinî kurul oluşturdukları anlaşılmaktadır. bk. İlmî Heyet, Fî rihâbi’z-zikrâ: eş-Şeyh Haydar 

Muhammed Haydar (Dımaşk: el-Ehâlî li’n-Neşr ve’t-Tevzî‘, 1412/1992), 381-382. 
10 Şeyh Muhammed Hasan Şaban’ın Şeyh Abdülhâdî Haydar’a yazdığı mersiye bunu net bir şekilde 

göstermektedir. bk. İlmî Heyet, el-‘Allâmetü’ş-Şeyh Abdülhâdî Haydar: Te’bîn ve muktatafât (b.y.: y.y., ts), 33-

36. 
11 Abdüllatîf İbrâhim, ed-Dîvân, 101. 
12 Abdurrahman el-Hayyir, er-Red ‘ala’d-Düktûr Şâkir Mustafa (Dımaşk: Kütüb Zâtü Fâide, 1416/1996), 78. 
13 Abdüllatîf İbrâhim, ed-Dîvân, 18. 
14 Abdüllatîf İbrâhim, ed-Dîvân, 13-27. 
15 Hüseyn Muhammed el-Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn beyne müftereyâti’l-aklâm ve cevri’l-hükkâm 

(Beyrut: Dârü’l-Mehecceti’l-Baydâ’, 1422/2001), 2/364-370. 
16 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/365. 
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3. GÖRÜŞLERİ 

Şeyh Abdüllatîf’e göre Caferî, Zeydî, Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinin Kitab’a 

ve Hz. Peygamber’in sünnetine sağlam ve açık delille uyan görüşlerine bir Müslümanın kasıtlı 

bir şekilde bilerek muhalefet etmesi caiz değildir.17 Arap Alevîleri; Caferî, İmâmî, 

İsnâaşerî’dirler. Müslümanlar arasındaki ayrılıkları körüklemek isteyen art niyetli çevrelerin 

bunu inkâr etmesi, gerçeği değiştirmez.18 On ikinci imam (Mehdî) hayattadır, aramızda 

mevcuttur, fakat gözlerden kayıptır. O, âhir zamanda zuhur ederek haksızlık ve zulümle dolan 

dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır. Onun zuhuru ve dönüşü, Allah’tan başkasının bilmediği 

gizli ilimlerdendir.19 Bedâ, tekvin âleminde gerçekleşen nesihtir. Bilinen nesih ise teşrî‘ 

alanında gerçekleşir. Bedâ, bazılarının iddia ettiği gibi Allah’tan saklı bir şeyin O’na görünmesi 

demek değildir. Çünkü bu, Allah’a cehli nispet etmektir ki O bundan münezzehtir. Bedâ, 

kulların amellerine göre ömür ve rızıklarının artması ya da azalmasından başka bir şey 

değildir.20 Takiyye, kişiden zararı defettiği için aklen caiz ve gereklidir. Kitap ve sünnet 

takiyyeyi nasla meşru kılmıştır. Şu iki ayet bunun delilidir: “Müminler, müminleri bırakıp 

inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan 

korunmanız başkadır.”21 “Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan hariç, inandıktan sonra 

Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük 

bir azap vardır.”22 Ammâr b. Yâsir, babası Yâsir ve annesi Sümeyye’nin kıssası, takiyyeye 

örnektir. Yâsir ve Sümeyye takiyye uygulamadıkları için müşrikler tarafından öldürülmüş, 

fakat Ammâr müşriklerin istediklerini diliyle kerhen yaparak canını kurtarmıştır. Bazıları bu 

davranışı sebebiyle Ammâr’ı küfürle suçlamış, ancak Hz. Peygamber, “Ammâr tepeden tırnağa 

imanla doludur. İman, Ammâr’ın etine ve kemiğine karışmıştır.” diyerek övmüştür. Bunun 

üzerine Ammâr ağlayarak Hz. Peygamber’in yanına gelmiş, Hz. Peygamber onun gözyaşlarını 

silerek bir daha aynı şeyle karşılaşırsa aynı davranışı sergilemesini istemiştir.23 Kur’ân yalnızca 

açık nasla ve Ehlibeyt’i mutlak taklitle tefsir edilebilir. Tefsir, Ehlibeyt’in güvenilir ashabının 

vasıtasıyla rivayet edilmiş olmalıdır. “Kur’ân’ı ilim sahibi olmadan re’yi ile tefsir eden, ateşteki 

yerini hazır bilsin!” ve “Benden sonra ümmetim adına en çok korktuğum şey, birinin Kur’ân’ı 

uygun olamayan yere yerleştirerek yorumlamasıdır.” gibi hadislerin ışığında bazı âlimler 

Kur’ân’ı re’y ile tefsir etmekten kaçınmışlardır. Ne var ki diğer bazıları onu keyiflerinin istediği 

gibi tefsir etmişlerdir. Bunların ve tefsirlerinin Arap Alevîler nezdinde hiçbir kıymeti yoktur.24 

Şeyh Abdüllatîf’in görüşleri, Arap Alevîlerinin on iki imam, Mehdî, gaybet, rec’at, bedâ ve 

takiyye konularında diğer İmâmîlerle ortak düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

hususun araştırmacılar tarafından dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 

Şeyh Abdüllatîf’in Arap Alevîliğini Usûlî İmâmiyye ile tamamen özdeşleştiren yaklaşımı 

analize muhtaçtır. Kanaatimizce bu yaklaşım, dönemin siyasî konjonktüründen 

kaynaklanmıştır. Şeyh Abdüllatîf ve diğer Arap Alevî merciler, siyasî açıdan hassas bir 

dönemden geçildiğini dikkate alarak Şîa’nın en büyük ve organize kolu olan Usûlî 

İmâmiyye’nin desteğini kazanmayı amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda Arap Alevî 

ekolün diğer İmâmî ekollerle ortak noktalarını ön plana çıkarmışlar, farklı noktalarını gündeme 

getirmemişlerdir. Bu yaklaşım, Arap Alevî kökenli Hafız el-Esed’in 1971 yılında Suriye devlet 

başkanı olmasıyla daha fazla ağırlık kazanmıştır. Zira Selefîler’in 1972 yılında özelde el-Esed 

17 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/365. 
18 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/365. 
19 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/366. 
20 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/367. 
21 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), 

Âl-i İmrân 3/28. 
22 Nahl 16/106. 
23 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/367. 
24 Mazlûm, el-Müslimûn el-‘Aleviyyûn, 2/367-368. 
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ve genelde Alevîlik aleyhine yoğun bir karalama kampanyası başlatması üzerine Arap Alevî 

âlimler “Beyânu ‘Akîdeti’l-Müslimîn el-‘Aleviyyîn” adlı bir bildiri yayımladıklarında,25 Usûllî 

âlimler onlara destek vermişlerdir. Söz konusu bildirinin ön sözünü Usûlî âlimlerden Seyyid 

Hasan Mehdî eş-Şîrâzî’nin yazması bu bağlamda değerlendirilmelidir. Bu durumda Şeyh 

Abdüllatîf’in ve onunla benzer düşünenlerin Usûlî İmâmî bir görüntü vermeleri, bir mezhep 

değişikliği şeklinde algılanmamalı, dönemin siyasî konjonktürü dikkate alınarak 

anlamlandırılmalıdır. 

 

SONUÇ 

Şeyh Süleyman el-Ahmed’in vefatından sonra Suriye’deki Arap Alevî toplumun dinî 

önderliğini, yetiştirdiği ilmî-edebî şahsiyetler üstlenmiştir. Bu sayılı şahsiyetlerden biri de hiç 

şüphesiz Şeyh Abdüllatîf İbrâhim’dir. O, hocasından ve babasından miras aldığı ilmî 

aydınlanma meşalesini başarıyla taşımış, mensubu olduğu ekolü liyakatle temsil etmiştir. 

Sadece mensubu bulunduğu ekolün değil, Usûlî İmâmî âlimlerin de sevgi ve takdirini 

kazanmıştır. Üretken bir müellif olmasa da görüşlerini şiirleri ve kısa risalesi aracılığıyla 

aktarmayı başarmıştır. Onun divanı, Arap Alevî toplumun 20. asırda yaşadığı önemli hâdiseleri 

ve yetiştirdiği bariz simaları tanıtan tarihî bir vesikadır. Şeyh Abdüllatîf, Arap Alevîliğine dinî 

ve ictimaî açıdan büyük hizmetler vermiştir. Bunun ötesinde, kullandığı barışçı ve birleştirici 

dil ile Suriye toplumunda ortak yaşama kültürünün yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. 
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NUMBER SYMBOLISM IN ALEVI BELIEF: EXAMPLE OF KUL HIMMET 
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Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Kötekli, Muğla.  

ORCID NO: 0000-0003-2845-1412 

 

ÖZET 

Geçmişten günümüze insanoğlunun matematiksel yönünün bir yansıması ve aynı zamanda 

estetik zevkini de karşılamanın vazgeçilmez bir unsuru olan sayılar, dünyadaki hemen hemen 

bütün kültür ve inançlarda mühim bir konumda yer almıştır. Kökenleri insanlık tarihi kadar eski 

ve formülistik yapı ile duyguları ve düşünceleri açıklamada değerli bir yere sahip olan sayılar, 

derin anlamların yüklü olduğu sistemler bütünüdür. Aynı zamanda sayılar, işlevsel olarak 

geçmiş toplumların yaşantılarına dair izler barındıran ve bu sayede geçmişi aydınlatmada 

önemli bir pozisyonda rol alan kültürel araçlardandır. 

Tarihin başladığı andan itibaren kendine yer bulmayı başarabilen ve kilometrelerce alanda boy 

gösteren Türkler, kendi öz kültürünü daimî olarak korumuşlardır. Bunun yanında Türkler, farklı 

coğrafyalarda boy göstermesi dolayısıyla çeşitli kültür ve inançlar ile etkileşim hâline girmişler 

ve bu sayede diğer toplumlardan aldıkları kültürel birikimleri kendi süzgeçlerinden 

geçirmişlerdir. Bu durum, Türk kültürünün senkretik bir yapıda olmasını sağlayarak zengin ve 

renkli Türk kültürel yapısını teşekkül ettirmiştir.  

Türk sözlü ve yazılı kültüründe sayılara büyük önem verilmektedir. Türklerin günlük 

yaşamlarında, örf-âdetlerinde, gelenek-göreneklerinde, atasözleri ve deyimlerinde kısacası 

hayatlarının her alanında sayılar vardır ve genel olarak matematiksel boyutlarını aşıp simgesel 

boyutlarda işlenmektedir. 

Sayıların simgesel boyutlarının günümüze kadar ulaşmasındaki en önemli faktörlerden biri 

inançtır. Sayılar, simgesel boyutlarının doruk noktasını inançlarda yaşarlar. Alevi inancı ise bu 

kültür birikiminin önemli yansımalarını bizlere sunmaktadır. Çalışmada, Alevi inancında 

sayıların simgesel bir boyutu olduğu görülmüş ve inançtaki bu simgesellik Alevi inancıyla bir 

bütün hâline gelen ve Alevilerin kutsal kabul ettiği Yedi Ulu Ozandan biri olan Kul Himmet’in 

şiirlerinden örneklerle ele alınıp incelenmiştir. Temeli yüzyıllar öncesine dayanan sayı 

simgeselliği, inançtaki varlığını hâlâ devam ettirerek Türk kültürel yapısında değerli bir yere 

sahip olmayı sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sayılar, Türk Kültürü, Alevilik, Kul Himmet 

 

ABSTRACT 

Numbers, which are a reflection of the mathematical aspect of human beings from past to 

present and an indispensable element of meeting their aesthetic taste, have taken an important 

place in almost all cultures and beliefs in the world. Numbers, whose origins are as old as human 

history and which have a valuable place in explaining feelings and thoughts with a formulaic 

structure, are the whole of systems loaded with deep meanings. At the same time, numbers are 

1 Bu çalışma, Dr. Öğr. Üyesi Baki Bora HANÇA danışmanlığında tamamlanan Kul Himmet Şiirlerinde Mitik 

Unsurlar başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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cultural tools that functionally contain traces of the lives of past societies and thus play an 

important role in illuminating the past. 

The Turks, who have been able to find a place for themselves since the beginning of history 

and have appeared in an area of kilometers, have constantly preserved their own culture. In 

addition, the Turks interacted with various cultures and beliefs due to their appearance in 

different geographies, and in this way, they filtered the cultural accumulations they received 

from other societies. This situation has created a rich and colorful Turkish cultural structure by 

ensuring that Turkish culture has a syncretic structure. 

Numbers are given great importance in Turkish oral and written culture. In short, there are 

numbers in every aspect of the lives of Turks, in their daily lives, customs, traditions, proverbs 

and idioms, and in general, they go beyond the mathematical dimensions and are processed in 

symbolic dimensions. 

One of the most important factors in the symbolic dimensions of numbers to reach the present 

day is belief. Numbers experience the culmination of their symbolic dimension in beliefs. Alevi 

belief, on the other hand, offers us important reflections of this cultural accumulation. In the 

study, it has been seen that numbers have a symbolic dimension in the Alevi belief and this 

symbolism in belief has been examined with examples from the poems of Kul Himmet, one of 

the Seven Great Bards, who became a whole with the Alevi belief and considered sacred by the 

Alevis. Number symbolism, which is based on centuries ago, continues to have a valuable place 

in the Turkish cultural structure by continuing its existence in belief. 

Keywords: Numbers, Turkish Culture, Alevism, Kul Himmet 

 

GİRİŞ 

SAYILAR VE TÜRK KÜLTÜRÜ 

1. Sayılar ve Sayıların İşlevleri 

Sayılar, insanoğlunun günlük yaşantısının nicel olaylarının temel elemanları olarak yer alan 

işaretler sisteminin bütünüdür. Ancak sayılar, insanın günlük yaşantısında matematiksel 

boyutlarını aşar ve farklı anlamlar kazanarak yeni bir hüviyet kazanır. Schimmel, sayıları, 

“Matematiksel ruh, kendisini insanların yaşadığı ya da eski yaşamlarına ait maddi izlerin 

bulunduğu her yerde ortaya koyan başlangıçsal insani ögelerdir.” şeklinde tanımlar (2000: 

16s). Bu bakımdan sayılar, kökenleri insanoğlunun doğuşuyla birlikte gelişen ve bünyelerinde 

derin anlamlar barındıran sistemler bütünüdür. Aynı zamanda sayıların işlevsel olarak geçmiş 

toplumların yaşantılarına dair izler barındırdığını ve bu bakımdan geçmişi aydınlatmada önemli 

bir pozisyonda olduğunu söylemek mümkündür. 

Yahudi, Hristiyan ve İslami kürede, sayılara ve özelliklerine gösterilen ilgi esas olarak 

Pisagorcuların hazırladığı temellere dayanır. MÖ altıncı yüzyılda Samos adasında doğan 

Pisagor, Tiran Polikrates'ten kaçmak için MÖ 532'de İtalya'nın güneyindeki Kroton'a göç eder. 

Bir süre için Doğuda, özellikle de Mısır'da yaşamış, kadim Doğunun matematik bilgisinden bir 

şeyler öğrenmiş olmalıdır. Literatürde sayıların babası olarak geçer. Her öğrenci, hipotenüsün 

karesinin diğer iki kısa kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu söyleyen Pisagorcu dik 

üçgen teoremini öğrenir; bu formül matematik bilgimizin temel kısmını oluştursa da ustanın ve 

öğrencilerinin diğer fikirleri dinsel, edebi ve hatta büyüsel çalışmaları etkilemiştir. Pisagor'un 

düşüncesinin temeli düzen fikridir: Müziksel düzen, matematiksel düzen ve en sonunda etnik 

ve toplumsal düzen (Schimmel, 2000: 23-4ss). 
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1.2. Sayı Simgeselliği 

Kültür, bir toplumun oluşturduğu maddi-manevi ürünlerinin bütünüdür. Kültür, dil ile birlikte 

daimî olarak başka kültür ve dillerle ticaret, göç, savaşlar vb. çeşitli sebeplerden dolayı 

etkileşim halindedir. Bu etkileşim sayesinde toplum, yabancı kültürlerden aldığı birikimleri -

büyük ölçüde- potasında eritir ve toplumun kültürünün ve dilinin gelişmesi kaçınılmaz olur. 

Böylece belli bir kültürel ve dilsel altyapıya sahip olan sayılar anlam boyutlarını aşarak 

simgesellik kazanır ve yepyeni bir kimlik elde eder. Genellikle gelenekler/tecrübeler ve inançlar 

aracılığıyla kazandığı bu simgesel anlama sahip sayılar, toplumun her kesimi tarafından 

benimsenir ve yaşantısında özel anlam ve değerlere sahiptir. 

Toplumun yaşantısında bu anlam ve değer sahibi sayılar, toplumun yarattığı halk edebiyatı, 

oymacılık, resim, müzik vb. maddi unsur ürünlerinin içine nüfuz eder. Bu nüfuz etme, sayıların 

simgeselliğine süreklilik katar ve simgeselliğin günümüze değin gelmesine aracı olur. 

Sayıların simgesel boyutlarının günümüze kadar ulaşmasında belki de en önemli faktör ise 

inançtır. Sayılar, simgesel boyutlarının doruk noktasını inançta yaşarlar. Eliade’ye göre, 

semboller sayesinde ferdi tecrübe uyandırılmakta ve manevi bir fiile dönüştürülmektedir. Bir 

simgesi “yaşamak” ve onun muhtevasını doğru bir şekilde deşifre etmek demek, kendini ruha 

açmak ve nihai olarak evrensel olana giriş demektir (Eliade, 2003: 120s). Aynı zamanda her 

dini simge, bir şekilde insanın değerler ölçüsünü ifade etmektedir (Atasagun, 2002: 24s). 

Dini törenler ve simgeler, toplumsal yaşayış alanında gerekli, yararlı ve mantıklı bir işlev sağlar, 

grubun bütünlüğünün ve dayanışmasının muhafaza edilmesine ve sürdürülmesine yardım 

ederler (Wilber, 1995: 24s.) Bu bakımdan simgelerin inançların bünyelerinde fazlaca etkili 

olduğu görülür.  

Sayılara çeşitli anlamların nüfuz etmesi ve bunun sonunda teşekkül eden simgesel ve mistik 

düşüncelerin kaynağı mitolojik döneme kadar gider. Mitsel insan etrafında olup biten hemen 

hemen her şeyi anlamlandırma çabasına girer ve olup bitenlerin doğaüstü varlıklarla ilişkili 

olduğunu düşünürler. Böylelikle sayıların da doğaüstü güçlerle ilişki içerisinde olduğunu 

düşünürler ve sayıların gizemine inanırlar. Sayıların gizemli dünyası mitsel için hayatının 

hemen hemen her yerinde görülür. Özellikle ruhgüder kişinin çeşitli formülistik sayılar 

kullanarak ve bu sayıları düzenli bir şekilde tekrarlayarak ruh çağırma yahut kovması ya da bir 

büyücünün büyü yaparken bazı sayılara iyi misyon bazılarına ise kötü misyon yükleyerek 

büyülerde kullanması bilinmektedir. 

Gnosis ve Kabala’da Pisagorcu ve Platoncu fikirler gnostik sisteme aktarılmış ve kısaca 

özetlenebilecek bir sayı gizemciliğinin doğmasına neden olmuştur. Bu sistemde sayılar 

hakkında şunlar belirtilmiştir.  

1.Sayılari düzene soktukları şeylerin karakterini etkilerler. 

2.Böylece sayı, Tanrı’yla yaratılmış dünya arasında aracı olur. 

3.Sayılarda yapılan işlemler izlenirse bu işlemler kullanılan sayılarla bağlantılı şeyleri etkiler. 

Bu şekilde her sayı, özel bir karakter, kendisine ait özel bir gizem ve özel bir metafizik anlam 

geliştirir (Schimmel, 2000: 27s). 

İslami gizemcilikte ilk defa X. yüzyılda Saflık Kardeşliği denilen grup Yeni Platoncu ve 

Pisagorcu görüşleri geniş çaplı kullanmıştır. Saflık Kardeşliğine göre sayıbilim, her şeyin 

temelini oluşturan birlik ilkesini anlamanın yoludur. Böylece Tanrı’nın dünyayla ya da Saf 

Varlık’ın var olmayla ilişkisi birin diğer sayılarla olan ilişkisine eşittir. Orta çağ Hristiyanlığı, 

Gnostik tarikatlar arasında sürdürülmüş olan gelenek de aynı düşünceyi paylaşmıştır 

(Schimmel, 2000: 29s). 
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1.3. Türk Kültürü’nde Sayılar 

Türk sözlü ve yazılı kültüründe sayılara büyük önem verilmektedir. İslamiyet öncesi Türk inanç 

sistemlerinden olan Gök-Tanrı inancı ve Şamanizm felsefesinde sayılar kutsi bir boyutta ele 

alınır. Örneğin; Altay mitlerinde dünya çeşitli tabakalardan meydana gelir ve yer, gök, yeraltı 

diye üç kısma ayrılır. Bunlar belirli bir şekilde birbirinden ayrılır. On yedi kat göğü, yedi ya da 

dokuz kat yeraltını meydana getirir. Arada insanın yaşadığı yeryüzü vardır. İyi Tanrılar ve 

ruhlar gökyüzünde bulunur. Göğün en yüksek katında yani on yedinci katta Tanrı Ülgen oturur 

ve evrenin yazgısını belirler. Yerin dokuzuncu Katında Erlik vardır. Erlik’in himayesinde 

doksan dokuz ya da seksen sekiz karanlık hapishane vardır. Tanrı Ülgen adına üç, altı, dokuz, 

on iki yılda bir at kurban edilir. Kurban at, üç yaşında boz bir kısrak olmalıdır (Dilek, 2015: 

269s). 

Altay Şamanizm’de, ölüler ancak ölümden üç, yedi veya kırk gün sonra verilen cenaze 

şöleninden sonra yeni yurtlarına doğru yola çıkarlar. Eğer kırk gün sonra ruhun varlığı 

hissedilirse şaman çağırılmak zorunda kalınır. Şaman gelir ve çeşitli yöntemlerle ruhu diğer 

dünyaya ulaştırır (Eliade, 1999: 241-242ss).  

Türklerin inançlarında var olan bu kutsiyet sahibi sayılar günlük yaşantılara da yansımıştır. 

Örneğin, cenaze törenlerinde günümüzde bile devam eden uygulamalar görülmektedir. Ölen 

kişinin ruhu adına öldüğü günden üç, yedi ve kırk gün sonra yemekler dağıtılır, dualar edilir. 

Bu gibi örnekler kültürümüzde çok fazla olduğundan ve çalışmamızın sınırlarını aşacağından 

arttırılmayacaktır. Bu noktada önemli olan İslamiyet öncesi ve sonrası Türk inancında ve 

kültüründe sayıların pozisyonun son derece önemli olduğudur. Türklerin günlük yaşamlarında, 

örf-âdetlerinde, gelenek-göreneklerinde, atasözleri ve deyimlerinde kısacası hayatlarının her 

yerinde sayılar vardır ve çoğunlukla matematiksel boyutlarını aşıp simgesel boyutlarda 

işlenmektedir. 

 

ALEVİ İNANCINDA SAYILARIN SİMGESEL KULLANIMI 

1. Bir Sayısı 

“Bir, her sayıya nüfuz etmiştir. Bütün sayıların ortak ölçüsüdür. Bütün sayıları kendisinde 

birleştirmiştir ister çıkartarak ister çarparak. Bir, her zaman aynı ve değişmezdir, bu nedenle 

kendi kendisiyle çarpıldığında yine kendisini verir. Parçası olmasa da bölünebilir. Bununla 

birlikte bölme parçalardan çok yeni birimler doğurur. Ama bu birimlerin hiçbiri bütün birimden 

daha küçük veya daha büyük değildir ve en küçük parçası kendi bütünlüğü içinde kendisidir 

yine” (Schimmel, 1998: 51). 

Çoğu inanç sisteminde olduğu gibi Alevi inancında da bir sayısı, kutsi değerlere bürünmüştür 

ve bu anlamda yaratıcı ile özdeşlemiştir. Bu sayı, Tanrı’nın sayıdır ve tek tanrılı inancın gereği 

birliği ve vahdeti temsil eder. Her şeyin başlangıcı O’dur/mutlak birdir, zıttı yoktur, O’nun 

karşıt olan her şey en sonunda yok olur ya da Onunla birleşir. Ayrıca Alevi inancında, insan 

Tanrı’nın bir tecellisi olduğu için Tanrı ile birdir. Alevi inancında bir sayısı algısının en iyi 

örneği Allah-Muhammed-Ali’dir. İnancın özünü ve felsefesini oluşturan bu üçlemede Allah-

Muhammed-Ali, insanoğlunun başı, göğsü ve ayakları gibidir. Dolayısıyla, bir unsuru diğer bir 

unsurdan ayırmak mümkün değildir. İnanca göre, Allah, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yi kendi 

nurundan yaratmıştır ve tekliği temsil eder.  

Kul Himmet ne sorarsın bu suali 

Hak bir dedim asla yoktur zevali 

Tesbih-i virdimiz Muhammed Ali 
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Allah bir Muhammed Ali'sin sevdiğim (Aslanoğlu, 1997: 155s) 

Alevi inanç, töre, tören, söylenceleri kısacası bu inanca dair birçok şeyi içeren ve Alevilerce 

kutsal bir boyuta sahip olan halk tabakasının el kitabı Buyruk’ta bir sayısı simgeselliği ile ilgili 

birçok örnek mevcuttur. Örnek verecek olursak, Alevi inancının temelinde bulunan ve semah 

törenlerinin de ana kaynağı konumunda olan Kırkların Cemi inanışı2: “Hz. Muhammed bir 

sabah erkenden miraca gidiyordur. Ansızın yoluna bir aslan çıktı. Aslan kükremeye başladı. 

Hz. Muhammed ne yapacağını şaşırdı. Birden bir ses duydu: “Ey Muhammed, yüzüğü aslanın 

ağzına ver!” Hz. Muhammed söyleneni yaptı. Yüzüğü aslanın ağzına verdi. (...) Göğün en 

yüksek katına erişti. (...) Muhammed miraçtan dönerken bir kubbe gördü. Yürüyüp kapısına 

vardı. İçeride birileri sohbet ediyordu ve içeriden bir ses geldi: "Kimsin, ne için geldin?" diye 

sordu. Hz. Muhammed: "Ben peygamberim, açın içeri gireyim. Erenlerin güzel yüzlerini 

göreyim!" diye karşılık verdi. İçeriden, "Bizim aramıza peygamber sığmaz. Var 

peygamberliğini ümmetine yap" dediler. (...)Kırklar: "O birimiz Selman'dır. Taşraya çıktı. 

Pars'a gitti. Ama niçin Sordun? Selman da burada. Onu aramızda say" dediler. Hz. 

Muhammed, Kırklar'dan bunu göstermelerini istedi. O zaman Hz. Ali, kutsal kolunu uzattı. 

Kırklar'dan biri "destur" diyerek Hz. Ali'nin koluna bıçak vurdu. Hz. Ali'nin kolundan kan 

akmaya başladı. Bu sırada tüm Kırklar'ın bileğinden kan akıyordu. O anda pencereden bir 

damla kan girip ortaya damladı. Bu kan, taşrada bulunan Selman'ın kolunun kanıydı. Sonra 

Kırklar'dan biri Hz. Ali'nin kolunu bağladı. Öbür Kırklar'ın da tümünün kanı durdu (Bozkurt, 

2006:17-22). 

Alevilerin kutsal kabul ettiği Yedi Ulu Ozan’dan biri olan Kul Himmet, Aleviler için deyiş 

niteliği taşıyan eserlerinde bir sayısını şu şekilde işlemiştir: 

Arslanı gördüm meşede 

Kırk mum yanar bir şişede 

Yedi iklim çar köşede 

Ali'yi gördüm Ali'yi (Aslanoğlu, 1997: 161s) 

Kırklar Cemi örneğinin dışında Alevi inancında evlenen çiftlerin “bir” olmaları, Hallac-ı 

Mansur’un “Ene’l-Hakk” (Ben Hakk’ım) demesi ve akabinde idam edilmesi gibi örnekler 

verilebilir. 

Kul Himmet ne sorarsın bu suali 

Hak bir dedim asla yoktur zevali 

Tesbih-i virdimiz Muhammed Ali 

Allah bir Muhammed Ali'sin sevdiğim (Aslanoğlu, 1997: 93s) 

* 

Hû ile hû demenin manası birdir 

Ezelden kurulmuş bir kadim yoldur 

Hak Muhammed Ali cümlesi birdir 

Hak'tan nida geldi yeksan hû deyü” (Aslanoğlu, 1997: 144s) 

* 

Ey zahit Muhammed Ali 

2 Tam metin için bakınız: Fuat Bozkurt-Buyruk 17-22ss. 
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Kandilde nur değil midir 

Lâhmikelânmikâvlitide 

İkisi bir değil midir” (Aslanoğlu, 1997: 78s). 

Kul Himmet, Lâhmikelânmikâvlitide derken Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin aynı kandan 

geldiğini dile getirmektedir ki şairin bu sözü kullanırken Alevilikteki musahiplik geleneğine de 

vurgu yaptığı düşünülebilir. Çünkü, Alevi inancına sahip kişiler musahiplik geleneğinin 

“Lâhmikelânmikâvlitide” sözünden ortaya çıktığına inanmaktadırlar. Lahmikelahmi, 

demmikedemmi, cismike cismi, ruhike ruhi (Eti benim etim, kanı benim kanım, cismi benim 

cismim, ruhu benim ruhumdur) şeklinde dile getirilen musahipliğin özünü oluşturan cümledir.  

Alevilikteki bir sayısı diğer tek tanrılı inançlardaki bir sayısıyla eşdeğer bir konumdadır. 

Özellikle tek tanrılı dinlerde varlığın ve birliğin simgeselliği olarak karşımıza bir çıkmaktadır. 

Evrendeki yaratılışın başlangıcı bir sayısıdır. Arap alfabesinde de bu duruma benzer bir durum 

olarak alfabenin başlangıç harfi olarak karşımıza Elif harfi çıkar ve bu harf bir sayısına benzer 

ve alfabede karşılığı birdir. 

 

2. Üç Sayısı 

Alevi inancında kutsal bir boyutta olan ve simgesel bir boyutta işlenen sayılardan biri de üç 

sayısıdır. Üç sayısı Alevilerin ibadetlerinde, örf-âdetlerinde, günlük yaşamlarında sıklıkla 

kullanılır. 

Buyruk’ta üç ile ilgili birçok örnek vardır. Genellikle bir şey yapılırken üç kez tekrarlanma 

adeti Alevi inancında yaygındır. Üç kez dar çekme, üç kez etek öpme, Hz. Muhammed’in üç 

kez Kırkların kapısını çalması. 

Buyruk’ta geçen ve Alevi inancının önemli adetlerinden olan ve uyulması gereken “Üç Sünnet” 

vardır: “İmam Cafer Sadık mezheb-i pak hazretleri (şöyle) buyurur: "Tarikatte üç sünnet ve 

yedi farz vardır. Her mürit, aşık ve talibin bilmesi gerekir. Talibin boynunda sofuluğun 

hakkında üç sünneti vardır. Birinci sünnet budur: Daima Allah'ın kelamı dilden gitmemeli. 

Kelime-i tevhid kalbinden gitmemeli. Gönülde kin, kibir olmamalı. İkinci sünnet budur: 

Kalbinden avdeti gidere. Kalbinde avdet olmaya.” (Bozkurt, 2006:191). Yine talibin tanıması 

gereken üç nesne Buyruk’a göre şöyledir: Talibin üzerine farz olan (buyruklar), halife ve seyit 

olmak üzere bu üç nesneyi tanıması gerekir. Kâmil olup ilm-i şeriat, ikinci ilm-i tarikat, üçüncü 

ilm-i marifeti bilmesi gerekir. (Bozkurt, 2006:170). 

Aleviliğin temellerinin teşekkülü konumunda olan Tanrı algısı anlamında üçü bir, biri üç olarak 

algılanan Allah-Muhammed-Ali inancı bu inançta vardır ki buna Aleviler “üçleme” ya da “üçlü 

şehadet” demektedirler. Kul Himmet bunu şiirlerinde şu şekilde işlemiştir: 

Hak Muhammed Ali üçü bir oldu 

Muhabbet ettiler kadim yol oldu 

Ali ile Muhammed nutka geldi 

Anda danıştılar bin bir kelâmı (Aslanoğlu, 1997: 55s) 

Alevi inancının temelinde üç temel ilke vardır ki bu inançta buna “üç düğüm” denilmektedir. 

Bu üç temel ilke “Eline, beline, diline sahip ol” telakkisidir. Bu sebeple Aleviler tığbentlerine 

üç düğüm atarlar ki her düğüm yukarıda belirtilen bir telakkiyi temsil eder. Buyruk’ta üç düğüm 

Alevi İkrar Alma törenlerinde şu şekilde geçer: (...) Baba: "Öp elimi" diye sağ elini uzatır. Baba 

sol eliyle hiç tutulmamış bir iç örtüsünü ikrar verecek kimsenin beline kement çeker. Elini 

öptürdükten sonra: "Allah, Allah, Allah. Nasrun minallah. Fathün karip ikrarın binası kaim 
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olsun" hayırlısını verir. Sonra her kelimede "Allah" deyip üç düğüm düğümler. İkrar veren 

dolusunu meydana getirir. Şemsiye teslim eder. Şemsi dâra durur. Dolunun hayırlısını yani 

duasını babadan alır. İkrarı alınan kimse şemsinin solunda ve cebraili elinde durur (Bozkurt, 

2006:111). 

Kul Himmet şiirlerinde üç sayısı bazı kerametleri göstermek için de kullanılmaktadır. İnanışa 

göre, Hz. Ali üç yaşındayken olağanüstü özellikler göstermiş ve kafirlere kılıç sallamıştır. 

Evvel Ali idi sonra Vel'oldu 

Selman hizmet eyleyip lala oldu 

Üç yaşında münafığa belâ oldu 

Kâfire Zülfikar çalan Ali'dir” (Aslanoğlu, 1997: 122) 

Kul Himmet’in üçü ele aldığı başka bir eseri de şöyledir ve üç alemden bahseder. Sende derken 

Hz. Ali’nin cümle alemden üstün olduğunu belirtmiştir. 

Sende bir bende iki hayvanda üç âlemde yok 

Âhiret isen anla bunu cümle lisandan çıkar” (Aslanoğlu, 1997: 196) 

Alevi inancındaki üç sayısının simgesel bir boyutunun olduğu görülmektedir. Aleviliğin 

oluşumundan önceki inanç sistemlerinde üç sayısı mühim bir konumda olup, bu inançlarda üç 

sayısı Alevilikteki gibi sık bir şekilde kullanılmıştır. Alevilik öncesi inanç sistemleri Alevi 

inancıyla paralel çizgide ilerleyen birtakım özellikler göstermektedir. Eski Türk inanç sistemi 

olan Şamanizm’de kâinat üç bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümler şunlardır: Yeryüzü, 

yeraltı ve gökteki nur (Alkan, 2005: 37s). Kul Himmet ise “üç alem” derken bu üç bölümü 

kastetmiştir. Oğuz Kağan da henüz üç günlükken birtakım ilahi özellikler göstermiştir. 

“Doğduktan sonra üç gün, üç gece anasının memesini emmedi. Her gece annesinin rüyasına 

geliyor ve annesine şöyle diyordu(...) “Ey benim annem, öğüdümü alırsan! “Yüce Tanrı’ya 

tapıp, eğer Hakkı tanırsan! “O zaman memen alıp, ak sütünü emerim, bana lâyık olursan, adma 

anne derim! Bu emri duyan anne, henüz üç günlük alpten, Tanrıya bağlanmıştı, bütün ruhuyla 

kalpden...” (Ögel, 2010: 157-8). Oğuz Kağan’ın gösterdiği bu özellikler ile Alevi inancında Hz. 

Ali’ye yüklenen olağanüstü özellikler arasında sıkı bir bağ olduğu örneklerle tespit edilmiştir. 

 

3. Dört Sayısı 

“Yerinde duramayan dön hayvan çekiyor dünyanın arabasını 

Gen vur onlara ve ehlileştirdiklerinden biri olsunlar.” 

Bu dizeler, Rückert'in, Rumi'nin düşüncesinden hareketle Hezekiel'in düşündeki ve 

Yuhanna'nın Vahyi'ndeki 4 hayvanın 4 ögeden oluştuğunu ve bunlardaki gücün -yaratılmış 

maddede gözler önüne serilmiştir- tek Tanrı'nın önünde nasıl boyun eğmek zorunda olduğunu 

ayrıntılı bir şekilde işlediğini gösterir.” (Schimmel, 1998: 98). 

Evrensel bir nitelik taşıyan sayılardan biri olan dört sayısı, Alevi inancında da önemli bir 

konumda olup simgesel ve kutsal bir değere sahiptir. Her Alevi’nin geçmek zorunda olduğu 

dört kapı vardır: Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat. Dört kapı, insanın hayatında Tanrı’ya 

ulaşmak ve onun sevgisini kazanmak için çabaladığı manevi aşamadır. 

Şeriat tarikat yoldur erkândır 

Marifet kapısı gevher-i kândır 

Bir kardasın dört kapısı tamamdır 
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Kufi iman sayılır nadan yanında” (Aslanoğlu, 1997: 36s) 

Alevilik inancında evren; ateş, hava, su ve toprak olmak üzere dört unsurdan yaratılmıştır. 

Aleviler bu duruma Anasır demektedir (Alkan, 2005: 49s). Kul Himmet bu durumu: 

Derdimin dermanı yaramın ucu 

Dört anasır mevcut Güruh-ı Naci 

Belinde kemeri başında tacı 

Yüzünde balkıyor nur Hacı Bektaş (Aslanoğlu, 1997: 135s) 

şeklinde işlemiştir ve yaratılış başlığı altında incelediğimiz Güruh-i Naci’nin bu dört unsuru 

bünyesinde bulundurduğunu belirtmiştir. Ayrıca Aleviler Anasıra “Dört Ana” da demişler ve 

büyük saygı göstermişlerdir.  

Alevilerin kutsal kabul ettiği Ehl-i Beyt, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olarak 

algılanmış ve dolayısıyla bazen dört sayısıyla sembolleştirilmiştir (Alkan, 2005: 51s). 

Tüm bunların dışında genel olarak dört sayısıyla ilgili şunlar denilebilir: Dünyada dört büyük 

din vardır. İslamiyet’te Allah’a yakınlığı ile bilinen dört büyük melek vardır.  

Arşı götüren dört melek 

Zülüfleri kelep kelep 

Durmaz döner çarh-ı felek 

Döner Ali Ali deyü” (Alkan, 2005: 183s). 

* 

İncil Tevrat Zebur Kur'an ey hoca 

Yer altında dersin verildi hece 

Dört kitap indi de ta uçtan uca 

Hutbe-i duvazda imara yazıldı” (Aslanoğlu, 1997: 50s) 

Buyruk’ta dört ana yön ile ilgili bilgiler mevcuttur ve Dört Kapı ile birlikte ele alınmıştır: 

“Şeriat doğudur, tarikat batıdır, marifet kuzeydir, hakikat kıbledir.” (Bozkurt, 2006:177).  

Güney’in hakikat yeri olması tesadüfi olmasa gerektir. Kul Himmet de dört yönü eserlerinde 

şöyle işlemiştir. 

Yedi iklimi dört köşeyi dolandım 

Ben Ali’den gayrı bir er görmedim 

Kısmet verip âlemleri yaradan 

Ben Ali’den gayrı bir er görmedim” (Aslanoğlu, 1997: 60s) 

 

4. Beş Sayısı 

Beş sayısı Alevilikte genellikle Ehl-i Beyt’i simgeleyen kutsal sayıdır. Hz. Muhammed, Hz. 

Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Ehl-i Beyt’in teşekkülündeki kutsal kişilerdir. 

Pençe-i Aba olarak da anılan bu kutsal topluluk Alevi yazınında genellikle “Beşler” olarak 

kendine yer bulur. Ayrıca Beşler Allah’ın kudret elinin de bir ifadesi olarak kabul edilmektedir. 

Buyruk’ta Pençe-i Aba’nın kendilerine özgü ayrı birer rengi simgelediğine de inanılır. Bu beş 

renk şöyledir: Muhammet ak renk. Ali, koyu yeşil ya da koyu kırmızı. Fatıma siyah. Hasan belli 
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belirsiz yeşil ve belli belirsiz sarı renk. Hüseyin, açık kırmızı, açık yeşil ve pembe renk (Bozkurt, 

2006:196s). Ayrıca, Alevi inancında Hz. Fatma’nın eli yine Pençe-Aba’yı simgelemektedir. Bu 

el işaretinin başparmağı Hz. Muhammet’i, işaret parmağı Hz. Ali’yi, orta parmağı Hz. Fatma’yı, 

yüzük parmağı Hz. Hasan’ı, küçük parmağı ise Hz. Hüseyin’i, yani “pençe-i âl-i abâ”yı 

sembolize eder (Üçer 1975: 148s). Bu el daha sonra gümüş vb. madenlerle temsili olarak 

yapılmış ve kem gözlere karşı nazarlık olarak inançta kullanılmıştır. 

On dört masum-i pak on iki nazır 

Üçler beşler yediler kırklar da hazır 

Kul Himmet'im der ki bizdedir özür 

Kalma günahlara el'aman Mürvet” (Aslanoğlu, 1997: 139s) 

* 

Tuba ağacından aldı dört yaprak 

Pençe-i abaya taksim kılarak 

Bir hırka ayırdı içinden erhak 

Giyindi eğnine donandı Ali” (Aslanoğlu, 1997: 77s) 

Alevilikte beş sayısı, beş evreni de simgelemektedir. Beş Evren, beş ayrı görünür olma 

durumunu simgeleyen evrenlerdir. Bu evrenlere Hazerat-ı Hamse de denilmektedir. Bu evrenler 

şunlardır: Lahut(Tanrısal alem), Ceberrut(ruhsal alem), Melekler Alemi(Allah bilgisinin 

toplandığı alem), Nasut(İnsanlık Alemi) ve Misal(Remzler Alemi) (Alkan, 2005: 55s). 

 

5. Yedi Sayısı 

Alevi inancında simgesel boyutta işlenen sayılardan biri de yedi sayısıdır. Alevilerin 

ibadetlerinden dünyayı algılayış şekillerine kadar birçok konuda yedi sayısının izlerine 

rastlamak mümkündür. 

Alevilikte var olma “yedi doğuş” adıyla açıklanmaktadır. Yedi doğuşa göre, ilk olarak her şey 

bir bütündür. Her şey tıpkı bir nokta gibidir. Bu nokta bir gün patlar ve bu açığa çıkışla ilk 

olarak Samanyolu teşekkül eder. Akabinde güneş, gezegenler, dünya, madenler, bitkiler, 

hayvanlar ve son olarak da insan teşekkül eder. Alevi yazmalarında bu doğuş “ummana dalmak, 

ummana dönüş” olarak kendine yer bulmaktadır. 

Ananım rahminde ne sırra erdim 

Yedi derya geçtim ummana daldım 

İki yüz yetmiş gün ayağın derdim 

Tepemin üstüne dönderdin beni” (Aslanoğlu, 1997: 80s) 

Alevi inancına göre yedi gök, Alevi yaratılış anlatısındaki Kandildeki Nurların yaratılmasından 

sonra vukuu bulmuştur. Ayrıca Miraç anlatısında Hz. Muhammed Miraç’ta en üst mertebeye 

çıkmıştır ve o mertebede Hz. Ali de vardır. Hz. Ali’nin sırlarından biri de budur. 

Seyrangahım oldu arşın yücesi 

Düldül‘ün ıssısı, Kanber hocası 

Server enbiyanın Miraç gecesi 

Yedinci kat gökte arslan olan Şah” (Aslanoğlu, 1997: 72s) 
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Alevilikte “yediler” algısı vardır ki iki farklı şekilde karşımıza çıkar. İlk olarak, Hz. 

Muhammed, Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Selman-ı Farisi’den 

teşekkül eden topluluğa “Yediler” denir; ikinci yediler ise, dört unsura (Anasıra) yani Dünyaya 

ait olan hava, su, toprak, ateş ile Güruh-i Naci’ye ait olan Naci, Naciye ve onların tohumu 

çocuktur. Toplamı yedi yapar ve bu yedi soyun devamlılığının sağlamasıdır. Altı olursa soy 

silsilesi son bulur. 

Kul Himmet'im bir olalım er ile 

Belki bizim kısmetimiz verile 

Üçler makamında yediler ile 

Kırklar'ın olduğu yerden gelirim” (Aslanoğlu, 1997: 97s) 

Gök-Tanrı inancına mensup Altayların bir masalında Kara Atlı Pergen isminde bir alp, yedi kat 

göğün ardında yedi yıl süreyle mavi denizin içinde bulunan bir canavarla mücadele ettiği ve 

sonrasında canavarı öldürdüğü anlatılmaktadır (Ögel, 2010: 251s). Alevilikte gök yedi kattır. 

Eski Türk ve Moğol inançlarında yedi kişinin bir araya gelmesi görüşü vardır. Türkler Büyükayı 

takımyıldızındaki yedi yıldıza “Yeteğen” (=Yediler) demişlerdir. Moğollar ise bu yıldızlara 

“Yedi Bilge” adını vermişlerdir (Karakurt, 2012: 321s). 

 

6. Kırk Sayısı 

Aleviliğin kilit sayılarından biri de kırk sayısıdır. Alevi inancında birçok yerde kendini gösteren 

kırk sayısı şüphesiz en önemli anlamını Kırklar Meclisinde almıştır. İnsanın yaratılışının ve 

Cem ritüelinin başlangıç noktası konumunda olan ve mitolojik bir boyutu bulunan Kırklar 

Meclisi, birçok Alevi şairinin şiirlerindeki temel konularındandır. 

Arif arif ile gönül katmadan 

Kırklar ayan olup semah tutmadan 

Selman dahi ol Kırklar'a yetmeden 

Ali idi Kırklar'daki duacı” (Aslanoğlu, 1997: 49s) 

Alevi-Bektaşilikte mürşidin aşması gereken dört kapı kırk makam vardır. Bu makamları geçen 

mürşid Alevi-Bektaşilikte insan-ı kâmil mertebesine ulaşır. Ayrıca dört kapı kırk makam 

Bektaşiliğin adap ve erkanını tertip eder. 

Kırk irenkten donu vardır 

Bilirsen söyle göreyim 

Kırk makamdan yolu vardır 

Bilirsen söyle göreyim”(Aslanoğlu, 1997: 165s) 

 

SONUÇ 

Alevi inanç, töre, tören, söylenceleri kısacası bu inanca dair birçok şeyi içeren ve Alevilerce 

kutsal bir boyuta sahip olan halk tabakasının el kitabı Buyruk ile Alevilerin kutsal kabul ettiği 

Yedi Ulu Ozan’dan biri olan Kul Himmet’in eserleri çalışmamızda sayılar açısından ele alınmış 

ve Alevi inancında ve kültüründe sayıların simgesel bir boyutu olduğu görülmüştür.  
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Alevi İnancı’nda sayıların kullanımları, inanca mensup kişilerin ibadetlerinde, günlük 

yaşamlarında ve özel günlerinde simgesel bir boyutta kullanılmış, bu durum özgün bir hal 

kazanmış ve geçmişten günümüze mevcudiyetini korumuştur. 

Alevi inancındaki sayıların simgesel boyutlarının temellerinin büyük çoğunluğunun İslami 

inanç ve kültürden geldiği bulgularla saptanmıştır. Temellerinin diğer kısmının atılmasına 

vesile olan ise Türklerin eski inanç sistemlerinden olan Gök-Tanrı İnancı ve Şamanizm 

felsefesidir.  
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ABSTRACT 

The paper critically analyses the character of Antoinette in Wide Sargasso Sea by 

Jean Rhys. It begins by tracing the burden of Patriarchy on women investigating challenges 

Antoinette faces as a result of living in society where values and practices are under the 

custody of men. It proceeds to analyse how colonization leads to lose of identity for 

Antoinette. The study finds out that forces of colonization as depicted in the novel have 

driven Antoinette into identity crisis. The process of colonization and the desire for 

production of the colonized in the mirror of the colonizer and the process leads to identity 

crisis for Antoinette who was a Creole Woman living in Jamaica. The paper also reads the 

concept of double colonization and how it drives Antoinette into madness. This study 

therefore seeks to explore how colonialism and patriarchy lead to madness/rebellion for the 

suppressed and oppressed women as presented through the double minded character of 

Antoinette in Wide Sargasso Sea. The characterization of otherness has been analysed and 

the role of hybridity in bridging the otherness and the role of madness as a tool for freeing 

oneself from the yoke of double colonization was pondered. Based on the need to explore the 

challenges of double colonization on women in developing countries, this study has 

formulated the following hypothesis. Double colonization of marginalized women leads to 

rebellion, Patriarchy places a heavy burden on women in developing countries. Finally, this 

study has discussed the fate of women living in colonized countries represented in Wide 

Sargasso Sea. 

Key words: Feminism, Patriarchy, Colonization, Double Colonization, Madness, Wide 

Sargasso Sea. 

 

ÖZET 

Makale, Jean Rhys'in Wide Sargasso Sea kitabındaki Antoinette karakterini eleştirel olarak 

analiz ediyor. Antoinette'in değerlerin ve uygulamaların erkeklerin velayeti altında olduğu bir 

toplumda yaşamanın bir sonucu olarak karşılaştığı zorlukları araştıran Ataerkilliğin kadınlar 

üzerindeki yükünü izleyerek başlar. Sömürgenin Antoinette için kimlik kaybına nasıl yol 

açtığını analiz ederek devam etmektedir. Çalışma, romanda tasvir edildiği gibi sömürgeci 

güçlerin Antoinette'i kimlik krizine sürüklediğini ortaya koyuyor. Sömürgeleştirme süreci ve 

sömürgecinin aynasında sömürgeleştirilen üretim arzusu ve bu süreç, Jamaika'da yaşayan bir 

Creole kadını olan Antoinette için kimlik krizine yol açmaktadır. Makale ayrıca çifte sömürü 

kavramını ve Antoinette'i deliliğe nasıl sürüklediğini de göstermektedir. Ayrıca bu çalışma, 

Antoinette'in Wide Sargasso Sea çifte görüşlü karakteri üzerinden, sömürgecilik ve ataerkilliğin 

bastırılan ve ezilen kadınlar için nasıl deliliğe/isyana yol açtığını keşfetmeyi amaçlamaktadır. 

Ayrıca, ötekiliğin karakterizasyonu analiz edildi ve melezliğin ötekilik arasında köprü 

kurmadaki rolü ve deliliğin kendini çifte sömürgecilik boyunduruğundan kurtarmanın bir aracı 
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olarak rolü üzerinde düşünülmüştür. Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlar üzerindeki çifte 

sömürünün zorluklarını keşfetme ihtiyacına dayanarak, bu çalışma aşağıdaki hipotezi formüle 

etmiştir. Marjinalleşmiş kadınların çifte sömürgeciliği isyana yol açmakta, Ataerkillik, 

gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlara ağır bir yük getirmektedir. Son olarak, bu çalışma Wide 

Sargasso Sea’de temsil edilen sömürgeleştirilmiş ülkelerde yaşayan kadınların kaderini 

tartışmıştır. 

Anahtar kelimeler: Feminizm, Ataerkillik, Sömürgecilik, Çifte sömürü, Delilik, Wide 

Sargasso Sea. 

 

INTRODUCTION 

Wide Sargasso Sea is a novel by Jean Rhys which is about the postcolonial era and a precursor 

to Charlotte Brontë's famous novel Jane Eyre. The novel is about reinventing Bertha Mason's 

identity as a wife of Rochester. In Rhys' opinion, Bronte portrayed a false image of both Creole 

and West Indian women, which was to clear up some of the misrepresentations in this work. 

Rhys was actually trying to write about the females lost to England, the young girls of Creole 

who had married Europeans, taken from their people and their country and degraded them to 

simple land. The novel covers several important topics such as feminism, racism, gender and 

post-colonialism. The focus is on the feminine character with its fractured psyche which is due 

to the circumstances around it losing its identity and existence. According to Marai Olaussen, 

“The fate of a woman, belonging to a group, which no longer has a place” (Olaussen, 1993). 

The entire story is defined by exclusion, alienation and cruelty in Antoienet's connections with 

other people. Amid the consequences, in the surrounding conditions, she faces an inconsistent 

quest for serenity. She attempted her best to find calm as a little child, under the care of her 

mother, but her rejection, particularly of the nearest person, made her quiet and lonely. She 

observed a gang of formerly disenfranchised slaves burning her home to the ground, and 

witnessed her mother becoming mad. In her life, Antoinette had been unable to locate a secure 

refuge to protect her. She was alienated and treated as a foreigner, making her pick the wrong 

man with whom she spent the remainder of her life. She married an Englishman, a total stranger, 

who simply married her for financial gain. Her emotional and mental health left suicide as her 

only way out of early situations, such as being faced with problems on her honeymoon and then 

being confined in the attic by her husband. 

Furthermore, the Wide Sargasso Sea reflects an exceptional hybrid woman named "Antoinette" 

who was born in the Caribbean but was of European ancestry. She is not regarded as black or 

white in her community. She is an outsider who does not have the right to live there and is not 

even acknowledged to be a white European. Indeed, she is between two worlds and two 

civilizations, culminating in her life's struggle, which means that she is in a ‘in-between’ 

situation. As Homi Bhabha remarks, "We find ourselves in the moment of transit where space 

and time cross to produce complex figures of difference and identity, past and present, inside 

and outside, inclusion and exclusion" (Bhabha, 1994). 

Conflictions between men and women, white and black, colonizers and colonizers are depicted. 

The conflicts are fuelled by two powerful forces: logic and emotion. These forces are presented 

in the context of many pictures and topics in the novel. Therefore, the gender suppression 

difficulties also illustrate other abstract issues. Reason and emotion clash in Antoinette's brain, 

implying that outside stress has an impact on the protagonist's mental health. Antoinette has in 

her psyche two conflicting worlds and aspects; more exactly, she is trapped between two 

different worlds, and she is not totally in one of them. Antoinette’s main struggle was that of a 

person "who was neither a black Jamaican nor a white Englishman" (Rhys, 1966). 
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The colonized woman lacks a past; she is not a part of Western cultural traditions, and her past 

is regarded as primitive and barbaric, and thus of no meaningful value in the face of modernity. 

Similarly, the colonized woman lacks a voice because she does not have sufficient knowledge 

of Western culture, hence cannot speak of values in the face of modernity. 

The re-writing of Bertha Mason in the shape of Antoinette is Jean Rhys's attempt to give Bertha 

a voice and to allow her to speak on the other side in view of her English colonial and Jamaican 

identities, as Gilman states: “the anxiety present in the self-concerning its control over the world 

engenders a need for a clear and a hard line of difference between the self and the other.” 

(Gilman, 1985) She therefore explains, “the hard line is skin colour, but stereotypes, like 

commonplaces, carry entire realms of associations that form a subtext within the world of 

fiction.” (Gilman, 1985). 

Double colonization further investigates how women are colonized and dominated by males. 

So, women are controlled in the colonized nations by both imperial authority and patriarchy. 

The origin is from Greek; Patria means father and arché means domination, and thus patriarchy 

means are domination of father. The origin of patriarchy is Greek. Patriarchy often indicates 

that males control society both politically and religiously by their status. The background to the 

investigation shows how colonies of informant women are twice managed. Because Antoinette 

is being controlled by both patriarchy and colonial power, she is a double colonized character. 

Besides being a double colonized character, the role of Antoinette becomes almost worse than 

that of the colonial tradition. Her status as a white Creole in Jamaica consequently turns into a 

personally-minded tragedy and she is not just the "other" of the black Jamaicans but also the 

White English. 

The aim to be free from colonialism and imperialism may at times be difficult, therefore the 

colonized must create his/her Third Space which would be referred to as madness by 

imperial/colonial power or patriarchal dominance. The Third Space is about the desire to change 

the reality as presented by the imperial power and its exploitative arrangements. The colonized 

must attempt to break away from the norms established by the colonizer and success is based 

on the degree to which the colonized can retain its norms by failing to adopt the norms imposed 

by the colonial powers. Failure means that the colonized must follow the norms of the colonizer 

by giving up on their ancestors’ culture and heritage (Icen, 2020). The desire to free oneself 

from colonialism is therefore a quest for the discovery of a lost identity. Edward Said, however, 

points to more with regard to the resistance of colonial power to be embodying the desire for 

"the national re-establishment of society, affirmation of identity and the appearance of new 

cultural practices launched as mobilized force" to challenge the Western domination 

everywhere in the non-European world (Said, 1967). 

The fact that the Third Space is synonymous with women and gender issues, Feminism, 

therefore, has been employed by this study to deepen understanding of the position of women 

in the Third World. The term ‘feminism’ has its roots in the Latin word ‘Femina’ which means 

‘woman’ and was initially employed in enhancing equality of women as well as the Women’s 

Rights Movement. Feminism has represented women’s struggle for equality and fair treatment, 

as well as an objection to the legal, economic, and social constraints on the basic rights of 

women that have been in place throughout history. Feminism as a concept has been conceived 

differently by different writers. For instance, Chaman Nahal, in his article, Feminism in English 

Fiction, conceives feminism as "a mode of existence in which the woman is free of the 

dependence syndrome. There is a dependence syndrome: whether it is the husband or the father 

or the community or whether it is a religious group or an ethnic group. "When women free 

themselves of the dependence syndrome and lead a normal life, my idea of feminism 

materializes" (Beauvoir, 1991). 
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On the other hand, Simone de Beauvoir notes that:  

One is not born, but rather becomes a woman. No biological, psychological or economic fate 

determines the figure that the human female presents in society; it is civilization as a whole that 

produces this creature, intermediate between male and eunuch, which is described as feminine 

(Beauvoir, 1952). 

The lack of homogeneity in the fight for the rights of women, especially women from the first 

world, exposes women from the Third World who are living in formerly colonized territories 

to additional challenges. This has led to the coinage of the term Double Colonization by Kirsten 

Holst Peterson and Anna Rutherford, who have used the term to denote "how women have 

simultaneously experienced the oppression of colonialism and patriarchy" (McLeod, 2000). 

Women who find themselves under the York of colonialism and patriarchy have been referred 

to as ‘subalterns’ who are depicted as inferior without a past and a voice to speak (Spivak, 

1988). From the foregoing, women in colonized countries are depicted as lacking culture and 

cannot, therefore, speak about what they desire, since they do not know a pre-colonial culture 

to return to. This depiction has been referred to as a "Western-style for dominating, 

restructuring, and having authority over the Orient" (Said, 1967). 

 

ENTRAPED BETWEEN PATRIARCHY AND COLONIZATION: WIDE SARGASSO 

SEA’S ANTOINETTE  

Burden of Patriarchy on Wome 

Rhys examines the roles of women and their relationships, just like many other female authors 

in the 60s. In her works, she analyses how the male-dominated company lives, beliefs and 

habits. However, they do not classify themselves as feminists, and they do not deal solely with 

women's concerns. In Wide Sargasso Sea, "she exposes the marginalized condition of women 

within the patriarchal society of the colonies and she also explores issues such as colonialism, 

race, political oppression and mental illness" (Carr, 2007). The conceptualization of feminism 

in the context of the dependence syndrome is of great importance to her and it is based on the 

independence of women to transcend such dependence on men, communities, spiritual cliques 

and ethnic affinities. 

At the beginning, Wide Sargasso Sea announces that they subvert patriarchy and are oriented 

to a women's home, including Heroina-Antoinette, Annette's mother, Cora- Annette's sister and 

Christophine's and Tia's helpers. The sole exception, Brother Antoinette Pierre, is portrayed in 

a complimentary and helpless manner. Mr Mason, who marries and follows Annette's rulings 

out of his deep love for Annette, has a male figure brought to the home. 

The second part of the book begins with a change of narrative voice between Antoinette and 

her husband and portrays a patriarchal attitude. The narration of Edward concentrates on his 

perspective of the native land of Antoinette, where he is totally secluded. He not only feels far 

off the island of a woman, but he also hates the position of the land amid wild environment. 

Since the island is very different from Edward's homeland, and Edward fails to adjust to the 

new system, he acts as an outsider. Edward is similarly fascinated with the covert presence in 

the country and seeks to reveal this. Edward's position towards the conquest and demystification 

of the country recalls orientalist discourses, which claim that the East can only be explored from 

a Western perspective (Said, 1995). Edward has a colonialistic vision in this regard, thinking 

them pleasant, terrifying, strange and primitive in their handling of land and of its inhabitants. 

The following remarks of Edward regarding the country reflect his Orientalism: “It was a 

beautiful place-wild, untouched, with an alien, disturbing, secret loveliness. And it keeps its 

secret” (Said, 1995). In other words, Edward finds pleasure, like all the colonists do, to confirm 
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his superior position by exploring his Other, which he calls the “god-forsaken-land” (Rhys, 

1999) 

In Rochester's limited knowledge of the land which is his Other similar to the one of Antoinette 

or of the other women inhabitants, the binary opposites such as nature against culture, the 

matriarch vs. the patriarch, the colonizer vs. the colonized are unavoidably expressed in his 

narration. Antoinette and the countryside become one in his story, and Rochester gradually 

distances himself from his wife: 

She held up the skirt of her riding habit and ran across the Street. I watched her critically. She 

wore a tricorne hat which became her. At least it shadowed her eyes which are too large and 

can be disconcerting. She never blinks at all she seems to me. Long, sad, dark, alien eyes. Creole 

of pure English descent she may be, but they are not English or European either... (Rhys, 1995) 

The above-quoted statements by Edward Rochester give Antoinette a strong sense of 

superiority. He studies the physical appearance of Antoinette in implicit contrast to the physical 

appearance of English and European women, as he watches Antoinette from a critical 

perspective. Edward can thus be seen as patriarchal and imperialist. The relationship between 

Edward and other women who live in the country also includes a patriarchal and colonial 

attitude. To be precise, he considers Christophines and Amelias both as an integral component 

of the mysterious atmosphere and often commodifies and frequently reflects condemnations 

and fear. Edward, for instance, seeks to have sexual intercourse with Amelia while he 

stereotypically characterizes her physical attractiveness, as "dark skin, thick lips" (Rhys, 1995). 

Antoinette suffers from a considerably more serious effect compared to Christopher's gender 

discourse, which reinforces her inferiority with the sexism of Rochester. We are provided with 

no words during the whole story to commend Antoinette by Rochester. Instead, from a 

patriarchal point of view he judges her and estranges her from him, as a civilized person: 

I watched her critically. She wore a tricorne hat which became her. At least it shadowed her 

eyes which are too large and can be disconcerting. She never blinks at all it seems to me. Long, 

sad, dark alien eyes. Creole of pure English descent she may be, but they are not English or 

European either. 

Besides, Antoinette is voiceless and cannot control her life. She is under the control of 

Rochester as well. Antoinette is a rich woman. However, Rochester wants to take her under 

control of the economy. Christophine, the black woman who has more rights than Antoinette 

because she is a Creole, stands up to protect Antoinette’s money from Rochester: 

…You want her money but you don’t want her. It is in your mind to pretend she is mad. I know 

it. The doctors say what you tell them to say That man Richard he say what you want him to 

say - glad and willing too, I know She will be like her mother. You do that for money? But you 

wicked like Satan self!’ (Rhys, 1995) 

Rhys concerns herself with the treatment of women by depicting the unfortunate situation of 

Antoinette in the Wild Sargasso Sea. Just like Simone de Beauvoir notes: 

One is not born, but rather becomes a woman. No biological, psychological or economic fate 

determines the figure that the human female presents in society; it is civilization as a whole that 

produces this creature, intermediate between male and eunuch, which is described as feminine 

(Beauvoir, 1952).  

The problem is thus how society, especially in a patriarchal system, duplicates the identity of 

women. Women are important in their writing as secondary to males. The blame is on the 

traditions and ideals under the custody of males who have spread women's control in patriarchal 

cultures. Emery observes that "like other West Indian writers...Jean Rhys left the Caribbean 
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island of her birth for the metropolitan centres of England and Europe... Rhys experienced 

specifically female alienation and sexual vulnerability" (Rhys, 1986). To grasp women's 

situations correctly, this type of estrangement and sexually vulnerable nature in England has 

had a significant effect on her writing. 

The reading of Jane Eyre and the depiction of Bertha as a ‘mad’ wife of Mr Rochester, "the key 

male character as "some strange wild animal" which was clothed puzzled Rhys" (Bronte, 1960). 

From Spivak’s point of view, "the disappointment that came with this reading is what offered 

the inspiration to write the Wild Sargasso Sea in an attempt to give Bertha the ‘mad’ woman 

some life" (Spivak, 1997). Rhys' personal struggles have caused her to sympathize with all sorts 

of people, regardless of the cause. Rhys may have assumed that Bertha Mason must have felt 

the same since he always felt chilly and distant in England. Therefore, she opposed all types of 

injustice in repressive patriarchal styles and writing fiction approaches. Her major duty has been 

the identification, under the lens of post-colonial developments, of women who are imprisoned 

by the Patriarchal Systems to undermine, dismember, and destroy the Western framework. 

It investigates the lives of African women living on the colonial Caribbean islands. For 

example, these women examine their sexual independence because of their incapacity to 

commit to contractual marriages and compare their status with white Creole women. The sexual 

freedom of black women exposes both whites and blacks to sexual exploitation as easy, sexually 

exploitable women are conceived. The interpretation of the Wide Sargasso Sea with feminist 

glasses gives Antoinette the feeling that she has been exploited under the dominion of man. 

Based on anonymous rumours about the illegitimate child of a Creole, Antoinette's husband 

tried to leave her in the Wide Sargasso Sea. He did not judge her, however. The art also shows 

the exotic ideas of Westerners towards the Creole people. 

Rochester is depicted as the real representative of the othering mentality projected towards 

Antoinette and the Caribbean Creoles. As a colonized woman, Antoinette is the addressee of 

Spivak’s question Can the Subaltern Speak? (Spivak, 1988), She attempts to raise her voice 

against all the forces of oppression. The lack of confidence and heartlessness of Rochester's 

marriage drove Rochester into Amelie's clutches. Full of contradictory sentiments, Antoinette 

shuns her tears and her smiles. The gladness she enjoys is a wild smile from her spouse. 

However, happiness is all she can enjoy, given what she has achieved. He conceives her as the 

"Devil, a madwoman and insane" (Rhys, 1965). The termination of her relationship with her 

husband also bears a message that Europeans are hospitable to their underlings. "The challenges 

that are faced by Antoinette are understood within the colonial mimicry as observed by" 

(Bhabha, 1984).  

The usual colonial writings portray the white Western man as the conqueror and a witness who 

also speaks for the colonized lands and women who, under the imperialists, lack their own 

voice. In a post-colonial novel, the Wide Sargasso Sea also depicts the reversed side of the 

position of the white male, providing a voice to the "other woman" through Antoinette. Edward, 

for example, is portrayed in Jamaica as being so frequently lost, watched, and hatred while 

oblivious to all that is happening in his area. He appreciates his lack of linkage to the "brightly 

coloured, very strange country which, just like Antoinette, never had anything to do with me at 

all" (Rhys, 1965). These sentiments make Antoinette and Edward in their local context strange 

and remote. They have a sense of non-appearance because of the events they encounter. 

From the above, Loomba fashions the frequently encrypted colonial spells of the 'other woman' 

character of the Western man who gives care and protection to a local woman (Loomba, 1998). 

Edward is not able to realize this, but rather is not symptomatic, but Antoinette tries to hope 

that Edward would alleviate her from her suffering.   "You’re safe, I’d say. She liked that–to be 

told ‘you are safe’ [...] felt very little tenderness for her. She was a stranger to me, a stranger 
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who did not think or feel as I did" (Rhys, 1965). After realizing his isolation and his incapacity 

to understand and possess Antoinette correctly, Edward then started to suppress her identity, 

after not disclosing their secrecy and mysticism. 

Edward's incapacity to understand this Creole woman enables him to use the patriarchal 

standards to define his relationship to Antoinette. The worth of a women in a patriarchal culture 

depends on the meaning of males. This is seen in the Wide Sargasso Sea when Rochester 

renames Antoinette as Bertha so that it has another identity. Spivak critiques this renaming in 

her piece Three Women’s Text and a Critique of Imperialism by decrying the violent renaming 

of Bertha by Rochester and Rhys wonder “why such significant, peculiar and intrinsic human 

identity can be subjected to the political machinations of imperialism” (Spivak, 1985). This 

thread of criticism has also been advanced by the writings of individuals such as Gayatri 

Chakravorty Spivak’s “Three Women’s Texts and a Critique of Imperialism” (Spivak, 1985) 

and Chandra Talpade Mohanty’s “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 

Discourses” (Mohanty, 1984), who have been critical of the western feminist writings which 

are propagating the colonial tendencies.  

Spivak has pointed out "the emergent perspective of feminist criticism that reproduces the 

axioms of imperialism" (Spivak, 1985). Similarly, Mohanty has pointed to the production of 

the image of the ‘third world woman’ as "always and everywhere oppressed as an illusion that 

reinforces ‘first world’ women’s independence and total control of their lives" (Mohanty, 

1984). These essays make an important case for championing more nuanced feminism. In the 

same breath, Judith Butler opines that "the very subject of women is no longer understood in 

stable or abiding terms" (Butler, 1990). Spivak, for example, attacked Charlotte Bronte's Jane 

Eyre in The Three Women's Texts and a Critique of Imperialism by pointing out how Bertha 

Mason had been placed in the background as a Creole wife and silenced, with Jane Eyre in the 

forefront of his tale. According to Spivak, "this is a sign of the shortfall of feminism’s  

participation in the Third World’s issues. Bertha/Antoinette in Wide Sargasso Sea, therefore, 

signifies the white colonial subject" (Spivak, 1997). 

Colonization and Identity Crisis Among Women 

Jean Rhys' social critique in the Wide Sargasso Sea was based not just on the history of the 

oppression of women but on the history of colonialism. It was, historically, in the late 1830s, 

when Wide Sargasso Sea was formed, that the Caribbean was a British colony. It was one of 

the countries that throughout the Victorian Age suffered seriously from British colonization. In 

reality, slavery and other British colonies existed there for a long time, until the British 

parliament in 1833 outlawed them. However, as Rhys (1982) reported, the Slavery Abolition 

Act made the situation for the Creoles worse, especially the weaker and vulnerable ones, like 

the male and wealthy households of the colonized female members, because of the recently 

liberated, vindictive and aggressive Blacks. Wide Sargasso Sea also seems to be the solution 

for the Creole who, via the double-minded character Antoinette, has offered significant insight 

into post-colonialism. "In one sense, she has been portrayed as a very unruly soul hostile against 

the English, while on the other hand, she has equally been portrayed as attempting to perfectly 

fit as an English girl" (Haque, 2016). In the same vein, Ashis Nandy (1983) in Intimate Enemy: 

Loss and Recovery of Self Under Colonialism has observed that: 

Colonialism has been in tandem with the prevailing Western sexual stereotypes and the 

philosophy of life. The result of colonialism has been the production of a cultural consensus in 

which political and socio-economic dominance symbolized the dominance of men and 

masculinity over women and femininity (Nandy, 1983).   
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The intricacies of colonialism subject women to the problem of identity. For example, the role 

of Antoinette is more difficult compared to that of historically colonized women. Antoinette 

suffers from “being viewed as the ‘other’ to black Jamaicans yet to the white English also. This 

makes her position to sit ambiguously in Jamaica as a white Creole which plunges her into 

personal tragedy” (Nandy, 1983).   

In terms of colonialism and postcolonialism and their use in the colonial arena, Ania Loomba 

points out pictures and metaphors. "These images and metaphors are used to designate inferior 

races equated to the ‘female’ kind of human species and women the ‘lower race’ of sex" 

(Loomba, 1998). Loomba also explains "how, in colonial texts and common parlance, both non-

Europeans and women were regarded as being either passive, juvenile-like 

and requiring guidance or as sexually peculiar, emotive, wild and external to society" (Loomba, 

1998). Spivak describes the lack of a return alternative to the pre-colonial society which she 

feels colonialism has changed (Spivak, 1985). The process through which the pre-colonial 

culture has been altered has been aptly captured by Edward Said, who has pointed out that "the 

Orient needed first to be known, then invaded and possessed, then re-created by scholars, 

soldiers, and judges" (Said, 1967). According to Edward Said, the cultural reproduction of the 

conquered one is a major privilege of the colonial discourse. 

The cultural reproduction of the other colonial person was also present in the Orientalists as 

well as in feminists trying, through a shared ideology, to describe the third world. The ideology 

which stresses the colonized person's incapacity to be replicated thus the colonized colonizer's 

necessity to reproduce. The opposite target of Western knowledge is then characterized as the 

‘third world woman’. This notion of national re-establishment has been discussed by Edward 

Said, who has pointed to "the role of the colonizer in the affirmation of identity and the 

appearance of new cultural practices which then provide the basis for the launching of a struggle 

against western supremacy in the colonized lands in non-European countries" (Said, 1967). This 

is based on "how Orientalism as a term is used with regard to ‘the Orient’ as discovered, 

observed and labelled, in a way, ‘invented’ by Europe and the West" (Said, 1978). This 

indicates the absence of innocence in knowledge about the authors and the intended goal for 

which knowledge is, therefore, an indicator of Orientalism's complex relationship between 

power and knowledge. 

Identity is a matter of defining an imperialism, wherein the West sees other societies as objects 

which may be defined from its point of view. The sentiments of Rhys as a Creole woman in 

England were tense or alienated from British ancestry; her heroes sense women,  

were excluded from all political institutions, power, and authority. Wide Sargasso Sea is like a 

memoir in the way that Rhys "voices her own sense of displacement as a white Creole, 

dispossessed at home and living as an exile in England" (Howells, 1991). Jean Rhys’ Wide 

Sargasso Sea is critical for post-colonial scholarship since "it reverberates the voice of the 

oppressed others and subsequently sets up an attestation to the social peculiarities of the prior 

colonized Creole individuals" (Gramaglia, 2008). 

When women refuse to live by the customary gender role, they become constantly more 

confused about a complicated identity problem in the colonial nations. Beauvoir has stated it in 

this connection: 

Since the husband is the productive worker, he is the one who goes beyond the family interest 

to that of society, opening up a future for himself through co-operation in the building of the 

collective future: he incarnates transcendence. Woman is doomed to the continuation of the 

species and the care of the home-that is to say, to immanence (Beauvoir, 1956). 
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Double Colonization and Antoinette’s Madness/Rebellion 

Wide Sargasso Sea demonstrates the double colonization by a series of circumstances in this 

regard of the Creoles Antoinette and her mother. Firstly, Antoinette and her mother Annette's 

sufferings, miseries and troubles are in some manner a result of their White affinity. The heroine 

Antoinette is a Creole who came from the proprietors of a colonial plantation and her father had 

numerous Black women children. However, she is not accepted by the Black community or by 

the colonial centre leaders. She is nothing as a white Creole. Indeed, the very first line of the 

story welcomes the whites' coming as a horrible omen: "They say when trouble comes close 

ranks, and so the white people did. But we were not in their ranks. The Jamaican ladies had 

never approved of my mother, because she pretty like pretty self" (Rhys, 1995). Christophine, 

the surrogate mother of Antoinette, is absolutely accurate when she speaks of the white Luttrells 

arriving in her neighbourhood by saying: "Trouble walk[s] into the house this day. Trouble 

walk[s] in" (Rhys, 1995). 

Colonialism as well as patriarchy are founded on an unequal relationship of power and 

oppression in the general sense. While postcolonial philosophers and authors' major issue is 

colonialism, patriarchy is the central focus of feminists. As Lundin states in her article (2008), 

"feminists focus on the power balance between men and women, while Postcolonialism focuses 

on the marginalisation and oppression of women in colonial contexts" (Lundin, 2008) 

Wide Sargasso Sea, social criticism of Jean Rhys is based not only on the history of oppression 

of women but also on the history of colonialism. In patriarchal cultures, women are usually 

regarded as colonial images. They are regarded as men's slaves during this period and are mostly 

excluded from the most significant social events. It might be an indicator of their limited 

function if women's participation in the events of a society is not obvious. The condition of 

women is worse when there is patriarchal dominance. As a result, both the White male 

colonizer of patriarchal Victorian English culture and the Black-dominated patriarchal society 

had the greatest damaging impact on the Creole female colonized. Kirsten Holst Peterson and 

Anna Rutherford called this kind of combination of colonialism and patriarchy that oppresses 

women as 'double colonization’. If women are both colonial and patriarchal in society, they are 

said to be double colonized.  

Against this background, Wide Sargasso Sea was perhaps the best feminist post-colonial critic, 

exposing the worst consequences of double colonization for the Creole female characters, and 

especially for Antoinette and her mother, Annette, including their tragic deaths, in a more 

logical, convincing, and hypocritical way than any other novel. The first was that the imperial 

conquerors came largely from Europe to rule and manage their nations because of their own 

legislation. They were colonized by patriarchal notions existing in their own homelands. 

Women are therefore capable of suffering from diverse forms of oppression that different 

powers impose on them. Lundin noted that "the relationship between Antoinette and her 

husband, Mr Rochester, is traditionally patriarchal and colonial, not only a sexual mixture, it is 

also a synthesis of various cultures and traditions" (Lundin, 2008). 

Jean Rhys' Wide Sargasso Sea political criticism focuses on the backdrop of female subjugation 

and colonialism. The novel challenges the portrayal of patriarchs and the imperial abuse of the 

mixed-race and their sensual weakness and link with madness. The foolishness of Antoinette is 

shown in the description of insanity as shown in the novel by her subjection within two cultures 

and to marriage. Antoinette, being a Creole, does not belong to the indigenous Jamaicans or the 

white European because of her refusal. However, Antoinette's ignorance is evident in the story 

owing to a lack of self-governance in her marriage with her unnamed English spouse. Marriage 

reflects a greater socio-cultural logic, in which the husband is regarded as the colonizer and 
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Antoinette as an object of commercial trade. This type of perspective from her spouse then 

drives her to insanity because of insecurity in her local environment.  

In addition, the double colonization analyses how women are colonial and masculine. In the 

colonial states, women are controlled by imperial power and patriarchy. Although the issue of 

black women is not the focus of Rhys's story, it may be seen through her work as "the need for 

sexual self-determination and economic empowerment and the struggle against the psychic pain 

of racism and sexism" (Keizer, 2007). While Bronte's work portrays Jane, a mysterious and 

interesting Rochester, Rhys allows the reader to examine his part in leading his wife into 

madness. Hague asserts that "Wide Sargasso Sea has become the Creole answer to Bronte’s 

English text, which has generated the subtle understanding of post-colonialism through the 

double minded character Antoinette" (Hague, 2016). In her existence in England, Antoinette 

gets interested and fantasizes about her life that originates from her estrangement from her 

country. 

Rochester is a symbol of colonization, an Englishman who does not regard either the Creoles 

or the Black people on the islands and who lacks the historic legacy of the Creole people. 

Rochester's dominant position in the Indian is reflected in his dominion over Antoinette, as 

Rochester's history, his familial roots, his cultural identity, and even his name may be erased 

by the end of the novel. In that sense, the marriage agreement between Rochester and Antoinette 

becomes in itself a kind of colonialism. Antoinette's destiny is finally determined by both 

colonizer Rochester and her male relatives who represent patriarchy and not only by  

her ethnic origin but also by her sex, Antoinette placed in a clearly defined category of dispersed 

in Wide Sargasso Sea. “Vain, silly creature. Made for loving? Yes, but she’ll have no lover, for 

I don’t want her and she’ll see no other” (Rhys, 1995). Every word in this quote reveals the 

brutality of patriarchy and colonialism. 

Antoinette, for instance, is reported to have said out of curiosity that "I will be a different person 

when I live in England and different things will happen to me" (Rhys, 2000). Curiosity  

turns into contempt in the third part of the novel when she shows her frightening vision of 

England in Thornfield Hall. She is confined as a senseless girl to the hall of Thornfield Hall and 

her fantasies have the Caribbean's lovely colours. England for Antoinette is the chilly, dreary, 

and harsh environment. Thornfield Hall is brandished, as the Blacks do for Coulibri and she 

leaps from the window to kill herself. "Now she is free to call it home: this place is not either 

the Caribbean or England" (Rhys, 1965). It is another place as called ‘Third Space’. 

Furthermore, the "third world women" that Western feminists write about in particular in 

relation to their distinctions themselves, according to some post-colonial critics, is a follow-up 

to colonialism. This excitement by the dynamic exoticism of indigenous women can only help 

satisfy Western women's morbid wishes. 

Western feminists should use their awareness of diversity within the cultural hierarchy to 

uphold the rights of third world women. In feminist writing, however, this is not the case. 

Despite the fact that female bodies were utilized in colonial regions as a symbol of the 

conquered territory (Loomba, 1998), and its consequences are apparent in Edward's sense of 

Antoinette. But for Edward, this conquering never succeeds; Antoinette or the land that he sees 

as dreamlike and unreal are unable to understand him (Rhys, 2000). However, the most essential 

value for the colonial people is land, therefore symbolizing women's bodies and land is the 

greatest insult rate for the colonized and a sign that women are being double colonized. Land 

has food and dignity that are important to existence (Fanon, 1965). Subsequently, the 

occupation of land and the independence of individuals on the other can never take place. In 

the hope of ultimate annihilation, it is the country as a whole, its history and everyday mood 
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that are challenged. Under such settings, the breathing of the human is watched, a breathing 

occupied. It's a breath of battle. (Fanon, 1965).  

These conditions, which are necessary for the colonized, require the use of violence as the only 

route out of a colonial breathing system. Antoinette, for example, set fire to the mansion, the 

emblem of colonial authority, to set herself out of the colonial power attic/prison. Her body 

must not only be free, but her mind also has to be free. She has double liberty, one of which 

gets crazy. She had been captured in an attic in England, making her mentally free. The second 

one set the mansion on fire. This liberates her body from the cage of colonial power. The fact 

that the colonizer was not willing to pay the ultimate price for freedom demonstrates the absence 

of compromises shown by Antoinette's lack of restrictions. These challenges the unfortunate 

position of the subaltern who is depicted as "unable to speak because of the domination by the 

powers of the male in a patriarchal society and the imperial powers" (Spivak, 1999).  Rochester, 

who was supported for freedom, but failed to give freedom, did not take action in the 

background of Antoinette's activity. Antoinette, for example, indicated to Rochester that "I will 

not trouble you again if you will let me go. But he never came" (Rhys, 2000).  

If Rochester does not provide liberty, Antoinette's struggle for independence is required. Rhys 

also discussed the issue of the black and white women's interaction with their husbands in  

Rochester's and Antoinette's backgrounds. Rhys has found that African women had more 

personal independence than white women on colonial islands. In post-colonial times, the 

indigenous people were legally no longer slaves, but black women had never total independence 

due to the male-dominated social structure, the legacy of the Europeans. However Black 

women, who are individualistic and never trust males, have greater independence than white 

women, who are legally and financially reliant upon the men around them. However, this 

independence from black women has been having a negative side that subjects black and white 

men to sexual assault. The solution for this kind of mix fortunes lies in the third space as Bhabha 

(Bhabha, 1994) points to Rehabilitation through asylum is the third place for Antoinette. Her 

ritual death and rebirth have been performed all across the narrative. She escaped pressurizing 

to go to a symbolic area called "Third Space" by Homi K. Bhabha. This renders Bhabha's 

assertion of a hierarchically pure culture unworkable in this conflicted and ambiguous context 

when cultural identity arises. For him, it is a recognition of an exciting hybridity in which 

cultural variety may work, that helps us overcome the Exoticism of Cultural Diversity. It is 

crucial that colonial or postcolonial production capabilities of this Third Space come from. To 

make it ready in this foreign region, an international culture may be understood based on a 

desire for multiculturalism based on a hybridist culture (Bhabha, 1994). 

People who had psychiatric problems were abandoned and left to ruin in colonial societies. 

Bhabha points out that “cultural roots cannot be seen as predetermined, irreducible, written and 

historical and encapsulating ethnic ties. Nor can ‘colonizing’ and ‘colonizing’ be independent 

things that clearly identify themselves” (Bhabha, 1994). Furthermore, Bhabha claims that 

cultural identity negotiation involves a continual interaction and the sharing of cultural 

achievements that really generate a reciprocal and changeable recognition of cultural 

differences (or portraying). Bhabha argues that the depiction of difference in cultural 

negotiations cannot be interpreted in a simplistic manner as reflecting the ethnic or cultural 

characteristics pre-determined in the fixed tablet of tradition. A complicated on-going 

discussion aimed at permitting cultural hybridity that arises at times of historical transition is a 

social articulation of diversity from the standpoint of the ministry (Bhabha, 1994).  

Bhabha, nevertheless, notes that the Interpretation Pact is never just an act of communication 

between you and the I mentioned in the declaration. In order to make sense, these two spaces 

have to be mobilized by a Third Space, which symbolizes the overall circumstances of language 
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and the specific involvement of utterance in a performative and institutional strategy that it 

cannot "in and of itself" be cognizant of. [...] "The meaning of the utterance is quite literally 

neither the one nor the other" (Bhabha, 1994). When interstices arise, the domains of difference 

are overlapped and displaced, the intersubjective and collective experience of the national, 

communal or cultural value are brokered. the separation between the purpose and its meaning 

when in the third space foreignness enables a tale to become in situ, at the exact point of the 

translation and its expression, the carrier of motivation and deliberation in the location (Bhabha, 

1994).  

The third space leads to hybridity, which helps Antoinette overcome the madness which has 

come about because of alienation, loss of identity, the crisis of identity, feelings of insecurity, 

mistrust, financial, cultural and hierarchical injustices of all kinds, gender, imperial and class. 

For example, although Antoinette is a purely English Creole, she might be English or European 

(Rhys, 2000). Therefore, Antoinette and her mother were "white niggers" who were neither 

Jamaican nor English but instead were trapped in between: "And I’ve heard English women 

call us white niggers. So, between you I often wonder who I am and where is my country and 

where do I belong and why was I ever born at all" (Rhys, 2000). Antoinette has no place for 

herself amid two separate cultures and nationalities. This calls for the third space and hybridity, 

as its refusal by both sides leads to personal tragedy and madness. 

 

CONCLUSION 

Antoinette, as a character, has been used to depict the unfortunate situation of women who are 

living in a patriarchal society under imperial forces. She has been portrayed as struggling to 

overcome the forces of patriarchy that tries to hold her down as well as deny her identity. This 

thesis has looked at the burden of patriarchy on women in the previous chapters, showcasing 

how patriarchy has served to undermine the rights of women as portrayed by Antoinette, the 

female character in Wide Sargasso Sea. Antoinette, for instance, is renamed by Rochester, who 

calls her Bertha because she is not loyal to her husband and hence does not abide by the social 

rules as defined by the patriarchy. The renaming is a symbol of imperial authority and male 

domination in a patriarchal society. 

The above analysis of Wide Sargasso Sea makes it clear that double colonization affects 

Antoinette and Annette in the worst possible way not just so that their identity changes, i.e. 

from Annette Cosway to Annette Mason and Antoinette Cosway through Antoinette Mason and 

Antoinette Rochester to Bertha. 

Rhys in her depiction of Antoinette has also wondered about the position of women in the 

society and how women have been treated to doubt their reality by the use of both reality and 

fantasies. The status of women, therefore, is dependent upon the society that defines a woman, 

from the identity that she should bear to the manner in which she needs to conduct herself within 

society. It is established that this kind of dependency syndrome has always subjected women 

to the whims and wishes of men in society. This has clearly been developed by Rhys in the 

character of Antoinette, who is secondary to Rochester in their relationship. For example, 

Antoinette questions whether, "Is it possible that England was like a dream Antoinette said? 

Actually, it’s surreal and dream-like" (Rhys, 1967). On the other hand, Rochester sounds more 

sarcastic by claiming that "Yeah, it looks like your beautiful island is surreal and dreamlike" 

(Rhys, 1967). Rochester, therefore, made Antoinette begin to question her own heritage by 

creating an image in her mind that England was better than her own place of origin. This seems 

to confuse Antoinette further, since she is made to doubt the reality of her own land and heritage 

in fantasizing about England. 
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Rochester, by his insistence on calling Antoinette Bertha, points to his nature as a colonial 

settler who assumed the role of assigning new names to nearly everything in the colonized 

territory. Antoinette is therefore being subjected to an identity crisis to enable the colonizer's 

husband to take complete control over her. The name Bertha that Rochester insisted on while 

calling Antoinette has been attributed to some "mad" woman who had unruly hair and wild 

eyes, also referred to as "some strange wild animal" (Bronte, 1960). The insistence on the name 

of Bertha, therefore, was to portray her as different and not civilized like her husband, hence, 

of a lower social status. Antionette is left to wonder whether her name was real in the first place 

or whether she was dreaming. Spivak, in the Three Women’s Text and a Critique of 

Imperialism, decries this act of renaming and "Rhys is left to wonder why such an important, 

personal and intimate human identity can be left at the whims of the politics of imperialism" 

(Spivak, 1985). 

 

REFERENCES 

Altheide, D. L. (2004). Ethnographic Content Analysis. In M. S. Lewis-Beck, A. Bryman, and 

T. F. Liao (Eds.). The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods; (3 Vols.). 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

Bhabha, Homi K. (1994). The Location of Culture. USA: Routledge. Black Female Body” 

Placing the Archipelago: Interconnections & Extensions Sargasso 2010-2011. 

Bryman, Alan. (2012). Social Research Methods. New York: Oxford University Press. 

Carr, H. (2007). “A History of Women’s Writing”. A History of Feminist Literary Criticism. 

ed. Plain, G and Sellers, S. Cambridge: Cambridge University Press. pp.120–137 

Couti, J. (2012) “Sexual Edge in the Tropics: Colonization, Recolonization, and Rewriting  

Fanon, Frantz. (1965). A Dying Colonialism. Trans. Haakon Chevalier. New York: Grove 

Gareth Griffths and Helen Tiffin (Eds.), The Post-Colonial Studies Reader. London: 

Routledge.  

Gramaglia, Letizia. (2008). Representations of Madness in Indo-Caribbean Literature. 

Haque, Farhana. (2016). Jean Rhy’s Controversial Postcolonial Text Wide Sargasso Sea 

Implicitly Agrees with and Elucidates the Colonial Project. India. September, 16: 1930-2940. 

In P. Williams, & L. Chrisman (Eds.), Colonial Discourse and Postcolonial Theory. New York: 

Columbia University Press. 

Keizer, A. R. (2007). “Black Feminist Criticism” A History of Feminist Literary Criticism. ed. 

Plain, G. and Sellers, S. Cambridge: Cambridge University Press. pp.154–168. 

Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. New York: Routledge, 1998.  

McLeod, J. (2000). Beginning Postcolonialism. Manchester: Manchester University Press. 

Mohanty, C. T. (1994). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses.  

Mohanty, Chandra (1995). Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial 

Discourses. In Bill Ashcroft, 

Rhys, Jean. Wide Sargasso Sea: Backgrounds, Criticism. Ed. Judith L. Raiskin. New York: W. 

W. Norton, 1999. 

Said Edward (1978). Orientalism. London: Routledge. 

Said, W. (1977). ORIENTALISM. The Georgia Review, 31(1).  

KONGRE TAM METİN KİTABI 50 www.gapzirvesi.org



Said, E . 1967. Orientalism. New York: Vintage Books. 

Simone De Beauvoir, The Second Sex (rpt. Harmondsworth: Penguin, 1952), p. 301. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. (1988). Can the Subaltern Speak? Basingstoke: Macmillan. 

Spivak, Gayatri Chakravorty. (1988). Can the Subaltern Speak? Basingstoke: Macmillan. 

Mishra, R. K. (2013). Postcolonial feminism: Looking into within-beyond-to difference, 

Varanasi: International Journal of English and Literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 51 www.gapzirvesi.org



PROVERBS IN THE KAZAKH LANGUAGE AND THEIR RELATION TO 

PHRASEOLOGY 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРГЕ 

ҚАТЫСЫ 

Ermakhan Zhansaya Mukhtarkyzy 

Turkestan Ahmet Yasawi Professional College 

 

Сөйлеуіміз сөйлемнен тұрады да, сөйлем әлденеше сөзден тұрады. Жеке сөздің сөйлемге 

айналуы сирек. Синтаксистік тұрғыдан алып қарасақ, сөз бен сөйлем аралығында тағы 

бір топ бар, ол – сөз тіркестері. Сөз тіркесі дегеніміз – екі не бірнеше сөздерден құралған 

грамматикалық бірлігі бекем топ. Сөз тіркестері еркін және тұрақты боп екіге бөлінеді. 

Еркін тіркестер жұмыс барысында, қажеттілікке орай қайта жасала беруі әбден мүмкін. 

Мұндағы сөздер қайтып ажырамастай қалыпта емес, керегі болса алмастырылып, орын 

ауыстырыла береді. Ал еркіндігі жоғалған, ажырамастай қалыпта кірігіп кеткен 

тіркестерді тұрақты тіркестер дейді. Бұларды біз фразеологизмдер деп атаймыз. Сөз, сөз 

тіркесі, сөйлем дегендеріңіз синтаксис тексеретін сала бола тұра әлгі тұрақты тіркес неге 

лексикологияның мәселесі ретінде қарастырылады. Себебі фразеологиялық тіркес 

туралы мәселе синтаксис тексеретін шеңберден шығып кетеді. Тіпті мұның 

лексикология, фонетика, грамматика сияқты өз алдына жеке сала болып зерттелуіне де 

қатысы бар. 

Фразеологизмдердің тек өзіне ғана тән өзгеше белгілері бар. Осы белгілер тілдің бұл 

категориясын өз алдына жеке сала ретінде қарастыруға итермелейді. Әрі тілдің басқа 

единицалардан айырмасын айқындайтын негізгі ерекшелік болып табылады. Бұл 

белгілердің түрі мына төмендегідей: 

а) лексикалық мәні; 

ә) компоненттік құрамы; 

б) грамматикалық категориялардың түрі. 

Бұл белгілердің тек фразеологизмдерге қатысты екенін дәлелдеу үшін сол 

фразеологизмдерді тілдік единица - сөзбен және сөз тіркесімен салыстыру кажет. 

Екеуінің де фразеологизмдермен ортақтасып кететін белгілері бар. Сөз тіркесі дегеніңіз 

фразеологизмдер жасалатын ұяның бірі. 

Лексикалық мәні және грамматикалық жасалуы жағынан сөз бен фразеологазмдердің 

ұқсасатын тұстары көп. Фразеологизм мен сөздің лексикалық мәнін ашқанда, олар 

біріне-бірі синоним болып келетінін байқау қиын емес. 

Фразеологиялық тіркестердің жеке сөздер тектес стилистикалық өңі ажарлы келеді. 

Сөйлемдегі орнына, қолданылу жүйесіне қарай фразеологиялық тіркестер кейде еркін 

тіркесіп, кейде тұрақтанып қалатын тұстары бола береді. Фразеологизмдер тіл-тілдің 

бәрінде бар құбылыс. Және бұларды тілдік бөлекше бір сипаттағы, шырыны мен сөлі 

таусылмайтын дәмді элементтері деп айтуға болар еді. Тілдің байлығы, тілдің сұлулығы, 

тілдің өткірлігі дегеніңіздің айрықша көрінер жері осы фразеологизмдер маңы. Ойды 

әсемдеп айтуды үйренудің мектебі осылар. Қай елдің, қай жазушысының қай 

шығармасын алсаңыз да тілдің осы халықтық элементтерінің сан түрін табуға болады. 

Яғни қаламгерлердің қай-қайсысы да сөйлеудің халықтық формасын пайдалануға бейім. 

Осының өзінен-ақ ғылымдағы фразеологизм проблемасының мейлінше қызықты, 

мейлінше қиын проблема екенін байқау қиын емес. Осыларды ғылыми проблема ретінде 
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қарастыратын әр алуан еңбектердің сөлін сүзсек, мұның неқилы мәселелері айқындала 

түседі екен. Фразеологизм мәселесі көптен сөз болып келеді. Оның бүкіл ішкі-тысқы 

қасиеттерін ашып, оларды қолданудың пайдасы мен заңдылықтарын аршып берген 

еңбектердің санының өзі мыңға тартады. Лингвистиканың жеке тарауы ретінде 

қалыптасып келе жатқан фразеология жайында жазылған зерттеулер өте көп. Мәселен, 

«Проблемы фразеологии» деп аталатын жинақта 500-ден астам зерттеу жұмыстары 

көрсетілген. Содан бергі аралықта мұндай еңбектердің саны едәуір молайғаны мәлім. 

Ә.Болғанбайұлы мен Ғ. Қалиев «Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы» атты 

еңбекте: «Фразеологизмдердің өз алдына дербес лингвистика саласы екендігін 

танытатын негізінен үш белгісі бар. Олар: 1) даяр қалпында жұмсалу белгісі, 2) мағына 

тұтастығы, 3) тіркес тиянақтылығы», – деп жазады. Фразеологизмдерге тән бұл белгілер 

әркез бір-бірінен айқын ажыратыла бермейді. Сондықтан фразеологизмдерді топтастыру 

тіл біліміндегі күрделі мәселелердің бірі болып табылады.  

 Қазақ тіл білімінде фразеологизмдерді фразеологиялық бірлік, фразеологизм, 

фразеологиялық тіркес, тұрақты тіркес, фразеологиялық оралым, фразеологиялық тұлға, 

фраза т.б. деп синоним ретінде қолданып жүр. Фразеологизмдерді кең мағынада түсінуді 

жақтаушылардың пікірін қолдай отырып,  Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы 

қолданылуы тиянақты, мағынасы тұтас, дайын қалпында жұмсалатын тілдік бірліктер 

фразеологизмдердің стильдік қызметі ерекше. 

Осы тұрғыдан профессор Б. Қасым: «Фразалардың құрамы тұрақты, олар тілдің 

бұрыннан қалыптасқан даяр бірліктері болып табылады. Күрделі лексемалар сарымай, 

шашбау т. б. деген күрделі атауларды ешқандай сөзбен, синониммен айырбастай 

алмаймыз. Фразалық тіркес пен күрделі атау құрамындағы сыңарлардың мағыналық 

тұтастық белгісі жағынан ұқсас келеді. Фразалық тіркес бұрыннан бар атаулардың 

(сөздердің) – эмоционалды-экспрессивті бояуы қалың синонимі болып, образдылық 

қасиеті басым келеді де, ал күрделі атау өзі білдіретін ұғымның бірден-бір атауы»,-дейді. 

Ғалым фразалық тіркестер мен күрделі атаулардың өзіндік айырмашылықтарын көрсете 

отырып, күрделі тілдік құбылыстардың бірі – фразеологиялық тіркестер екенін, олардың 

бөлектұлғалануы; құрылымындағы сөз ретінің тұрақтылығы; сыңарларының 

тіркесімділік тұрақтылығы сыртқы белгілері болып табылатынын айтады . 

Ал ғалым Р. Авакова: «Лексема атауыштық мәнде жұмсалса, фразема бейнелеуіштік-

атауыштық мағынада жұмсалады, сөз – белгілейді, фразема – бейнелейді; лексема – 

көбіне халықтың дүниетанымының жемісі болса, фразема – адамзаттың ойлау қабілеті 

мүмкіндігінің, психологиясының, түрлі табиғи қабілеттері мен қасиеттерінің жемісі; сөз 

– бүтін бітімді (цельнооформленный) болса, фразема – бөлек бітімді (раздельно-

оформленный); сөздің барлық жағдайда ауыс, бейнелі мағынада жұмсалуы шарт емес, 

ол фразема үшін қажетті шарт; сөз түбір мағынаны, фразема туынды мағынаны білдіреді; 

сөз өзінің референттік мағынасын сақтаса, фразема құрамындағы сөздер өздерінің ішкі 

референттік қасиетін сақтай алмайды; лексемада лексикалық, фраземада 

фразеологиялық мағына болады». 

Фразеологизмдер кешенді белгілерінің негізінде басқа тілдік бірліктерден 

ажыратылатын оралымдар болып табылады. Олар тұтасқан күйінде даяр тұрған оралым 

ретінде қолданылады, олардың орын тәртібі тұрақты. Фразеологизмдердің 

компоненттері бастапқы мағынасынан айырылып қалады да, шоғырлана түйдектелген 

тіркес біртұтас мағынаны білдіреді. 

Жалпы фразеологизмдердің шыққан тегі сөз тіркестері мен сөйлемдер болғанына ешкім 

дау тудырмайды. Фразеологизмдердің мағынасы туынды, астарлы, даму барысында 

семантикалық өзгерістерге түсіп қалыптасқан, сонымен қатар олар экспрессивтік қызмет 
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атқарады. 

Фразеологиялық мағына жеке сөздердің лексикалық жағынан үйлесіп, семантикалық 

өзгеріске түсуі арқылы жасалады. Олар туынды мағынаның дамуы нәтижесінде 

қалыптасқандықтан, фразеологиялық мағына әртүрлі тәсілдер арқылы жасалады.Бұған 

Мәшһүр-Жүсіп шығармаларынан көптеген мысалдар келтіруімізге болады. Қаламгер 

шығармаларындағы метафора арқылы фразеологиялық мағынаның жасалуы: 

Ішім – от, сыртым – жалын, қайнағаным. Сөйлеуден тиылмаған қызыл 

тілім. Нашарға жаның ашып, ішің күйсе. Кем-кетік, жоқ-жітікке қайырылысып, 

Кәріп пенен қасерді көзіңе іл. Көз тігіп қарағанмен, көңіл бермес(М.Ж). Осы 

фразеологизмдерде сөз мағынасының өзгеруі, туынды мағынаға өтуі метафора тәсілі 

арқылы қалыптасқан. 

Үрген қарын  - бүгінгі жұрттың басы. Тыңдайтын мұның сөзін құлақ қайда. Көп 

түтін жатыр бықсып, қарамаймын, Қараймын ар жағында оты барға . Талай алтын 

мыс болып жерде қалған (М-Ж).«Үрген қарын» деп ештеңеден алаңсыз, ойсыз, қамсыз 

адамды суреттейді. Қазақ ұғымында қойдың қарынын май сақтау үшін бүрі кеткенше 

тұзға салып, үрлеп қояды. Осылайша кептірілген қарын бос күйінде қаңғырлап тұрады. 

Бұл мал шаруашылығымен айналысқан әрбір қазаққа жақсы таныс. Ақын ойсыз адамның 

басын қаңғырлап кеуіп тұрған үрленген қарынға балайды. Бұларды астарсыз ауыс 

мағынаға өту деп айтуға болады. 

Қаламгер тіліндегі теңеу арқылы фразеологиялық мағынаның жасалуы: 

Түріндей текеметтің жер жаратты. Бата берме жалғанға батпақ саздай. Сөзі бар 

ақ қағазға жазған хаттай. Иненің жасуындай қасиет жоқ, Өзін-өзі көтеріп топқа 

салған (М.Ж). Теңеу арқылы жасалған фразеологизмдер бейнелі салыстыру негізінде 

пайда болады. 

Көркем шығармаларындағы фразеологизмдерді сараласақ, еркін сөз тіркестерінің 

тұрақты тіркестерге ауысқанын байқаймыз. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қолданысындағы 

фразеологизмдерді төмендегідей жіктеуге болады: 

1) номинативтік тіркестер; Тура жол түзу бастар оңған жаққа; Сұм дүние әуре қылған 

жұрттың көбін; 

2) фразеологиялық бірліктер ;Қандырады о дағы құлақ құрышын; Құр 

алақан жалғаннан өттің босқа; Бой тоқтатып, өз аузын баға алмайды. 

3) мақал - Еңбексіз халал емес ішкен ас; Жаманнан бөз қалады, жақсыдан сөз, Дүниенің 

келуі оңай, кетуі тез; Бір татқанға қанағат қылған жандар Тәңір алдына көркейіп мәз 

боп барған. 

4) мәтел - Болат мәтін қанжармен – тесілген тас, Алтынның шыққан жерін белден қаз; 

Жаяудан шаң шықпайды, жалғыздан – үн. 

5) қанатты сөздер - Бұл дүние жиған жанға -  жылан, Көрмеген ешкім опа мұнан; Есті 

адам – қанағатты, Қанағатты адам тиянақты, Тиянақты адам көнтерлі, Көнтерлі 

адам қайғысыз, Қайғысыз адам бақытты, Ендеше есті адам бақытты болады; Не 

нәрсе парыз болса – ғылым парыз, Ғылым білсең, өтелер қанша қарыз. 

Мақал-мәтел – аз сөзбен көп мағынаны, көп ұғымды, көп жайларды білдірудің ең 

жоғарғы шыңы. Мақал мен мәтелден орынсыз тұрған, басы артық бір сөзді я басқа бір 

қосымша дәнекерді табу мүмкін емес. Басы артық сөз түгіл, қайта көшпілік жағдайда, 

айтылуға тиісті, болып тұрған сөздердің өздері егер оны айтпаудан ұғымға ауырлық 

келмейтіндей болса, оның мағынасы контекст арқылы байқаларлықтай болса, ондай 
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сөздер әдейі түсіріліп, сөйлем ықшамдалып айтылады.  
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ÖZET 

Özellikle 1950’li yıllardan bu yana artan kentleşmeyle birlikte toplumsal ihtiyaçların giderek 

arttığı görülmekte ve sosyal devlet anlayışının da bir yansıması olarak devletlerin üstlenmiş 

olduğu görevler giderek artmakta ve çeşitlilik kazanmaktadır. Bu nedenle kamu ekonomik 

faaliyetleri genişlemekte ve maliye politikalarının önemi de giderek artmaktadır.  

Mali Aldanma, vergi mükelleflerinin ve vatandaşların devletin kendilerine sunmuş olduğu 

bazı mal ve hizmetlerin kendilerine olan maliyetini tam ve doğru olarak hesaplayamadıkları 

için sınırsız ve gereksiz sayılabilecek mal ve hizmetlere taleplerinin sürekli artmasını, vergi 

gelirleri olmadan yapılan kamu harcamalarının mükellefler ve vatandaşlar tarafından vergi 

ya da borçlanma yükünü hesaba katmadıklarından dolayı siyasi idareden memnuniyetlerini 

arttıracağını, ancak sonuçta tüm toplumu olumsuz etkileyen uzun vadeli büyük ekonomik 

sorunların ortaya çıkacağını ortaya koymaktadır. Mali aldanma, politik yönden de 

olumsuzluklara neden olacak, bilinçsiz seçmenlerin siyasal tercihlerini de etkileyerek 

normal şartlarda onaylanmayacak olan ve kamu maliyesini olumsuz etkileyecek politikaları 

uygulayacak olan partilerin iktidar olabilmesini mümkün kılabilecektir..  

Bu çalışmada, kamu harcamaları politikasının etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemi 

üzerinde durulacak ve mali aldanma kapsamında vergi aldanması, harcama aldanması ve 

borç aldanması kavramlarının açıklaması yapılarak mali aldanmanın olumsuz sonuçları 

üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Kamu Harcamalarının Etkinliği, Mali Aldanma, 

Vergi Aldanması 

ABSTRACT 

Especially since the 1950s, with the increasing urbanization, it is seen that the social needs 

are increasing gradually and as a reflection of the social state understanding, the duties 

undertaken by the states are gradually increasing and gaining diversity. For this reason, 

public economic activities are expanding and the importance of fiscal policies is gradually 

increasing 

Fiscal Deception means that taxpayers' and citizens' demands for unlimited and unnecessary 

goods and services, as they cannot fully and accurately calculate the cost of some goods and 

services offered to them by the state, cause the constant increase in their demands for goods 

and services, and the burden of taxation or borrowing by the taxpayers and citizens of public 
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expenditures made without tax revenues. will increase their satisfaction with the political 

administration because they do not take them into account, but as a result, big long-term 

economic problems will arise that negatively affect the whole society. Fiscal deception will 

also cause negativities in terms of politics, will also affect the political preferences of 

unconscious voters, paving the way for parties that will not be approved under normal 

conditions and that will implement policies that will negatively affect public finances. 

In this study, the importance of effective and efficient execution of public expenditures 

policy will be emphasized and the negative consequences of fiscal deception will be 

emphasized by explaining the concepts of tax deception, expenditure deception and debt 

deception within the scope of fiscal deception. 

Keywords: Public Expenditures, Effectiveness of Public Expenditures, Fiscal Deception, 

Tax Deception 

1.GİRİŞ

  İktisat tarihinde üzerinde en çok durulan konulardan birisi de ekonomide devletin rolünün ne 

olması gerektiği ile ilgilidir. Bu konuda Klasik iktisatçılar ile Keynezyen görüşü benimseyen 

iktisatçılar farklı görüşlere sahiptirler. Klasik iktisatçılar ekonominin her zaman görünmez el 

sayesinde tam istihdam seviyesine kendiliğinden gelebileceğini savunurken Keynezyen 

iktisatçılar ise ekonomilerin eksik istihdam seviyesinde de dengeye gelebileceğini bu nedenle 

de görünmez elin geçersiz olduğunu ve devletin görünen el yoluyla ekonomiye müdahale 

etmesi gerektiğini savunmaktadırlar. (Aydın ve Gül, 2020:52) 

  Ekonomide kamu kesiminin büyüklüğünü ortaya koyan önemli değişkenlerden birisi de kamu 

harcamalarının büyüklüğüdür. Sermaye stokunda artış sağlaması ve kaynak dağılımında 

etkinliği sağlayarak milli gelirin artmasını sağlayan kamu harcamaları aynı zamanda özel 

sektörün verimliliğini de arttırmaktadır. (Oktayer ve Susam, 2008:148) 

Kamu harcamaları eğitim, sağlık, altyapı, yatırım, sosyal güvenlik ve savunma hizmetleri ve 

Ar-Ge faaliyetlerinin artmasını sağlama amacıyla yapılmaktadır. (Esen, Farahmand v.d,   

2020: 220) 

  Devletin gerçekleştirmiş olduğu kamu harcamaları hem devletin devamlılığını sağlayabilecek 

faaliyetleri yapmak amacıyla, hem de kıt kaynakların etkin dağılımının sağlanması bakımından 

maliye politikasının önemli bir aracı olarak kullanılmaktadır. (Akalın ve Ünüvar, 2020: 308) 

  Kamu harcamaları devletin piyasadan doğrudan doğruya mal ve hizmet alması şeklinde 

gerçekleşmemekte, bazen de satın almaksızın ekonominin kaynaklarının toplumun belli 

kesimlerine satın alma gücü oluşturmak şeklinde de gerçekleşebilmektedir.

(Erasa ve Andıç, 2017:127) 

  Toplumun devletten beklentilerinin artması ve küresel gelişmelerin neticesinde kamu 

harcamalarının artış göstermesi devletin ekonominin kaynaklarını en düşük maliyet ve yüksek 

fayda ile kullanması gerektiğini göstermektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

büyük bir kısmında maliyetlerin yüksek olduğu, verimli olmayan proje yönetimi ile altyapı 

yatırımlarında ve kamu kesimi kaynaklarının kullanılmasında etkinliğe uyulmadığı 

görülmektedir. (Gülşen ve Çiçek, 2018:110) 

  Kamu harcamaları azaltılarak ekonomide devletin rolünün olabildiğince azaltılması 

ekonomideki vergi yükünün de azalmasına neden olacak ve ekonomik kaynaklar daha etkin 

faaliyet gösterebilen özel sektör tarafından kullanılabilecek ve ekonomik büyüme de daha hızlı 

sağlanabilecektir. Keynes’in ekonomi politikalarını benimseyen iktisatçılar ekonomik 
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büyümenin kamu harcamalarının artması suretiyle gerçekleşebileceğini savunmakta, karşı 

çıkanlar ise kamu kesiminin kaynakları verimsiz kullandığını ve hükümetlerin seçim kazanmak 

amacıyla kaynakları uzun vadeli verimli harcamalar yerine kısa vadeli harcamalar için 

kullanacaklarını ifade etmektedirler. (Ökde ve Bülbül,2019:308) Ekonomide kaynaklar 

kullanılırken özel fayda sağlama amacı yanında ulusal ekonominin tümünü etkileyecek şekilde 

projelerin yürütülmesi en uygun kaynak dağılımının sağlanması açısından önemlidir. 

Kamu kaynaklarının kullanılması konusunda karar alma merciinde olan hükümetlerin ölçüsüz 

şekilde ve kamu kaynaklarını sorumsuzca kullanması, kamu harcamalarının etkinlik ve 

verimlilik kavramları ihmal edilerek yapılması, siyasi yozlaşmayı önemli bir sorun olarak 

ortaya çıkarmaktadır. Kıt olan kamu kaynaklarının rasyonel olmayan, siyasilerin özel çıkar  

hesaplarını ön planda tutarak kullanılması toplumun devlete olan güvenini zedelemekte, bütçe 

açıklarının ortaya çıkmasına ve kaynakların israf edilmesi nedeniyle ekonomik istikrarsızlığın 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  

  Az gelişmiş ülkelerde daha yaygın olduğu düşünülen ve tüm devletlerde farklı oranlarda ve 

şekillerde ortaya çıkan siyasi yozlaşma “kamunun imkânlarının ve yetkilerinin özel fayda 

sağlama amaçlı kullanılması” şeklinde tanımlanabilmektedir. (Taşar,2006:347-350) 

  Tüm ülkelerde mali sistemin en önemli iki unsuru vergiler ve kamu harcamalarından 

oluşmaktadır. İktisat Politikalarının başarısı bu iki maliye politikası aracının uyumlu bir şekilde 

uygulanmasının yanında vatandaşların algı düzeyine de bağlı olmaktadır. Vergilerin gelirleri 

azalttığı için özel tüketimleri azaltıcı etkisi nedeniyle mükellefler tarafından direnç gösterildiği 

bir gerçektir. Ancak kamu harcamalarında toplumsal yararın, etkinlik ve verimliliğin ön planda 

tutulması bu direnci zayıflatabilecek en önemli unsurdur. 

Ekonomi psikolojisi bakımından kamu hizmetlerinin toplum tarafından olumlu şekilde 

algılanması için en önemli faktör vatandaşın devlete güven duymasıdır. Vatandaş ve 

mükelleflerin devlete bağlılık hissetmesi ve güven duyması ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

en önemli şartıdır. 

   Devlet kurumuna güven sağlamanın yolu kurumsal kalitenin yükseltilmesinden geçmektedir. 

Ayrıca kamu harcamalarının olumlu algılanmasını sağlayacak faktörlerden birisi de devletin 

adalet ilkesine uygun hareket ettiği düşüncesidir. Vergilerin ve kamu harcamalarının topluma 

adaletli şekilde dağıtılmadığı düşüncesi, toplumda güçlülerin korunduğu algısı maliye 

politikalarının uygulama başarısını azaltabilecektir. (Demir,2009:211) 

2.KAMU HARCAMA TÜRLERİ VE ETKİNLİK SORUNU

   Kamu harcamaları, toplumda bir arada yaşayan bireylerin birlikte yaşamaları neticesinde 

ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla devlet tarafından yapılan harcamaları 

ifade etmektedir. (Atgür,2020:898) Bireylerin devletten beklentilerinin sürekli olarak artış 

göstermesinden dolayı sağlık, eğitim sosyal güvenlik, yatırımlar, ulusal güvenlik, faiz 

ödemeleri, altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle devlet kamu harcamalarını arttırmak 

zorunda kalmaktadır. (Zabun,2020:294) 

  Kamu harcamaları sınıflandırılırken idari, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma şeklinde üç 

başlıkta ele alınmaktadır.  

  İdari açıdan yapılan sınıflandırmada ödeneklerin dağıtımında harcama yapan kuruluşlar dikkate 

alınmakta ve hangi kuruma ne miktarda ödenek ayrıldığı görülebilmekte, ancak hangi hizmete 

ne kadar ödenek ayrıldığı görülememektedir. Fonksiyonel sınıflandırma bu eksikliği gidermek 

amacıyla yapılmaktadır. Ödenekler eğitim, sağlık, savunma, ulaştırma, çevre gibi hizmetler 

esas alınarak sınıflandırılmakta ve yapılan harcamalar ile elde edilen sonuçlar 
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izlenebilmektedir. Ekonomik sınıflandırmada ise, kamu harcamaları cari harcamalar, yatırım 

harcamaları ve transfer harcamaları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Kamu harcamalarının 

sınıflandırılmasında daha çok ekonomik sınıflandırmaya yer verildiği görülmektedir. Cari 

harcamalar genel devlet faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılan eğitim, sağlık, savunma, 

bakanlıkların giderleri, kamu personel ücretleri gibi harcamalardan oluşmaktadır. Yatırım 

harcamaları ise, devletin, köprü, baraj, otoyol gibi yapması gereken büyük ölçekli yatırımlar 

için harcanmaktadır. Transfer harcamaları ise, devlet aracılığıyla bazı kamu kaynaklarının 

karşılıksız şekilde el değiştirmesine yönelik yapılan harcamalardır. Örneğin İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak amacıyla İktisadi Transferler, mahalli 

idarelerin ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmek için Mali Transferler, düşük gelir 

gurubundaki ve dezavantajlı kesime yönelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal 

Transferler ve devlet aldığı borçların ödemesini yaparken de Borç ödemeleri Transferi’nde 

bulunmaktadır. 

  Vergilerle kamu harcamaları arasındaki ilişkide vergilerin harcamaları, harcamalarında 

vergileri ya da karşılıklı olarak birbirlerinden etkilendikleri düşüncesi bireylerin vergi ve 

harcamalar konusundaki algıları ihmal edilerek ifade edilmektedir. Yapılan birçok araştırmada 

özellikle fertlerin algılarını dikkate alan yaklaşımlar ortaya konulmaktadır. Mükelleflerin 

ödedikleri vergiler, kamusal hizmetlerin kendilerine sağladığı faydalardan daha çok veya daha 

az olabilir. Bireyler ödedikleri vergilerden daha az ölçüde kamusal hizmet aldıklarını 

düşünürlerse mali sömürü ile karşı karşıya olduğu düşüncesine sahip olacaklardır. Kamusal 

harcamalarla vergiler arasındaki mali bağın toplumdaki vergi bilinci oluşumuna katkı sağlaması 

için, bireylerin mali sömürüye uğradıkları düşüncesine kapılmamaları gerekir (Demirgil ve 

Karaca:2020:516-517) 

 Toplumun genel olarak kamu kaynaklarının verimsiz kullanıldığı yönünde bir kanaate sahip 

olduğu görülmektedir. Halbuki bir ülkenin güçlü olabilmesinin, ekonomik büyüme ve 

kalkınmasını sağlayabilmesinin en önemli koşulu kamu kaynaklarının israf edilmeden verimli 

şekilde kullanılmasıdır. Çünkü devlet kamu harcamaları nispetinde kamu gelirleri elde etmeye 

çalışmakta ve harcamaların finansmanı sonuçta vatandaşlardan elde edilmektedir. Özellikle 

uzun yıllar fayda sağlayacak olan kamunun yatırım harcamalarında etkinlik ve verimliliğin 

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kamu harcamaları 

yapılırken fayda maliyet analizi yapılması ve kıt kaynakların toplumsal refaha katkı sağlayacak 

alanlarda kullanılması oldukça önemlidir. (Karayılmazlar ve İşler,2019:66) 

  Bürokrasinin yapacağı harcamalarda mali açıdan düzenlemeler yaparak israfın önlenmesi 

iktisadi faaliyetlerin hem düşük maliyetli hem de getirilerinin yüksek olmasını sağlayacaktır. 

(Gülşen ve Çiçek,2018:117) 

  Kamu kaynaklarının politik nedenlerle rasyonel olmayan biçimde kullanılması siyasi 

yozlaşmanın ortaya çıkmasına, belirli rant gruplarına sağlanan imtiyazlar ve ayrıcalıklar 

ekonomik sistemin bozulmasına ve ülkede güven ve istikrar ortamının yok olmasına neden 

olacaktır. Bütçede meydana gelecek açıklar da kamu ekonomisinin bozulmasına neden 

olacaktır. (Taşar,2006:356-357) 

3.MALİ ALDANMANIN TÜRLERİ VE OLUMSUZ ETKİLERİ

20. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan süreçte ekonomi biliminin, ekonomik insan, rasyonellik

ve piyasa mübadelesi gibi varsayımlarla ifade edildiği görülmektedir. Politika bilimi ise politik 

kurumlar olan (yasama organı, siyasi partiler, bürokrasi vb.) gibi kurumlar üzerinden 

faaliyetlerini sürdürmüştür. 1950’li yılların başlarından itibaren ekonomik olaylara ve politika 

bilimine farklı bir bakış açısıyla yaklaşan ve her iki bilim dalını sentezleyerek ekonomik 
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olaylara politik bir bakış açısı getiren “Kamu Tercihi İktisadı” adında yeni bir araştırmanın 

gündeme geldiği görülmektedir. Kelime anlamı itibariyle farklı alternatifler arasında yapılan 

“tercih” ve halkı temsil eden “kamu” kelimesinin birleşmesiyle kamu tercihi “halkın tercihi” 

anlamını taşımaktadır. Ancak gerçekte halk yerine bireyler tercihte bulunmaktadırlar.     

(Özer ve Kartal, 2021:49)  

  Kamu tercihi teorisi, kısaca politika bilimine ekonomi bilimi kurallarının uygulanması olarak 

ifade edilebilir. Devlet teorisi, seçmen davranışları, oylama mekanizması, bürokrasi, parti 

politikaları gibi politika biliminin ana kuralları kamu tercihi teorisinde de kullanılmaktadır. 

(Özkıvrak, 2018:46) 

  Teori, devletin ekonomiye müdahale etmesi esasına dayanan teorik refah iktisatçılarının 

savunduğu “piyasa başarısızlığı” ilkesine karşılık “kamu ekonomisinin başarısızlığı” ilkesini 

benimseyerek birtakım savlar ortaya koymaktadır. Kamu Tercihi Teorisi, bir yandan politik 

olayları ekonomist gözüyle değerlendirirken aynı zamanda genel olarak devletin başarısızlığına 

dayanmaktadır. Teorisyenlere göre devletin ekonomideki etkinliğinin artması ile ekonomik ve 

bürokratik yozlaşmanın artışı arasında doğru orantı vardır. Yani müdahaleci devlet anlayışı 

geliştikçe yönetimdeki yozlaşmada giderek artmaktadır. Bununla birlikte genellikle ülkelerdeki 

ekonomik sorunların ardında devletin ekonomik faaliyetlerinin sınırlandırılmaması 

bulunmaktadır. 

  Teorinin Temel İlkeleri; Kamu Tercihi Teorisinin temelinde Bireycilik, Rasyonellik (Fayda 

Maksimizasyonu) İlkesi ve Politik Mübadele ilkeleri yer almaktadır. 

1-Metodolojik Bireycilik İlkesi: Kamu tercihi ile ilgili çalışmaların hemen hepsinde iktisat 

teorisinde olduğu gibi bireyciliğin esas olduğunu belirtilmiştir. Teori, politik süreçte etkin rol 

alan bireyleri ve davranışlarını incelemeye çalışmaktadır. Bireylerin ekonomik davranışlarında 

kendi çıkarlarını gözeterek hareket ettiğini belirtirken, bireylerin ekonomik süreçte olduğu gibi 

siyasal karar alma süreçlerinde de bireysel çıkarlarına yönelik davranış sergilediğini, siyasal 

süreçlerde karar alınırken kamu yararının göz ardı edildiğine yönelik açıklamalar yapılmıştır. 

2-Rasyonellik (Fayda Maksimizasyonu) İlkesi: Kamu tercihi teorisini savunan iktisatçılara 

göre, bireyler tutum ve davranışlarında rasyonel hareket etmekte ve tercihlerini tutarlı şekilde 

yapmaktadırlar. Bireyler özel ekonomik faaliyetlerde bireysel fayda ilkesine uygun şekilde 

gösterdikleri davranış biçimini kamu ekonomisindeki karar alma sürecinde de 

göstermektedirler Yani özel ekonomik faaliyetlerde geçerli olan "Homo Economicus" yani 

“özel çıkar maksimizasyonu” kamu ekonomik faaliyetlerin de de geçerli olmaktadır. 

Özel ekonomik faaliyetlerde tüketiciler “fayda maksimizasyonu” üreticiler ise “kar 

maksimizasyonu” peşinde koşmaktadırlar. Kamu ekonomisinde seçmenler siyasi tercihte 

bulunurken kendilerine en fazla ekonomik hizmetleri sağlayacak olan siyasal partiye oy vermek 

isterken siyasi partiler ise yeniden seçilmeyi garantileyebilmek için kendilerine en fazla oyu 

kazandıracak olan ekonomik programını uygulamaya çalışırlar. 

Politik olarak karar alma süreci içerisinde seçmenler kamusal malların sağlayacağı “faydayı” 

politikacılar ise “politik karları” en üst düzeye çıkarmak için çaba gösterirler. Politika 

sahnesindeki bürokratlar ise “bütçe maksimizasyonu” sağlamak, daha geniş bürolara sahip 

olmak, maaşlarını ve yan ödemelerini arttırmaya çalışmak, prestijlerini ve iktidardaki 

konumlarını sağlamlaştırmaya çalışırlar. Çıkar ve baskı grupları da lobicilik yapmak suretiyle 

hükümetlerin alacakları kararların kendi lehlerine olmasını sağlamaya, diğer bir deyişle “rant 

kollama” ya çalışırlar. Netice itibariyle, özel tercihlerde var olan “özel çıkar” amacı toplumsal 

tercihlerde de söz konusudur. Siyasal karar alma sürecindeki tüm aktörlerin “çıkarlarını” 

maksimize etmeye çalışmaları ve seçmenlerin  “fayda maksimizasyonu” peşinde koşması, 

Siyasi partilerin “oy maksimizasyonu” peşinde koşması, bürokrasinin” bütçe maksimizasyonu” 
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ve baskı ve çıkar gruplarının  “rant maksimizasyonu” peşinde koşmaları  Kamu tercihi 

teoerisinde Rasyonellik(Fayda Maksimizasyonu) ilkesi olarak  tanımlanmaktadır. 

3-Politik Mübadele İlkesi: Kamu Tercihi Teorisyenleri, siyasal karar alma mekanizması süreci 

içerisinde rol alan kimseler arasında bir “politik mübadele” olduğu görüşündedirler. Piyasa 

ekonomisi içerisinde nasıl ki alıcılar ve satıcılar arasında bir piyasa mübadelesi var ise, kamu 

ekonomisinde de toplumsal isteklerin oluşmasında bir “politik mübadele” söz konusudur. 

Bireyler piyasa mübadelesi kapsamında piyasaya bir malı diğer bir malla mübadele etmek 

amacıyla girdikleri gibi, politik mübadele kapsamında da devletten tüm toplumsal ihtiyaçlarını 

karşılayacak mal ve hizmetleri talep etme ve bunların maliyetlerine yapacakları katkı paylarını 

ödemek şeklinde mübadelede bulunurlar. (Aktan,2017:12) 

Kamu Tercihi Teorisinin iktisat bilimine yapmış olduğu önemli katkılarından birisi de kamu 

sektöründeki büyümenin nedenlerini ve sonuçlarını çok iyi bir şekilde ortaya koymuş olmasıdır. 

Kamu tercihi iktisatçıları, devletin rolünün ve fonksiyonlarının genişlemesinin başlıca nedenini 

klasik görüş ve hipotezler (savaşlar, nüfus artışları, enflasyon vb.) dışında Homo Economicus 

ve Maximand Yaklaşımı(Ekonomik düşünen insanların çıkarlarını arttırma Yaklaşımı) ile ifade 

etmeye çalışmaktadırlar. Devletin rolü ve fonksiyonlarının genişlemesi sonucunda siyasal karar 

alma sürecinde rol alan kesimlerin "çıkarları" nın artması söz konusudur. Seçmenler daha önce 

de belirttiğimiz gibi, politik konulardaki bilgisizlik ve ilgisizlikleri nedeniyle, kendilerine daha 

fazla kamusal mal ve hizmet sunulmasını istemektedirler. Dolayısıyla, kamusal hizmetlerin 

talebinin genişlemesi, kamu sektörünün büyümesinin ilk nedeni olarak kabul edilebilir. 

Kamusal malların arzını düzenleyen siyasal iktidarlar oylarını maksimize etmek ve bu sayede 

yeniden seçilebilmek için bürokrasiye bütçenin hacmini genişletmeleri emrini vermektedirler. 

Bürokrasi, "bütçe maksimizasyonu" yoluyla kendilerine tanınmış olan yüksek mevkii, yüksek 

maaş, yurtdışı seyahatleri vb. imkânları muhafaza etmiş olurlar. Siyasal süreçteki politikacı-

bürokrat-seçmen arasındaki ilişkiler çerçevesinde belirtilmesi gereken bir diğer husus da 

kamusal malların arzı genişlerken bu arzın finansmanının vergi gelirleri ile değil "vergi-dışı" 

gelirler ile sağlanmasıdır. Gerçekten de seçmenler, kamu harcamalarının artması sonucunda 

memnun olurlarken, bunların karşılığında bir bedel (vergi) ödemeyi pek iyi karşılamazlar. 

Kısaca, seçmen için kamu harcamaları bir nimet vergiler ise bir külfet özelliğine sahiptir. 

Dolayısıyla siyasal iktidar oy kaybına uğramamak ve tekrar seçilebilmek için kamu 

harcamalarının finansmanını vergi dışı kaynaklardan (emisyon veya borçlanma)karşılamaya 

çalışır. Bu kaynaklar ise uzun dönemde ekonomide çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden 

olur. (Aktan,2017:14-15) Örneğin, milletvekilleri, öncelikli olarak kendi seçim bölgesindeki 

kişileri memnun etmeye yönelik kararları almak suretiyle tekrar seçilmeyi garantilemeye çalışır. 

Bunun için de genel olarak her milletvekili, kamu kaynaklarını öncelikle kendi seçim çevresine 

aktarmaya çalışır ve bunun neticesinde kamu harcamaları giderek artar ve bütçe açık vermeye 

başlar. Artan bütçe açıkları da para basarak ya da borçlanarak finanse edilmeye çalışılır. Bireyler 

bedelsiz olarak sunulan kamu hizmetlerinden dolayı son derece memnun görünürler. Ancak 

bireylerin çoğu, artan kamu hizmetlerinin ortaya çıkardığı açıkların neden olduğu sorunların 

farkında değildir. Oysa kamu finansman açıklarının ortaya çıkardığı sorunların bedelini sonuçta 

bireyler öder. Zira daha çok kamu hizmeti daha çok kamu harcaması demektir. Kamu 

harcamalarındaki artış, vergileri ve kamu borçlarını artırır.  Vergileri zaten bireyler öder. Kamu 

borçlanmasının neden olduğu enflasyon ya diğer ekonomik sorunlar da sonuçta bireyler üzerine 

yansır. 

Mali Aldanma kavramını ilk olarak kullanan Amilcare Puviani olmuştur. Puviani, vergi 

mükellefi olan seçmenlerin devlet tarafından kendilerine sunulmuş olan bazı mal ve hizmetlerin 

gerçek maliyetini tam olarak fark etmemeleri nedeniyle bu mal ve hizmetlere taleplerinin 

sürekli arttığını ifade etmektedir.  
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Bireylerin artan kamu hizmetlerinden memnuniyet duymalarına karşın, kamu harcamalarındaki 

artışın neden olduğu finansman açıklarını para basarak veya borçlanma yoluyla karşılanmasının 

ortaya çıkardığı enflasyon gibi sorunların farkında olmayışları Buchanan tarafından “mali 

aldanma” veya “mali yanılsama” olarak nitelendirilmiştir. 

Öte yandan Kamu harcamalarındaki artış, kamu finansman sorununu da ortaya çıkarır ve bu 

sorun vergilerin artışına neden olur. Bireylerin artan kamu hizmetleri dolayısıyla bir taraftan 

memnuniyet duyarken, diğer taraftan daha fazla vergi ödemek zorunda kalırlar. Ancak vergi 

mükellefleri artan vergi yüklerinin farkında olmayabilirler. Bu duruma ise, “vergi aldanması” 

denir. (Pehlivan, 2019:64-65) Diğer bir ifadeyle, vergi ödeme ile ilgili bilinçsizlik, vergi 

mükelleflerinin ölçüsüz şekilde kamu hizmetine talebini arttırmakta, sonuç olarak kamusal mal 

ve hizmetlere olan talebin artması da kamu harcamalarının artmasına neden olmaktadır. 

(Aktan,2012:67) 

Hükümetler kamu hizmetlerini gerçekleştirirken kullanacakları finansmanı temin etmek 

amacıyla vergiler yerine borçlanmayı tercih etmeyi siyasi açıdan daha cazip görmektedirler. 

Çünkü borçlanmanın görünürde oluşturduğu maliyet düşük görülmekte, gerçek maliyet orta ve 

uzun vadede ortaya çıkmaktadır. Vergi mükellefleri borçla sağlanan finansmanın vergi ya da 

diğer kamu gelirleri ile elde edildiğini zannederek  kamu hizmeti talebini ölçüsüzce arttırıyorsa 

bu durumda borç aldanması meydana gelmektedir. 

Mali aldanma, vatandaşların devletin sunduğu mal ve hizmetler sonucunda yapılan kamu 

harcamalarından elde ettiği fayda ile kamusal mal ve hizmetlerin kendilerine olan gerçek 

maliyetinin (vergi fiyatı) vatandaşlar tarafından tam olarak algılanamaması olarak ifade 

edilebilir. Mali aldanma, seçmenlerin vergi ile ilgili konularda eksik bilgiye sahip olması 

(rasyonel bilgisizlik), vatandaşlar ve politikacılar arasındaki çıkar çatışmalarından kaynaklanan 

sorunlar ve dolaylı vergilerin görünmezliği gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. 

(Kitapçı,2016:66) 

  Mali aldanmanın devletin aşırı büyümesi neticesinde ve kamu kesiminin bir eksikliği alarak 

ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Mükellefler tarafından vergi yükünün doğru algılanmaması, 

devletin uygulamış olduğu vergi ve harcama politikalarını onaylamaları, devletin aşırı kamu 

harcaması yapmasına neden olmaktadır. Bu algılamadaki eksiklik, gerçek halk egemenliğinin 

siyasal süreçte etkin olmasını ve devlet faaliyetlerinin denetimini engelleyebilecektir. Gerçek 

maliyetlerin mükellefler tarafından kavranamaması seçmenlerin,  siyasiler tarafından 

uygulanan yanlış politikalardan dolayı  onlardan hesap sormalarını da engelleyebilecektir. 

Mali aldanmanın sınırlandırılmaması kamu gelir ve harcamaları dengesinde sapmalara neden 

olacak önemli sorunları ortaya çıkaracaktır. (Tandırcıoğlu ve Yapıcı,2018:265). 

Kamu tercihi ya da yeni politik iktisat teorisinin gereği olarak devletin ekonomiye 

müdahalesinin sınırlandırılması için “anayasal iktisat anlayışı ortaya çıkmıştır. Buna göre, 

Anayasal İktisat, devletin ekonomik faaliyetlere ilişkin müdahale yetkisinin anayasal 

hükümlerle sınırlandırılmasını ifade eder. Anayasal iktisat görüşünü savunanlara göre, 

devlet başta vergileme, borçlanma, para basmak, döviz kurları, faiz oranları ve kamu 

harcamaları ile ile ilgili konularda anayasal olarak belirlenmiş sınırlar kapsamında hareket 

etmelidir. Bu nedenle, Anayasal İktisat, anayasal düzenlemeler yapılarak devletin ve devleti 

yöneten siyasal iktidara yönelik kısıtlamaları ifade etmektedir. (Pehlivan,2017:65) 
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SONUÇ

  Devletin toplumsal ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapmış olduğu kamu harcamaları ile ilgili 

olarak ortaya çıkan toplumsal algı, ekonomi politikalarını yürütenlerin üzerinde durması 

gereken en önemli konulardan biridir. Ülkemizde yapılan birçok araştırmada, yaygın olarak 

yapılan kamu harcamalarında savurganlık olduğu görüşü ortaya konulmaktadır. Böyle bir 

algının oluşmuş olması, vergilemeye ilişkin ortaya çıkacak olumsuz psikoloji nedeniyle kamu 

gelirlerinin de azalmasına neden olacak ve siyasi istikrarla birlikte ekonomik istikrara da büyük 

zarar verecektir. Vergi ödeme psikolojisinin olumlu yönde değişmesini sağlayabilmek için 

kamu kurumlarının ve yöneticilerinin bu sorunu hassasiyetle ele almaları gerekmektedir. 

Özellikle kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanarak kamusal harcamalarda etkinlik ve 

verimliliğe uygun şekilde harcama yapıldığı konusunda kamuoyunun tereddütleri giderilmeli 

ve toplum ikna edilmelidir. Ayrıca devletin itibarını gösteren kurumsal kaliteye önem verilmeli 

ve yolsuzlukla etkin mücadele edildiğine ilişkin toplumsal algıyı pozitif yönde değiştirmek 

gerekmektedir. 

  Kamu kaynaklarını kullanma görevi verilen siyasi iktidarların uyguladıkları politikalarda, 

yasama, yürütme ve yargı denetimlerinin yapılması, siyasi partilerin düzenledikleri seçim 

kampanyalarının finansman kaynakları konusunda da denetimlerin yapılması önem arz 

etmektedir.  

  Kamusal faaliyetleri yürüten, özellikle ekonomik kaynakları kullanma görevini üstlenmiş 

bürokratik kurumların, siyasi etkilerden uzak şekilde çalışmalarını tarafsızlık ve bağımsızlık 

anlayışıyla sürdürmeleri gerekmektedir.  

  Seçim dönemlerinde seçmenlerin toplumsal bir bilinçle hareket etmelerini sağlayacak şuura 

sahip olmaları oldukça önemli olup, şahsi çıkarlar yerine toplumun çıkarlarının öne alınması, 

oy ticaretinin engellenerek demokratik ve siyasi ahlak bilincinin geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

  Mali aldanma, demokrasinin uygulandığı ülkelerde seçmenlerin tercihlerinin sapmalara neden 

olması nedeniyle demokratik açıdan sakıncalar doğurmakta, seçmenler kararlarını yanlış algılar 

ve yanlış yönlendirmeler nedeniyle değiştirerek normalde onaylamayacakları politikaların 

uygulanmasına neden olacak partilerin iktidara gelmesine neden olabilmektedirler. 

  Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ekonomik büyüme ve kalkınma açısından, 

gelir adaletsizliğinin giderilebilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Kamu 

harcamalarında etkinliğin sağlanması ile daha fazla kamusal mallar ile özel mal ve hizmet 

üretiminin yapılması mümkün olacak, toplumun refah düzeyinin arttırılması ve daha fazla 

tüketim yaparak kendisini daha mutlu hisseden bir toplum yapısına sahip olmak mümkün 

olabilecektir. Bu nedenle, vergi mükelleflerini kamu harcamalarının finansmanı için gerekli 

olan vergileri, harcamalara yetecek ölçüde sağlayabilmeleri için bilinçlendirmek, milli gelirin 

artışına, toplumsal refahın artmasına katkısı olmayacak yatırımları talep etmemelerini sağlamak 

büyük önem taşımaktadır. 

  Sonuç olarak, Seçmenlerin fayda maksimizasyonu, siyasal partilerin ise oy maksimizasyonu 

peşinde koşmadan toplumda en çok ihtiyaç duyulan hizmetlere en uygun ölçüde ve en uygun 

maliyetle sahip olunması bakımından kamu harcamaları israf edilmeden etkin kullanılmalı, 

bilinçsiz vatandaş memnun olacak düşüncesiyle örneğin, 200 yatak sayısının yeterli olduğu bir 

kente 500 yataklı hastane, 20 bin seyirci kapasitesinin yeterli olduğu bir kente 50 bin seyirci 

kapasiteli stadyum, günde 10 uçak seferinin yapıldığı bir kente 100 uçak seferinin 

yapılabileceği büyüklükte havaalanı yapılması gibi kamu kaynaklarının israf edilmesine neden 

olacak harcamaların yapılmasına engel olunmalıdır.  
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  Politikacıların büyük kamu harcamaları yaparak bu kentlerden daha fazla oy almaya 

çalışmaları, seçmenlerin ise ilimize çok büyük yatırımlar yapılıyor düşüncesiyle memnuniyet 

duymalarına karşın ölçüsüzce yapılan bu kamu harcamalarının kamu bütçesinin açık vermesine 

neden olacağını, bunun da devletin para basma, borçlanma ve enflasyon gibi sorunlarla karşı 

karşıya kalmasına neden olacağının bilinmesi gerekir.  

  Devletin artan kamu giderlerini karşılayabilmek için borçlanmak zorunda kalması ve vatandaşın 

borç yükünün artması borç aldanması, vatandaşların gereksiz kamu harcamalarının yapılması 

beklentisinin ülkede emisyon, enflasyon gibi sorunlara yol açacağının farkında olmayışları mali 

aldanma, etkin olmayan kamu harcamalarını finanse etmek için vatandaşların daha fazla vergi 

ödemek zorunda kalmaları ise vergi aldanması olmaktadır. 
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ÖZET 

Berkî ailesi Küfe asıllı olup Şiîliğiyle tanınmıştır. İlim ve edebiyatla iştigal eden bu ailenin en 

fazla öne çıkan ismi Ahmed b. Muhammed b. Hâlid el-Berkî’dir. 3./9. asırda yaşayan Berkî, 

Kum şehrinin köylerinden Berk Rûz’da doğmuş ve büyümüş olsa da hayatının bir kısmını 

Bağdat ve Sâmerrâ’da geçirmiştir. Şîa imamlarından Muhammed el-Cevvâd (ö. 220/835), Ali 

el-Hâdî (ö. 254/868) ve Hasan el-Askerî’nin (ö. 260/874) seçkin ashabı arasında yer almış, 

mezkûr imamların rivayetlerini Şîa’ya aktarma hususunda aktif bir rol üstlenmiştir. 

Üretken bir yazar olan Berkî’nin eserlerinden yalnızca iki tanesi günümüze ulaşmıştır. 

Bunlardan birincisi, en önemli eseri olan el-Mehâsin’dir. Çok sayıda bâbdan oluşan bu eser 

fıkıh, hikem, âdâb, tevhit gibi usul ve fürua ilişkin konuları içermektedir. Berkî’nin günümüze 

ulaşan ikinci eseri, İmâmiyye’nin beş temel ricâl kitabından biri sayılan Kitâbü’r-Ricâl’dir. 

Berkî’nin görüşleri el-Mehâsin vasıtasıyla bilinmektedir. Bu eser dikkate alındığında Berkî’nin 

rivayet merkezli din anlayışını benimsediği anlaşılmaktadır. Ona göre iman İslam’dan daha 

özel bir anlam taşır. Tevhit, iki sınır olan ta‘tîl ile teşbihin arasındadır. Allah’ın isim ve sıfatları 

ancak naslarla bilinir. Allah, karanlık içermeyen nur, yalan içermeyen doğruluk, cehâlet 

içermeyen ilim ve ölüm içermeyen hayattır. O, bugün de böyledir, ebediyen de öyle kalacaktır. 

Kullar Elest Bezmi’nde Allah’ı müşahede etmişler, fakat Allah bu müşahedeyi zihinlerinden 

silip ikrarlarını göğüslerinde sabit kılmıştır. Böyle olmasaydı hiç kimse Allah’ı tanıyamazdı. 

Ehlibeyt’i sevip düşmanlarından teberri edenler ahirette Allah’a bir engel olmaksızın 

bakacaklardır. Kâinatta ancak Allah’ın istediği bir şey gerçekleşebilir. Ancak Allah’ın her 

istediği ve dilediği şeyi sevdiği ya da o şeyden razı olduğu söylenemez. Bedâ, yani Allah’ın 

kesinleştirmediği bir hükmü dilerse sabit tutup dilerse silmesi haktır. Hayrı ve şerri yaratan 

Allah’tır. Allah, kullarına takatlerinden fazlasını yüklemekten yücedir. Hidayetin bir kısmı 

geneldir, ancak hususî hidayet, seçilmiş kullara bahşedilen ilâhî bir lütuftur. Allah vaadinden 

dönmez, ancak dilerse tehdidini (vaîd) geri çekebilir. Şefaat haktır. Yeryüzü, helali ve haramı 

açıklayacak bir âlimden/hüccetten eksik kalmaz. Dinin 10’da 9’unu takiyye oluşturur. 

Takiyyesi olmayanın dini yoktur. 

Berkî’nin görüşleri, erken dönem İmâmiyye öğretisine ışık tutmaktadır. Bu görüşler, 

İmâmiyye’nin erken dönemde rivayet merkezli bir metodu izlediğini ve Mutezilî etkiye kapalı 

olduğunu göstermektedir. Yine bu görüşler, söz konusu dönemde İmâmiyye’yi Mutezile’den 

ayıran en önemli konuların Allah’ın rüyeti, nuraniyeti ve iradesi, kaza-kader, bedâ, hayır-şer, 

hidayet, imamet, vaîd, şefaat, takiyye ve İslam-iman ayırımı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İmâmiyye, İsnâaşeriyye, Ahmed b. Muhammed el-Berkî. 

 

ABSTRACT 

The members of the Barqî family are known for their Shi‘ism and they are of Kufan origin. The 

most prominent name of this family, which was well versed in religious sciences and Arabic 

literature, was Aḥmad b. Muḥammad b. Khâlid al-Barqî (d. 3rd/9th century). Al-Barqî was born 
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and grew up in Barq Rûz, one of the villages of the city of Qum, but spent an important part of 

his life in Baghdad and Samarra. He was among the distinguished companions of the Shi‘î 

imams Muḥammad al-Jawwâd (d. 220/835), ‘Alî al-Hâdî (d. 254/868) and al-Ḥasan al-‘Askarî 

(d. 260/874), and took an active role in transmitting the narrations of these imams. 

Although al-Barqî was a prolific writer, only two of works have survived. The first of these is 

al-Maḥâsin, which is his most important work. The work consists of chapters that include topics 

of fiqh, wise sayings, courtly manners, and unity of God. His second extant work is Kitâb al-

Rijâl, which is considered one of the most important biographical sources of the Imâmiyya. 

Al-Barqî’s theological views are mainly known through al-Maḥâsin. Accordingly, al-Barqî 

followed a tradition-centered understanding of religion. According to him, faith (imân) is more 

meaningful than a nominal submission to Allah (islâm). Tawḥîd is between the two opposites 

of ta‘ṭîl and tashbîh. The names and attributes of God can only be known through textual 

sources (naṣṣ). God is light without darkness, truth without falsity, knowledge without 

ignorance, and life without death. All these attributes are eternal. The humankind testified to 

God’s divinity at the day of the bazm-i alast. God erased this vision from their minds but their 

testimony still remains in their hearts. Otherwise, it would have been impossible for God’s 

servants to know Him. Those who love Ahl al-Bayt will have a vision of God without hindrance 

in the hereafter. Only what God wishes can happen in the universe. However, God is not always 

pleased with whatever He wishes. God can fix a badâ’, that is, a decree that He has not 

concluded. But, He can change His decree if he wishes. It is God who creates good and evil; 

and God does not burden His servants with things greater than their capacity. God does not 

break His promise (wa‘d), but He can withdraw his threat (wa‘îd) if He wishes. And the world 

will not remain short of scholars (hujja) who explicates to God’s servants the permissible and 

the forbidden. Dissimulation (taqiyya) constitutes %90 of one’s religion, thus, he who has no 

taqiyya has no religion. 

Al-Barqî’s views shed light on the early phase of Imâmiyya’s teachings. These views show that 

Imâmiyya followed a tradition-centered method in the early period and was closed to Mu‘tazilî 

influence. Again, these views reveal that the most important issues that distinguish Imâmiyya 

from Mu‘tazilî in the formative period are the vision of Allah, His light and will, predestination, 

badâ’, good and evil, guidance, imamate, promise, intercession, taqiyya and Islam-faith 

distinction. 

Keywords: Imâmiyya, Twelver Shi‘ism, Aḥmad b. Muḥammad al-Barqî. 

 

GİRİŞ 

Şîa tarihinde Küfe asıllı ailelerin önemli bir yeri vardır. Bunların en önemlileri arasında A‘yen, 

Furât, Derrâc ve Berkî ailelerini saymak mümkündür. Bunlardan Berkî ailesinin en meşhur 

ismi, Ebû Cafer künyesini taşıyan Ahmed b. Muhammed b. Hâlid b. Abdurrahman b. 

Muhammed b. Ali’dir. Onun üçüncü dedesi Muhammed b. Ali, Zeyd b. Ali’nin (ö. 122/740) 

Emevîlere başkaldırısından sonra Irak Valisi Yusuf b. Ömer es-Sekafî (ö. 127/744) tarafından 

tutuklanmış, ardından öldürülmüştür. Bu hâdiseden sonra oğlu Abdurrahman, küçük yaştaki 

çocuğu Hâlid ile birlikte Kum şehrinde bir köy olan Berk Rûz’a hicret etmiştir.1 Çalışmamızın 

1 Ahmed b. Ali en-Necâşî, Ricâlü’n-Necâşî, thk. Musa ez-Zencânî (Kum: Müessesetü’n-Neşri’l-İslâmî, 

1418/1998), 76; Muhammed b. Hasan et-Tûsî, el-Fihrist, thk. Cevâd el-Kayyûmî (Kum: Müessesetü Neşri’l-

Fekâha, 1422/2001), 62; Muhammed Bâkır el-Hânsârî, Ravzâtü’l-cennât (Tahran: Mektebetü İsmailiyan, 

1390/1970), 1/39; Abdullah el-Mâmekânî, Tenkîhü’l-mekâl fî ‘ilmi’r-ricâl, thk. Muhyiddin el-Mâmekânî (Kum: 

Müessesetü Âlilbeyt li İhyâi’t-Turâs, 1424/2003), 7/274; Abbas el-Kummî, el-Künâ ve’l-elkâb (Kum: 
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konusunu teşkil eden Ahmed b. Muhammed, işte bu Hâlid’in torunu olup doğduğu köye 

nispetle Berkî diye anılmaktadır. 

Bu bildirinin amacı, İmâmiyye’nin erken dönem âlimleri arasında önemli bir sima olan 

Berkî’nin hayatı, eserleri ve görüşlerini ortaya koymak, bu suretle söz konusu ekolün erken 

dönemdeki din anlayışı ve itikadî görüşlerine ışık tutmaktır. Bildiride İslâm Mezhepleri 

Tarihi’nin yöntem ve teknikleri uygulanmaya çalışılmış, akademik dil ve üslup kullanmaya 

özen gösterilmiştir. 

 

1. HAYATI 

3./9. asrın başlarında doğduğu tahmin edilen Berkî, babası gibi Şîa imamlarının güvenine 

mazhar olmuş bir isimdir. Nitekim babası, Şîa imamlarından Musa el-Kâzım (ö. 183/799), Ali 

er-Rızâ (ö. 203/818) ve Muhammed el-Cevvâd’ın;2 kendisi ise el-Cevvâd’ın yanı sıra Ali el-

Hâdî’nin ashabı arasında yer almıştır.3 Hasîbî (ö. 346/957) onu aynı zamanda Hasan el-

Askerî’nin ashabı arasında göstermiştir. Zira Hasîbî’ye göre Berkî, Ali el-Hâdî ve Hasan el-

Askerî’ye Sâmerrâ’da komşuluk eden seçkin Şiîlerden biridir.4 Buradan hareketle Berkî’nin Şîa 

imamları nezdinde önemli bir konuma sahip olduğu ve hayatının bir kısmını Bağdat ve 

Sâmerrâ’da geçirdiği anlaşılmaktadır. 

Berkî ilk bilgilerini muhtemelen babasıyla amcaları Ebû Ali Hasan b. Hâlid ve Ebu’l-Kâsım 

Fadl b. Hâlid’den5 tahsil etmiş, daha sonra Şîa imamları el-Cevvâd, el-Hâdî ve el-Askerî’den 

faydalanmıştır. Ayrıca Ahmed b. Muhammed b. Ebû Nasr el-Bizantî, Abdurrahman b. Ebû 

Necrân, Hasan b. Ali b. Faddâl, Hasan b. Ali b. Yaktîn, Hasan b. Mahbûb, İsmail b. Mihrân, 

Hasan b. Ali el-Veşşâ’, Hüseyn b. Saîd el-Ahvâzî, Yahya b. İbrahim b. Ebu’l-Bilâd ve Ali b. 

el-Hakem gibi isimlerden hadis nakletmiştir. Kendisinden hadis nakledenlerden bazıları ise 

şunlardır: Sa‘d b. Abdullah el-Eşarî, Muhammed b. Hasan es-Saffâr, Muhammed b. Ahmed b. 

Yahya, Ali b. İbrahim, Ali b. Hüseyn es-Sa‘dâbâdî, Hasan b. Metîl ed-Dekkâk, torunu Ahmed 

b. Abdullah el-Berkî, Muhammed b. Ali b. Mahbûb, Abdullah b. Cafer el-Himyerî.6 Bu isimlere 

ilaveten damadı Muhammed b. Ebu’l-Kâsım el-Kummî ile torunu Ali b. Muhammed b. Ebu’l-

Kâsım el-Kummî kendisinden istifade etmişlerdir.7 Arap dili ve edebiyatında da engin bilgiye 

sahip olan Berkî, bu alanda Sâhib b. Abbâd’ın (ö. 385/995) iki meşhur hocası Ebü’l-Hüseyn 

Ahmed b. Fâris ve Ebu’l-Fadl Abbas b. Muhammed en-Nahvî’ye hocalık yapmıştır.8 

İmâmiyye’nin önde gelen muhaddisleri arasında yer alan Berkî, İmâmî ricâl âlimleri tarafından 

güvenilir bir ravi olarak kabul edilmiştir. Bu âlimlerden bazıları her ne kadar Berkî’yi itimat 

edilmeyen zayıf kimselerden rivayette bulunduğu ve mürsel hadislere itibar ettiği için 

Müessesetü’n-Neşri’l-İslâmî, 1425/2004), 2/78; Muhsin Emîn el-Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a (Beyrut: Dârü’t-Ta‘âruf, 

1403/1983), 3/105. 
2 Ahmed b. Muhammed b. Hâlid el-Berkî, Kitâbü’r-Ricâl, thk. Kâzım el-Mûsevî (Tahran: Tahran Üniversitesi 

Yayınları, 1383/1963), 50, 54, 55; Muhammed b. Hasan et-Tûsî, Ricâlü’t-Tûsî, thk. Cevâd el-Kayyûmî (Kum: 

Müessesetü’n-Neşri’l-İslâmî, 1430/2009), 343, 363, 377. 
3 Berkî, er-Ricâl, 57, 59; Tûsî, er-Ricâl, 373, 383. 
4 Hüseyn b. Hamdân el-Hasîbî, el-Hidâyetü’l-kübrâ, thk. Mustafa Subhî el-Hıdır (Beyrut: Şeriketü’l-A‘lamî li’l-

Matbû‘ât, 1427/2007), 415. 
5 Necâşî, er-Ricâl, 335. 
6 Ahmed b. Abdullah el-Berkî, Ricâlü’l-Berkî, thk. Haydar Muhammed el-Bağdâdî (Kum: Müessesetü’l-İmâm es-

Sâdık, 1433/2012), 13. 
7 Ahmed b. Muhammed b. Hâlid el-Berkî, el-Mehâsin, thk. Mehdî er-Recâî (Kum: el-Mecma‘u’l-‘Âlemî li 

Ehlilbeyt, 1413/1993), 1/11. 
8 Hânsârî, Ravzâtü’l-cennât, 1/45. 
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eleştirmişlerse de eleştirdikleri bu hususu fazla önemsememişlerdir.9 Mâmekânî (ö. 1933) 

eleştirilen noktanın muhaddislerden ve müçtehit usûlîlerden bir grubun metodu olduğunu, bu 

konuda ihtilaf bulunduğunu, dolayısıyla her ihtilaflı meselede olduğu gibi bu meselede de 

eleştiri gerekmediğini bildirmiştir.10 Berkî, muhtemelen eleştirildiği bu nokta yüzünden Kum 

âlimlerinin reisi Ahmed b. Muhammed b. İsa el-Eşarî tarafından Kum’dan ihraç edilmiştir. 

Ancak İbn İsa el-Eşarî, yaptığından pişmanlık duymuş, Berkî’nin Kum’a dönmesini sağlamış 

ve ondan özür dilemiştir.11 Hatta Allâme Hillî’nin (ö. 726/1325-1326) İbnü’l-Gadâirî’den (ö. 

411/1020) rivayetine göre Berkî öldüğünde cenazesinin arkasında yalınayak ve başı açık halde 

yürümüş, böylelikle ona yönelttiği ithamdan beri olduğunu göstermeye çalışmıştır.12 

Berkî’nin öldüğü yıl, torunu Ali b. Muhammed tarafından 280/893, Ahmed b. Hüseyn 

tarafından ise 274/887 olarak belirtmiştir.13 

 

2. ESERLERİ 

Oldukça üretken bir yazar olan Berkî’nin en meşhur eseri, büyük bir mecmua mesabesindeki 

el-Mehâsin’dir. Necâşî (ö. 450/1058) bu eserin cüzlerinde ekleme ve çıkarmalar yapıldığını 

söyledikten sonra 94 cüzünün isimlerini vermiştir.14 Şeyh Tûsî (ö. 460/1067) eserdeki cüzlerin 

sayısındaki ihtilafa değindikten sonra 99 cüzün adlarını sıralamıştır.15 İbn Şehrâşûb (ö. 

588/1192) ise 96 cüzün isimlerini zikretmiştir.16 Muhsin Emîn’e (ö. 1372/1952) göre 100’den 

fazla bâbdan oluşan eser; fıkıh, hikem, âdâb ve tevhit gibi usul ve fürua ilişkin konuları 

içermektedir.17 el-Mehâsin’den günümüze ulaşan bölümler iki cilt halinde Celâleddin el-

Hüseynî (Tahran 1370/1950), Muhammed Sâdık Bahrüddîn (Necef 1384/1964) ve son olarak 

Mehdî er-Recâî (Kum 1413/1993) tarafından neşredilmiştir. Berkî’ye nisbet edilen kitaplardan 

bazılarının müstakil eserler olmayıp el-Mehâsin’in bölümleri olması muhtemeldir.18 el-

Mehâsin İmâmiyye’nin dört muteber hadis kitabına kaynaklık etmiş çok önemli bir eserdir. Zira 

Küleynî (ö. 329/941) el-Kâfî’de, İbn Bâbeveyh el-Kummî (ö. 381/991) Men lâ yahduruhu’l-

fakîh’te, Şeyh Tûsî ise Tehzîbü’l-ahkâm ve el-İstibsâr’da Berkî’den aktarılan yüzlerce rivayete 

yer vermiştir. Kummî, el-Mehâsin’in bâblarından ilham alarak ‘İlelü’ş-şerâi‘, Me‘âni’l-ahbâr, 

et-Tevhîd, Sevâbü’l-a‘mâl, ‘İkâbü’l-a‘mâl, el-Hisâl gibi eserlerini yazmıştır.19 

Berkî’nin bir diğer önemli eseri, İmâmiyye’nin beş temel ricâl kitabından biri sayılan Kitâbü’r-

Ricâl’dir. Eserde öncelikle Hz. Paygamber’in ve sırasıyla 11 Şîa imamının ashabı 

zikredilmiştir.20 Eserin sonunda ise Hz. Peygamber’den ve Şîa imamlarından hadis nakleden 

9 Necâşî, er-Ricâl, 76; Tûsî, el-Fihrist, 62; Hasan b. Yusuf b. el-Mutahhar el-Hillî, Hulâsatu’l-akvâl fî ma‘rifeti’r-

ricâl, thk. Cevâd el-Kayyûmî (Kum: Müessesetü Neşri’l-Fekâha, 1431/2010), 63; Hasan b. Ali İbn Davud el-Hillî, 

Kitâbü’r-Ricâl, thk. Kâzım el-Mûsevî (Tahran: Tahran Üniversitesi Yayınları, 1383/1963), 40; Hânsârî, Ravzâtü’l-

cennât, 1/44-45. 
10 Abdullah el-Mâmekânî, Tenkîhü’l-mekâl fî ‘ilmi’r-ricâl, thk. Muhyiddin el-Mâmekânî (Kum: Müessesetü 

Âlilbeyt li İhyâi’t-Turâs, 1424/2003), 7/281. 
11 Ahmed b. Hüseyn İbnü’l-Gadâirî, er-Ricâl, thk. Muhammed Rıza el-Hüseynî el-Celâlî (Kum: Dârü’l-Hadîs, 

1422/2001), 39. 
12 Hillî, er-Ricâl, 63. 
13 Necâşî, er-Ricâl, 77. 
14 Necâşî, er-Ricâl, 76-77. 
15 Tûsî, el-Fihrist, 62-64. 
16 Muhammed b. Ali b. Şehrâşûb, Me‘âlimü’l-‘ulemâ, thk. Abbas İkbal (Tahran: Matba‘atü Ferdîn, 1353/1934), 

9-10. 
17 Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a, 3/106. 
18 Orhan Çeker, “Berkî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 5/509. 
19 Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a, 3/106. 
20 Berkî, er-Ricâl, 1-61. 
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kadın ravilerin isimlerine,21 Ebû Bekir b. Ebû Kuhâfe’nin hilafetine karşı çıkan 12 sahabiye ve 

bu sadette söyledikleri sözlere22 yer verilmiştir. Kitâbü’r-Ricâl, Kâzım el-Mûsevî tarafından 

1963 yılında Tahran Üniversitesi yayınları arasında neşredilmiştir. Çağdaş İmâmî âlimlerden 

Subhânî, bazı gerekçeler göstererek eserin Berkî’ye değil, torunu Ahmed b. Abdullah’a ait 

olduğunu savunmuş ve onun adıyla yayımlanmasına önayak olmuştur.23 

İbnü’n-Nedîm (ö. 385/995 [?]), Berkî’nin eserleri arasında Kitâbü’l-İhticâc, Kitâbü’s-Sefer24 

ve Kitâbü’l-Büldân’ı saymış, ancak el-Mehâsin’i yanlışlıkla babası Muhammed b. Hâlid’e 

nisbet etmiştir.25 İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1449) ise “Râfizîlerin büyüklerindendir” 

şeklinde tanıttığı Berkî’nin çok sayıda edebî eseri bulunduğunu söyledikten sonra sadece 

İhtilâfu’l-hadîs ve el-‘İyâfe ve’l-kıyâfe’yi anmıştır.26 Hâlbuki bu ikisinin müstakil eserler değil, 

el-Mehâsin’in iki ayrı bölümü oldukları bilinmektedir. 

 

3. GÖRÜŞLERİ 

Berkî’nin görüşlerine el-Mehâsin vasıtasıyla vâkıf olmak mümkündür. Bu eserden anlaşıldığı 

kadarıyla Berkî, çağdaşı olan İmâmiyye âlimlerinin çoğu gibi rivayet merkezli din anlayışını 

benimsemiştir. Ona göre insanlar Allah öğretmediği sürece dinî hükümleri bilemezler.27 

Allah’ın kullar üzerindeki hakkı, bildiklerini söylemeleri, bilmedikleri hususlarda ise 

susmalarıdır.28 İnsanları helak eden iki şey vardır: Kendi görüşlerinden bir şeye inanmak ve 

bilgi sahibi olmadan insanlara fetva vermek.29 Nebî’nin nefsinde gizlediği, tüm müctehitlerin 

ictihadından üstündür.30 Şüphe durumunda tevakkuf etmek, helak uçurumundan atlamaktan 

yeğdir.31 Sünnet kıyasa tabi tutulursa din yok olur.32 İman İslam’ı kapsar, fakat İslam imanı 

kapsamaz.33 “Allah mevcuttur” demekle O’nu iki sınırdan yani ta‘tîl ve teşbihten tenzih etmiş 

oluruz.34 Allah vasıflandırılmaktan yücedir.35 İlâhî sıfatlar konusunda Kur’ân’ın verdiği 

bilgilerin dışına çıkılmamalıdır.36 Allah’ın Arş’a istivası, irili ufaklı her şey üzerinde hâkimiyet 

kurmasıdır.37 Allah’ın vechi, O’na giden yoldur.38 Allah duyu organlarımızla algılanamaz, 

hiçbir şeyle kıyaslanamaz, mekânla sınırlandırılamaz.39 Kullarını yaratmasından önce O’ndan 

başka hiçbir şey yoktu. O, karanlık içermeyen nur, yalan içermeyen doğruluk (sıdk), cehâlet 

içermeyen ilim ve ölüm içermeyen hayattır. O, bugün de böyledir, ebediyen de öyle 

kalacaktır.40 Kullar Elest Bezmi’nde Allah’ı müşahede etmişler, fakat Allah bu müşahedeyi 

21 Berkî, er-Ricâl, 61-62. 
22 Berkî, er-Ricâl, 63-66. 
23 Subhânî’nin öne sürdüğü gerekçeler hakkında bk. Cafer Subhânî, “Kelimetü’l-Müşrif”, Ricâlü’l-Berkî (thk. 

Haydar Muhammed el-Bağdâdî), 14-15.  
24 Kitâbü’s-Sefer müstakil bir eser olmayıp el-Mehâsin’in bölümlerinden biridir. bk. Berkî, el-Mehâsin, 2/73-132. 
25 Muhammed b. İshak İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, thk. Rıza Teceddüd (Tahran: y.y., 1391/1971), 277. 
26 Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Lisânü’l-mîzân, thk. Abdülfettâh Ebû Gudde (Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’l-

İslâmiyye, 1423/2002), 1/601. 
27 Berkî, el-Mehâsin, 1/317. 
28 Berkî, el-Mehâsin, 1/324. 
29 Berkî, el-Mehâsin, 1/325. 
30 Berkî, el-Mehâsin, 1/309. 
31 Berkî, el-Mehâsin, 1/340. 
32 Berkî, el-Mehâsin, 1/339. 
33 Berkî, el-Mehâsin, 1/444. 
34 Berkî, el-Mehâsin, 1/374-375. 
35 Berkî, el-Mehâsin, 1/376. 
36 Berkî, el-Mehâsin, 1/372. 
37 Berkî, el-Mehâsin, 1/372. 
38 Berkî, el-Mehâsin, 1/344-345. 
39 Berkî, el-Mehâsin, 1/373-374. 
40 Berkî, el-Mehâsin, 1/377. 
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zihinlerinden silip ikrarlarını göğüslerinde sabit kılmıştır. Böyle olmasaydı hiç kimse Allah’ı 

tanıyamazdı.41 Ehlibeyt’i sevip düşmanlarından teberri edenler ahirette Allah’a bir engel 

(hicâb) olmaksızın bakacaklardır.42 Kâinatta ancak Allah’ın istediği (şâe), dilediği (erâde), 

takdir ettiği (kaddere) ve kazâ noktasına getirdiği bir şey gerçekleşebilir.43 Allah’ın her istediği 

ve dilediği şeyi sevdiği ya da o şeyden razı olduğu söylenemez.44 Bedâ, yani Allah’ın 

kesinleştirmediği bir hükmü dilerse sabit tutup dilerse silmesi haktır.45 Hayrı ve şerri yaratan 

Allah’tır. Hayır ve şerrin tamamı Allah’tandır.46 Allah, kullarına takatlerinden fazlasını 

yüklemekten yücedir.47 Hidayetin bir kısmı geneldir, ancak hususî hidayet, seçilmiş kullara 

bahşedilen ilâhî bir lütuftur.48 Allah vaadinden dönmez, ancak dilerse tehdidini (vaîd) geri 

çekebilir.49 Hz. Peygamber ümmetine, imamlar Şîa’ya, has Şiîler ailelerinin fertlerine, komşu 

komşuya, sıcak dost sıcak dosta şefaat edecektir. Ancak Ehlibeyt’e kin güden birine ne nebilerin 

ne de meleklerin şefaati asla dokunmayacaktır.50 Yeryüzü, helali ve haramı açıklayacak bir 

âlimden/hüccetten eksik kalmaz. Ancak istisna olarak kıyametten 40 gün önce hüccet 

yeryüzünden yükseltilecek, o andan sonra tövbe kapısı kapanacak ve yeni iman edenin imanı 

hiçbir işe yaramayacaktır. Hüccetin yokluğunda dünyada bulunanlar insanların en kötüleridir 

ve kıyamet onların üzerine kopacaktır.51 Dinin 10’da 9’unu takiyye oluşturur. Takiyyesi 

olmayanın dini yoktur.52 

 

SONUÇ 

Berkî, İmâmiyye tarihinin kırılma noktalarından birini teşkil eden küçük gaybet öncesinde ve 

sırasında yaşamış önemli bir ilmî-edebî şahsiyettir. Şîa imamlarından el-Cevvâd, el-Hâdî ve el-

Askerî’nin seçkin ashabı arasında yer almış ve onların hadislerinin Şiîlere aktarılmasında köprü 

görevi görmüştür. Üretken bir yazar olan Berkî’nin eserlerinden yalnızca el-Mehâsin’in 

yaklaşık üçte birlik kısmıyla Kitâbü’r-Ricâl’in günümüze ulaşmış olması büyük bir kayıptır. 

Berkî’nin görüşleri, erken dönem İmâmiyye öğretisinin aydınlatılması bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Bu görüşler esas alındığında İmâmiyye’nin erken dönemde rivayet merkezli bir 

metodu izlediği ve Mutezilî etkiye kapalı olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu dönemde 

İmâmiyye’yi Mutezile’den ayıran en önemli konuların Allah’ın rüyeti, nuraniyeti ve iradesi, 

kaza-kader, bedâ, hayır-şer, hidayet, imamet, vaîd, şefaat, takiyye ve İslam-iman ayırımı olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 
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ABSTRACT 

The current study aimed to investigate how Turkish policymakers make sense of the issues of 

desertification in Turkey. Understanding the perception of Turkish policymakers toward the 

issue of desertification and presenting that issue from a sociological perspective is important. 

To this end, this study used telephone interviews with 5 Turkish policymakers from the related 

Turkish ministries. This study also analysed published Turkish officials’ documents relating to 

the issue of desertification such as annual action plans, regulations, conference documents, and 

official reports alongside NGO and private sector documents. 

The results showed that with regards to actors combating the issue of desertification, Turkish 

policymakers are not only the actors who fight against desertification, but also a variety of 

actors including the public, universities, scientists, private sectors, NGOs, and international 

partners. The findings also showed that each cause of desertification has its adverse effects on 

the emergence of desertification and that its negative effects on the human and natural 

environment, technical reasons and socio-economic, administrative and legal reasons are 

considered more prominent than natural causes. The results show that; There is no full 

desertification area in Turkey, instead, areas that have begun to become desertification are seen. 

Land degradation is at the forefront of desertification in Turkey. Land degradation is accelerated 

as a result of human activities and contributes to the desertification process. It also showed that, 

possibly, formation and development that accelerated desertification accelerated its 

development, and its development negatively affected society economically, socially, 

politically and physically. 

The results suggested that understanding the issues of desertification in the context of sociology 

would be useful for some areas of sociology literature where desertification issues such as 

climate change, ecological and environmental problems are frequently applied. These results 

were also useful for policymakers and in providing scientific evidence for a better 

understanding of the problem of desertification and the role of relevant actors in addressing it. 

Keywords: Climate Change, Desertification, Environment Sociology, Policymakers 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Türk politika yapıcılarının Türkiye'deki çölleşme meselelerini nasıl 

anlamlandırdıklarını incelemeyi amaçlamaktadır. Türk siyasetçilerinin çölleşme konusuna 

yönelik algılarını anlamak ve bu konuyu sosyolojik bir perspektiften sunmak önemlidir. Bu 

amaçla, bu çalışmada ilgili Türk bakanlıklarından 5 Türk politika yapıcı ile telefon görüşmeleri 

yapılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda, yıllık eylem planları, yönetmelikler, konferans belgeleri 

ve resmi raporlar gibi çölleşme sorunuyla ilgili yayınlanmış Türk yetkililerin belgelerinin yanı 

sıra STK ve özel sektör belgelerini de analiz etti. 
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Sonuçlar, çölleşme sorunuyla mücadele eden aktörlerle ilgili olarak, Türk politika yapıcılarının 

yalnızca çölleşmeye karşı savaşan aktörler olmadığını, aynı zamanda kamu, üniversiteler, bilim 

adamları, özel sektörler, STK'lar ve uluslararası ortaklar da dahil olmak üzere çeşitli aktörler 

olduğunu gösterdi. Bulgular ayrıca, çölleşmenin her bir nedeninin çölleşmenin ortaya çıkması 

üzerinde kendi olumsuz etkilerine sahip olmasına ve insan ve doğal çevre üzerindeki olumsuz 

etkilerinin, teknik nedenlerin ve sosyo-ekonomik, idari ve yasal nedenlerin doğal nedenlere 

kıyasla daha belirgin olarak kabul edildiğini göstermiştir. Sonuçlar gösteriyor ki; Türkiye'de 

tam bir çölleşen alan bulunmamakta, bunun yerine çölleşmeye başlamış alanlar görülmektedir. 

Türkiye'de çölleşmenin ön saflarında arazi bozulması yer almaktadır. Arazi bozulması, insan 

faaliyetlerinin bir sonucu olarak hızlanır ve çölleşme sürecine katkıda bulunur. Ayrıca bulgular, 

toplumun çölleşmeyi hızlandıran oluşum ve büyüklüğü açısından etkilediğini ve çölleşmenin 

de toplumu ekonomik, sosyal, politik ve fiziksel olarak olumsuz etkilediğini göstermiştir. 

Sonuçlar, çölleşme konusunun sosyoloji bağlamında anlaşılmasının, iklim değişikliği, ekolojik 

ve çevresel sorunlar gibi çölleşme konusunun sıklıkla uygulandığı sosyoloji literatürünün bazı 

alanları için yararlı olacağını öne sürdü. Bu sonuçlar, çölleşme sorununun daha iyi anlaşılması 

ve ilgili aktörlerin bu konuyu ele almadaki rolünün daha iyi anlaşılması için bilimsel kanıt 

sağlama açısından ve politika yapıcılar açısından için de yararlıydı. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Çölleşme, Çevre Sosyolojisi, Politikayapıcılar. 

 

1. INTRODUCTION 

In the last two decades, there has been growing interest in environmental sociology, including 

desertification and its increasing effects on society. Carl and Lawrence (2012) point out that 

human life depends on environmental resources for quality of life but the most significant 

effects are from environment. According to them, social scientists play a significant role in 

investigating the effects that environmental risks have on society, such as climate change, 

global warming, desertification, erosion, drought, and land degradation.   

Holtz (2003) point out that desertification is a global problem, and in Europe it affects 40% of 

the land and 70% of dried land is affected by the impacts of desertification. Although there are 

a number of definitions of desertification, the United Nations (UN; 1994) define it as a type of 

land degradation that results in arid and semi-arid areas as a consequence of human activities 

and climate factors. This definition is widely accepted around the world because it serves to 

highlight the key aspects of the problem. Gbeckor-Kove (1989) explained that desertification 

is caused by most climate factors, which include drought or aridity, precipitation, high 

temperatures, and the level of wind speed. In particular, the effects of desertification are 

primarily experienced in African countries and in some parts of the Asian continent, largely 

due to the local climates, misuse of land, and other human behaviour. 

According to the UN’s Convention to Combat Desertification (UNCCD; 2011), desertification 

poses a significant threat to agriculture, livestock, nature, and human life, as it leads to poverty, 

a lack of water resources, poor food security, environmental migration, deforestation, and 

energy difficulties. In other words, in terms of physics, psychology, economics, and sociology, 

desertification directly affects human life, having a serious effect on life expectancy in African 

countries in particular. It has a negative effect on the increasing global population’s demands 

for food, water resources, forestry, fertile soil, health services, and quality life. All of these are 

the subject of academic interest for the social sciences and sociology, which focus on issues 

related to human life. Therefore, research surrounding desertification is of vital consequence.  

This research examined how policy makers make sense of the issues of desertification in 

Turkey, where such land degradation is increasingly becoming a serious problem. Despite this, 
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desertification is a new word for Turkish policymakers, and the problem therefore requires 

research in this context. Desertification is not simply a theoretical problem but, as mentioned, 

has a negative effect that can prominently be seen in Turkey. The climate is diverse in Turkey, 

with extreme differences in temperature among the regions (Turkes and Sumer, 2004), and this 

plays a large role in the creation of the problem (Cetin et al., 2007). Erosion, drought, land 

degradation, and desertification, which are the productions of climate change, appear frequently 

in Turkey. In the last decade, the issues arising from increasing desertification have become 

significant problems in the country. 

Furthermore, agricultural activities that are practised in Turkish regions such as Anatolia have 

a significant effect on increasing desertification (CEM, 2015). Whilst there is no complete 

desert area in Turkey at present, alarming pockets and periods of desertification are appearing 

as a result of erosion and land degradation (CEM, 2015). This should be considered a significant 

subject for Turkish policymakers, and therefore this research dealed with their understanding 

of the problem. 

The issues of desertification and climate change are the subject of a number of academic 

disciplines, including physics, politics, and the social sciences. In particular, however, 

environmental sociology has increased since the last quarter of the twentieth century, enabling 

environmental sociologists to focus on understanding the roles stakeholders play in climate 

change and other related issues (Nagel et al., 2008). According to Bell and Ashwood, 

“Environmental sociology is the study of community in the largest possible sense” (2015:2). 

Whilst dealing with issues of the environment, it is important to look at the impact on society. 

Bell and Ashwood (2015:3) described the distinction between environmental sociology and 

ecology and sociology, stating that ecology is “the study of natural communities”, sociology is 

“the study of human communities”, and environmental sociology is the unity of these human 

and natural communities.  

However, sociologists mostly deal with the effects and consequences of these issues after they 

have taken place, because it is only then that problems such as desertification or climate change 

resonate into the lives of humans, causing poverty, the fragmentation of families, reduced 

income, health problems, and economic crisis. Taken together, these problems are social, and 

therefore sociology and social science deal with environmental issues by primarily focusing on 

understanding how these issues are constructed. In other words, sociologists deal with how the 

issue of desertification is becoming a public and political concern because whilst these issues 

are ecological problems, desertification needs to be understood from a sociological perspective. 

Therefore, this research explores desertification as a social construction from the perspective of 

policymakers.  

1.1.  Understanding of Climate Change 

Climate change causes an ocean of other, specific problems, such as desertification, erosion, 

and drought. Therefore, an understanding of this issue facilitates a better understanding of this 

research question. Stehr (1997:165) rightly observes, “The notion of the climate as part of our 

‘environment’ places us in a peculiar relationship to climate”, because complex climate issues 

encircle our lives. Leiserowitz (2006) argued that, although well-informed climate 

policymakers, environmental scientists, and risk management experts produce information 

about the risk of climate change, they fail to fuel sufficient public concern about these types of 

risk. Stehr and Storch (1994) suggest that authorities and scientists have an important role to 

play in the social response to climate change. Indeed, the significance of climate change as a 

daily concern is not directly understood by the public who need help resolving this issue. A 

survey in the United Kingdom (BBC, 2004) found that the majority of people believed that 

altering their own conduct would have an effect on climate change in the nation. The majority 
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of British people want policymakers to develop regulations to restrict and guide them, yet 

decision makers think only about those actions for which they are directly responsible in 

relation to climate change (Darier and Schule, 1999). 

There are some organisations, which deals with the comprehension of climate change. Table 1 

illustrates that climate change is tackled significantly by these different private and 

governmental organisations, all of which have different roles to play.  

 

 

Table: 1 A Typology of Decision Makers Responding to Climate Change (Liverman and 

Raven, 2010:48). 

 

Today, social scientists focus on understanding and responding to climate change, and therefore 

they refer to four dimensions about human activities that lead to such change: 1) environmental 

change caused by human activities, 2) the obligations that drive human activities, 3) the 

influences of climate change on societies, and 4) who responds to these issue (NAS, 2008). 

Moreover, Stoutenborough et al. (2014) suggested that a better understanding of climate change 

is supported by scientists who produce technical knowledge for use by policymakers and the 

public. Therefore, if policy makers do not consider information about climate issues, then they 

cannot tackle this issue. Issues of climate change are constructed with strong ties to other actors 

(e.g., scientists, society). The need to understand climate change and its effects are significantly 

supported by political leaders via other institutions. That is, this idea relates to how 

policymakers make sense of this relevant issue, and by extension how other actors affect the 

understanding of this issue.   

1.2. Climate Change: A Public and Political Concern 

Climate change is becoming both public and political concern. Ungar (1992:485) argued, 

“Many environmental threats contain a strong [latent] dread factor […]; it must be evoked and 

transformed to foster a social scare”. It can be observed that environmental threats are not only 

associated with stakeholders’ concerns, but also have to be considered by the public. Ungar 

(1992:496) defined ‘social scare’ in all climatic conditions as something known to “unleash 
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surges of fears sufficient to foment accelerated demands in the political arena and to usually 

attain ‘celebrity’ status among social problems”. In addition, Leiserowitz (2005) claims that 

climate change is seen as a significant and dangerous climate problem by people because it 

causes an increase in contagious illnesses, poverty rates, and reduction in proportion of income. 

Dessai et al. (2004) defined interpretations of dangerous climate change as “based on 

psychological, social, moral, institutional and cultural processes”. Therefore, Berkes and Jolly 

(2002) rightly point out that these processes have a significant effect on the awareness of the 

societies and individuals regarding the dangers and important effects. Furthermore, Leiserowitz 

(2005) claimed that public thinking forces social, economic, and political action in the face of 

risk; for instance, public perception of risk affects public support and resistance to climate 

change (agreements, taxes, regulations, and subsidies). That is, climate change is becoming a 

public concern because of several activities and consequences, and society is therefore 

demanding more subsidies and opportunities from governments because of the impacts of 

climate change. Moreover, the social risk of climate change causes an increase in the awareness 

of society and scientists. The issues of climate change are addressed indirectly in the domain of 

public opinion. Rayner and Malone (1998) demonstrated clearly that technical knowledge about 

climate change is generated by scientists and communicated to the public via policymakers. In 

addition, Bäckstrand (2003:25) claims, “Scientists inform policy-makers and policy-makers 

turn to science for knowledge and technical assistance”. That is, scientists, policymakers, and 

society are the greatest actors in climate debates. Therefore, environmental and social problems 

are tackled by political leaders, scientists, and society. Therefore, these three actors make up 

the best team to fight climatic issues and impending environmental disaster.   

In addition to these three actors, NGOs and private sectors also endeavour to combat the 

negative effects of climate change. For example, Greenpeace (2016) is a voluntary social group 

that aims to protect the environment, and thus aims to combat climate change, air and 

environmental pollution, and deforestation in order to benefit human life. A specific Turkish 

example is Turkish Foundation for Combating Soil Erosion (TEMA), NGOs that protects 

forests and strives for better environment conditions. Furthermore, Vignola et al. (2009) assert 

that the private sector is able to assist scientists financially, enabling them to produce new 

knowledge about climate change. Private sectors economically support the combatting of 

climate change and benefit from the contribution of other actors. 

Pettenger (2007:2) approached the critical relationship between power and knowledge to attain 

a social understanding of how climate change was constructed. Haas (2004) points out that 

understanding climate change is dependent on the construction of knowledge. However, 

policymakers and academics disregard their relationship between power and knowledge 

structures (Pettenger, 2007:3). Pettenger (2007:7) distinguished that the actors of climate 

change appear in the UN’s Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) through 

state interactions, local politics, and the Conference of the Parties (COP) consultations, which 

make climate change easier to understand.  

1.3. The Ecosystem-Based Adaptation with Policymakers 

Perez et al. (2010:15-16) defined ecosystem-based adaptation (EBA) as “an approach that 

builds resilience and reduces the vulnerability of local communities to climate change [… and] 

integrates sustainable use of biodiversity and ecosystem services”. For Vignola et al. (2009), 

EBA involves three actors: policymakers, scientists, and society (including local communities, 

civil society, and the private sector). This approach is used by policymakers to deal with 

environmental issues, and as such they coordinate this approach and organise each actor, 

bringing all of them together to fight climate change. However, Vignola et al. (2009) 

highlighted critically that the stakeholders of EBA come together on environmental issues and 
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all actors are important for this approach. Furthermore, this approach is like as cogwheel: if one 

tooth breaks, this mechanism will collapse. Consequently, this approach makes it easier to 

understand climate change.   

Policymakers are thus not alone in dealing with desertification, but rather have strong ties with 

society and scientists (see Fig. 1). Therefore, researchers do not look just for the role of the 

policymakers, as society also play an important role combating against climate change.   

Figure 1 illustrates the link between policymakers, society and scientists by presenting how 

information is transformed from one another. 

 

 

Figure 1. Key messages to stakeholders related to EBA (Vignola et al., 2009:693) 

 

Vignola et al. (2009) summarised clearly that the role of this cycle is to encourage societal 

adaptation. According to them, scientists inform policymakers about the notion of climate 

change, and governments pass this knowledge on to society and go back to scientists. Huq et 

al. (2013) suggested that EBA is the perfect system for understanding climate change because 

it focuses three mechanisms on global climate issues. In other words, policymakers in particular 

can use this approach to meet with other actors.  

1.4.  The Role of Political Leaders on Climate Change Issues 

This section presents how policymakers construct issues of climate change as it is not actors. 

Bäckstrand (2003:25) suggests that policymakers need to be a consensus in “the triangular 

interaction between scientific experts, policy-makers and citizens”. It seems that climate change 

policies are adapted to different aspects such as science, public, and private institutions, 

especially by European governments. The UNFCCC (2016) presents the Kyoto Protocol, which 
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is an international agreement acknowledged in Kyoto, Japan on 11 December 1997. With this 

protocol, the majority of countries jointly deal with environmental issues resulting from climate 

change.  

According to Dupuis and Biesbroek (2013), the notion of the adaptation of climate change 

policies are: Activities and decisions taken by purposeful public and private actors at different 

administrative levels and in different sectors, which deals intentionally with climate change 

impacts, and whose outcomes attempt to substantially impact actor groups, sectors, or 

geographical areas that are vulnerable to climate change. (Dupuis and Biesbroek, 2013:1480) 

However, Locatelli et al. (2011) mentioned that scientists and policymakers play a significant 

role in climate change. 

1.5.  The Relationship between Policymakers and Scientists on Climate Change  

Policymakers and scientists need to work together on the issues of climate change. Brown et al. 

(2012:49) have suggested that “policy and decision-maker need to work with scientists to 

improve the understanding of processes, relationships and products in climate change science”, 

and therefore strong ties should exist between the two actors, as they benefit from one another. 

Pettricrew et al. (2004) asserted that scientists intelligibly and accurately debate the results of 

the policy documents, whilst Jones and Walsh (2008) point out that scientific data is used 

mostly by policymakers in their official documents encouraging policymakers to understand 

climate change. Stoutenborough et al. (2014:368) hypothesised that “climate scientists believe 

the public and policy makers do not understand the technical issues of global climate change”. 

That is, policymakers and the public do not technically make sense of the climate change. 

Therefore, Hilgartner (1990) presented a two-stage process: first, scientists improve knowledge, 

and second, their knowledge is made easier to understand in order to be disseminated to the 

public. 

On the other hand, Stoutenborough et al. (2014) assert that scientists keep away from the 

interaction of the policymakers because they do not rely on policymakers’ authority. Moreover, 

Boswell (2009) suggested that if scientists do not rely on policymakers, they do not apply their 

research. Therefore, scientists might be less likely to rely voluntarily on policymakers. 

However, climate scientists have a significant effect on policymakers’ views. Rosenberg et al. 

(2010) found that half of the climate scientists in their study agreed that climate scientists have 

a significant role in influencing the policy documents on global climate change. Scientists’ 

findings have to address real life problems such as climate change, and can be used as evidences 

by policymakers. 

Knaggård (2014:23) argued, “More and better knowledge is needed in order for policy-makers 

to make good decisions”. The reliability of the scientific evidence depends on the quality of 

their productions, which might be useful for policymakers. In addition, Knaggård (2014) 

suggested that scientific knowledge might transform political information and thus the scientists 

are knowledge brokers. Furthermore, Litfin (1994:4) states that knowledge brokers are the 

“intermediaries between the original researchers, or the producers of knowledge, and the 

policymakers who consume that knowledge”. This explains that scientific knowledge makes it 

easier for policymakers to understand climate change. Knaggård (2014) illustrated that 

policymakers select the work of reliable scientists when informing their decisions on how to 

manage climate change politically. Pettenger (2007) claims that scientists force an 

understanding of the issue, whereas policymakers obstruct it and attempt to reduce the effects 

of climate change. Reliable knowledge is used as evidence by policymakers against combating 

with climate change. Therefore, Vignola et al. (2009) suggested that scientists are responsible 

for ensuring a better understanding of climate change and tackling the issues.  
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Scheraga et al. (2003:247) asserted, “A better understanding of the quality and implications of 

scientific information leads to more informed decisions”. Haas (2004:573) argued that scientists 

might not agree with policymakers’ action plans, and therefore the scientists sometimes are 

dismissed whereas “parliamentarians seek to pursue the goals which they think the constituency 

that elected them want”. In this aspect, policymakers pay more attention to the practice of 

knowledge acquisition in their action plans for climate change. Haas (2004) argues that possible 

knowledge has a significant role on policy actions, and scientists’ technical knowledge is 

significantly used by policymakers.  

1.6. Desertification in Turkey 

Worldwide, the most apparent evidence of desertification is in Africa and parts of the Asian 

continent, with dry regions and hyper-arid deserts covering 1,959 million hectares of land in 

Africa alone, which equates to 66% of the entire continent and approximately a third of the 

global drylands (UNEP, 1992). Desertification can also be found in the Northern Mediterranean 

region, with the UNCCD (2016) addressing the issues in twelve such countries, including 

Turkey.  

Located between the continents of Europe and Asia, Turkey is situated to the north of the 

Mediterranean region, and occupies a strategically a significant position in the world. It has 

four distinct seasons per year, and as such has a diverse climate that leads to positive and 

negative effects on society. The main negative effects are desertification, arid and semi-arid 

areas, drought, erosion, and a depletion of underwater caused by a reduction in rainfall. Figure 

1 illustrates, some of the Turkish regions gradually shift from semi-arid to arid, particularly 

middle and south-east area and eventually desertification.  

Turkey witnesses a significant change in temperature between summer and winter, particularly 

in the Central Anatolia and South East of Turkey areas identified as at risk of desertification 

(Turkes and Sumer, 2004). Climatic factors cause land degradation, erosion, the loss of 

agricultural land, deforestation, and soil pollution, all of which have led to desertification in 

Turkey (Bayram and Ozturk, 2014: 298). In addition, CEM (2015) observed that more than half 

a million hectares (65%) of the total land area is arid and semi-arid, and that erosion occurs 

with high severity, severity, mid severity and low severity at 22%, 3%, 36%, 4%, and 20% 

respectively.  
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Figure 2. Map presents the risk of desertification in Turkey (CEM, 2015). 

 

According to the Turkish Ministry of Food, Agriculture and Livestock (2015), the majority of 

Turkey’s economy comes from agricultural products, and therefore climatic factors are vital to 

their economic success. The Turkish Ministry of Forestry and Water Affairs, The Turkish 

Ministry of Environment are rapidly attempting to deal with the issues of desertification. 

Furthermore, the General Directorate of Combatting Desertification and Erosion was 

established in 2011 in order to protect the soil, forest, and environment in Turkey (CEM, 2015). 

However, at present there is a lack of academic research on the issue of desertification from a 

sociological perspective. 

Therefore, this research emphasises policymakers’ understanding of the issues of desertification 

from a sociological point of view because the issues of climate change lead to social inequality 

(Bell and Ashwood, 2015). Therefore, political leaders need to understand this in order to 

prevent social inequality and societal problems. MEU (2013) asserted that raising the awareness 

of the public can lead to a decrease in the impacts of climate change, and improvements in the 

social construction of climate change encourage environmentally friendly policies and practices 

within the private sector, NGOs, universities, and society. 

Therefore, this research analysed policy documents and interview policymakers in order to 

learn how they understand the issues of desertification. By doing so, this study supported by 

the extant literature to acquire a general understanding of climate change and specifically 

approach the issue of desertification.  

 

2. RESEARCH METHODOLOGY 

In the present study, qualitative methods were used, as they provide useful information when 

attempting to understand human actions, values, and beliefs in contextual situations (Brayman, 

2012), which is relevant in the case of this research on policymakers’ understandings. They also 

help researchers to interpret the meaning of subjects’ behaviour about why they act in certain 
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ways, and thus are informative when analysing why policy decisions are made. Furthermore, 

Denscombe (2007) pointed out that qualitative research methods are useful to address complex 

social situations in terms of gathering rich and detailed data. Qualitative research is distinct 

from quantitative research in that it does not focus on numerical data, dealing instead with 

feelings, customs, and descriptions (Walliman, 2006). 

Two particular qualitative research methods were used in this research: document analysis and 

semi-structured interviews. In terms of the first method, Bowen (2009) asserts that document 

analysis may be used as an addition to other qualitative research methods. By evaluating 

evidences gathered through various research methods, one can comprehensively examine 

findings across different sets of data. By doing so, the researcher reduces possible biases that 

can occur in a study that is reliant upon a single method.  

In terms of the second method, Denscombe (2007) argued that interviews should be used when 

information is more complex and subtle. They can be useful at eliciting controversial 

information, where things change based on one’s views, feelings, and experiences.   

The above two methods enable the acquisition of detailed information from Turkish 

policymakers and their policy documents about the issues of desertification. Turkish 

policymakers are primary sources of information on how they understand the issue of 

desertification, whilst an analysis of policy documents, which are accessible and available 

online from the Turkish Ministry of Forestry, enables the researcher to evaluate and interpret 

official documents critically. They can also be used to approve or disprove interviews and 

facilitate robust and comprehensive information regarding desertification issues in Turkey. 

Therefore, the qualitative research is deemed to be the most suitable for the purposes of the 

present study. Moreover, as all policy documents are published on official sites and are 

definitely valid in Turkey. This study used both methods data analysing and interview with 

policy makers who are response in Turkish ministry of Food, Agriculture and Livestock, and 

the Ministry of Forestry and Water Affair.  

Participants was limited to five policymakers to ensure that the research data were not overly 

complex for the purposes of this study. The participants were Turkish policymakers, and the 

majority of them directly worked on issues of desertification. They were selected from the 

General Directorate of Combatting Desertification and Erosion, because this department was 

identified as relevant to this research. All of the participants are experts on desertification. 

However, participants were selected from different departments because this yields a better 

understanding of desertification.  

The researcher also conduct other interviews with members of Ministry of Food, Agriculture, 

and Livestock, because he also deals with issues of desertification, albeit indirectly. Therefore, 

another policymaker was chosen from this ministry, who was able to provide a different 

perspective on desertification.  

2.1. Data Analysis Process 

The policy documents were carefully read four times, using different techniques, in order to 

ensure they were thoroughly understood: 1) the documents were skimmed for gist, 2) common 

words and phrases used by policy makers were underlined, 3) the documents were coded into 

different sub-sections (actors, understanding, and communication of desertification with the 

public) which referred to the types of interview questions and literature, and 4) each coded 

document was analysed and composed. A similar process was used to analyse the interview 

data. Once the interviews had been transcribed, the transcripts were read four times to ensure 

thorough comprehension: 1) the transcripts were skimmed through for gist, 2) commonalities 

such as aspects and topics used by policy makers were determined, 3) the similarities and 
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differences between transcripts were underlined, with relevant information noted in the column, 

and 4) significant words and common phrases were highlighted. Afterwards, the transcripts 

were coded.  

Cohen et al. (2007:478) defined coding as “a word or abbreviation sufficiently close to that 

which it is describing for the researcher to see at a glance what it means”. As such, some 

significant codes that exactly referred to the interview questions were established, and served 

to divide the transcripts into three sections: actors combatting desertification, understanding 

desertification, and communication with the public. Each participant’s answer was cut and 

pasted under the related codes.  

 

3. FINDINGS 

3.1. Introduction 

This chapter will analyse the data obtained from both Turkish policy documents and interview 

with Turkish policy makers (PM) on the subject of desertification. In particular, General 

Directorate of Combating Desertification and Erosion (CEM)’s documents were analysed in 

this study. CEM is a main service unit in Ministry of Forestry in an attempt to understand and 

combat with desertification. Aims of the CEM are mainly categorised into three themes. First 

is to protect soil and improve natural resources, and to prepare plans for combating with 

desertification. Second is conduct research with universities in order to provide training, 

publication and advertisement activities. Third is to establish coordination and cooperation 

among related partners.  

In Turkey, CEM is only official institution, which directly deals with the issue of desertification. 

Therefore, analysing its documents is very fruitful in order to understand how Turkish policy 

makers make sense the issue of desertification. Hence, the present study mainly analysed 

CEM’s documents by considering its publications, action plans, reports and conducted activates 

which are all primary sources of CEM. In particular, the documents are analysed with criteria: 

(a) the extent to which the documents are original; (b) the extent to which the sources are 

relevant to the research question; (c) considering documents written in both Turkish and English 

languages.  

 This chapter is split into five subsections. The first addresses the reasons for desertification in 

Turkey, whilst the second subsection analyses the policymakers’ perspective on the issue. The 

third section explores the actors who are attempting to combat desertification, while the fourth 

section focuses on how the issue is communicated with the public. The final section concerns 

about Turkish policies and strategies on this issue.   

3.2.  The Reasons for Desertification in Turkey 

Research reports demonstrated that a variety of factors causes desertification including climatic, 

topographical, biological, chemical and physical factors (CEM, 2006). However, human 

activities, deforestation, drought, land degradation, natural causes, and erosion are amongst the 

most pertinent (Darkoh, 1998). Causes of the desertification in Turkey are classified into three 

main categories: 1) natural, 2) technical, and 3) socio-economic, administrative, and legal 

(CEM, 2006:23).  

Below, we critically analysed each causes by considering published Turkish policy documents 

and interviewed Turkish policy makers in respect to desertification.  
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3.2.1. The Natural Causes 

Turkish policy documents revealed that the topographic structure and geographical position of 

Turkey increases the number of cases of erosion. Policy documents also showed that the reasons 

of erosion, main reason of desertification, generally result from climatological factors such as 

differences in topography and climatic events in different regions of Turkey. For instance, 

annual rainfall in Rize, a city in the north of Turkey, is 2.269 mm, whereas annual rainfall in 

Igdir, a city in the east of Turkey, is 231 mm (CEM, 2013). This means that there are irregular 

rainfalls and huge differences between cities of Turkey. This is an obvious reason that causes 

erosion to be common in particular areas.   

Although erosion is a natural cause of desertification, external factors (e.g., human activities) 

increase the likelihood of erosion to happen (CEM, 2005; 2015). Since erosion is inversely 

interacted with human activities, it still maintains its importance among people in Tukey (CEM, 

2005; 2015).   

Examination of interview transcripts showed similar findings with official documents where 

one of the main reasons of desertification is natural causes seen as an erosion in Turkey. The 

transcripts also indicated that apart from human activities, erosion is caused by land 

degradation, which is stemmed from loss of productive soil and long period lacks of usual 

vegetation. For example, water and wind causes soil erosion, in return decrease a quality of 

chemical, physical and biological properties of land (CEM, 2005). The interview analysis also 

supported one of the reasons of erosion caused by human activities.  

These findings explained that natural causes alongside human activates and directly affect the 

likelihood of occurrence of desertification.  

3.2.2. Technical Causes 

Technical causes are another important factor that causes desertification in Turkey. Technical 

causes are causes, which are not natural, and only the products of human activities on the land. 

That is, it is human activities, which predominantly causes the issue of desertification rather 

than natural factors. However, technical causes of desertification differ from socio-economical, 

legal and administrative causes of desertification in terms of being relatively a kind of 

outcomes. Socio-economical, legal and administrative is causes that are directly created by lack 

of environmental protection, ignorance and errors in the policies of desertification leading some 

people to use the land for their benefits. Socio-economical, legal and administrative causes 

accelerate technical causes of desertification. In other words, lacks of socio-economical, legal 

and administrative opportunities prepare the grounds for technical causes. The overuse of land 

may stream from particular economic conditions or from inappropriate land laws. For example, 

if the government does not encourage and economically support agricultural people to use 

modern strategies and put them under the protection of related regulations, they would misuse 

the land by inappropriate technique, because lack of economic infrastructure cause people to be 

dependent to the agriculture land.   

Technical causes are not same as land overexploitation, rather it includes deforestation, stubble 

burning, soil pollution, industrial waste, a lack of ground water management, and misuse of 

land (CEM, 2006). Annual report of CEM (2013) showed that the 54 % of total forests is in the 

threat of erosion because there are many cases of illegal cutting, forest fires, picnic in 

unauthorized area of forest and lack of afforestation. Erosion is natural situation but the 

frequency of erosion is increased by human factors therefore, experts are trying to prevent this 

increase (CEM, 2005).  

Parallel to the official documents, some of the policy makers asserted that as technical causes, 

desertification is caused by mismanagement of land and misusing agriculture pesticide. A 
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decision-maker reported that mismanagement of farmers and keeping wrong agriculture policy 

has slightly significant negative effects on the happening of desertification. Similarly, another 

PM supports importance of technical reasons in causing desertification that misusing 

agriculture land and lack of plan in using of soil. For example, lands lose its productivity in the 

North of Turkey because of unplanned construction on the arable lands. The majority of policy 

makers believe that erosion and desertification can be minimized by forests because forests can 

completely prevent any erosion and desertification. Forests can also block speed of wind and 

increasing the level of soil productivity.  

These results suggested that human activities particularly misuse and mismanagement of the 

land accelerate occurrence of desertification compare to erosion, which is a natural process.  

3.2.3. Socio-Economic, Administrative, and Legal Causes 

Inadequate legislations, rural poverty, and a lack of knowledge about land management (CEM, 

2006) can be classified as socio-economic, administrative, and legal causes of desertification. 

CEM (2006) reported that loss of fertile land in the countryside causes rising unemployment in 

rural areas. Furthermore, the land degradation causes loss of income of agriculture people and 

this leads them to act unfavourably on agriculture. For example, they use wrong methods (e.g., 

extreme grazing) in using lands. This situation results in land degradation with erosion leading 

to desertification (CEM, 2015). According to CEM (2015) official report, illegal constructions 

were allowed in previous legislations. Legislations of desertification were also constantly 

changed resulting difficulties in combating of desertification and erosion. CEM (2015) also 

reported that there is a significant discrepancy between legislation of protection of agriculture 

lands and pastures, and zoning legislation therefore agriculture and pasture regions are open to 

reconstruction.  

Some policy makers agreed that because of lack of legislation in land protection, some business 

people were allowed to use forestland. Therefore, some protected forestland replaced with 

hotel, and tourism buildings. Losing forestland inevitably caused desertification, drought area, 

and rising erosion in Turkey. PM1 argued that industrialization is another factor that causes 

considerable amount of loss in forest area leading to deforestation because industrialization 

brings with waste of factory, and soil pollution. He maintained that there are conflicts between 

related ministries and private sectors where private sectors only consider their incomes, whereas 

government generally consider protecting natural green area. For example, mineral sectors 

damage green areas, forest and natural vegetation weakening soil against wind and water 

erosion. PM5 argued that people in agriculture do not think of productivity of land and causes 

of desertification, they only think of their income from land. Her assumption is consistent with 

official documents in which people increase likelihood of erosion (CEM, 2005).  

These findings suggested that agricultural people and some business people use the natural 

environment only for their benefits. Due to some legal gap within the desertification’s 

legislation, such people abuse these gaps for taking advantages of their income.      

Taken all together, among aforementioned causes of desertification, policy makers are 

generally in agreement that although there is natural causes of desertification, technical causes 

and socio-economic, administrative, and legal causes are the main factors resulting in 

desertification in Turkey. In terms of the technical causes of desertification, agricultural people 

misuse and mismanage agriculture land and pesticide. For example, when people cultivate the 

land, due to the lack of knowledge, they are using incorrect practices increasing likelihood of 

desertification. They do not implement protective agricultural methods in sloping agricultural 

lands, ploughing vertically along the slope, and cultivating on steppe and shallow lands, which 

are not appropriate for agriculture. That means they solely consider their benefits without 

considering negative impact of mismanagement of agriculture lands. This explanation of 
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desertification is superior to the natural causes and supported by scientific research. For 

example, in a study conducted by Gunes (2010) with 153 participants in two different city under 

the risk of desertification in Turkey, more than 85% of participants reported that incorrect 

cultivation and ploughing the land are the main reasons of destruction of the land structure 

raising desertification.  

With regard to natural causes, it is the fact that natural causes are a factor causing 

desertification. However, natural causes happen once with drastic negative impacts, while 

human activities are an ongoing process occurring many times both resulting in desertification 

and accelerating natural causes of this phenomenon (PM2).    

Socioeconomic, administrative and legal causes are also viewed as more prevalent than natural 

causes and considered as one of the principal causes of desertification. Interviewed scripts 

mainly indicated that due to legal gap and constantly changing legislations of desertification, 

some business and agricultural people use the land only for their benefits without considering 

its negative consequences. In particular, people’s activities play pivotal role both causing and 

increase the likelihood of desertification. For example, some people (e.g., business people) take 

advantages of legal gap of desertification without considering the importance of the ecosystem, 

plants, and habitats. They only consider their benefits by building hotels, residence, factories 

etc. on natural protected areas leading to desertification. Therefore, it is easy for them to destroy 

the land leading to deforestation.  

As can be seen that technical causes and socio-economic, administrative and legal causes are 

more prevalent explanations of desertification relative to natural causes in Turkey. 

3.3. Turkish Policymakers’ Perceptions of Desertification  

Analysing official documents and interview scripts revealed that there is a clear lack of 

understanding in the concept of desertification leading to have different perception of 

desertification among Turkish policy makers, public and private sectors. Related ministries try 

to protect green areas while private sectors and agriculture people use them for their benefits. 

Misperception of private sectors and agriculture people lead related ministries to take some 

precautions.   

In order for increasing awareness among people on the issue of desertification in Turkey, 

Turkish Ministry of Forestry initiated to collaborate with its national and international partners. 

This initiative attempt aims to link desertification with institutional, socio-economic and policy 

factors. By doing so, the issues of desertification would be well understood among actors as 

key factors of socio-economical, institutional, and political (CEM, 2015). In terms of socio-

economic factors, the issue of desertification cannot be viewed separately from human welfare 

since its direct effects on human wellbeing (e.g., security). In terms of institutional factors, 

because related ministries view the desertification as a vital issue in the present and future of 

Turkey, they collaborate with its both national and international partners. Besides, related 

ministries make policies in which government can act together with relevant actors (e.g., NGOs) 

in combating with the issues of desertification (CEM, 2015). Such attempts are not only 

increase awareness among actors but also provide useful ways in combating desertification. 

Furthermore, the UNCDD (2013:6) made a significant decision in its Conference of Parties 

(COP 11) by touching some points such as advocacy, awareness-raising, and education in order 

for having better understanding of desertification and promoting awareness among relevant 

actors (NGOs) via activities and programmes. Moreover, Turkish Ministry of Forestry modified 

and expended definition of desertification aiming to change perception of people from narrow 

perspectives to a wider. According to their definition, “desertification is not only seen in arid, 

and semiarid areas, but rather it can be seen everywhere in the world by affecting people in 

variety of ways” (CEM, 2015). 
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Analysing interview scripts provided consistent results policy documents regarding perception 

of desertification. PM1 touched the issues of desertification in terms of people welfare as 

pointed out by policy documents. According to PM1 and PM2, desertification poses a danger 

directly for food, energy, water resources and health. For example, ELD (2013) published 

annual report of sustainable land management that desertification leads to be threat in security 

of food, protection of natural resources and human well-being. More interestingly, one of the 

PM argued that one of the reasons of Arab Spring is land degradation and desertification leading 

to increasing the cost of the bread, rising level of income with poverty, migration and fighting 

against governments. Due to these negative effects on people, he believed that the issues of 

desertification are significantly associated with sociology. 

In terms of attempts aiming to increase awareness among actors, policy makers agreed that 

definition of desertification could be extended in order for both increasing awareness and 

possible solutions against desertification, because they believed that the concept of 

desertification is not well understood among people and people are unware of the importance 

of desertification because of lack of understanding of definition of desertification. According 

to PM2, desertification is understood by public as synonymous with the great Sahara Desert, or 

a vast expanse of sand dunes and cacti. That is not the case as “desertification is a process and 

the end of land degradation as well as the loss of soil productivity” (PM5). PM3 argued that the 

consequences of climate change have recently accelerated drought and desertification. Majority 

of PM pointed out that acting with relevant actors will definitely strengthen the understanding 

of the issues of desertification. Once it is well understood, early warning system can be 

developed and implemented on the land therefore the disaster of desertification can be 

prevented by early warning system (PM3). However, PM2 argued, “We gave exact statistic 

information about desertification in Turkey and identified the issues of desertification critically 

via this early warning system”. He maintained that all relevant developments are about 

combating of desertification but we need to spread and share the responsibility among the 

relevant actors (e.g., public) to act together and if policy makers can achieved this, then the 

sense of desertification exactly can be understood by relevant actors.  

Most of interviewed policy-makers emphasized importance of various actors on the combating 

of desertification. PM4 mentioned surprisingly that “Turkish responsible official 

establishments are not fighting this issue alone” therefore Turkish government is working with 

a variety of actors such as official establishments, NGOs, private sectors, universities, scientists 

and society. 

In short, analysis of interview and documents explain that Turkish policy makers perceive the 

issue of desertification from a very broad perspective in which they believe that everyone 

should take physical and financial responsibility to both understand the issue of desertification 

and to combat with this issue because they believe that the main reason of desertification is 

human and their activities, and this issue has serious negative impacts on everyone either 

explicitly or implicitly and the solution can only be achieved by collaborating with everyone 

on this issue. For example, in the case of drought year in Turkey, agricultural people take low 

amount of products form land, which in turn has negative impact on everyone’s financial well-

being since 44% of food production is produced from land in Turkey. Even this issue leads 

people to migrate from rural areas to urban areas in turn leading irregular urbanization, social 

problems and unemployment. Therefore, as Yegul (2014) noted that without involvement of 

everyone in the issue of desertification, it is impossible to deal with this problem by related 

ministries alone.  
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4. DISCUSSION of THIS RESEARCH 

The most prominent result from current study was that with regards to actors combating with 

the issue of desertification in Turkey, the analysis suggested that Turkish policymakers are not 

only the actor who fights against desertification, but also variety of actors including public, 

universities, scientists, private sectors, NGOs, and international partners due to negative 

impacts of desertification in different domain of human life and natural environment. 

Collaboration of related actors on that issue plays a pivotal role in both preventing and 

combating with the issue. Cooperating with diverse range of actors also can provide a better 

understanding of the issue among the actors and useful solutions for eliminating its detrimental 

effects on human welfare and land alongside holding many benefits. For example, working with 

private sectors and NGOs can reduce financial cost of government toward the desertification.  

Therefore, every actor should be more active on the combating the issue of desertification 

because if every actor does not make contributions on that issue, government or related 

ministries itself remains incapable on solving the issue of desertification. It is a natural and 

products of human phenomenon which beyond the government’s capacity per se to tackle. The 

current findings indicated that although each of the associated actors has its importance on the 

issue of desertification, conveying the issue to the public and its understanding by the public 

are superior over the other associated actors. Because, as current findings indicated that, public 

is both cause and effect of desertification. Therefore, considering the issue of desertification on 

the basis of public plays a significant role when the issue of desertification is taken into account. 

Particularly, public awareness through social media or social activities (e.g., painting 

exhibition) on the issue of desertification is an important way to address the issue.   

With regards to current results, explicit and implicit findings are available within the extant 

literature. In a study conducted by Islam (2008) indicated that public, particularly people in 

rural areas are not aware of the environmental issue, they hold very low understanding of the 

issue, accordingly public awareness should be increased amongst people because it is a very 

effective way to tackle with the environmental issue (Mikami, Takeshita, Nakada & Kawabata, 

1995). This can be achieved through NGOs, and formal and non-formal channels of education.  

These findings are also indirectly in accordance with Brown et al.’s (2012) findings where they 

suggested that desertification would be inclusively understood if policy makers act collectively 

with scientists and universities as they play a role to communicate scientific results to non-

scientists for their awareness. Working with relevant actors such as scientists, NGOs, private 

sectors, civil organizations on the issue of desertification is not only helpful in understanding 

that issue, but also useful economically, sociologically and scientifically because each actor has 

its own missions with slight difference in terms of being very effective in contributing various 

solutions for the issue of desertification. Therefore, policy makers should always work with 

them about the issues of desertification for better understanding, disseminating and solutions 

of this issue as Huq et al. (2013) pointed out the importance of interlink between society, policy 

makers and scientists in an attempt to better understanding of the issue.  

Furthermore, our findings showed similarities with Nisbet’s (2009) findings where Nisbet 

found that communication tools strengthen the link between policy makers and society by 

offering opportunity for policy makers to disseminate knowledge (e.g., about climate change) 

to the public through media. The result shows that public awareness is vital because 

desertification is partially a product of human activities. Therefore, raising public awareness on 

desertification and its causes are crucial. Likewise, The National Research Council (2010) also 

showed that society must learn the basic reasons underlying climate change and the relative 

issues, and be concerned about the climate, which can be achieved through public awareness.  
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Another predominant finding emerged from the current study was that natural causes, technical 

causes, and socio-economic, administrative, and legal causes were all considered as principal 

causes of desertification within the context of Turkey. However, even though each of the causes 

has its corresponding negative effects on the occurrence of desertification and its negative 

impacts on human and natural environment, technical causes, and socio-economic, 

administrative, and legal causes are considered to be more prominent compare to natural causes 

within the context of Turkey. This result suggested that human and human activities are more 

detrimental on the natural environment as opposed to naturally emerging events. Because 

naturally emerging events may have either huge or small impacts on natural environment at 

once or more than once for a short period of time, but human and human activities do not operate 

in such way rather it operates in a way that the negative impacts of human activities continue 

over time on the environment with the negative impact both effecting present and future 

environment. Therefore, it is necessary to reduce detrimental effects of human activities on the 

natural environment in order for preventing events, which are products of human activates. This 

undoubtedly raises the questions of to what extent desertification and other climate issue are 

understood amongst people.  

In the relevant literature, there are some evidences supporting our current results. For example, 

Özden, Dursun and Sevinç (2000) suggested that land degradation is a product of natural events, 

but its occurrence is increased by human activities such as deforestation, overgrazing, 

mismanagement of the land, industry and urbanization. In a similar way, Çetin, Karaca, 

Haktanır, and Yildiz (2007) reported that human activities have negative impact on land which 

in turn increase the likelihood of occurrence of desertification. Forest fires caused by people, 

overharvesting, incorrect methods in using the land and illegal cutting for opening new areas 

for constructions are only some examples of that.   

Considering aforementioned findings, it can be suggested that incorrect human activities are 

detrimental for the land. This assumption is consistent with Nagel, Dietz, and Broadbent’s 

(2008) where they claimed that human causes and consequences of climate change are obvious 

and researchers are required to carried out research on the issue in an attempt to 

comprehensively perceive the role of human in understanding global climate change. Therefore, 

when policy makers attempt to make sense the issue of desertification in Turkey, it is important 

that they consider aspects of human activities on the natural environment in order to properly 

address the issue of desertification. 

The present study further suggested that desertification phenomenon has multiple negative 

outcomes on human and land. It does not merely affect human in terms of threatening security 

of food, loss of income and poverty but also their social well-being and health. These findings 

signify the importance of a broader aspect of desertification in order for addressing the issue in 

a more effective and comprehensive way. These results are in accordance with Low’s (2013) 

findings in which Low noted that social remedies of desertification are as important as physical 

remedies. In addition, McCoy and Watts (2014) provided implicit findings where climate 

change has important consequences on human well-being. For example, climate change can 

cause climate-sensitive disease such as malaria and dengue fever because changing 

temperatures and rainfall patterns can create new suitable habitats for the insects, which spread 

them. 

Moreover, the present findings provided important evidences of sociological perspective of 

desertification and relationship between sociology and desertification. Since the major focus of 

the sociology is to understand social events and events that have social consequences and the 

mechanism underlying that event, the current findings revealed that society and desertification 

reciprocally affect one another, because society affects desertification in terms of its occurrence 

and magnitude and desertification negatively affects society economically, socially, politically, 
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physically and so on. These findings can be interpreted in such a way that society and 

desertification are reciprocally affect one another. That is, human activities can affect natural 

phenomenon (e.g., desertification) and natural phenomenon can affect human (e.g., migration). 

There is a vicious circle between desertification and society. For example, desertification leads 

to the loss of fertile on the land in the countryside and loss of income increasing the number of 

the migration from rural to urban. This leads some people to legally or illegally cut down some 

protected forest areas for construction of hotel, plaza, tourism buildings and so on. These 

negative situations again bring inevitably with many social and economic problems such as 

migration from countryside to city, rising unemployment, unplanned urbanization, drought 

area, rising erosion, air pollution, losing natural green area and desertification. These findings 

are parallel to the findings presented by Grundmann, Rhomberg, and Stehr (2012). Grundmann 

et al. suggested that there is a reciprocal relationship between society and natural phenomenon. 

According to them, social behaviours change natural process and natural process in turn alters 

social relations. Therefore, it is important to consider this reality when we want to protect 

climate from society and society from climate. Similar findings were provided by Kramer 

(2013) who claimed that people mostly affected by climate change.    

All of these have negative effects on society. Therefore, policy makers believe that the issues 

of desertification and related climatic issues have significant ties with sociology due to the 

negative consequences of these issues. Because of this, policy makers give priority to 

understand and make sense this issue and look for possible preventive solution of that issue. 

This also leads policy makers to consider different aspect of desertification including social, 

economics, cultures and behaviours. Once policy makers achieve to deal with the issue in such 

a way then they can generate more fruitful policies for sustainable and better natural 

environment and society. This result clearly shows the importance of sociological perspective 

of desertification. 

These results are in accordance with Bhatasara‘s (2015) findings where she argued that social 

conduct can change natural process and these in turn change social relationships. Therefore, she 

calls for social remedies of desertification due to its sociological perspective of desertification. 

Nagel et al. (2008) also provided evidences that the effect of natural phenomenon (e.g., climate 

change) have social causes and consequences of environmental change. These effects also have 

geopolitical implications on water resources, agricultural production, weather, land, human 

health and social life. The present findings further show similarity with Darkoh (1998) where 

he demonstrated that desertification reduces the productivity of land and affects individuals’ 

biological resources (food, water). This will in turn leads to lower incomes, and accelerate rural 

migration.  

Moreover, National Academy of Science (2008) documented implicit findings in a recent 

report. According to this report, scientist classified human activities into four basic dimensions 

that leads to environmental change. In the report, human activities were considered as the 

principal factor in causing environmental change followed by the obligations that drive human 

activities. It was also reported that climate change has negative impact on society alongside 

how people act to against this change. These findings support the present findings in terms of 

providing evidence of reciprocal relationship between society and natural phenomenon.   

 

5. CONCLUSION 

The issue of desertification is an important phenomenon that draws attention of many 

researchers due to its detrimental effect on both human welfare and natural environment. 

However, there still lacks of understanding of the issue among public, private sectors, 

government and other relevant actors of desertification. With regards to tackle with issue in an 
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effective way, the causes of desertification should first be understood comprehensively among 

all actors. Then, all actors should collaborate with one another to tackle with the issue in a broad 

sense. Once this is achieved, then we would be expecting to eliminate the detrimental effects 

of desertification on human life and natural environment. 
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ÖZET 

Korona Virüs salgını son bir yıldır sadece Türkiye’de değil tüm Dünya’da etkisini göstermiş ve 

hayatın her alanında değişimlere neden olmuştur. Hayatta davranış değişikliğine sebep olan ve 

insanları bu değişikliğe zorlayan bu salgın, Türkiye’de de bazı kurumların işleyişini tamamen 

değiştirmiştir. Bunların en önemlisi eğitim kurumudur. Pandemi şartlarının ağırlaşmasıyla ile 

birlikte yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı Dünya’da çoğu ülke online eğitime geçmiştir. 

Pandemi öncesinde varlığından söz ettiren online eğitim modeli Türkiye’de de ivme kazanmış 

ve tüm eğitim kurumları uzaktan eğitim modeli olan online eğitime geçmiştir. Uzaktan eğitim 

sürecinde öğrencilerin alışkanlıklarının değiştiği gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı 

lise seviyesi öğrencilerinin pandemi süresince uygulanan uzaktan eğitim sürecinde teknoloji ve 

internete olan bağımlılığını ölçmeyi amaçlamıştır. Bu araştırmanın önemi pandemi süreci ve 

internet bağımlılığı ile yoğun ve anlamlı bir ilişkinin olmasıdır. 

Türkiye’de internet kullanım istatistiklerine baktığımızda; internetin Türkiye’ye gelmesiyle 

birlikte 2000’li yıllarda yaklaşık 2 milyon internet kullanıcısı varken son dönemlerde Türkiye 

nüfusu oranla baktığımızda %80 kullanıcıya ulaşılmıştır. İnternet kullanım sürelerinin uzaması 

bireyde birtakım problemleri beraberinde getirmektedir. Uzun süre internet başında olmak 

sosyal açıdan bazı sorumlulukların yerine getirilmesine engel olmaktadır. Bunların en başında 

aile ilişkilerini etkilemekte, iş hayatında ilişkileri bozmakta ve kişiye ruhsal yönden zarar 

vermektedir. Pandemi süreci gençlerin internette kalma sürelerini artırdığı gibi ebeveynler 

arasında da onaylanmasını sağlamıştır. Araştırmanın örneklemi olarak Ankara Mamak İlçesi 

seçilmiş ve lise öğrencileri arasında uzaktan eğitim sürecinin internet bağımlılığına etkisi 

araştırılmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak online Google Form aracılığıyla 21 

soruluk likert tipi anket uygulanmıştır. Toplam 574 öğrenciye ulaşılmış ve elde edilen sonuçlar 

bakımından öğrencilerin internette bulunma sürelerini kim belirliyor sorusuna %61’i kendi 

belirlediğini ve bu da öğrencilerin istediği zaman girip istediği zaman internetten ayrıldığı 

anlamı sonucuna varılmaktadır. Bu açıdan araştırmanın tavsiyeleri olarak internet bağımlılığı 

tek taraflı değil ailelerinde bu işin içine katılmalı ve sonraki araştırmalar için hem öğrenciler 

hem de ebeveynleriyle görüşülerek bir araştırma yapılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılığı, uzaktan eğitim, lise öğrencisi 

 

ABSTRACT 

The Corona Virus epidemic has had an impact not only in Turkey but all over the world for the 

past year and has caused changes in all areas of life. This epidemic, which causes behavioral 

changes in life and forces people to change this, has completely changed the functioning of 

some institutions in Turkey. The most important of these is the educational institution. With the 

worsening conditions of the pandemic, most countries in the world where face-to-face 
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education is not possible have switched to online education. The online education model, which 

made its presence known before the pandemic, has also gained momentum in Turkey and all 

educational institutions have switched to online education, which is a distance education model. 

It was observed that the habits of the students changed during the distance education process. 

The main purpose of this study was to measure high school level students' addiction to 

technology and internet during the distance education process applied during the pandemic. The 

importance of this research is that it has an intense and significant relationship with the 

pandemic process and internet addiction. 

When we look at internet usage statistics in Turkey; with the arrival of the internet in Turkey, 

there were about 2 million internet users in the 2000s, but when we look at the population of 

Turkey, 80% of users have been reached recently. The prolongation of the Internet usage time 

brings along some problems for the individual. Being on the internet for a long time prevents 

the fulfillment of some social responsibilities. First of all, it affects family relationships, 

disrupts relationships in business life and harms the person psychologically. The pandemic 

process has increased the duration of young people's stay on the internet and has also enabled 

them to be approved by parents. Ankara Mamak District was selected as the sample of the study 

and the effect of distance education process on internet addiction among high school students 

was investigated. As the data collection tool of the research, a Likert type survey with 21 

questions was applied via the online Google Form. A total of 574 students were reached and it 

is concluded that 61% of the question of who determines the duration of internet use of students 

in terms of the results obtained means that the students enter whenever they want and leave the 

internet whenever they want. In this respect, as the recommendations of the research, internet 

addiction should not be one-sided but their families should be involved in this business, and a 

research should be conducted by interviewing both students and their parents for further 

research. 

Keywords: Internet addiction, distance education, high school student 

 

1. GİRİŞ 

Yaklaşık bir yıldır devam eden ve sadece Türkiye’nin değil tüm Dünya’yı etkileyen Korona 

virüs tıptaki adı Covid-19 olan salgın hayatın her alanını etkilemiş ve değişime neden olmuştur. 

Hayatta davranış değişikliğine sebep olan ve insanları bu değişikliğe zorlayan bu salgın 

Türkiye’de de bazı kurumların işleyişini tamamen değiştirmiştir. Bunlar arasında en önemlisi 

eğitim, ticaret, sağlık, din, kültür ve sanat alanlarının uygulanış, mekân ve kuralları değişime 

neden olmuştur. Bir süre dini vazifeler camilerde, kiliselerde değil evde yapılmış, ticaret 

alanında alış-verişler online yani çevrim içi olarak yapılmış, bir dönem kültür ve sanat ara 

verilmiş online olarak devam etmiş, sağlık hizmetleri acil olmadıkça diğer hastalara hizmet 

verilememiştir. En büyük değişiklik ise eğitim kurumlarında olmuş ve format olarak değişikliğe 

neden olmuştur. Pandemi şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yüz yüze eğitimin mümkün 

olmadığı Dünya’da çoğu ülke online eğitime geçmiştir. Pandemi öncesinde varlığından söz 

ettiren online eğitim modeli Türkiye’de de ivme kazanmış ve tüm eğitim kurumları uzaktan 

eğitim modeli olan online eğitime geçmiştir.  

Başta eğitim-öğretimin temeli sayılan ilkokul, ortaokul seviyesinde denenen online eğitim 

ortaöğretim ve yükseköğretim olan üniversite düzeyinde de uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu 

dönemin avantajları ve dezavantajları olmuştur. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar 

üzerinde kalıcı izler bırakan online eğitim, gen yaştaki öğrencilerin beyinlerinde yeşermeye 

başlamıştır. Hayatında ilk defa bilgisayar tuşuna, ilk defa internet ile tanışan ilkokul seviyesi 

çocuklar, kullanım kılavuzu olmayan bir sistem ile tanışmışlardır. Örnek ile açıklanacak 

olunursa; hiç yüzme bilmeyen birini okyanusun ortasına atmak gibi hiç bilgisayar ya da 
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internete girmemiş birinin internet üzerinden eğitim alması birçok problemi beraberinde 

getirmiştir. İnternet, hayatımızı her alanda kolaylaştıran ve bizlere zamandan tasarruf 

sağlamamıza yardımcı olan teknolojinin en iyi ürünlerinden biri olan iletişim aracıdır. Bu 

anlamda insanın ihtiyacını karşımada faydalı bir araçtır fakat düzenli kullanıldığı zaman 

faydalıdır.  

İnternet bağımlılığı ile ilgili birçok İngilizce ve Türkçe yayınlar, araştırmalar ve çalışmalar söz 

konusudur. Yapılan araştırmada internet bağımlıları ve aile ilişkileri incelendiğinde, internette 

uzun süre vakit geçirenlerin çoğu sosyal medya ve sohbet amaçlı kullandıklarını, cinsiyete göre 

farklılığa baktığımızda kadınların erkeklere göre daha fazla internette kaldıkları görülmüştür 

(Dikmen ve Tuncer, 2018). İnternet bağımlılığı ve aile ilişkiler son derece önem arz etmektedir. 

Özellikle lise düzeyi genç bireylerde bağımlılık davranış değişikliğine sebebiyet vermekte ve 

aile ile aralarındaki bağı koparmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin son dönem teknolojilerinden olan ve versiyon güncellenmesiyle 

öğrenciler arasında rekabete dönüşen akıllı telefon kullanımları üzerine yapılan araştırmada her 

4 öğrenciden 1’i bağımlı çıkarken %30’u da bağımlılık yolunda sınırda kaldıkları görülmüştür 

(Karaca, 2017). Bu da gösteriyor ki ebeveynlerinden uzak üniversite öğrencilerinin boş 

zamanlarını değerlendirme konusunda akıllı telefon ya da interneti seçerek bağımlı hale 

gelmektedirler.  

Diğer bir araştırma da öğrenciler ve bağımlılık üzerine yapılan araştırmada, yalnızlık ve internet 

kullanımız üzerine analize baktığımızda; yalnızlık arttığı zaman internet kullanımın arttığı 

görülmüş ve yalnızlık duygusunu internet aracılığıyla giderdikleri ortaya çıkmıştır (Ümmet ve 

Ekşi, 2013). Araştırmada gösteriyor ki bireyler yalnız hissettikleri zaman internet kullanım 

süreleri artmış ve zamanla bağımlılık düzeyine ulaşmışlardır. 

Teknoloji ve internet kullanım dozajını ayarlayamayan genç bireyler belli bir süre sonra 

bağımlılık düzeyine gelmiş ve zamanının çoğunu bilgisayar başında ve internet ortamında 

geçirmeye başlamıştır. Uzaktan eğitimin temel amacı olan ‘uzaktan online olarak eğitim 

alınması’ zamanla bu amaç dışına çıkmış eğitimin yanında öğrencilerde online oyun, chat, dizi, 

film, spor ve cinsel sitelerde vakit geçirmeye başlamışlardır.  

Araştırmanın yapılmasının en büyük nedenler arasında uzaktan eğitim yöntemiyle özellikle 

genç bireyler olan lise öğrencilerinin internet kullanım sıklıklarının artması ön görülmektedir. 

Bu açıdan bu öngörü doğrultusunda lise öğrencilerinin pandemi şartlarında internet 

bağımlılığını ölçmek olacaktır. Özellikle uzaktan eğitim sürecinin etkisine bakılması daha önce 

bu araştırma konusu ile ilgili araştırmaların azlığı dikkati çekmiştir. Bu çalışma ileriki bu 

alandaki araştırma konusu olan boşluğu dolduracaktır. 

1.1.  Araştırmanın Alt Problemleri 

1) Lise düzeyi gençlerin uzaktan eğitim sürecinde teknoloji ile birlikte internete olan 

bağlılığın ne ölçüde artırmaktadır? 

2) Uzaktan eğitim sürecinde gençlerin internette geçirdiği süreni ne ölçüde artırmaktadır? 

3) Pandemi döneminde gençlerin arkadaşlık ilişkileri ne ölçüde zayıflamaktadır? 

4) Uzaktan eğitim ile birlikte gençlerin sosyalleşme süreçlerine olumsuz etkileri nelerdir? 

1.2.  Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı lise seviyesi öğrencilerinin pandemi süresince uygulanan uzaktan 

eğitim sürecinde teknoloji ve internete olan bağımlılığını ölçmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın 

alt amaçlarına baktığımızda lise düzeyi gençlerin internet bağımlılığının sosyal hayatlarına ve 

arkadaşlık ilişkilerine hangi düzeyde etkilediğini ölçmektir. Araştırmanın alt amaçları olarak 
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pandemi sürecinde uzaktan eğitim modeli lise düzeyi öğrencilerde internette geçirmiş oldukları 

süreyi artırmaktadır. Bu durum ileriki yaşlarda ya da dönemlerde davranışı değişikliğine 

sebebiyet verme ihtimali söz konusudur. Bu açıdan lise seviyesi gençlerin özellikle üzerinde 

duracağımız uzaktan eğitim modelinin internet bağımlılığını ne ölçüde hızlandırdığını 

araştırmaktır. 

1.3.  Araştırmanın Önemi 

İnsan yapısı itibariyle sosyal bir varlık olup çevresiyle sürekli iletişimde olan, tepki veren ve 

toplum içinde fıtratının çıktığı etkileşimli bir varlıktır. Düşünen bir varlık olan insan hayatın 

kolaylaştırılmasında çok büyük katkıları olmuştur. Fakat hayatı kolaylaştıran araçlar ve 

teknolojiler yine kendi hayatlarını zorlaştırmaktadır. Teknoloji ve internet çağın en yararlı icadı 

olup yine çağın gençlerine en büyük zararı veren yine internet olmuştur. Teknoloji ve interneti 

bir bütün olarak ele aldığımızda insan hayatını her alanda kolaylaştıran ve insana zaman 

kazandıran bir buluştur. Özellikle bu teknoloji ve internet insan hayatında iletişimi 

hızlandırmakta ve hızı ile insanın her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. İnternet, insanın eleştirel 

düşünme, karar verme ve bilinç düzeylerinin gelişiminde, düşünme becerilerinin artmasında 

yardımcı olan çağın en üst teknolojik yeniliğidir (Ayas ve Horzum, 2013), bilinçsiz bir şekilde 

kullanılan internet ise kişide öz güvenin, eleştirel düşünme becerilerinin, sosyal ilişkilerinin 

düşmesine sebebiyet vermektedir. 

Yüzyılın icadı olan internet, özellikle genç nesillerin sorgulama yeteneklerini, arkadaşlık 

ilişkilerini, ebeveynleri arasındaki iletişimi ve ilerideki bağımlılık düzeyini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda uzmanların tespitleri doğrultusunda ergenlik döneminde 

yoğun bir şekilde internet başında fazla zaman geçiren gençlerde ileriki dönemlerde kaygı 

bozukluğu, arkadaşlık ilişkileri, bedensel gelişimlerini ve zekâ düzeylerini etkileyen problemler 

oluşturmaktadır. Bu problemler ileriki yaşlarda kronik hale dönüşmekte ve gençlerin bağımlılık 

eşiğini düşürmektedir. Özellikle lise düzeyi öğrencilerde internet bağımlılığı sosyalizasyon 

sürecine zarar vermekte ve gençleri yalnızlaştırmaktadır. Yalnızlaşan gençler içine kapanık, 

ruhsal bozuklukların olduğu hatta kötüsü intihara kadar sürükleyen bir yolculuğa 

başlamaktadırlar. Korona virüsün tüm Dünya’da en ciddi sorun haline geldiği son bir yılda 

binlerce kişinin öldüğü ve toplumlar olarak pandemi şartlarına uygun kurallar getirildiği durum 

gençler üzerinde de olumsuz etkilere bırakmaktadır. Özellikle eğitimin tüm Dünya’da uzaktan 

sağlanması internete ve teknolojiye ihtiyacın arttığı gözlemlenmiştir. Teknoloji marketlerinin 

ve internet sağlayıcılarının bu hızlı ihtiyatça tamamen karşılık verememektedirler. Uzaktan 

sağlanan eğitim ile birlikte özellikle karar alma yetilerinin zayıf olduğu yaş gruplarında 

internette kalma sürelerini hesaplayamamaktadırlar. 

Temel amaç olarak ihtiyaçların karşılanması için üretilen teknoloji ve internetin zamanlan bu 

seviyedeki gençler üzerinde amacın dışına çıktığı ve genç dimağların bünyesinde hayat bulduğu 

gerçeği ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitimin sağlanmasında olmazsa olmazı olan tablet, 

bilgisayar ya da akıllı telefonların ve bunlarında çalışabilmesi için temel şartı olan internetin 

pandemi sürecinde gençler tarafından amacı dışında kullanıldığı ve bu süreçte ebeveynlerinde 

kontrol etmekte zorlanıldığı görülmektedir. 

Bu açıdan araştırmanın önemi olarak pandemi şartlarından dolayı uzaktan eğitimin lise seviyesi 

öğrencilerinin internet bağımlılığı üzerine etkileridir. Bu süreç gençlerin teknoloji ve internet 

ile zaman harcamasını meşrulaştırmaktadır. Dolayısıyla bu araştırmanın önemi pandemi süreci 

ve internet bağımlılığı ile yoğun ve anlamlı bir ilişkinin olmasıdır. Pandemi süreci gençlerin 

internette kalma sürelerini artırdığı gibi ebeveynler arasında da onaylanmasını sağlamıştır. 

Araştırmanın diğer bir önemi ise daha önce birçok araştırma internet bağımlılığı üzerine 

çalışmış fakat pandemi sürecinde internet bağımlılığı üzerine çok fazla bir çalışma 
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olmamasıdır. Bu açıdan uzaktan eğitimin bağımlılığı artırmasına yönelik bakir bir konu 

olduğundan bu araştırma bu alana ışık tutacak niteliktedir.  

1.4.  Sayıltılar 

 Araştırmanın sayıltılarına baktığımızda ön kabul görmüş bazı hususlar ön plana 

çıkmaktadır. 

 Araştırmada lise düzeyine sorulan sorulara doğru cevap verildiği varsayılmaktadır. 

 Yapılan anket sayısının araştırmanın evrenini yansıttığı kabul edilmektedir. 

 Lise düzeyi öğrencilerine sorulan soruların araştırmanın temel amacını karşılaması 

varsayılmaktadır. 

1.5.  Sınırlılıklar 

Araştırmanın örneklemi olarak Ankara Mamak ilçesine bağlı lise düzeyi öğrencilerinin uzaktan 

eğitim sürecinde teknoloji ve internet bağımlılık düzeyinin araştırılması ile sınırlandırılmıştır. 

Bu açıdan araştırmanın güvenilirlik ve geçerliliği örneklem sayısıyla elde edilecektir. 

Araştırmanın amacı olarak lise düzeyi gençleri çok fazla bunaltmadan Young İnternet 

Bağımlılık Testi (Kutlu vd., 2016), ve İnternetin ’in Cazibesi Ölçeğini (Yılmaz, 2012) 

geliştirerek uygulanacaktır. Araştırma yapılacak hedef kitleye baktığımızda lise 9-12. Sınıf 

arası gençlerin bağımlılık durumlarına bakılacaktır. 

1.6.  Tanımlar 

Araştırmada kullanılacak kavramlar arasında aşağıda kısa açıklamaları yapılmıştır. 

İnternet: Birbirleriyle bağlı bilgisayar teknolojisinden oluşan bir bilgi ağı olarak 

tanımlanmaktadır (Gates, 1999). İnternet başlı başına çok boyutlu bir kütüphanedir. 

Görselleriyle, bilgisiyle, teknolojisiyle insan hayatını kolaylaştıran, uzağı yakın, ulaşılması zor 

görünen şeyleri kolaylaştıran insanlara zamandan, ekonomiden ve fiziki güçten tasarruf 

sağlamasına yardımcı olan çağın eşsiz teknolojik bir ürünüdür. 

Bağımlılık: Bağımlılık kelimesi İngilizcede addiction kavramı olarak dile getirilmektedir. 

Kelime olarak bağımlılık kişinin be şeye karşı duymuş olduğu ihtiyacı engelleyememe 

durumudur. Bireyin kendisine ve bulunmuş olduğu sosyal çevresine zarar veren ve zarar 

verdiğini bile bile bu durumundan vaz geçemeyen duruma bağımlılık denir (Özkorumak ve 

Tiryaki, 2011). Bağımlılık, toplum dilinde bir maddeye bağımlılık olarak görülsede sanal 

çevrede bağımlılık internete, teknolojiye bağlılıktan söz edebiliriz. 

İnternet Bağımlılığı (Internet Addiction): İnternet kullanan bireyin online olarak internet 

başında kalma süresini kontrol edememe, çevresindeki ve sosyal ilişkilerine zarar verme haline 

denmektedir (Young, 2004). İnternet bağımlılığı son dönem sanal bağımlılıklar arasında listede 

ilk sırayı almaktadır. Bunun birçok boyutuyla karşı karşıya kalınmaktadır.  

 

2. İNTERNET 

2.1.  İnternetin Tarihçesi ve Gelişimi 

İnternet sözcüğü Türkçe ’ye İngilizce kelime olan ‘International Network’ kelimesinden 

türeyerek uluslararası ağ anlamında dilimizde yerleşmiş ve kısaltma olarak internet olarak yer 

etmiştir. Yine İngilizcede Ethernet kelimesinden Türkçemize gelmektedir. Birçok bilgisayarı 

birbirine bağlayan ve dünya çevresinde iletişimi sağlayan bir network ağ sistemine internet 

denmektedir (Tarı-Cömert ve Kayıran, 2010). İnternet sayesinde toplumlar birbirleriyle 

kolaylıkla iletişime geçebilmekte bu durum ise birçok alış verişi beraberinde getirmektedir. 
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Başta ekonomik olarak alış verişin sağlandığı ülkeler arası ticaret yanında kültürel, siyasal, 

sanatsal anlamda da alış verişin internet sayesinde meydana geldiğini görmekteyiz. 

İnternet ile ilgili ilk çalışmaların 20. Yüzyılın ilk yarısından sonra olduğunu görmekteyiz (Metz, 

2001). Daha sonra geliştirilen internet ağı 1960’larda ARPA-Net’ten sonra ilk bilgisayar ağı 

California’da temelleri atılmıştır. Bu gelişmeler sayesinde teknolojinin ürünün olan internetin 

ilk versiyonu olarak ortaya çıkmıştır. İlk sürümden sonra kullanımı artmaya başlayan internet 

ağı dünya çevresinde büyük bir hızla yayılmaya başlamıştır. İnternetin ortaya çıkmasında 

Amerika’nın ve Sovyetler Birliği arasında meydana gelen soğuk savaş döneminde güç 

yarışından dolayı geliştirilmiştir. Amerikan savunma Bakanlığının araştırma projesi olan 

ARPA internet ağ istasyonlarını geliştirerek dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önlemek için siber 

saldırı savunma sistemini kurmuştur (İçel, 1998). 

1969’da geliştirilen California’daki internet ağı Amerika’nın diğer eyaletlerinde yayılmaya 

başlanmış. Bu yayılmaya büyük şirketler gruplarında eklenmiştir. Bunların en önde gelenleri 

arasında MIT, SDC, BBN ve Harvard olarak internet kullanımını artırmışlardır.  

1979 yılında ilk olarak medya grupları internet ağı ile tanışmışlar ve bunlar arasında en popüler 

şirket olan IBM, internetin ana sağlayıcısı olan BITNET’i kurmuştur. 1980’lerde ise soğuk 

savaşın etkilerinin kaybolmasıyla birlikte üniversitelerde ve uluslararası ticaret merkezlerinde 

internet ağları etkisini göstermeye başlamıştır. (Bölükbaş, 2003). İlk dönemlerde kullanımı zor 

olan internet teknik alt yapının ve teknolojik araçların eksikleriyle birlikte ilk olarak 

mühendisler ve bilim adamları kullanmaya başlamıştır. Daha sonra 1990’larda Web, Gopher 

ve Wais gibi internet sağlayıcılar açıklanmış ve internet kullanımı yayılmaya başlanmıştır (İçel, 

1998). O dönemlerde interneti haberleşme aracı olan e-posta kullanılmaya başlanmış fakat 

bugünkü gibi yaygın olarak kullanılmamaktadır. 1991’de Tim Barnes Lee, World Wide Web 

(www)’i kurmuştur (Kayacan, 2019). 

2.2.  Türkiye’de İnternetin Tarihçesi 

Türkiye’de ilk internet kullanım amaçları olarak akademi camiasında gerçekleşmiştir. Türkiye 

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

(ODTÜ) arasında ortak olarak 1991 yılında ‘TR-NET’ adlı bir proje geliştirdiler. Bu proje ile 

birlikte 1993 yılında Ankara ile Washington arasında sözleşme ile kiralık internet hattı 

Türkiye’ye getirilmiş oldu ve ilk kullanan kurum ise ODTÜ oldu (Topçu, 2020). ODTÜ’nün 

kullanmasıyla birlikte Türkiye’de internet alt yapısının ve ağların kullanımı hızlandı. 1994 

yılında ağların kurulumu ile birlikte sırasıyla 1994 yılında Ege Üniversitesi, 1995’de Bilkent 

Üniversitesi, 1996 yılında Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversiteleri kullanmaya başlamıştır 

(İçel, 1998). Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de internet bilgi amaçlı kullanılmaya 

başlanılmıştır. İlk dönemler Türkiye’de internet akademik çalışmalarda kullanılmaya başlarken 

ilerleyen dönemlerde de diğer sektörlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Türk girişimcilerde e-

posta sevişleri ve diğer kurum işleri için kullanmaya başlamışlardır (Güvenir, 2005). 

Türkiye’de ki internet üzerinden yapılan gelişmeler devam etmektedir. Türkiye’de eğitim ve 

araştırma merkezlerini tek bir ağda toplamak için Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) 

kurulmuştur (İçel, 1998). Gelişmeler hızlı bir şekilde devam ederken Türkiye’de tek bir ağ tüm 

ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Bu açıdan ticaret ve sektörleri birbirine bağlamak için TTNET 

ve akademik çalışmaları birbirine bağlamak için ise ULAKNET internet erişimi olarak 

ayrılmıştır (Arısoy, 2009). Türkiye’de 2000’li yıllara kadar internet ağ yapısal olarak çok zayıf 

ve yavaştı 

2.3.  Dünya’da İnternet Kullanım İstatistiği 

Dünya genelinde internet kullanım istatistiklerine baktığımızda, interneti ilk kullanan ülke 

Amerika ve o dönemlerde en çok kullanan ülke yine Amerika’dır. Teknoloji ve internet 
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ağlarının gelişimi ile internet kullanan ülkelerin sayısı artmakta ve en çok kullanan ülkelerin 

ise sıralaması değişmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Internet World Stats 

verilerine göre; Kıta olarak Dünya internet kullanım oranlarına baktığımızda % 51,8’le Asya 

kıtası ilk sırayı almaktadır. İkinci olarak %14,8 oranla Avrupa, %12,8 ile Afrika diğer kıtalar 

ise internet kullanımında %10’un altında kalmaktadırlar (BTK, 2020). İstatistikler Dünya 

nüfusuna oranları göstermektedir fakat her ülkenin kendi iç nüfusuna göre dağılımlara 

baktığımızda ilk sırayı %95 ile Kuzey Amerika, %85 ile Avrupa ve %67 ile Latin Amerika 

ülkeleri yer almaktadır. Bu da gösteriyor ki gelişmiş ülkeler internet kullanımında oldukça 

yüksek oranlara sahiptir. 

Türkiye’de internet kullanım istatistiklerine baktığımızda; internetin Türkiye’ye gelmesiyle 

birlikte 2000’li yıllarda yaklaşık 2 milyon internet kullanıcısı varken son dönemlerde Türkiye 

nüfusu oranla baktığımızda %80 kullanıcıya ulaşılmıştır. Son 10 yılda teknoloji ve internette 

gösterilen gelişmelere baktığımızda devlet kurumlarının hemen hepsi tüm yazışmalarını 

internet aracılığıyla yapmakta ve en büyük internet ağının örneği olan E-Devlet uygulaması 

Türkiye’de tüm işlemlerin yükünü almıştır. Bu sayede Türkiye’de internet kullanıcı sayısı 

artmakta ve e-öğrenme yöntemleri geliştirilmektedir. 

Dünya genelinde meydana gelen ve halen etkisinin ciddi bir şekilde sürdüğü 2020 yılının 

hastalığı olan Covid-19 diye adlandırılan küresel salgın hayatın her alanını etkilemiştir. 

Etkilenen kurumlar arasında eğitim kurumu bu salgından nasibini almıştır. Bu da gösteriyor ki 

sağlık uzmanları bu hastalıkla savaşırken eğitim uzmanları ise bu hastalığa yenilmeden bu 

hastalık bünyesinde nasıl eğitim sağlanacağı konusunda politikalar üretmektedir. Üretilen 

politikalar arasında en iyi buluş olan Dünya genelinde de kullanımı devam eden Uzaktan Eğitim 

Platformu, Türkiye’de de yaygı olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Bu uygulama ile birlikte 

Türkiye’de internet kullanıcısı oranın da ciddi bir artış gözlemlenmektedir.  

 2.4. Uzaktan Eğitim 

Bilgi üretiminin yoğun bir şekilde yaşandığı milenyum çağı dediğimiz 21.yy teknoloji ile 

eğitimin iç içe olduğu ve birlikte yeni öğrenme modellerini ortaya çıkardığı dönemleri 

yaşamaktayız. Teknolojinin hızla ilerlediği süreçte ve dönemde eğitimin teknolojiye ayak 

uydurması zorunluluk olmuştur. Teknoloji ile birlikte eğitimde yeni modellerin, bilginin ve 

öğrenmenin sınırlılığının ortadan kalktığını görmekteyiz. Son dönem gelişmeler ışığında 

teknoloji ile birlikte meydana gelen uzaktan eğitim kavramı hayatımızın her alanında kendini 

göstermeye başlamıştır. Bu kısımda kavramsal olarak uzaktan eğitimin ne olduğu gelişim 

evreleri, Türkiye’deki durumu ve yayılımı, uygulama şekilleri özellikle eğitim öğretim 

döneminde nasıl uygulandığı ve son olarak uzaktan eğitimin sınırlılıkları ve problemleri ele 

alınacaktır. 

2.4.1. Uzaktan Eğitimin kavramsal olarak tanımı 

Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte birçok ihtiyacın elde etme tekniklerinde değişimlere 

uğramaktadır. İhtiyaçların en önemli bir kısmını oluşturan eğitim ihtiyacında da dönüşümler 

yaşanmaktadır. Artan öğrenci sayısıyla birlikte öğretmen ve eğiticiler bu hızlı artışa cevap 

verememeye başlamakta ve eğitimin işleyişinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Diğer bir yandan hızlı 

bir şekilde kentleşme ile birlikte betonlaşan kentlerin sayısı artmakta çevresel olarak büyük bir 

tahribata neden olmaktadır. Yüz yüze eğitimin hayatın işleyişin de birçok sorunu beraberinde 

getirmektedir. Bunların en temeli olarak; 

 Öğretmen/Eğitici eksikliği 

 Kampüs veya bina eksikliği 

 Zaman yetersizliği 
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 Maddi külfet 

 Araç trafiği problemi 

 Ders materyallerinin pahalı olması 

 Eğitime ayrılan ücretin yüksek olması 

 Diğer çevresel problemler 

Bu problemlerin yaşanmaması için geliştirilen uzaktan eğitim kavramı, öğrenci ve 

öğretmenlerin aynı ortamda bulunmadığı, planlı, bir yönetimi olan ve düzenli bir şekilde 

bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı öğretim şeklidir (Moore ve Kearsley, 2005). Diğer bir 

tanıma baktığımızda uzaktan eğitim, video, ses ve görüntü aracılığıyla öğretmenin dersini 

işleyebildiği ve öğrencinin bu derse online olarak katıldığı platformdur. Uzaktan eğitimin temel 

amacı öğrencinin ve öğretmenin aynı şehirde, ülkede ya da aynı ortamda bulunmama halidir.  

Uzaktan eğitimin temel görevi yüz yüze eğitime katılamayan öğrenci ve öğretmenlerin 

bilgisayar ya da teknolojiyi kullanarak işlenecek dersi bilgiyi öğrenciye ulaştırmaktır. 

2.4.2. Uzaktan Eğitimin Dünya’daki tarihsel gelişimi 

Eğitim ihtiyacı insanlığın varoluşundan bu yana devam etmiş ve devam etmektedir. Bir şey 

öğrenme isteği insanların bilgiye ulaşma çabası onların yeni tekniklerin üretmesine katkı 

sağlamışlardır. İlk dönemler uzaktan eğitimin ilk örnekleri eğitim merkezine ulaşamayan 

öğrencilere yönelik olmuştur (Hawkins, 1999). Uzaktan eğitim uygulamaları dönemsel olarak 

1700’lü yıllara kadar dayanmaktadır. O dönemlerde uygulama şekli olarak mektup yöntemi 

uygulanmakta, öğrenciler öğretmenlerinden ya da eğiticilerinden gelen mektuplar sayesinde 

eğitimini tamamlamaya çalışmaktadırlar.  

Dünya’daki gelişmeler sanayideki devrim, endüstri devrimi, Rönesans ve reform hareketleriyle 

birlikte teknolojik olarak haberleşmede büyük bir ilerleme olmuştur. Haberleşme yönteminin 

eski ilkel yöntemlerden telefon, telsiz ve daha sonraları bilgisayarın icadıyla birlikte eğitimde 

de uygulamalar otomatik olarak değişmeye başlamıştır. Posta yoluyla ya da gazeteye ilan 

verilerek yapılmaya çalışılan uzaktan eğitim modeli geri dönütün zor olmasından dolayı tam 

anlamıyla gerçekleştirilememiştir. Bu açıdan Dünya’da ilk uzaktan eğitim 1840 yılında 

İngiltere’de Isaac Pitman gerçekleştirmiştir (Mshvidobadze ve Gogoladze, 2012). Daha 

sonraları geliştirilen uzaktan eğitim modelleri Almanya, ABD, Avusturalya ve İsveç olmak 

üzere uzaktan eğitim yöntemleri ve materyalleri geliştirilmiştir. 

Uzaktan eğitim veren kurumlara baktığımızda çoğunluğunu üniversiteler oluşturmaktadır. 

Bunun bir sebebi olarak üniversite öğrencilerinin belli bir yaş seviyesinde olması ailelerine tam 

olarak bağımlı olmamasından dolayı üniversiteler ticari kaygılarını da düşünerek uzaktan 

eğitim modelini sunmaktadırlar. Bu şekilde sadece üniversite merkezlerinin bulunduğu ilde 

öğrenci almamakta tüm uzaktan eğitim yöntemiyle tüm Dünya’ya açılmaktadırlar.  

2.4.3. Uzaktan Eğitimin Türkiye’deki durumu 

Türkiye’deki uzaktan eğitim serüvenine baktığımızda Dünya’dakine göre biraz geç tanımıştır. 

İlk olarak 1927’de gündeme gelen uzaktan eğitim 1956 yılında okuma yazma bilmeyenlere 

yönelik planlanmış ve mektup yoluyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu uygulama başarıya 

ulaşamamıştır çünkü ülke genelinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı oldukça yüksek 

olduğundan bu uygulama gerçekleştirilememiştir.  

Teknolojik gelişmelerin takip edilmesiyle birlikte 1968 yılında Türkiye Radyo ve Televizyonu 

(TRT) tarafından okuma yazma bilmeyenlere yönelik eğitim programı yayınları yapılmaya 

başlanmıştır. Bu uygulama tam anlamıyla uzaktan eğitim amacını karşılayamamaktadır çünkü 

interaktif bir öğrenme ortamı gerçekleştirilememektedir. Uzaktan eğitim ihtiyacının artmasıyla 
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birlikte Milli eğitim Bakanlığı’nın uğraşlar ve önerileriyle birlikte 1982 yılında Açık Üniversite 

kurulmuş ve üniversite eğitimi olarak uzaktan yapılmaya başlanılmıştır. Sonraki gelişmelerde 

diğer üniversitelerde takip etmeye başlamıştır. 

Üniversite eğitimi için yapılan ve uygulana uzaktan eğitim modeli alt sınıflara da uygulamak 

için 1992 yılında Açık Lise kurulmuş ve 6 yıl sonra 1998 yılında Açık öğretim alt kademelerini 

kapsamıştır. Bu şekilde uzaktan eğitim modeli Türkiye’de hayatımıza girmiştir.  

Dünya’daki bilişim ağı ve teknolojik gelişmeler ışığında Türkiye 21.yy’ın ilk çeyreklerinde, 

son dönem ortaya çıkan küresel salgın olan Covid-19’un oluşturmuş olduğu pandemik 

şartlarında etkisiyle uzaktan eğitim modelinde oldukça ilerlemeler kaydetmiştir. Eğitimin 

merkezi olan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin kaliteli bir şekilde ilerlemesi için birçok 

platform oluşturmuş ve bunların en önemlisi olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından tüm 

öğrenci ve öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabileceği ve kullanabileceği internet tabanlı öğrenme 

yöntemi geliştirmiştir. 

2.4.4. Uzaktan Eğitimin uygulama şekilleri 

Uzaktan eğitim modelinin uygulanmasıyla birlikte Dünya genelinde birçok program ve yazılım 

geliştirilmiştir. Türkiye’de yaygın olarak kullanılan lisanslı programlara baktığımızda Adobe 

Acrobat Connect, Blackboard, ve Moodle gibi programların genellikle üniversiteler tarafından 

uygulandığı görülmektedir. Diğer kurumlar tarafından özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

kullanmış olduğu EBA destek sistemi üzerinden canlı ders verilmektedir. Ayrıca öğretmenlerin 

çoğu ZOOM Video Communication şirketi tarafından üretilen ZOOM video canlı konferans 

sistemi uygulanmaktadır. Diğer programlara baktığımızda Google Meet, WhatsApp ve 

Microsoft’un programları da yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Pandemi şartlarında okulların kısmı olarak açık olup zaman zaman da tamamen kapı olduğu 

durumlarda eğitim öğretimin aksamaması için kullanılmasına ihtiyaç olan uzaktan eğitim 

programları eğitim materyalleri arasında yerini almışlardır. Bu açıdan baktığımızda Korona 

Virüs şartları internet kullanımını artırmakta ve eğitim uygulamalarında teknolojinin 

yeniliklerini tanıma fırsatı sağlamaktadır.  

2.4.5. Uzaktan Eğitimdeki problemler 

Teknolojinin güncel versiyonu olan uzaktan eğitimde en iyi versiyonu olan bilgisayarlı 

öğrenme modeli ve uzaktan eğitim araçları faydaları yanında öğrencilere, öğretmenlere ve 

kullanan herkese birtakım problemler çıkarmaktadır. Pandemi öncesi durumda yüz yüze 

eğitimin olduğu dönemlerde aileler genellikle çocuklarında telefon, tablet ve bilgisayardan uzak 

tutmaya çalışmaktadırlar. İstatistikler gösteriyor ki eğitim öğretim döneminde telefon, tablet ve 

bilgisayar başında az vakit geçiren çocukların çok vakit geçirenlere göre daha başarılı ve mutlu 

oldukları gözlemlenmiştir. 

Diğer bir problem ise uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin internet kısıtlamaları aileler 

tarafından esnetilmiş ve uzaktan eğitim çocukların internette fazla kalmasını meşrulaştırmıştır. 

Uzaktan eğitim modeli ile birlikte öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkilerinde azalmalar 

olmuş ve sınıf yönetimi uygulaması zorlaşmıştır. Örnekler bağlamında uzaktan eğitim sırasında 

dersi sabote etmek isteyen öğrenciler, uygun ortamın sağlanamaması açısından eğiticinin dersi 

kontrol etme imkânının zor olması.  

Gelişim çağında yaşları 6-18 arasındaki genç bireylerin uzaktan eğitim araçlarıyla almış 

oldukları eğitimin onların gelişim düzeylerinde bazı noktalarda izler bırakacağı 

öngörülmektedir. Sürekli eğitim amacıyla internet başında kalan bireylerde sosyalleşme 

süreçlerinde problemler çıkmakta ve aileleri ile aralarında sorunlar oluşmaktadır. İletişimin 
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tamamen sanal olarak sağlayan bu eğitim çağı çocuklarının ileride özgüven yetersizliği, benlik 

kaybı ve sosyal ilişkilerinde problemler meydana gelme ihtimali yüksek olacaktır. 

2.5.  İnternet Bağımlılığı 

Hayatın koşuşturmasında insanın uğraş alanları da değişmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle 

birlikte insanları başka serüvenlere doğru iten ve davranış değişikliklerine sebep olan teknoloji, 

çağın yeni çocuğu olarak hayatımızda yerini almıştır. İlk dönem insanların bağımlı oldukları 

daha sıklıkla uğraştıkları alanlar zamanla yerini başka alanlara yöneltmiştir. İlk dönemler sabit 

hat telefonlarıyla çok konuşmak bağımlılık göstergesiydi, günümüzde ise sabit hattı olan sadece 

devlet kurumları kaldı. İlerleyen dönemlerde çok konuşmak yerine çok mesajlaşmak telefon 

bağımlılığını getirdi. Günün belli bir saatini ya da zamanının çoğunu sadece bir şeyle uğraşmak 

bağımlılıktan söz edebiliriz. SMS modasının geçmesinden sonra bilgisayarlı oyunların gün 

yüzüne çıkması internet kafe sayılarının artması bilgisayar bağımlılığını ortaya çıkarmıştır. 

Özellikle genç bireylerin yoğun bir şekilde bulunduğu internet kafelerin, birer oyun 

merkezlerine döndüğü günler, bilgisayarlı oyun bağımlılığı kavramı ortaya çıkmıştır. 

İnternetin Türkiye’ye girmesiyle birlikte gelişen internet siteleri sayesinde bilgisayar 

bağımlılığı yerini internete bırakmıştır. Bu gelişmeye en büyük katkıyı sağlayan tuşlu 

telefonların yerine akıllı telefonların çıkması internete ulaşımın daha kolay olması bağımlılığa 

giden yolu kısaltmıştır. Günümüzün en büyük teknoloji hastalığı olarak gördüğümüz internet 

bağımlılığı akıllı telefonla birlikte vaz geçilmez bir durum almıştır. Artık herkesin elinde 

düşürmediği akıllı telefon ve ona sahip olma gelir durumuna göre bağımsız bir değişkendir. 

Diğer bir ifadeyle akıllı telefon kullananların durumuna baktığımızda gelir durumu çok yüksek 

olandan gelir durumu çok düşük olana kadar her kesimin sahip olduğu akıllı telefonlar ve 

internet bireyleri kendi ağlarına çekmektedir. Bu açıdan kavramsal olarak hayatımıza giren 

internet bağımlılığı farkına varmadan bireysel, sosyal ve toplumsal açıdan insanları etkilemekte 

sosyal ilişkilerine zarar vermektedir. 

2.5.1. Kavramsal olarak internet bağımlılığı 

Bağımlılık denildiğinde akla ilk gelen kişinin bir maddeye olan bağlılığını, bırakmak isteyip te 

bırakamadığını ve hatta miktarını artırıp daha da bağımlı olduğu aklımıza gelirken, çağın 

bağımlılık türleri de değişmektedir. Bunların en başında ‘internet bağımlılığı’, ‘sanal oyun’, 

‘online Chat’ gibi bağımlılık kanalları vardır (Tarhan ve Nurmedov, 2006; Uzbay, 2009). 

Kavramsal olarak internet bağımlılığına baktığımızda yapılan araştırmalarda ekmek, su gibi 

temel ihtiyaç olarak görülmesi, onsuz yaşamın anlamsız olduğu düşünülmesi bağımlılığın birer 

yansımasıdır. İnternet bağımlılığı ile ilgili tanımlara baktığımızda; internet başında olan kişinin 

online olarak zamanını, sosyal çevresini ve ilişkisini olumsuz yönde etkileyecek kadar 

bütünleşmiş çağın yeni bir hastalığıdır (Young, 2004).  İnsanın nörolojik yapısına ciddi bir 

şekilde zarar veren internet başında çok durulması, yaşam kalitesini de düşürmektedir. İnternet 

kullanımının yoğun bir şekilde olması ve bu alışkanlığa dur demememiz yaşamımızda çok ciddi 

zararlar vermektedir (Morahan-Martin ve Schumacher, 2000). İnternet bağımlılığını hastalık 

olarak gören uzmanlar dayanak noktaları olarak psikolojik davranış değişikliklerine 

bağlamaktadırlar.  

İnternet bağımlılığı kişiye anlık haz yaşatması, geçici bir keyif vermesi kendine bağlılığını 

artırarak ilerlemesi kişide bir takım psiko-sosyal etkiler yaratmaktadır. Bu açıdan çağın 

bağımlılığı olarak adlandıran özellikle genç nesillerde etkisini yoğun bir şekilde sürdüren bu 

sanal bağımlılık sadece genç bireyleri değil hayatın her yaşında etkisini sürdürmektedir.  

İnternet bağımlılığı da diğer tüm bağımlılık çeşitlerine göre bireyin ihtiyaç duyduğu bir şeyden 

haz alması ve bu hazza doymaması neticesinde aldığı şeyin miktarını ya da süresini artırmasıyla 

meydana gelmektedir. İnternet bağımlılığının tespitlerine bakıldığında kişinin ruh halinde 
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değişiklikler meydana geldiği, odak probleminin olduğu ve sosyal çevresiyle iletişimi azalttığı 

görülmektedir.  

2.5.2. İnternet bağımlılığının araçları 

İnternet ve faktörlerin bağımlılığın araçlarına baktığımızda, bilgisayar merkezli internet 

bağımlılığı, akıllı telefon aracılığıyla internet bağımlılığı, tablet ve benzeri uygulamalar ile ilgili 

bağımlılıklar yer almaktadır. Son 10 yılda artan sanal oyun bağımlılığı, Ps4 atari oyun 

bağımlılığı, özellikle yetişkin bireylerin Borsa takip amaçlı bağımlılıkları ve sosyal medya 

bağımlıları gibi yollar ile bağımlılık artmaktadır. 

2.5.3. İnternet bağımlılığının tanısı ve ölçütleri 

İnternet bağımlılığı tanısını ve ölçütlerine baktığımızda araştırmacılar belli bir kriter getirmişler 

ve bu kriterlerin doğrulukları ölçülmüştür. Bu açıdan Young (1996) Ruhsal Bozuklukların 

Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının 4. Versiyonunda Young internet bağımlılığı testi anketi 

uygulamıştır. Bu uygulama ile birlikte; 

1. Mutlu olmak için internette kaldığınız süreyi artırıyor musunuz? 

2. Sürekli internet başsındayken bir sonraki internette kalacağınız sürenin hesaplanması 

3. İnternet kullanımını azaltmak, ara vermek ve engel olmada başarısız olmak 

4. Kendinizi internet kullanımı konusunda engellerken kendinizi huzursuz hissediyor 

musunuz? 

5. Planlanan sürenin dışına çıkılması 

6. İnternet başındayken önemli bir işinizi, ilişkinizi sekteye uğrattınız mı? 

7. İnternet başında uzun süre kaldığınız durumu ailenize ya da psikoloğunuza hiç yalan 

söylediniz mi? 

8. İnternette kaçmanın ruh halinin düzelmesi konusunda inanıyor musunuz? 

Bu kriterler ışığında internet bağımlılık aşamaları tespit edilmektedir. İnternet bağımlılığı 

kriterlerine baktığımızda, kişinin uzun süre internet başında kalması diğer gündelik işlerinin 

yapılmasında aksaklıkların oluşması vardır. Diğer bir kriter ise internet bağımlılığının çeşidi 

olan oyun bağımlılığıdır. Oyun bağımlıları, aşırıya kaçarak temel ihtiyacı olan su içmek, yemek 

yemek gibi insani ihtiyaçların giderilmesini unutması ve maalesef sonunda ölüme kadar 

götürmektedir.  

Uzun süre internet başında olmak sosyal açıdan bazı sorumlulukların yerine getirilmesine engel 

olmaktadır. Bunların en başında aile ilişkilerini etkilemekte, iş hayatında ilişkileri bozmakta ve 

kişiye ruhsal yönden zarar vermektedir. Özellikle oyun bağımlıları ve bu bağımlılığa iten 

faktörler olarak oyunların ücretsiz olması, takma ad ile oyuna başlanması, oyunlar sonunda 

kazanana sanal altın ya da puan verilmesi ve bu durumda rekabetin artırılarak bağımlılığın 

artmasına neden olmaktadır. İlk dönemler internet kafelerin yoğun bir şekilde olduğu 

dönemlerde sebep olarak oyunların etkisi çok büyüktür.  

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçlarını, verilerin 

toplanma sürecini ve nasıl analiz edileceği konusunda bilgiler verilecektir. Araştırmanın 

yönetim ve uygulanacak tekniklerin son dönemde Dünya genelinde etkisini ciddi bir şekilde 

gösteren Korona Virüs salgını Türkiye’de de etkisini ciddi bir şekilde göstermektedir. Bu 

açıdan araştırmanın yöntemini de etkilemektedir.  
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3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma konusu ve amacı olarak Uzaktan Eğitim sürecinde lise düzeyi öğrencilerinin internet 

bağımlılığını test etmeyi hedeflemektedir. Bu açıdan araştırma modeli olarak ilişkisel tarama 

modeli kullanılmış ve uygulanmıştır. İlişkisel tarama modeli iki ya da daha fazla değişkenleri 

ölçmek için kullanılan ve değişkenler arasında neden-sonuç ilişkilerini ölçmeyi amaçlayan 

modeldir (Balcı, 2010:260; Karasar, 2013:81). Bundan dolayı bu araştırmada ilişkisel tarama 

yöntemi uygulanmış çünkü iki değişken söz konusudur bunlardan biri internet kullanım sıklığı 

diğeri ise bu hızı tetikleyen uzaktan eğitim sürecidir. Araştırma modelleri arasında deneme 

modeli bu çalışma için uygun görülmemektedir çünkü deneme modeli daha çok araştırmanın 

bizzat katıldığı gözlem yaptığı ve gözlenmek istenen verilerin üretildiği bir modeldir. Bu 

çalışmada ise lise düzeyi öğrencilerin pandemi şartlarında uygulanan uzaktan eğitim 

yönteminin öğrencilerde internet bağımlılığını ne ölçüde hızlandırmakta olduğunu 

hedeflemektedir.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni ve örneklemine baktığımızda Ankara Mamak ilçesine bağlı lise düzeyi 9, 

10, 11 ve 12. Sınıflardan oluşan rastgele seçilmiş yöntem ile toplamda yaklaşık en az 100 

katılımcıya Likert tipi anket ölçeği uygulanacaktır. Kişisel sorular dâhil toplamda 21 sorudan 

oluşan ankette lise düzeyi gençlerin uzaktan eğitim sürecinde internete olan bağımlılığı test 

edilecektir. Araştırma anketimize katılan toplam 574 katılımcıdan cinsiyet dağılımına 

baktığımızda %87,1’i Kadın ve %12,9’u ise Erkek olarak dağılmıştır. Araştırmada 

katılımcıların hepsi Anadolu Lisesindendir. Yaş ortalamalarına baktığımızda 15 ila 17 yaş 

aralığındadırlar.  

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma veri toplama araçlarından Young’ın İnternet Bağımlılığı Testi değişiklik yapılarak 

uygulanmıştır. Araştırmanın amacına uygunluk olarak araştırma soruları geliştirilerek 

araştırmanın hedefine ulaşılmıştır. Anket sorularından ilk üç soru kişisel bilgi formu 

mahiyetinde olup diğer sorular araştırmanın amacına yönelik derinlemesine çoktan seçmeli 

sorulardır. Kişisel bilgi formunda araştırmacıların cinsiyet, kaç kardeş olduklarını ve ailesinin 

ortalama aylık gelirini sorduk çünkü hane halkına düşen aylık gelir ile internet kullanımı 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu düşünmekteyiz. Ekonomik seviyesi düşük olan ailelerde 

internet kullanımının kotadan dolayı düşük olacağı kanaatini taşımaktayız. Araştırma anketi 

olarak likert tipi sorulardan oluşmakta olup seçenek kısmı ise sırasıyla ‘Hiçbir Zaman’, 

‘Nadiren’, ‘Ara sıra’, ‘Sıklıkla’, ‘Her Zaman’ seçenekleriyle internet kullanımının 

değerlendirilmesi yapılacaktır. Diğer önemli olan içinde dokuz soruyu barındıran internetin 

cazibesi ölçeği seçenekleri yine aynı likert tipi ölçek ile ölçeklendirilmiştir. Seçenekler olarak 

‘Kesinlikle katılmıyorum’, ‘Katılmıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılıyorum’ ve ‘Kesinlikle 

katılıyorum’ dur.  

3.4. Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanma sürecinde Mamak çevresindeki üç lise müdürleriyle görüşüp araştırma 

hakkında bilgi verilmiş. Daha sonra araştırma soruları Google forma yüklenmiş ve Google form 

aracılığıyla ilgili okul müdürleriyle paylaşılmıştır. Bu yüzden araştırmamızın hedefi olarak en 

az 100 öğrenciye uygulamaktır fakat bu rakam Google Form aracılığıyla daha çok kişiye 

ulaşılacağından çok fazla olması beklenmektedir.  Okul müdürleri aracılığıyla isteğe bağlı 

öğrenciler ile paylaşılmıştır. Google form tekniği birçok açıdan araştırmanın uygulanmasında 

kolaylık sağlamaktadır. En önemlisi pandemi şartlarında okulların kapalı olması ve yüz yüze 

anketin yapılmasının zor olmasından dolayı kolaylık sağlamaktadır. Pratiklik açısından kalem 

ve anket formu doldurmanın zor olacağından Google form telefonda, bilgisayarda kolaylıkla 
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sorular cevaplanabilmektedir. Diğer bir seçim tercihi ise zamandan tasarruftur. Google form ile 

çok zaman harcamadan öğrenciler bulundukları ortamda ortalama 2 dk. İçinde formu doldurula 

bilinmektedir. İnternet ve teknolojinin faydaları arasına giren Google form uygulaması yapılan 

çalışmanın kolaylığı, pratikliği ekonomik olarak tasarrufu açısından fayda sağlamaktadır.  

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın veri analiz kısmına baktığımızda elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmanın 

amacını merkeze alıp derinlemesine yorumlama tekniği uygulanacaktır. Araştırmanın analiz 

kısmında pandemi şartlarından dolayı yüz yüze yapılamayan anket uygulaması Google form 

aracılığıyla online olarak yapılacaktır. Bundan dolayı eğer yüz yüze yapılmış olunsaydı 

araştırmanın veri analizi SPSS programına girilerek raporlanacaktı fakat Google Form 

tekniğinde araştırma ile ilgili istediğimiz analizi ve tablolar şeklinde sonuçları elde etme 

imkânımız olacaktır. 

Dolayısıyla araştırma yöntemi bu araştırma için zamandan ve kolay anlaşılır veri analiz imkânı 

sağlayacaktır. Elde edilen bulgular pasta grafiği şeklinde ya da diğer tablo şeklinde 

şekillendirilerek çapraz tablolar aracılığıyla araştırmanın kritik soruları karşılaştırılarak 

yorumlanacaktır. Elde edilecek sonuçlar ile araştırmanın hipotezleri karşılaştırılacak ve 

sayıltıların hangi oranda doğrulandığı ya da yanlış olduğu ölçülecektir. Veri analiz kısmında bu 

yöntemin uygulanmasının sebebi ise veri toplama aracı olarak online bir platformun 

uygulanmasıdır. Bunun da sebebi ise pandemi şartlarında tüm okulların kapalı olması ve 

öğrencilere ulaşma imkânının kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

4.BULGULAR VE YORUM 

Bu çalışmamızda uzaktan eğitim sürecinde lise düzeyi öğrencilerin internet bağımlılığı üzerine 

likert tipi Google Form aracılığıyla çoktan seçmeli 21 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın hedef kitleye ulaşmada anket sayısı olarak 100 planlanmış ise de Google form 

aracılığıyla elde edilen sonuçlar beklenen sayının kat ve kat üstünde olduğu görülmüştür. 

Google form aracılığıyla elde edilen sonuç sayısı toplam 574’dür. Bu da gösteriyor ki online 

anket uygulaması yüz yüze uygulamaya göre daha avantajlı ve pratik olduğudur. Sayısal olarak 

araştırmamızda beklenen sonuçları karşılamaktadır. Araştırma anket sorularımızdan ilk 4 soru 

temel bilgiler ile ilgili sorulardır. Bunlar; 

Cinsiyet, Yaş, Kardeş sayısı ve Ailenin ortalama aylık geliri. 

Bu doğrultuda araştırmanın sonuçlarına tablolar halinde baktığımızda; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı 
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Cinsiyet dağılımına baktığımızda çoğunluğunun kadınlardan oluşması şu sonucu 

çıkarmaktadır. Araştırma başlığı ve sorularına kadınlar erkeklere oranla daha çok ilgi 

göstermişler ve soruların cevaplanmasında kadınlar erkeklere göre daha istekli oldukları 

görülmüştür. Bu açıdan diğer sorulara baktığımızda araştırma yorumları daha çok kadınlara 

yönelik olacağı tahmin edilmektedir. 

Lise düzeyi öğrencilerin araştırmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu açıdan araştırmamızın 

ikinci sorusu olan yaş kriterini sormamızın sebepleri arasında, örnek olarak 16 ila 18 yaş 

arasında farklı sonuçlar çıkması tahmin edilmektedir. 

 

Şekil 2’ye göre baktığımızda yığılma olarak 15-17 yaş arası olduğu görülmektedir. 18 yaşında 

olanlar % 6,9 iken 14 yaşında olanlar ise % 9,3’tür. Şekil 2’de gösteriyor ki araştırmaya katılan 

grubun ergenlik dönemi ve genç kesimi oluşturduğu gözlemlenmektedir. 

Diğer bir sorumuz olan araştırma grubunun kardeş sayısı araştırma için önem arz etmektedir. 

Çünkü araştırmanın hipotezleri olarak kardeş sayısı fazla olan ailelerde internete girme sıklığı 

az olduğu tahmin edilmektedir.  

 

 

 

 

Şekil 

3’e 

göre 

Şekil 2.  Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralıkları 

Şekil 3. Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayıları 

Şekil 4. Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri 
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baktığımızda, araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayıları % 41,8 oranla en yüksek olarak 

2 kardeşlilerdir. Daha sonra sırasıyla % 33,4 olan 3 kardeş ve % 18,1 olan ise 44 ve üzeri kardeş 

olanlardır. Tek çocuklu olanlar ise pasta grafiğinin en küçük dilimi olan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 6,6 ile tek kardeşli öğrencilerdir. Araştırmamızın 4. Sorusu olan ailenin ortalama aylık 

gelirine baktığımızda; katılımcıların yarısının aylık ortalama geliri 1.000-3.000 TL arasında 

olduğu görülmüştür. İkinci büyük dilim ise % 29,1 ila 3.000-5.000 TL arasında görülmektedir. 

Diğer taraftan % 12 ila 5.000 TL üzeri ve % 8,9’la 1.000 TL ve altı aylık gelirleri olduğu 

görülmüştür.  

Araştırmamızın temel hedefi olan lise düzeyi öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde internet 

bağımlılığını ölçmektir. Bu amaçla ilk dört soru temel bilgiler olduğundan bundan sonraki 

cevaplar daha çok projenin amacını işaret etmektedir.  

Öğrencilerimize evde bilgisayar ya da internet kullanımını kim belirler sorusunu sorduğumuzda 

cevap olarak; 

            Şekil 6. Bilgisayar/İnternet kullanım sürelerini evde kim belirler 

Şekil 5. Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık gelirleri 
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Öğrencilerin cevapları doğrultusunda, internet kullanım sürelerini belirleyenlerin çoğu %61,3 

ile kendileri olmuştur. Diğeri ise % 29,6’sının ailesi belirlemektedir. Bu oranlar gösteriyor ki 

öğrencilerin internette kalım süreleri konusunda bir kısıtlamanın olmadığı ve internet başında 

özgür oldukları görülmektedir. Araştırmamızın kilit noktasını oluşturan aile ortamında 

internette kalma süresini belirleyen kişi olarak, verilen cevaplar internet bağımlılığına ilk 

adımın atıldığı yerdir. Bu açıdan grafikte baktığımızda internette kullanım sürelerini belirleyen 

kişini kendisi olduğu için zamanın ve sürenin nasıl geçtiğini bilemeyecek ve kendi hayal 

dünyasında kaybolacaktır.  

Diğer soruyla ilişkilendirecek olursak aylık geliri 1.000-3000 TL olanlar ile internette kalma 

süresini kendi belirleyenlerin oranları birbirleriyle benzerlik ve anlamlı bir ilişki olduğu 

gözlemlenmektedir. Aylık gelire oranla internette kalma süreleri arasında zıt bir ilişki gibi 

görünse de son 10 yılda ülke genelinde hemen hemen herkes akıllı telefon kullanmaktadır. 

Akıllı telefonların çoğunda da internet mevcut olup operatör servisleri sayesinde internetsiz 

kalan yok denecek kadar azdır.   

Diğer bir sorumuz olan internetin kullanım amacı araştırmamız için son derece önemli bir veri 

oluşturmaktadır. Son dönem Covid-19 salgını itibariyle pandemi şartları devam etmekte ve 

buna bağlı olarak eğitim politikası olarak uzaktan eğitime geçilmiştir. 

Uzaktan eğitimin temel gereksinimi ise bir bilgisayar destekli teknoloji ve internet veri 

tabanıdır. Bu açıdan öğrencilerin okul dönemlerinde en çok zaman harcadığı ortam internet 

ortamıdır. Derslerin hemen hemen hepsinin uzaktan yapıldığı ve ders aralarının yani teneffüsün 

yapılamadığı bunun yerine öğrencilerin evde ders aralarında oyun, film, YouTube  

 

ya da chat sitelerinde dolaştığı tahmin edilmektedir. Bu zamanla öğrencilerde ders aralarının 

bir an önce gelmesini iple çektiği bir hal almaktadır. Araştırmanın alt problemlerine 

baktığımızda uzaktan eğitim süreci internet kullanım sıklığını ne ölçüde etkilemiştir sorusu ile 

örtüşen Şekil 6, katılımcıların ortalama yarısı ödev, ders takibinde kullanırken diğer yarısı ise 

ders dışı sitelerde bağlandıkları görülmektedir. Buda gösteriyor ki katılımcıların yarıdan fazlası 

bağımlılığı artırıcı internet sitelerinde dolaşmaktadırlar.  

Katılımcı öğrencilere internette kalma amaçlarını sorduk ve elde ettiğimiz cevaplar 

doğrultusunda; içinde bulunduğumuz pandemi koşulları süresince uygulanan uzaktan 

Şekil 7. İnternetin en çok hangi amaçla kullanıyorsunuz 
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eğitimden dolayı öğrencilerin %54,7’si ders ve ödev amacıyla kaldıkları görülmüştür. Buraya 

kadar bir sorun gözükmezken pasta grafiğinin diğer dilimleri oldukça kaygı vericidir. 

Öğrencilerin %16,6’sı film izlemek veya müzik dinlemek için internette kalıyorken, %12,5’i 

ise Chat ya da sohbet sitelerinde kalmaktadır. Bu oranlar masumane gözüküyor gibi olsa da lise 

çağı çocukların, karar alma yetilerinin henüz tam olarak gelişmediği bu öğrencilerin, bu 

yaşlarda bu sitelere girmeleri onların hem zamanlarını hem de benlik yapılarını alıp 

götürmektedir.  

Fiziki arkadaşlığı yok eden ve sanal arkadaşlığı başlatan internet, zamanla insanları kendine 

bağımlı hale getirmektedir. Dış etmenlerden sıyrılarak sanal ortamlara kendini atan genç 

dimağlar, kendilerini internette kaldığı süre boyunca huzurlu ve mutlu hissetmektedirler. 

Uzaktan eğitim modelinin tam anlamıyla verimli bir şekilde ilerlemediği yapılan 

araştırmamızda Şekil 6 da görmekteyiz. 

Grafikte baktığımızda e-porta, haber ve medya dilimlerini çıkardığımızda, ödev dilimini hariç 

bıraktığımızda son üç dilim öğrencilerin bağımlılığa iten etmenler olarak değerlendirebiliriz. 

Oyun, film, müzik Chat ve sohbet siteleri öğrencilerin internette kalma sürelerini artıracak ve 

bu kalma sürelerini kendileri belirleyenler ise bağımlılıkta bir adım daha ilerde olacaklardır. 

Dışarıdan bir uyaran ya da fren merkezi olarak adlandırdığımız bir dış faktörün müdahale 

etmemesi öğrencilerin bağımlılık yolunda olduğu kaçınılmazdır.  

 

Şekil 7’de anketimize katılan öğrencilerimizi biraz daha spesifik sorular sorduk. Likert tipi 

ankete göre sorularımız şu şekildedir; 

1) Planladığımdan daha fazla internette kalırım 

2) Siz internetteyken biri sizin canınızı sıktığında hangi sıklıkla onları tersler ya da onlara 

öfkelenirsiniz? 

3) İnternetteyken hangi sıklıkla kendinizi 'biraz daha kalayım' derken bulursunuz? 

4) Ailenizden ne kadar süre internette kaldığınızı hangi sıklıkla saklamaya çalışırsınız? 

5) İnternette olmadığınız zaman hangi sıklıkla kendinizi bunalımda, huzursuz ve mutsuz 

hissedersiniz? 

Her bir sorunun cevabı sırasıyla Şekil 7’de 5 adet bar grafiğiyle açıklanmıştır. Buna göre 

“Planladığımdan daha fazla internette kalırım” seçeneğine katılımcılar çoğu ara sıra ve nadiren 

seçeneklerini işaretlemişlerdir. Sıklıkla ve her zaman seçeneklerini işaretleyenler ise toplam 

Şekil 8. Öğrencilerin İnternet Kullanım Değerlendirmesi 
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katılımcıların yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Buda gösteriyor ki katılımcılar ara sıra ve 

nadiren de de olsa internette kalma süreleri planlarını etkilemektedir.  

Araştırmada Şekil 7’deki ikinci soruya verilen cevaba baktığımızda genellikle katılımcı 

öğrenciler internetteyken sakin oldukları ve biri onları böldüğünde çok sinirlenmedikleri 

görülmektedir. Bu soruya verilen cevaplar arasında en düşük oranla sıklıkla ve her zaman 

seçenekleriyle ve Şekil 6’daki internette kalma amacı olan oyunu işaretleyenler arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu açıdan oyun kişiyi tamamen odak noktasına çekip 

dış faktörler ile bağlantısını kesmektedir. Bu durum ise bağımlılık göstergesidir. Dolayısıyla bu 

sorumuzda araştırmamızın temel amacına ulaşılmıştır. 

Üçüncü soruya baktığımızda yine internetten kopmamanın gösterildiği sorudur. Soruda 

internetteyken biraz daha kalayım cevabını katılımcıların çoğu nadiren ve ara sırayı 

işaretlemiştir. Diğer bir soru olan internette kalım sürenizi hangi sıklıkla ailenizden saklarsınız 

sorusuna katılımcıların çoğu hiçbir zamanı işaretlemiştir. Şekil 5’eki cevapla benzerlik gösteren 

bu soruda katılımcıların internette kaldığı süre boyunca özgür oldukları ve ailesinden 

çekinmedikleri anlaşılmaktadır. Literatür verilerine bakıldığında internet bağımlıların genel 

özelliklerinden biri olan internet ortamında özgür oldukları ve hiç kimseden izin almadıkları 

belirtilmiştir. Bu açıdan bu soruya verilen cevap doğrultusunda katılımcıların çoğu bağımlılıkla 

karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Şekil 7’deki son soruda ise katılımcılara internette olmadığınız zaman kendinizi nasıl 

hissedersiniz sorusuna, katılımcıların çoğu bunalımda olmadıklarını fakat bazılarının bu soruda 

kararsız kaldıkları gözlemlenmiştir. Kararsız kalanların ise zamanla bunalımda oldukları 

seçenekleri işaretleyecekleri tahmin edilmektedir.  

Online anketimizin son soru olarak başlığı internetin cazibesinin ölçülmesidir. Bu ölçekte 

katılımcılara toplamda 9 soru sorularak likert yöntemiyle Kesinlikle katılıyorum-Kesinlikle 

katılmıyorum arasında şıkları seçmeleri istenmiştir.  

 

Şekil 8’de katılımcılarımıza yönelttiğimiz sorular olarak en çarpıcıları; 

1) İnternette dolaşmayı, arkadaşlarla dolaşmaya tercih ederim. 

2) İnternet çekmediği yerlerde huzursuz oluyorum. 

3) İnternetin çekmediği yerlere gitmek istemiyorum, köy, piknik vb. 

4) Sabahları uyandığımda ilk işim telefona bakmak oluyor. 

Şekil 9. İnternet Cazibesinin Ölçülmesi 
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5) Kendimi yalnız hissettiğimde internete girdiğim zaman kayboluyor. 

6) İnternete girdiğim zaman kendimi önemli hissediyorum. 

7) İnternet kullanımım kısıtlandığı zaman kendimi kötü hissediyorum. 

8) İnternette çok kaldığım zaman bir başkalarıyla konuşmak istemiyorum. 

9) İnternetsiz yaşamın keyifsiz ve sıkıcı olduğunu düşünüyorum. 

İlk soru olarak katılımcılara internet ve arkadaş arasında seçim yapmaları istenmiş ve 

katılımcıların çoğu arkadaşlarını tercih etmişlerdir. Şekil 8’de gösteriyorki belli bir grup sabit 

kalarak interneti seçtiği görülmektedir. İkinci soruda ise internetin olmadığı ya da çekmediği 

yerlerde huzursuz oluyorum sorusuna katılımcılar biraz kararsız kaldıkları ve yarsı 

katıldıklarını yarısı ise katılmadıklarını ifade etmektedirler. Fakat diğer üçüncü soruya 

baktığımızda katılımcılar interneti sevselerde doğla ortamları internete tercih ettikleri 

anlaşılmaktadır.  

Katılımcılara sorduğumuz dördüncü soruda ise sabahları kalkıp ilk işim telefona bakmak oluyor 

sorusuna katılımcıların çoğu bu soruyu doğrulamış ve buda gösteriyorki temel ihtiyaçlarından 

önde geldiği anlaşılmaktadır. Katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum seçeneklerin toplamı 

katılmıyorumdan fazla olduğu görülmüştür. 

Verilen cevaplar arasında en fark yaratacak olan ise internete girdiğim zaman kendimi önemli 

hissediyorum sorusuna katılımcıların hemen hemen çoğu bu soruyu doğrulamamaışlardır. Bu 

açıdan katılımcıların tam olarak internete bağımlı olmadıkları fakat bellir bir grubun bağımlılık 

yolunda ilerlediği tespit edilmiştir.  

Son soruda ise katılımcılar internetsiz yaşamın keyifsiz oldukları konusunda kararsız kalmışlar 

ve bu soruya ortalama cevaplar verdikleri gözlemlenmiştir. Şekil 8 gösteriyor ki katılımcılar 

hem doğa ortamını, arkadaşını seviyorlar fakat internetsiz yaşamında olamayacağını 

savunuyorular.  

 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Elde edilen veriler ve literatür ışığında lise düzeyi öğrencilerin internet bağımlılığı ile ilgili 

grafikler doğrultusunda birtakım sonuçlar elde edilmiştir.  

 5.1. Sonuç 

Bu çalışmamızda lise düzeyi öğrencilere likert tipi 21 soru yönelttik ve elde ettiğimiz verilere 

göre öğrencilerin birçoğu uzaktan eğitim sürecinin de etkisiyle internette kaldıkları süreler 

artmaktadır. İnternette kalım sürelerinin artması, sokağa çıkma yasağının etkisi, arkadaş 

ortamlarından uzak durmaları internete bağlılıklarını artırmıştır. Öğrencilere sorduğumuz 

sorulardan en çarpıcı olan ise internette bulunma sürelerini kim belirler sorusuna öğrencilerin 

cevapları onların internete bağımlılığını bir adım daha artırmaktadır. Öğrencilerin %61’i kendi 

belirlediğini ve bu da öğrencilerin istediği zaman girip istediği zaman internetten ayrıldığı 

anlamına gelmektedir.  

Dolayısıyla aile içinde genç bireyleri internet kullanımı konusunda kontrol edilmemekte ve bu 

durum ise ister istemez onları bağımlı hale getirmektedir. Diğer bir çarpıcı soru ise sabahları 

uyandıklarında ilk işim telefona bakmak oluyor sorusuna öğrencilerin çoğu bu soruya 

katıldıklarını söylemişlerdir. Temel ihtiyaçların giderilmesine kadar engelleyen internette 

kalma son dönem sadece gençlerin değil tüm bireylerin ikili ilişkilerini, aile ortamlarını ve 

muhabbetlerini etkilemektedir. Bu açıdan bağımlılık genç yaşta kazanılıp bırakılması çok zor 

bir durum hali olduğundan internete bağımlılığı da tıpkı sigara, alkol gibi bağımlılık etkisi 
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vardır. İnternetsiz hayatın anlamsız olduğunu ve internet çekmediği yerlerde huzursuz 

olduğunu söyleyen katılımcılar aslında farkında olmadan internet bağımlısı adayıdırlar. 

Dolayısıyla kişi bir nesneye ya da metaya bağımlı ise kendi kendine bağımlı olduğunu 

anlamamaktadır. Bağımlı olduğu dışarından gözlenmesi, ruh hali ve davranışlarıyla 

ölçülmektedir. İnternet halindeyken dışarında gelen uyarılara tepki vermemem ya da aksi bir 

şekilde tepki gösterme hali internete son şiddet odaklandığını göstermektedir.  

Arkadaş ilişkilerini, sosyalleşme süreçlerini, kardeşler ve ailesi arasındaki ilişkiyi olumsuz 

yönde etkileyen internetin aşırı kullanılması ya da internette geçirilen boş vaktin verimsiz bir 

şekilde kullanılması kişide benlik kaybına ve ruhsal olarak bunalıma sürüklemektedir.  

5.2. Tartışma 

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki internet ya da sanal bağımlılık son asırda hızla artmakta ve 

insanların sadece ruhsal değil fiziksel olarak rahatsızlıkları ortaya çıkmaktadır. Son dönem 

ortaya çıkan küresel sağlık problemi ve hastalığı olan Covid-19 Türkiye’de de etkisini ciddi bir 

şekilde göstermektedir. Salgından dolayı birçok kurum uzaktan çalışmakta ve bunların en 

önemlisi ise eğitim sistemidir. Tüm okulların uzaktan eğitim ile eğitimini sürdürmesi birçok 

problemi beraberinde getirmiştir. Bu zamana kadar pedagogların ısrarla üzerinde durduğu belli 

bir yaşa kadar çocuklarınıza TV izletmeyin, akıllı telefonlardan uzak tutun, internetten uzak 

tutun ve sanal olan her şeyden kaçının sözlerinin bir hükmünün kalmadığı günler yaşamaktayız. 

Salgın sebebiyle eğitimin uzaktan yapılması evinde internet olmayanların TV’den dersini takip 

etmesi gençleri kendi ellerimizle internetin ve TV’lerin kucağına bırakmış oluyoruz. 

Katılımcılarda elde edilen veriler ve literatür ışığında internet bağımlılığı, internet kullanımın 

amaçsız yere sıklaşması ile olmakta ve arkadaş ya da bir başka ihtiyacın yerine geçmesiyle 

ölçülmektedir. Dolayısıyla elde edilen veriler lise öğrencilerinin özellikle uzaktan eğitim 

sürecinde internet kullanım sürelerinin artmasıyla bağımlılık düzeyleri arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu gözlemlenmiştir.  

Uzaktan eğitimin faydaları elbette tartışılamaz fakat takip edilmez ise çocuklar kontrollü bir 

şekilde interneti kullanamayacaklardır.  Bugüne kadar hiç TV ya da internetle tanışmayan 

çocuklar kendilerini uzaktan eğitim yöntemiyle bir anda internet yoğunluğunda buldular. Eğer 

ebeveynlerinin kontrolü de yoksa bağımlılık için ellerine büyük bir fırsat geçmiş olacaktır. 

 5.3. Öneriler 

Bu çalışmamızın temel amacı olarak lise düzeyi öğrencilerin uzaktan eğitim süreciyle birlikte 

internet bağımlılığını ölçmektir. Elde edilen sonuçlar ve buluğular ile birlikte derinlemesine 

analiz edilmiş ve nitelikli sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlar doğrultusunda birtakım öneriler 

ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırma sadece öğrencilere yönelik olduğundan aile faktörü ele 

alınmamıştır. İnternet bağımlılığı bireyin tek başına kazanmış olduğu bir alışkanlık olmayıp 

burada ebeveynlerinin de rolü çok büyüktür. Tavsiye olarak ileriki çalışmalarda internet 

bağımlılığı ile ilgili öğrencilerin ebeveynleriyle de görüşülmesi araştırmanın çok yönlü 

olmasını sağlayacak ve geniş çapta sonuçlar elde edilecektir.  
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ÖZET 

Rekabet koşullarının artmasıyla beraber yönetim sistemleri ehemmiyet kazanmıştır. 

İşletmelerin stratejik yönetim anlayışı vazgeçilmesi durumuna gelmiştir. Stratejik yönetimin en 

mühim konularından biri işletmelerin yıllar içerisinde yetkilikler ve kazandığı tecrübeleri 

bireylerden çok işletmeye mal etmesidir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber yönetim araçları  

sayılarının fazlalaşması işletmelerde elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimi 

uygulanmaya başlamıştır. Dijital çağ bilgiye dayalı olarak çalışanlar bakımından iş akışlarında 

önemli değişikliklere yol açmıştır. İnternet gibi küresel ağlardaki gelişimle beraber var olan 

bilgide aşırı ölçüde bir artış söz konusu olmuştur. Bilgi çokluğunun içerisinde kaybolmadan 

doğru bilgiye ulaşabilen işletmeler başarılı olmuştur. Bilgi ekonomisine ve bilgi toplumuna 

doğru yönelen bir dünyada, işletmeler, bilim ve teknolojideki gelişme sürecini dikkatli bir 

biçimde takip ederek, fırsatlardan yararlanıp olası tehlikelere karşı kendilerini koruyabilir bir 

duruma gelebilirler. İşletmelerin en mühim kaynaklarından birisi olan bilgi ve kayıt altına 

alınmış bilgi kaynağı olan dokümanlar; etkili bir biçimde, fırsatlara açık, güvenli ve net bir 

yolla toplanmalı, analiz edilmeli, iletilmeli ve saklanmalıdır. Teknolojik gelişmeler kapsamında 

bu işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilmenin yolu, elektronik doküman yönetimi ve belge 

yönetiminden geçmektedir. Bu çalışmada, işletmeler arasında iş akış süreçlerinde önemli bir 

değişiklik yaratan elektronik doküman yönetimiyle belge yönetiminin işletme çalışanlarının 

verimliliğinde nasıl bir değişim olduğunu amaçlamaktadır. Literatürde kabul görmüş bilimsel 

incelemeler kapsamında; doküman yönetimi, belge yönetimi çalışmaları üzerinde durularak, 

özellikleri, faydaları ve çalışan verimliliğine etkisi konusunda bilgi verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doküman. Belge, Elektronik Doküman, Belge Yönetimi, Çalışan 

Verimliliği. 

 

ABSTRACT 

With the increase in competition conditions, management systems have gained importance. The 

strategic management approach of businesses has come to a state of abandonment. One of the 

most important issues of strategic management is that businesses attribute their competencies 

and experiences over the years to businesses rather than individuals. With the development of 

technology, the number of management tools has increased and electronic document 

management and document management have begun to be applied in enterprises. The digital 

age has led to significant changes in workflows for employees based on knowledge. With the 

development of global networks such as the Internet, there has been an enormous increase in 

existing knowledge. Businesses that can reach the right information without getting lost in the 

abundance of information have been successful. In a world that is moving towards the 

knowledge economy and information society, businesses can be in a position to take advantage 

of the opportunities and protect themselves against possible dangers by carefully following the 
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development process in science and technology. Information, which is one of the most 

important sources of enterprises, and documents, which are recorded information sources, must 

be collected, analyzed, communicated and stored effectively, in an open, secure and clear way. 

Within the scope of technological developments, the way to easily perform these transactions 

is through electronic document management and document management. In this study, it is 

aimed to see how electronic document management and document management change the 

productivity of business employees, which creates a significant change in workflow processes 

between businesses. Within the scope of scientific studies accepted in the literature; document 

management, with emphasis on document management studies, information is given on its 

features, benefits and impact on employee productivity. 

Keywords: Document, Electronic Document, Document Management, Employee 

Productivity. 

 

GİRİŞ 

Elektronik ortamda iletişim kanallarının artmasıyla beraber bilgi alışverişi de aşırı derecede 

hızlanmıştır. İletişim ve bilgi teknolojilerinin göstermekte olduğu devamlı ve hızlı gelişim, 

işletmelerin (kuruluşların) ve kişilerin yaşam tarzlarını kökten etkilemektedir. Profesyonel 

topluluk ağları ile başlayan bu iletişim kanalları, forumları, sosyal ağ araçlarını, sesli iletişim 

platformlarını, günümüzde birçok anlık mesajlaşma aracını, blogları, web konferanslarını 

içeren çok yönlü bir duruma bürünmüştür. İşletmelerin, bu çok yönlü ortam içerisinde hem 

sağlıklı bilgi paylaşımını gerçekleştirmesi, hem de var olan bilgiyi kaybetmeyip ihtiyaç 

duyulduğunda bu bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi için, elektronik ortamların nimetlerinden 

faydalanmaları gerekmektedir.  

Çalışanların görevleri; cevap istenen mesajları, notlar, yeni fikirlerle dolu makaleler, belgeler 

gibi dokümanlarla şekillenerek başlamaktadır. Benzer bir biçimde yapılan işlemlerin belirtileri, 

sonuçları ve çıktıları da genellikle doküman formunda ortaya çıkmaktadır. Bu manada 

çalışanlar bakımından dokümanlar, iş akışında geniş bir yer edinmektedir. Birçok ayrı objenin 

doküman olarak nitelendirebileceği göz önüne alındığında, iş hayatı bakımından önemli olan 

bilgi unsurlarının iyi bir şekilde yönetilmesi şarttır. 

Elektronik doküman yönetiminin iş süreçlerinde maliyetleri düşürdüğü, işletmeye duyulan 

aidiyet ve güven duygusunu geliştirdiğini meydana çıkarmaktadır. Belge Yönetimi, işletme 

içindeki bütün bilgi ve belge akışını kapsayan, belge yaşam aşaması süresince; üretimi, 

kullanılması, korunması, denetim ve erişimine ilişkin görevlerde verimliliği sağlayarak işlem 

hızını fazlalaştırmaktadır. 

Bu çalışmada; kavramsal açıklamaların ardından doküman ve belge yönetimi üzerinde 

durularak bu süreçlerin elektronik ortamda yapılmasının etki ve sonuçlarına yönelik 

açıklamalara yer verilmektedir. Bilgi kaynağı niteliğindeki dokümanların elektronik ortamda 

yönetilmesinin, çalışan verimliliğine etkisini anlatmayı amaçlamaktadır. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Doküman 

Doküman, kapsam bakımından hayli geniş bir kavram olarak bilginin gündelik hayatta 

meydana çıkan değişik formatlarına verilmekte olan bir isim durumundadır. Doküman 

tanımının içine özellikleri veya fiziksel manadaki şekli nasıl olursa olsun, her çeşitli harita, 

fotoğraf ve kağıt benzeri malzemeler girmektedir. Doküman kavramında, üretilen veya 
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kullanılan her çeşit bilgi kaynağını tarif etmek için kullanılarak posta kartlarını, standartları, 

resimleri, mektupları ve hem de kitapları dahi şemsiyesi altına toplamaktadır (Shepherd & 

Geoffrey, 2003: 13). Günlük hayatta kullanılan banka dekontu, mektup, ikamet, ilmühaberi, 

fatura, doktor raporu, dilekçe, ticari ilişkide kullanılmakta olan senet, çek, poliçe gibi kıymetli 

belgelerle kitap damga, defter ve mühür gibi materyaller doküman olarak sayılabilir. 

1.1.1. Elektronik Doküman 

Yazıcıdan henüz çıktısı alınmamış yalnız çıktısı rastgele bir anda alınması muhtemel olurken 

bir bilgisayar programı aracılığıyla üretilen bilginin sayısal bileşimi vasfındaki elektronik ortam 

içeriğinden oluşan elektron dokümanlar, umumi olarak bir bilgisayar sistemi yapılışında 

saklanan, üretilen ve işlenen bilgilerden meydana gelmektedir.  

1.2. Belge 

Literatürde belge kavramını açıklamak amacıyla birden çok tanım yapıldığı görülmektedir. 

Belge; kuruluş (işletme), bir şahıs veya kurum tarafından üretilen, ya da işletmeye gelen fiziksel 

yapısı, özelliği nasıl olursa olsun, gelecek günlerde hukuki, idari ve kültürel sebeplerden dolayı 

kullanabilecek olan dolayısıyla kanıt niteliğinde her çeşitten kaydedilmiş bilgidir (Özdemirci, 

Torunlar, Saraç, 2009: 354). Diğer bir tanıma göre ise, organizasyonlarda işleri sürdürebilmek 

için gerekli olan her çeşit bilginin, tekrar üretilebilir bir biçimde saklanmasını temin eden belge, 

iş sırasında bir organizasyon aracılığıyla üretilen ya da kabul edilen ve organizasyonun 

etkinliklerinin bir delili olan veya taşımakta olduğu bilgiden dolayı ortama bakılmadan 

alıkonulmuş bütün dokümanlardır (Özdemirci, 2001: 179).  

Belge, bir gerçeği göstermekte olan fotoğraf, yazı, ses kaydı, film ya da DVD de olabilir. 

İşletmelerin geleceklerine istikamet vermesi ve geçmişlerini göstermesi bakımından belgeler 

işletmeler için çok mühim bir etkiye sahip olmaktadır. Belgeler birbirine sınırlı olarak; yeni 

olacak bir belge üretiminde var olmakta ve kaynak olarak kullanılabilir. İşletmelerin verimli 

olmaları için kendi aralarında veya farklı işletmelerle devamlı bilgi paylaşımında 

bulunmalarına bağlı olmaktadır. İşletmeler için bu vaziyet en esas bilgi kaynağı sayılan 

belgelerin ehemmiyetini ortaya koymaktadır (Yalçın, 2007). Film, kağıt, CD vb. araçlar 

yardımı ile belgeler içerdiği bilgileri kişilere aktarmaktadır. Kağıt olan belgelerin sayısı öteki 

araçlara oranla olabildiğince fazla olup ve belgeler için kağıdın doğru bir araç olarak olup 

olmadığı sorgulanması gerekmektedir. Kağıdın belgeler bakımından olumsuz olan özellikleri 

şu biçimde sıralanır: 

- Kağıt belge, nem ve hava şartlarına dayanıklı değillerdir. 

- Kağıt için zaman dezavantajdır. Uzun seneler saklanan kağıtlarda eskime görülmektedir. 

- Kağıt belgelerde saklama, düzeltme ve arama işlemleri uzun vakit almaktadır. 

- Kağıt belgelerde yeterli insan gücü ile işlem yapılabilmektedir. 

- Kağıt üzerinden belge saklamak, toplamak ve tekrar belgelere erişmek pahalı olmaktadır. 

- Kağıt belgelerde işlem hata oranı yüksektir. 

Belgeler için kağıdın bu olumsuz olan özellikleri yüklenmesi, işletmelerin değişik araçlara 

yönelmelerine sebep olmaktadır. Bir işletmede bilgi paylaşımı bölümler arası kolay ve hızlı 

yürütülmesi ihtiyacı, belgelerin elektronik ortama ağlar aracılığıyla taşınması neticesini 

beraberinde getirmiştir (Berder, 2005). Belge kavramı, özellikle kamu kurumlarında ‘’evrak’’ 

terimi olarak kullanılmaktadır.  
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1.3. Elektronik Belge 

Elektronik belgeler, türlü taşınabilir elektronik araç ve bilgisayarlar gibi iletişim ve bilgi 

teknolojileri  ile meydana getirilen, herhangi bir kişiden ya da kuruluştan başka kişiye ya da 

kuruluşa aktarılan ya da benzer ortamda saklanan her çeşit yazı, görüntülü ve sesli kaydedilen 

bilgiler olmaktadır (Özdemirci, Torunlar & Saraç, 2009: 357). 

Diğer bir anlatımla geleneksel belgeler için elektronik araçların (tarayıcı, video, faks, klavye, 

kamera, e-posta v.b.) kullanılmasıyla elektronik belgeleri meydana çıkarmaktadır. Elektronik 

belge, kavramsal olarak; bilgisayar ortamına uygun araçlar ile aktarılan her çeşit görüntü, ses, 

metin olarak tarif edilebilir. Yapıları itibari ile elektronik belgeler; geleneksel belgelerin 

kamera/tarayıcı yardımı ile elektronik şekle dönüştürülmüş belgeler ve elektronik ortamda 

üretilen belgeler olarak iki gruba ayrılmaktadır (Odabaş, 1999: 3-4). Kişiler günlük hayatlarında 

sıklıkla internetten ve bilgisayardan faydalanmaktadır. Onların elektronik ortam içinde temin 

ettikleri fazla bilgi kaynağı, elektronik belge olmak üzere sunulmaktadır. DVD, hard diskler, 

CD, manyetik kartlar ve başka kayıt ortamlarında gizlenen; Excel, Access, Word, Jpeg, Mpeg, 

Powerpoint, Tiff, Mpg v.b. program ve formatlarda sunulmakta olan elektronik belgeler ise 

geleneksel belgelere nispeten büyük kolaylıklar temin etmektedir (Berder, 2005: 9). Geleneksel 

belgelere nazaran elektronik belgelerin var bulunan yararları şu biçimde sıralanabilir (Odabaş, 

1999; Beder, 2005): 

- Elektronik belgelerde saklamak için mekân problemi olmamaktadır. 

- Elektronik belgelerde düzeltme, araştırma ve işlem yapmak için daha az zaman ve insan 

gücü kâfidir. 

- Elektronik belgelerin paylaşılması ve aktarılması daha kolay ve hızlıdır. 

- Elektronik belgeler dayanabilendir. 

- Elektronik belgelerde mekân ve zaman kısıtlaması söz konusu olmamaktadır. 

Bir işletmenin elektronik belgelerden faydalanması için o işletmenin elektronik araçlara 

sahiplenmesi gerekmektedir. Bir işletme şayet elektronik belgelerden faydalanıyorsa, öteki 

işletmelerle bilgileri paylaşabilmesi için iletişimde olduğu öteki işletmelerde de mevcut olan 

altyapının bulunması şarttır. Bilgi-iletişim teknolojilerinin günümüzde çoğu uygulamada 

sağlamakta olduğu hakimiyet ve gelişimi, birkaç sene evveline dek işletmelere göre büyük gider 

olarak görülen donanım ve yazılımlara sahip olmayı zaruri duruma getirmiştir. Elektronik belge 

uygulamasına geçmek ilk önce pahalı görünmekte olsa da, geleneksel belgelerle çalışmanın, 

kırtasiye, zaman, eleman ve depolama bakımından daha masraflı olması görülmektedir. 

İşletmeler açısından elektronik belge sistemini kullanmak için geçmek çok kolaylıkla olduğu 

gözükmemektedir. Toplumda bulunan alışkanlıklar, öteki işletmelerin kullanmakta olduğu 

belge sistemleri ve çalışanların adaptasyon süreci, işletmelerde kullanılacak ve kuracakları 

belge sistemleri üstünde etkili olmaktadır. İşletmelerin elektronik belgelerden faydalanmaları, 

öteki işletmeleri de göz önüne getirerek bir müddet hem basılı hem de elektronik belge 

kullanmaları bu ilerleyen sürede mühimdir. Güvenlik konusu elektronik belgelerin 

kullanılmalarında rastlanılan başka bir problemdir. İnternet üzerinde bulunan bilgiler 

silinebilmekte, değiştirilebilmekte ve değişik bireylerce kullanılabilmektedir. Buna göre, 

elektronik belgeler kişiler tarafından güvenilir görülmemektedir. Bu vaziyet, kişilerin 

elektronik ortamda ortaya koyduğu bankacılık, gizli olan dosyaları dönüştürme ve alışveriş 

işlemlerinde çekinmelerine sebep olmaktadır. Buna karşın elektronik ortamın emniyetini 

sağlamaya yönelik yapılmakta olan çalışmalar, bu problemin çözülmesine yardımda 

bulunmaktadır. Buna örnek için bankaların internet üstünden sağladıkları interaktif hizmetleri 

gösterilebilir. Kişiler, interaktif hizmetler içeriğinde, iş, ev ya da internet erişiminin sağlandığı 

yerlerden istenilen vakitte banka hesaplarını kullanabilirler. Bankalar, cep şifre, parola, şifre, 
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müşteri numarası, gizli olarak soru ve cevap ve benzeri uygulamalar ile müşterilerinin 

emniyetini sağlamaktadırlar. Bir başka önemli olarak elektronik belgelerin kullanılmasına ait 

olan problem ise geleneksel belgelerde de olan saklama şartlarıdır. Depolarda geleneksel 

belgelerin saklanması, kırtasiye giderleri, depolama giderleri, fazladan personel giderleri ve 

tamamından mühimi kağıt belgelerin zamanla dayanıksız olması gibi beraberinde bir takım 

olumsuz şartları getirmektedir. Elektronik belgeler çok yer doldurmamakta; depolanması, CD, 

mikroform, internet, manyetik disk gibi elektronik ortamlarda olmaktadır. Elektronik belgelerin 

yalnızca bir ortama bağlı olarak depolanmaması, veri kayıplarının olmaması ve toz, ısı ve nem 

şartları da göz önünde bulundurulması değişik ortamlarda yedeklenmesi ile bağlantılıdır 

(Berder, 2005; Odabaş, 1999; Özdemirci, 2007). Elektronik belge kullanılırken rastlanılan 

problemler şu biçimde sıralanabilir: 

- Elektronik araçlara ihtiyacının bulunması, 

- Uyarlama sürecinin sağlanması ve yüksek maliyet, 

- Güvenlik problemleri ve depolama (saklama) problemleri. Belirtilen problemlere karşın 

elektronik belgelerin, geleneksel belgelere nazaran üstün tarafları şöyle özetlenebilir (Çallı, 

2008): 

- Mekân ve zaman bakımından sınırlama söz konusu olmamaktadır. 

- Daha kolay olarak depolama işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

- Çoğaltılmaları ve basılmaları hızlı ve kolaydır.  

- Hata oranları daha düşüktür. 

- Kağıt tasarrufu sağlanmasıyla beraberinde daha az ağaçların kesilmesi sebebiyle 

çevreye katkısı çok fazladır. 

1.4. Verimlilik 

Sözlük anlamı ‘’ işletilen, bakılan ve çalıştırılan bir şeyin verdiği netice ya da bu neticenin 

niceliği, randıman, mahsul’’ (Türk Dil Kurumu) olarak tanımlanan bu kavram, yapılan bir işin 

sonucu meydana çıkan olumlu netice olarak düşünülebilir. Bir işletmede üretim sürecinde bir 

lastik üretildiğini varsayalım, yapılan işten olumlu netice kısaca verim alınmış ve meydana bir 

ürün çıkmıştır. 

Üretilen hizmet ve mal miktarı ile bu hizmet ve mal miktarının üretilmesinde kullanılmakta 

olan girdiler arasında oransal bağlantı ise verimlilik kavramına karşılık olmaktadır. Verimlilik, 

herhangi bir hizmet ya da malın üretiminde kullanılmakta olan faktörlerle temin edilen çıktı ile 

arasındaki ilişkiyi tarif eden bir oran, büyüklük ya da katsayı olarak söylenebilir. Literatürde 

verimlilik konusu en yaygın şekilde yer alan ve basit ölçüm yöntemi olarak çıktı-girdi 

oranlamasıdır (Müftüoğlu, 2010: 248).  

Verimlilik denince elde edilmekte olan hizmet ve ürünün kalitesini yükseltme, doğal yapıyı ve 

çevreyi koruma, çalışanlara en iyi çalışma şartları ve yaşamı sağlama ve bununla beraber birim 

girdi başına üretim miktarını fazlalaştırma gayretleri birlikte düşünülmektedir (Yükçü & 

Atağan, 2009: 4).  

Potansiyel kaynaklardan, araçlardan, kapasiteden ve varlıklardan optimum seviyede 

yararlanma neticesinde meydana gelecek olan verimlilik artışı; zaman, enerji ve başka girdilerin 

kullanımında kaybın azalmasını sağlamaktadır. İşletmelerde modernizasyonu sağlayarak 

teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için yapılan organizasyonlar, verimlilik artışlarını 

beraberinde de getirmektedir. 
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Makro seviyede ulusal ekonominin işlemesi, rekabet edilebilmek ve toplum refah; mikro 

seviyede ise ekonomiyi meydana getiren birimlerin işleyişi ve yönetim kararlarıyla alakalı olan 

verimlilik hem işletmelerin varlığını sürdürebilmenin ve kârlı olmanın hem de ülkelerin 

kalkınma gayretlerinin değerlendirilmesi ve ulusal refahın artırılmasının da temel bir 

göstergesinin en önemli şartlarından birisi olmuştur (Hançer, 2004: 1).  

 

2. DOKÜMAN YÖNETİMİ 

İş süreçlerinin kolaylıkla olması ve akabinden gelen üretkenlik artmaları, hem özel sektörü hem 

de kamu sektördeki işletmeler bakımından konuları kritik öneme sahiptirler. Teknolojik 

gelişmelere günümüzde paralel kalitede, giderek karmaşık olan iş süreçleri henüz kolay biçimde 

anlaşılması ve böylelikle verimlilik ile üretkenlik artışlarının elde edinmesinde, doküman 

yönetimi mevzusu ön planda bulunmaya başlamıştır. 

Doküman yönetimi, bir şirkette üretilen her çeşit dokümanın üretim, paylaşım, muhafaza, 

kullanım, çoğaltım ve saklama gibi adımlardan meydana gelen yaşam döngüleri süresince 

sistemli olarak yönetilmesi ilkesine dayanmaktadır. Bu kavram aynı zamanda belge statüsünü 

kazanan dokümanların yanında belge özelliğini taşımayan yalnız içerdiği bilgi bakımından 

kullanılan ve depolanan dokümanları erişim, tanımlama ve düzenleme gibi işlevleri de 

içermekte olan geniş bir ifadedir. 

Doküman yönetimi sebebiyle, işletmeler bakımından işleyiş ile bağlantısız ve ulaşılması güç 

nitelikteki doküman ve bilgiler, bir noktadan ve kolay ulaşılabilir bir şekilde kullanılabilir bir 

duruma gelebilmektedir. Düzgün olarak sistemin işlemesiyle birlikte; bilginin şirket içinde, 

iletişim ortamında en etkin biçimde kullanımına olanak vererek verimli bir ofis yapmak amacı 

ile ortak çalışmalarda değerlendirilen bütün dokümanların kolaylıkla güncellenir, kolay bulunur 

ve hızla erişilerek paylaşılır durumda olması sağlanmaktadır. Doküman yönetimi işletmenin 

entegrasyonu ile ana işleriyle beraberinde, artık bilgi kullanışsız ve statik bir şekilde 

biriktirmenin ilerisine geçerek, örgütsel işler içerisinde sistemin işleyişini kolayca bir duruma 

getirmektedir (Türkiye Bilişim Derneği, 2006: 34-35). 

 

3. BELGE YÖNETİMİ 

Literatürde bazen belge yönetimi kavramı, doküman yönetimi ifadesiyle karıştırıldığından, 

belgenin tarifinden yola çıkarak açıklanabilir. Belge yönetimi, bir kuruluş ya da kurumda 

gündelik işlerini ortaya çıkarırken oluşturdukları her çeşit dokümantasyonun içerisinden kurum 

aktivitelerinin delili sayılabilecek belgelerin ayıklanması, bunların, format, ilişkisel ve içerik 

özelliklerinin korunması ve bu belgelerin üretimden sonuncu tasfiyeye kadar geçen süreç 

içerisinde yönetmek demektir (Kandur, 2006: 12). 

Belge yönetimi, bir kuruluşun işlem ve faaliyetleri hakkında kanıtlar ve enformasyonun belge 

formunda temin edilmesi yanında korunmasına ait süreçlerde dâhil olarak, belgelerin üretimi, 

kullanımı, alınması, korunması ve tasfiyelerinin sistemli etkinlik ve kontrolünden sorumlu 

çalışma alanı olmaktadır (ISO 15489-1, 2001: 3). 

Diğer bir tanıma göre belge yönetimi, belgelerin sistematik ve verimli bir biçimde üretilmesi, 

kullanılması, dosyalanması, korunması ve tasfiyesiyle ilgili olan süreç yönetim sistemidir 

(Özdemirci, Torunlar & Saraç, 2009: 355). Yalnızca belge yönetimi belgelerin dosyalanmasıyla 

alakalı olmayıp daha geniş bir çeşitlilikte hizmet sunan bir uygulama alanı olmaktadır. 

Belgelerin üretimini ortaya koyan, arşivlerin kaynağını meydana getiren kuruluş ve 

kurumlarda, belgesel işlemlere olan yönetimi üstlenen belgesel yönetim sisteminin etkinliği ve 

yapısı, doğrudan arşivlerin geleceğini etkilemektedir (Özdemirci, 1999: 52).  
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İşletmeler hızla gelişmekte olan teknolojilerin etkisi ile elektronik ortamlarda üretmekte 

oldukları belgelerin yönetimi esas belge yönetimi uygulamalarından değişik olmamaktadır. 

Kuruluş ve kurumlar da elektronik belge yönetimi, onların elektronik ortamında bulunan 

belgelerin üretilmesinin yanında kullanılması, saklanılması ve tasfiye edilmesi için yapılan 

yönetim işlerini kapsar bulunmaktadır. Kuruluş ya da kurumların elektronik belge yönetimini 

tatbike geçebilmeleri için önemli olan şu adımları göz önünde bulundurmalıdırlar (Özdemirci, 

Torunlar & Saraç, 2009: 335-341):  

1. Elektronik belge yönetimi hakkında ön araştırma yaparak, bu konuda yeteri kadar bilgi 

toplanmalıdır. 

2.  İşletmeler kullandıkları sistemleri analiz etmelidir. 

3.  Elektronik belge yönetimine geçmek için lazım olan malzemelerle ihtiyaçlar belirlenmeli ve 

bunlar için bütçe hesapları yapılmalıdır.   

4. Elektronik belge yönetimi için projeler hazırlanarak, bunlara uygun olarak sistem tasarımları 

geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

5. Uygulama işlemlerinin ardından tüm detaylar gözden geçirilmeli ve eksik yanlar bulunarak 

bunlar geliştirilmelidir. 

İşletmelerde elektronik belge yönetiminin başarıyla uygulanması orada çalışanların 

bilgilendirilmesine bağlı olmaktadır. İşletmelerde elektronik belge yönetimi, verimliliği 

arttırarak, iletişimi hızlandırarak ve teknolojik bir alt yapı ile işlemlerin daha güvenli olan 

ortamda gerçekleştirilmesi konularında yardımcı olmaktadır (TBD-Kamu-BİB,2009). 

Elektronik Belge yönetimi uygulamalarıyla yalnızca yazılımların elde edilmesini değil, 

prosedürler ve politikaların oluşturulmasını gerektirmektedir (Kandur, 2005: 9). 

 

4. ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİN ELETRONİK DOKÜMAN YÖNETİMİ VE BELGE 

YÖNETİMİ İLE İLİŞKİSİ 

Toplam verimlilik, fiziki birimler ile ölçülmesi imkânsız olunca, kısmi verimlilik kavramları 

geliştirilmesi gerekli olmuştur. Burada hâkim olan yaklaşım, verimlilik oranı paydasında olan 

üretim faktörlerinden bağdaşık bir niteliği taşıyanları beraber toplamaktır. Kısmi verimlilik 

olmak üzere çalışan verimlilik, elde edilen çıktı miktarının işgücüne oranlanmasıyla 

bulunmaktadır (Müftüoğlu, 2010: 254). 

Verimlilik terimi türlü manalarda ve çok kez açıklık ve kesinlikten ırak bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bir şeyin günlük konuşmalarda verimli olduğunu anlatmak çok defa onun iyi 

olarak istenilen bir şey olmak üzere söylemek manasına gelmektedir. Terimim manası açık 

olmayarak, bir şey iyi olup olmadığı, kişiler tarafından yargıda bulunurken sahip oldukları 

değerlere bağlıdır ve son derece bu değerler çeşitlidir (Simon, Smithburg & Thompson, 1968: 

479). 

Pek çok etken tarafından etkilenen çalışan verimliliği değiştiren öğeleri sıralamak istendiğinde; 

çalışma ortamı, mesleki bilgiye sahiplik seviyesi, deneyim, duygusal etmenler, alınan ücret, 

doğru ve uygun pozisyonlarda çalışma, alınan eğitimler ve öğrenme kapasitesi gibi bir hayli 

şeyden bahsetmek muhtemeldir. Bu öğelere ek olarak elektronik doküman yönetimi ve belge 

yönetiminin doğrudan ve dolaylı yoldan ilişkisi bulunan bazı faktörler de çalışan verimliliği 

üzerinde etki sahibi olmaktadır. Elektronik doküman yönetimiyle alakalı olup çalışan 

verimliliğini etkilemekte olan öğelerden birisi bilgi teknolojilerine yapılmakta olan 

yatırımlardır. Bilgi teknolojileriyle faydalı bilgileri toplamak, düzenlemek, işlemek, bir yerden 

bir yere aktarmak, depolamak ve bu bilgilere erişmek üzere kullanılarak, ekonomik yapıda bir 
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dönüşüm meydana getirmiştir. Sürdürebilirlik ve rekabetçiliğin ekonomik büyümenin en 

mühim sağlayıcılarından biri verimlilik artışının bulunduğu açık bir biçimde meydana 

çıkmaktadır. İletişim ve bilgi teknolojileri ise verimlilik artışının meydana gelmesinde anahtar 

rol oynamaktadır. İşletmeler için bilgi teknolojileri yatırımları büyük maliyetler 

oluşturabilmekte, bu maliyetler karşısında işletmelerin beklentileri de artmaktadır. Maliyetlerin 

azalması, satışların artması ve müşteri memnuniyeti gibi bir hayli beklenti içerisinde olan 

işletmeler, bilgi teknolojilerine yaptığı yatırımlarının geri dönüşümü bazen istedikleri gibi hızlı 

olmaması sebebiyle problemler yaşayabilmektedirler. Genellikle büyük boyutlardaki 

işletmelerde daha fazla karşılaşılan bu problem, vakitle kendisini amorti edip, kazanç artışları 

biçiminde işletmeye yansıyacaktır. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin üretime tatbik 

edilmesinden kaynaklanmakta olan üretim sürecinin özelliğindeki gelişmeler beraberinde 

çalışan verimliliğinin artışını da getirmektedir (Atan, 2005: 7).         

Çalışanlar da memnuniyet aşamasındaki artış, elektronik doküman yönetimine dolaylı yoldan 

da olsa alakalı olup, verimlilik artışı sağlamakta olan öğelerden birisidir. Çalışanların fikri ve 

bedeni güçleri nispetinde gönül güçlerinin de kesinlikle motive edilmesine gerek vardır. Kişi 

yaptığı işten zevk alması ya da yaptıkları işte mana bulan bireylerin yüksek performansla 

inanılmaz enerji içinde çalıştıkları bir hayli kişi aracılığıyla kabul edilmektedir (Sökmen, 2010: 

165). Bu bakımdan elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimi ile birlikte çalışanlarda 

görülecek memnuniyet artışı, verimlilik artışını da beraberinde getirmektedir.  

İşletmelerde kullanılan teknolojik yazılım ve donanımlar, iletişimin hızını ve etkinliğini 

fazlalaştıracak kanallar arasında en mühim olanlardan birisi olmaktadır (Sökmen, 2010: 219). 

Bu manada elektronik doküman yönetimi ile belge yönetimiyle meydana çıkan çalışanlar 

arasında güçlü iletişim de çalışan verimliliğine tesir eden diğer bir öğe olarak öne çıkmaktadır. 

Bir işletme içerisinde etkili ve devamlı işleyen bir iletişim sistemi olursa o işletmenin başarılı 

çalıştığı ve sağlıklı yürüdüğü söylenebilir. Kişiler etkili bir iletişimle ikna edilerek bulunan 

durumları değiştirilmek ve olumsuz olan tutumları olumlu yapılabilir. Bütün çalışanların 

işletmeye olan yardımlarını, iletişim faaliyetleri en üst seviyeye çıkararak iş tatminini 

sağlamayı hedeflemektedir (Sökmen, 2010: 200-201). İşletmelerde belge yönetimiyle bilgiye 

erişim yöntemi de değişikliğe uğramaktadır. Çalışanlar bakımından bilgiye erişimin kolaylığı 

verimlilik mevzusunda önemli bir başka unsurdur. Neticeye ulaşabilme kabiliyeti yüksek 

çalışanlarda memnuniyet ölçüsü ve iş tatmini yüksek olmaktadır. İşlerle bağlantılı merkezi 

yönetime dayalı güvenilir, güncel ve güvenli bilgiye kolaylıkla ulaşan çalışanlar bakımından 

verimlilik artışı da kaçınılmaz bir neticedir (Oracle, 2007: 4).  

Elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimiyle birlikte yapılmakta olan işlemlerin 

süresinde bir değişme olması söz konusu olabilir. Çalışanlar vakitlerini etkin kullanarak 

belirlenmiş zaman diliminde birden çok ve hızlı iş yapma becerisini elde etme sebebiyle, fazla 

sayıda işi müddeti içinde gerçekleştirmeleri muhtemel olmaktadır (Sökmen, 2010: 391). Bu 

manada çalışanlar bakımından zaman israfının engellenmesiyle verimlilik artışını da bir arada 

getirmektedir.  

Elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimi ile meydana gelen süreç değişiklikleri, 

çalışanların stres seviyelerinde değişikliğe yol açmaktadır. Uzun müddet stres, çalışanların 

psikolojik ve fiziksel manada işletmeye yardımlarını ve sağlıklarını olumsuz olarak etkileyerek, 

işe devamsızlıkları ve işten ayrılmalarına sebep olabilmektedir. Başkaca çalışanlardan birinde 

görülmekte olan stres, öteki çalışanları da olumsuz etkileyerek verimliliği azaltmaktadır. Bu 

manada stresin azaltılarak hem çalışanın işletmeye katkısını fazlalaştırır hem de çalışanlar 

bakımından iş doyumunun da yüksek olmasına katkı sağlamaktadır (Aytaç, 2009: 3-8). 

İçsel güç olan harekete yöneltici motivasyon kavramı, çalışan verimliliği ile ilişkilidir. 

İşletmeye yüklenen maliyet bakımından birbirine eşit olan iki çalışanın motivasyon seviyesi 
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daha yüksek olan çalışan daha çok efor sarf ederek kapasitesini daha çok kullanmakta ve öteki 

çalışana oranla işletmeye daha çok çıktı sağlamaktadır. Bu da işgücü verimliliğinin fazlalaşması 

manasına gelmektedir (Özdemir & Muradova, 2008:152). Elektronik doküman yönetimi ve 

belge yönetimi ile birlikte işletme içinde kurulacak olan etkin iletişim ağı ve sistemi hem 

yöneticileri hem de çalışanları motive etmektedir. 

Microsoft eliyle kamuoyuna duyurularak ve bağımsız araştırma şirketi olan Keystone 

Strategy’nin yaptığı kurumsal yazılımları kullanıcılarının verimliliğine etkisi konusuyla bir 

araştırmada kullanıcıların iş verimliliğini etkileyerek ve kurumsal yazılımlarda kullanıcı 

kolaylığını belirlemekte kullanılmak üzere altı ana başlıktan bahsedilmektedir. 1000 şirket 

rastgele seçilerek, yapılan anketler kapsamıyla Microsoft Dynamics ürünleri çalışan 

verimliliğini fazlalaştırdığı istatiksel açıdan kanıtlanmıştır. Araştırmadaki bu temel başlıklar 

şunlardır: 

1. Kullanım kolaylığı olmaktadır, 

2. Yazılımın menü, ekran ve işleyiş mantığına alışma, 

3. Hızlı veri girilme, mükerrer veri girişlerini otomatize etme, 

4. Kullanıcılara özel gereksinimleri karşılama, 

5. Kolaylıkla ve hızlı raporlama, bilgilere anlık ulaşabilme, 

6. Şirket dışı ve içi kolayca bilgi paylaşabilme. 

Bu esas başlıklar göz önüne alındığında söz konusu özelliklere sahip elektronik doküman 

yönetimi ve belge yönetiminin çalışan verimliliğini arttıracağı söylenebilir. 

 

SONUÇ 

Ülkeler arasındaki gelişmişlik seviye farklılıkları, esasta, üretim için gerekli olan yetenek ve 

bilgilerle anlatılan teknoloji seviyesindeki farklılıklardan meydana gelmektedir. Bununla 

beraber, rekabet gücü ve büyümenin arttırılması konusunda hem ülke geneli hem de şirketler 

bakımından; teknolojinin kâr ya da zarar etmeyi göze alacak şekilde uygulamaya konulması 

olan yenilikçilik yeteneği, kritik öneme sahip bir kavram olarak gündeme gelmektedir. Artan 

rekabet neticesindeki maliyet, hız ve farklılaşma baskılarının günümüzde daha hissedilir 

boyutlarda olduğunu düşünülürse, bu yeteneğe sahip olmayan işletmeler, rekabette üstünlük 

sağlayamamakta ve verimlilik artışı yaşayamamaktadır. Bilgi teknolojilerini etkin şekilde 

kullandıklarında sektörlerde verimlilik artışı ve ekonominin genelinde de rekabet avantajı 

yaratan bilgi ve iletişim teknolojileri, üretilen bilgiyi paylaşma, saklama ve bilgiye kolay erişim 

açısından en önemli basamaklardan birisi olmuştur. Bilgi teknolojilerinin önemi net bir biçimde 

anlaşıldığında çalışan verimliliği ile iletişimi arttırma amacıyla yapılan bilgiye yönelik 

teknolojik yatırımlar elektronik doküman yönetimi ile belge yönetiminin etkilerine yönelik 

incelemeler yapmakta kolaylaşmaktadır. Organizasyon, kuruluş ve kurumların işlemleri ve 

yasal yükümlülükleri sonucunda oluşan, ortamına ve biçimine bakılmaksızın kayıtlı bilgiyi 

taşıyan her çeşit doküman anlamına gelen belge ile dokümanı kavramının aynı şeyleri ifade 

etmediğini unutmamak gerekir. Doküman belgeye göre çok daha geniş kapsamlı bir yapıya 

sahiptir. İşletmeler içinde kullanılan belgelerin üretiminden imhasına kadar olan süreçte 

önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde bir düzen içinde bulunmasının işletmeler için 

önemine işaret etmek amaç olmalıdır. Modern bilgi teknolojileri sayesinde, geleneksel 

kayıtçılığın görünürde düzenli ve yerleşik olan yapısı kökten değişmiştir. Bilginin artık kağıt 

üstüne kaydedilmekten ziyade elektronik yoldan sunumu ön plana çıkmaya başlamıştır. 
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Doküman yönetimi, dokümanların, yaşam döngüleri içerisinde temel kurallara dayalı olarak ve 

belirli düzen içerisinde yönetilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

Elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimi; bilgiye erişimin kolaylaşması, günümüz 

koşullarında büyük bir bölümü elektronik ortamda yer alan bilginin gelecek nesillere herhangi 

bir bozulma olmaksızın aktarılabilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, fiziksel depolamaya göre 

güvenlik riskinin daha düşük olması, bilginin birden fazla aynı versiyonu ile karşılaşma 

manasındaki bilgi çöplüğünün azaltılması gibi pek çok yararından söz etmek mümkündür. 

Çalışan verimliliğine etki eden elektronik doküman yönetimi ve belge yönetimi ile ilgili öğeler 

arasından; memnuniyet, iletişim seviyesi, bilgiye erişimin kolaylık derecesi, motivasyon, stres, 

zaman israfının engellenme derecesi ön plana çıkmaktadır. Söz konusu faktörlerde yaşanan 

olumlu değişimler, çalışan verimliliğinde artış olarak yorumlanabilir. Geleneksel belge 

yönetiminden elektronik belge yönetimine kişilerin geçmesi kolay olmamıştır. Oysa çalışan 

verimliliğine etkisi olumlu olmuştur. Belgenin önemi ve yeri konusunda farkındalık yaratılması 

ve bir belge yönetim sistemi sektörlerde uygulanabilecek şekilde geliştirilmesi hedeflenmelidir. 

Çalışan verimliliğini arttırmaya yönelik düşüncelerden birisi olan personeli güçlendirme, 

çalışanların davranışlarını geliştirmeyi ve bilgi düzeyini yükseltmeyi içeren bir yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımın belirttiklerini hayata geçirmede en önemli görev üst yönetime düşmektedir. 

İşletmelerdeki üst yönetimler, sahip olunan çalışanların verimliliğini arttırarak, bunun hedeflere 

olumlu yansımasını sağlamak için finansal ve teknik anlamda birçok önlem almalıdır. 
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ÖZET 

Carullah Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ömer b. Ahmed Zemahşerî (ö.538/1143), İslâm ilimleri 

alanında eser kaleme alma konusunda çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Zemahşerî, amelde Hanefî, 

itikadî yorumlarda ise yetiştiği çevre olan Harezmliler gibi Mutezile ekolüne sahiptir. Mutezile 

kanaat çevresinin öncülerinden sayılmıştır. Hatta Mutezile denince, akla gelen ilk kişi, 

Zemahşerî’dir demek mümkündür. Mutezile mezhebine mensup olmakla hep övünmüştür. 

Görüşlerinden bazıları birçok çevre tarafından eleştirilmesine rağmen, eserleri kabul görmüştür. 

Mutezile çevresinden olmasından dolayı, Mutezilenin beş temel öğretisinden biri olan “Tevhid” 

kavramına oldukça büyük önem vermiştir. Kendisi, “Tevhid” kavramını hayatın merkezine 

oturtmaya çalışmıştır. Tevhid; malum olduğu üzere sözlük anlamı itibariyle “bir şeyin bir ve 

tek olduğunu kabul etmektir.” Tevhidin karşıtı ise şirktir, politeizmdir. Zaten tarihte ideolojik 

kanaatler arasında en çok taraftarı olan ideolojinin, şirk olduğu söylenebilir.  

Allah, Kur’an’da insanlardan çoğunun inanmadığını, şükretmediğini, düşünmediğini 

vurgulamıştır. Zemahşerî, her defasında bütün peygamberlerin getirdiği ortak mesajın “Tevhide 

Çağrı” olduğunu vurgulamıştır. Eserlerinde, özellikle ilim çevrelerinde kabul gören ve 

yüzyıllarca medreselerde okutulan “Keşşâf” adlı tefsirinde bunu rahatlıkla görebiliriz. 

Zemahşerî, hiçbir konuda Allah’ın ortağının bulunmadığını vurgulamıştır. Aslında bu 

duyarlılık, bütün İslam müfessirlerinin ortak paydasıdır. Zemahşerî, Tevhid konusundaki 

duyarlılığını Keşşaf’ın dışında da göstermiştir. Kur’an ayetlerini Tevhid ilkesinden hareketle 

yorumlayan Zemahşerî’, elli makameden oluşan Makâmât adlı eserinin bir makamesini de 

“Makâmatu’t-Tevhid” diye adlandırmıştır. Örneğin adı geçen makamede Zemahşerî, evrendeki 

güneş, ay ve yıldızların bir hesaba göre dizayn edildiğini, her gezegen ve objenin kendisi için 

takdir edilen yörüngede dönüp durduğunu söyledikten sonra insanın, bu gözlemiyle “Tevhid” 

anlayışına sahip olması gerektiğini ifade etmiştir. Her makamede olduğu gibi adı geçen 

makamenin başında “Ya Ebu’l-Kâsım!” hitabıyla kendisini muhatap alarak özgün bir üslup 

geliştirmiştir. “Tevhid” kavramının ele alındığı bu çalışmada Zemahşerî’nin “Keşşâf” ve 

“Makâmât” adlı eserleri esas alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Tevhid, Keşşâf, Tefsir, Makamat. 

 

ABSTRACT 

Carullah Ebu'l-Qasım Mahmoud b. Umar b. Ahmad Zamakhshari (d.538/1143) has a versatile 

personality in writing works in the field of Islamic sciences. Zamakhshari has the school of 

Mutazila, like the Hanafi in practice and the Harezm people, in the interpretations of creed. He 

is one of the pioneers of the Mutazila opinion circle. It is even possible to say that the first 

person that comes to mind when Mutazila is mentioned is Zamakhsharî. He always prided 
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himself on being a member of the Mutazila sect. Although some of his views were criticized 

by many circles, his works were accepted. Since he was from the Mutazila environment, he 

gave great importance to the concept of “Monotheism”, which is one of the five basic teachings 

of the Mutazila. 

He tried to place the concept of “Monotheism” at the center of life. Monotheism; As it is known, 

it is to accept that something is one and only in terms of its dictionary meaning. The opposite 

of monotheistic is polytheism. It can be said that the ideology that has the most supporters 

among the ideological convictions in history is polytheism. 

Allah has emphasized in the Qur'an that most of the people do not believe, do not give thanks 

or think. 

Zamakhshari has always emphasized that the common message brought by all prophets is “Call 

to Monotheism”.  

We can easily see this in his works, especially in his commentary called “kashshaf,” which was 

accepted in scientific circles and taught in madrasahs for centuries. Zamakhshari emphasized 

that ‘Allah’ has no partner in any matter. Zamakhsharî showed his sensitivity to monotheism 

outside of Kashhsaf. Zamakhsharî, who interpreted the verses of the Qur'an based on the 

principle of oneness, named one of the maqams of his work Maqâmât, which consists of fifty 

maqams, as “Maqâmatu't-Tawhid” For example, in the above-mentioned maqam, Zamakhshari 

said that the sun, moon and stars in the universe were designed according to a calculation. 

He stated that a person who understands that every planet and object revolves around his own 

orbit should have an understanding of “Tawhid/Monotheism” with this observation. As in every 

maqam, he developed a unique style by addressing himself as “Oh Ebu'l-Qâsım” at the 

beginning of the above-mentioned maqam. In this study, in which the concept of 

“Tawhid/Monotheism” is discussed, Zamakhshari’s works named “Kashshaf” and “Maqâmât” 

are based and analyzed. 

Keywords: Zamakhsharî, Tawhid, Kashshaf, Tafseer (Commentary), Maqamat. 

 

GİRİŞ 

Hz. Âdem ile başlayan ve Hz. Peygamber ile biten nübüvvet zincirinin bütün halkalarını 

oluşturan inanç sistemi, tevhid inancıdır. Onu her türlü olumsuzluktan uzak tutmanın şartı ise 

Allah’ı zatında, sıfat ve fiillerinde bir kabul ederek ona başka bir nesne veya objeyi ortak 

koşmamaktır. Bu inanç, gerek bireyin gerekse toplumun tümünü ilgilendiren ve onlara can suyu 

niteliği taşıyan bir formata sahiptir.   

Tevhidin ilahı/tanrısı bir olduğu gibi onun insanlar için uygun gördüğü din de tek bir dindir. 

“İşte, sizin bu dininiz, tek bir dindir ve ben de rabbinizim, bana kulluk ediniz.”1 Burada murat 

edilen, insanın tek bir ilaha ve dine inanması, onun belirlediği standartlar doğrultusunda yol 

almasıdır. Aksi takdirde parçacı, şirkle barışık, gâh bu tarafta gâh karşı tarafta hareket eden 

kimseden, yaptıklarının refere edilmeyeceği ve hesap gününde onun zarar ziyana uğrayacağı 

vurgulanmıştır. “Kim, İslâm'dan başka bir din edinirse/ararsa, bu kendisinden asla kabul 

edilmeyecek ve o, ahirette kaybedenlerden olacaktır.”2  

Tevhid inancı, o kadar nazik ve kırılgan bir pozisyona sahiptir ki onun karşıtı olan şirke 

gösterilen az bir ilgi, şirke verilen az bir taviz, beraberinde tevhidin ifsadını getirmesi işten bile 

değildir.“İşte bu benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun. Onun dışındaki yollara uymayın. Yoksa 

1 Enbiya, 22/92. 
2 Âl-i İmrân, 3/85. 
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sizi (Allah’ın dosdoğru olan) yolundan saptırırlar. Korkup sakınasınız diye bunu size emretti.” 
3 

Bu nedenledir ki neredeyse her dilde yapılan Kur’an tefsirlerinde, müfessirlerin odaklandığı 

ortak noktanın, tevhid ve şirkin mahiyeti olduğunu söyler isek, mübalağa yapmış olmayız. Zira 

bu alan, yoğunluklu olarak Mekkî ayet ve surelerde, gerektikçe de Medenî ayet ve surelerde 

tekrarlanmış; onunla hem inanan hem inanmayan kesimin dikkati çekilmiştir. 

Tevhid inancı, gerek inanan ferdin gerekse inanan toplumun sistematik yapısına rengini veren 

en başat ve belirleyici boyadır, denebilir. Zira Allah, kendi dinini “sıbğatullah/Allah’ın boyası” 

olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur: “(Boya) Allah'ın boyasıdır (sıbğatullah ile boyanın)! 

Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kim vardır! Biz yalnızca O'na kulluk edenleriz.”4 

Zemahşerî’nin (ö.538/1143)  Mu’tezile inanç sistemini oluşturan tevhid, adalet, el-menziletu 

beyne’l-menzileteyn, va’d-vaîd, el-emr-i bi’l-ma’rûf ve’n-nehy-i ani’l-münker gibi usûlü 

hamse (beş temel ilke) prensibine bağlı olduğu ve yorumlarını sözü edilen prensiplere göre 

yaptığı bilinmektedir.5   

Zemahşerî’nin, söz konusu alana dair yorumlarına geçmeden önce tevhid kelimesinin sözlük 

ve terim anlamını vermemiz yerinde olacaktır. 

 

1.Tevhid Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı 

Arapçada v-h-d fiil kökünden türemiş olan ve tef’îl vezninin mastarı tevhid/birleme kelimesi 

“parçalanma ve bölünme kabul etmeyen” anlamına gelmektedir.  Tevhid inancına sahip 

kimseye muvahhid denir.6 Vahede sözcüğü yalnız ve tek olan demektir. Vahede, başka varlıklar 

için sıfat bağlamında kullanılırken Ehad ise Allah’tan başkasının sıfatı olarak kullanılamaz. Bu 

sıfat, sadece Allah’a ittir.7 Vahdet, vahid ve vahdaniyet sözcüklerinin de aynı fiil kökünden 

türediğini eklememiz gerekir.  

Tevhid kelimesinin terimsel anlamına gelince Allah’a iman etmek, ona ortak koşmamaktır. 

Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih etmektir.8 Bir Allah’tan başka ilah olmadığına 

inanmaktır.9 Geleneksel anlamda tevhidin sembolleri ise mescitler ve diğer ibadet yerleridir.”10 

Tevhid, terimsel bağlamda “Allah’ı zatında, sıfat ve fiillerinde bir kabul ederek ona başka bir 

nesne veya objeyi ortak koşmamak” formunda algıladığında Allah’ın, bütün zaman ve 

mekânların, bütün etnik kökenlere sahip insanların, insan hayatının bütün aşamalarını oluşturan 

dönemlerin tek sahibi olduğu gerçeği ortaya çıkacaktır. “Allah, doğunun ve batının rabbidir; 

3 En'âm, 6/153. 
4 Bakara, 2/138. 
5 Ebu’l-Huseyin Hayyât, Kitâbu’l-İntisâr ve’r-Redd alâ İbn Râvendî el-Mülhîd, Dâru’l-Kutub el-Mısriyye, Kahire, 

1925, s.126; İrfan Abdulhamid, Dirâsât fi’l-Firak ve’l-Akâid el-İslâmiyye, Matbaatu’l-İrşâd, Bağdad, 

1967,s.94. 
6 Ahmed Muhtâr Abdulhamîd Ömer, Mu‘cemu’l-Lugati’l-Arabiyye el-Mu‘âsıra, Alemu’l-Kutub, byy. 2008, 

III/2409. 
7 Râgıb İsfahânî,  el-Mufredât, thk. Safvân Adnân ed-Dâvudî, Dâru’l-Kalem, Dımaşk, H/1412, s. 857. 
8 Ebû İbrâhîm İshâk b.İbrâhîm Fârâbî, Mu‘cemu Dîvâni’l-Edeb, thk. Ahmed Muhtâr Umer, Dâru’ş-Şa‘b, Kâhire, 

2003, III/272; Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Herevî el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luğa, thk Muhammed Avd 

Mur‘ib, Dâru İhyâi Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 2001, X/6; Muhammed Murtazâ ez-Zebidî, Tâcu’l-Arûs min 

Cevâhiri’l-Kâmûs, thk. Heyet, Dâru’l-Hidâye, Kâhire, ts., IX/266. 
9 Abdullâh Yeğin, İslâmî-İlmî-Edebî-Felsefî Yeni Lügat, Yeni Asya Yayınları, İstanbul,1973, s.730. 
10 Ahmed Muhtâr Abdulhamîd Ömer, Mu‘cemu’l-Lugati’l-Arabiyye el-Mu‘âsıra, III/2411. 
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ondan başka ilah yoktur, öyleyse sadece ona güvenip sığın.”11 “Ondan başka ilah yoktur. 

Dirilten ve öldüren odur. Sizin de rabbiniz, (aynı zamanda) atalarınızın da rabbidir.”12 

 

2.Keşşâf Tefsiri’nde Tevhid Kavramı 

Konunun çerçevesi, birkaç sureden bazı ayetlerin yorumu ile sınırlandırılmaya çalışılacaktır. 

Aksi takdirde müellif tarafından tüm yorumlar, mevzunun sınırlarını aşacaktır. Çalışmada, 

mümkün mertebe Mushaf’taki sure sıralaması takip edilecektir. 

2.1.Bakara Suresi 

Zemahşerî’nin, her müfessir gibi tevhid konusunda oldukça duyarlığı olduğu 

bilinmektedir.  

Kendisi “Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet 

ediniz ki, gerçek korunanlardan olasınız!”13 ile  “O, yeryüzünü sizin için bir döşek, 

gökyüzünü de tavan kıldı. Gökten su indirdi ve onunla size rızık olarak (çeşitli) ürünler 

çıkardı. (Öyleyse bütün bu gerçekleri ikrar edip) bildiğiniz hâlde Allah’a eş/ortak/denk 

koşmayın” 14 ayetlerinin tevhid inancıyla olan ilintisini şu şekilde izah etmiştir: 

“Sizi yaratan rabbinize kulluk edin” emir kipinden, kullarının tevhid ikliminde ibadetin 

kendisine yapılmasını, kulların gönlüne yerleşmesini ve mütemadiyen devam etmesini 

dilemektedir. Allah’ın, kulları için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir tavan, semadan 

yağmur yağdırması, onunla rızık olarak sayısız ürünler yetiştirmesi; kulların, Allah’a 

şükretmesi ve olayları tevhid çerçevesinde algılaması içindir.15 Aslında insan, yaşadığı 

çevresindeki gerek canlı gerek cansız, gerek afakî gerekse enfüsî objelere dikkatlice bakıp 

onları gözlemlediğinde, bu sürecin kendisini tevhidî dünya görüşüne ulaştırdığını 

görecektir.16  

Zemahşerî’nin, tevhid ilkesiyle ilişkilendirdiği ayetlerden biri de Ayetü’l-Kürsi diye 

meşhur olan Bakara suresinin 256. ayetidir. Müellif,  tıpkı İhlâs suresi gibi Allah’ı bir 

kabul etme, onu yüceltime, sıfatlarını kendisine özgü kılma gibi özellikleri içermesi 

dolaysıyla bu ayetin faziletli olduğunu belirtmiştir.  Zemahşerî, “Tevhid ilkelerini ele alan 

ayetin, elbette diğer ayetlerden daha faziletli; ilimlerin en üstünü ise ehl-i adl ve’t-

tevhid’in (Mutezile’nin sistemleştirdiği kelam ilmi) olduğu anlaşılacaktır” diye iddiada 

bulunmuştur. Daha sonra ise ancak meyveli ağaçların taşlandığını, büyük adamların 

kıskanıldığını; değersiz insanlara ise kimsenin itibar etmediğini dile getirmiştir.17  

Burada Zemahşerî’nin kendi kanaat çevresini övdüğünü, öne çıkardığını; sanki sadece 

meyve veren ağaçların, kendi mezhep müntesipleri olduğu anlaşılmaktadır. 

2.2.Âl-i İmrân Suresi 

Zemahşerî “Allah, melekleri ve adaleti gözeten ilim sahipleri şahittir ki O'ndan başka ilah 

yoktur. (Evet) O'ndan başka ilah yoktur. Allah, azizdir/güçlüdür, hâkimdir/doğru hüküm 

verendir” ve  “Allah katında din kesinlikle İslam’dır”18 ayetini yorumlarken, İslam’ın tevhit ve 

11 Müzzemmil, 73/9.  
12 Duhan, 44/8. 
13 Bakara, 2/ 21. 
14 Bakara, 2/ 22. 
15 Ebu’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvil fî Vucûhi’t-Te’vîl, 

Dâru’l-Kuttabi’l-Arabî, Beyrût, 1987, I/93-95 
16 Fussilet, 41/53; Gâşiye, 88/17-20. 
17 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/303. 
18 Âl-i İmrân, 3/18-19. 
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adalet dini olduğunu, Allah nezdinde geçerli ve makbul dinin sadece İslam olduğunu 

vurgulamıştır.19 

Zemahşerî’ye göre 18.ayette iki kez tekrarlanan “O'ndan başka ilah yoktur” ibaresinin gayesi, 

Allah’ın, sadece kendisinin vahdaniyet ve adalet sıfatlarına sahip olduğunu ispat içindir. Ayetin 

sonundaki “Aziz” ve “Hâkim” sıfatları, aslında “vahdaniyet” ve “adalet anlamına gelmekte, 

onları kapsamaktadır.  

19.ayetteki “kendilerine kitap verilenler” ifadesiyle Yahudi ve Hıristiyanlar kastedilmiştir. 

Onların, kendilerine ilim/vahiy geldikten sonra “ihtilafa düşmeleri, münazaa ve münakaşaya 

girmeleri” ise tevhid gibi İslam’ın temel öğretisini terk etmelerindendir.20 Malum olduğu üzere 

Hıristiyanlar Hz. İsa’ya, Yahudiler ise Üzeyir’e Allah’ın oğlu demek suretiyle tevhit ilkesinden 

sapmışlardır.21 

(Âl-i İmrân, 3/20) “Seninle tartışmaya girerlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla beraber tüm 

varlığımı Allah’a teslim ettim” ayetine ilişkin Zemahşerî, din ve inanç konusunda 

tartışanlara karşı “Ben, bütün varlığımı Allah’a adadım, kendimi ve bana ait her şeyimi ona 

teslim ettim. Allah’ı bırakıp başkasına ibadet ve dua ederek ona koşmam. Tevhid ilkesini 

zedelemem. Benim dinin, tevhid dinidir. Benimle tartışmanıza gerek yok. Zaten ben, yeni bir 

şey getirmiyorum ki benimle tartışmaya kalkışıyorsunuz. Sizi tevhid ilkesine çağırıyorum. 

Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım, ondan başkasına kulluk etmeyelim”22 söylenmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. 

“Allah katında din kesinlikle İslam’dır” (Âl-i İmrân, 3/19) ayetinin bir tefsiri durumundaki 

“Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette 

kaybedenlerden olacaktır.” 84.ve 85.ayetler konusunda ise şunu dile getirmiştir: 84.ayette 

geçen “Ve biz, Allah’a teslim olmuşuz” ibaresi, yani “Onu birlemekteyiz, kendimizi ona teslim 

etmekteyiz, ibadet ve itaatlerimizde hiçbir şeyi ona ortak koşmamaktayız” demektir. Her kim, 

söz konusu teslimiyetten sonra tevhid akidesine aykırı bir inanç sistemini benimser ise ondan 

kesinlikle kabul olunmaz, hem üstelik o ahiret yurdunda rezil rüsva olur, hüsrana uğrar.23  

2.3.Enam Suresi 

Zemahşerî “Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: "Beni doğru yola iletmiş iken 

Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden 

korkmam; ancak Rabbimin dilediği olur! Rabbim, bilgisi ile her şeyi kuşatmıştır. Hala 

kendinize gelip öğüt almıyor musunuz?”24 ayetine dair tevhid bağlamında bazı yorumlarda 

bulunmuştur.  

Hz. İbrahim’in kavmi, onunla tevhid akidesi üzerine tartışmıştır. O, kavminin yanlış inancını 

yadırgamış, onlarla mücadele etmiştir. İbrahim, Allah’ın, kendisini doğru yola ilettiğini; 

dolaysıyla tevhid inancına sahip iken onların cedelleşmelerini gereksiz görmüştür. Kendisini 

korkutan ve şantajla tehdit eden kavmine “Ben, sizin ortak koştuklarınızdan korkmam” diye 

meydan okumuştur. Hz. İbrahim, her şeyin Allah’ın kudretinde olduğunu, kavmin inandığı 

tanrılarının hiçbir fayda ve zarara güç yetiremeyeceğini anlatmıştır. Daha sonra gelen 81.ayette 

ise Hz. İbrahim “Siz, bu halinizle Allah’a ortak koşmaktan korkmaz ve utanmazken, ben sizin 

ortak koştuğunuz nesne ve objelerden neden korkayım?” demiştir.25 

19 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/345. 
20 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/346. 
21 Tevbe, 9/30. 
22 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/347. 
23 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/381. 
24 Enam, 6/80. 
25 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/42. 
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2.4.Yunus Suresi 

Zemahşerî, “Her ümmetin bir elçisi vardır. Elçileri gelince, aralarında eşitçe hükmedilir ve asla 

zulme uğratılmazlar”26 ayeti hakkında şunu demiştir: Her ümmetin, tevhit konusuna dair onları 

uyarmak için gönderilmiş olduğu bir elçisi vardır.27 Aynı surenin 58.ayetine dair ise “size bir 

öğüt, bir nasihat geldi. Bu öğüt, içinde bütün faydaları barından tevhid akidesinden başkası 

değildir. Sizin sahip olduğunuz bozuk inancınız için bir ilaç, içinizde tevhide inananlar için ise 

rahmetin ta kendisidir” diye yorumda bulunmuştur.28 

2.5.Yusuf Suresi 

Zemahşerî, daha önce ifade ettiğimiz gibi neredeyse her davranış ve düşünceyi tevhid 

akidesiyle ilişkilendirmiştir. Suredeki ayetler de Müellif tarafından aynı formatta kategorize 

edilmiştir, demek mümkündür. 

Yusuf Suresi’nin bazı ayetleri29, kendisinden fetva30 istenen âlimin nasıl davranması 

gerektiğine dair bazı ipuçlarını içermektedir. Birisi yani müstefti31, âlimlerden fetva istediğinde 

müftü/âlim kişi32, önce onlara tevhidin mahiyetini, hidayet yolunu göstermeli, daha sonra 

nasihatine başlamalıdır. Çünkü tevhid akidesi, onların istediği fetvadan veya nasihatten 

kendileri hakkında daha önemlidir. Bu, Allah’ın, Hz. Yusuf’un şahsında âlim kişilere verdiği 

ilahî bir öğüttür. Hz. Yusuf, babası Yakup, dedesi İshak ve büyük dedesi olan Hz. İbrahim’in 

oluşturduğu nübüvvet ailesinden gelmektedir. O da aynen dedesi İbrahim gibi insanları Allah’a 

davet etmekte, tevhide çağırmakta, elleriyle yaptıklarını kutsamayı bırakmalarını tavsiye 

etmektedir. Hz. Yusuf, “Mısırlılara ilah edinmeyi hak etmeyen nesnelere tapınmanın 

saçmalığını bildirmektedir. Şayet hem dünyada hem ahiret yurdunda mutlu olmayı diliyorlar 

ise bütün delillerin gösterdiği hak ve sabit din İslam’dır” mesajını iletmektedir.33  

2.6.Nahl Suresi 

Malum olduğu üzere Allah, yeryüzünde insanlar için yaratıp yaydığı farklı renkte nice şeyler 

vardır. Düşünüp ders çıkarmak için onlarda nice can alıcı noktalar vardır. İnsanlar için her türlü 

süs eşyasını çıkarsınlar diye denizi emirlerine amade kılan odur. Gemileri denizde yürüten, arza 

çakılı dağları yerleştiren odur. Onun nimetleri saymakla bitmez. Gizliyi de açığı da bilendir. 

Allah’tan başka tapılanlar, hiçbir şeyi yaratamazlar. Çünkü kendileri yaratılmıştır.  

Zemahşerî, Nahl suresinin 3-21.ayetlerini sıraladıktan sonra olayı şu şekilde tevhid akidesiyle 

irtibatlandırmıştır: Yukarıda anlatılanların tümü, Allah’tan başkasına ilahlık isnad etmenin 

yanlışlığını bildirmekte, böyle bir inancın batıl olduğu anlaşılmaktadır. Allah’ın hiçbir ortağı 

yoktur. Tevhidin özü ise sözü edilen bu hakikatlerin özümsenmesi, kabul edilmesidir. 

Zemahşerî, olaya farklı bir bakış açısıyla da yaklaşmıştır. Kendisine göre vahdaniyetin 

kesinleşmesi ve delilinin apaçık ortaya çıkmasının bir sonucu da, müşriklerin şirklerinde 

26 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/350. 
27 Yunus, 10/47. 
28 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/353. 
29 Yusuf, 12/38-40. 
30 Fetva, Arapça bir sözcük olan bu kelime “genç”, “güçlü, kuvvetli genç” ve “delikanlı, yiğit”, anlamlarına gelen 

“fetâ” sözcüğünden türemiştir. Bkz. Ebu’l Huseyin Ahmed İbn Fâris, Mu’cemu Mekayisi’l-Luga, Dâru’l Ciyl, 

Beyrût, 1991, IV/473; Ebu Nasr İsmail b. Hammâd Cevherî, es-Sıhâh Tâcu’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, Dâru 

İhyai’t-Turasi’l-Arabî, Beyrût, ts, V/1951; Ebu Fadl Cemaleddîn Muhammed İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, 

Muessesetu’l A’lami, Beyrût, 2005, III/2976; Mecduddîn Muhammed b. Yakup Fîrûzabâdî, el-Kâmûsu’l-

Muhit, Beyrût, 1994, s.1702; Muhammed Murtaza el-Huseyni ez-Zebidî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, 

Matbaatu’l Hayriye, Mısır, 1306, X/275. 
31 Müsteftî; bir konuda hüküm soran veya fetva isteyen kimsedir. Bkz. Cevherî, es-Sıhâh, V/1951; İbn Manzûr, 

Lisânu’l-Arab, III/2976. 
32 Cevherî,  es-Sıhâh, V/1951. 
33 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/470-471. 
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direnmeleri ve gönüllerinin tevhid akidesini kabul etmemeleri, kendilerini ondan müstağni 

görerek büyük görmeleridir.34 

2.7.İsrâ Suresi 

Allah, Kur’an’da bazı sosyal ve kültürel özellikleri saymıştır. Allah’tan başkasına şirk 

koşulmaması, ibadet edilmemesi, anne babaya of deme derecesinde bile isyan edilmemesi, 

akraba yoksul ve yolcuya hakkının verilmesi, cimrilikten kaçınılması, ölçüsüzce 

davranılmaması, haklı bir sebep olmadıkça cana kıyılmaması, yetimin malına dokunulmaması, 

ahde vefa gösterilmesi, ölçü ve tartıda haksızlık yapılmaması, hakkında bilgi olmayan şeyin 

ardına düşülmemesi, yeryüzünde böbürlenerek yürünmemesi gibi sayılan özelliklerden sonra 

Zemahşerî, “Bunlar, senin rabbinin vahy ettiği hikmetlerdendir. Allah’la beraber ilah edinme! 

Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın” ayeti kapsamında ise şöyle demiştir: 

“Bunlar” ibaresi, suredeki (22-37) ayetleri kapsamaktadır. Bunlar hikmet diye nitelenmiştir. 

Bunun nedeni ise onların çok sağlam ve muhkem/ideal sözler olmasıdır. Onlar, aynı zamanda 

tahrif edilmeyen Tevrat’ta vurgulanan on emirdir. Onların başında şirkin yasaklanmasıdır. 

Çünkü tevhid inancına sahip olma, bütün hikmetlerin başında gelmektedir. Bilinmelidir ki her 

kim tevhid erdeminden uzak ise başı göğe erecek kadar üstün olsa da ona ne bilgisi ne yetkisi 

fayda verir. Ne var ki hikmet içerikli birçok eser, filozofların bir kısmına yarar sağlamamıştır. 

Hatta onlar, Allah’ın fıtrî dininden uzak olma bağlamında hayvanlardan daha şaşkındırlar.35 

2.8.Ankebût Suresi 

Zemahşerî, “Gerçek şu ki; onlara; “Kim gökten su indirip onunla ölü yeri diriltmektedir?” diye 

sorsan, kesinlikle; “Allah diyecekler. “Allah’a hamdolsun !” de... Ama onların çoğu 

akletmez”36 ayetine ilişkin tevhid bağlamında şunları ifade etmiştir: Burada müşrikler kendi 

aleyhlerinde olan bir şeyi itiraf ettiklerinden Hz. Peygamberden hamd etmesi istenmiştir. Zira 

onlar, Allah’ın kâinatı yarattığına, yağmuru yağdırdığına, bitkileri bitirdiğine, rüzgârları 

estirdiğine, gemileri yürüttüğüne inanıyorlardı ama birçok konuda ona ortak koşuyorlardı. Hz. 

Peygamberin, kendilerinin hem dünyada hem ahirette mutlu olmalarına dair uyarısına ise 

aldırmıyor, onun üzerinde tefekkür etmiyorlardı.  Hz. Peygamberin “Allah’a hamdolsun” 

sözünün ne anlama geldiğini düşünmüyor, dikkate almıyorlardı.37 Aslında bu özellik, bütün 

zaman ve mekânlarda yaşayan müşriklerin hem söylem hem eylemdeki ortak paydasıdır. Ama 

Allah, onların nankör ve vefasızlığına karşılık çok çarpıcı bir soru yöneltiyor: “Ey insanlar! 

Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün; Allah’tan başka gökten ve yerden size rızık veren başka 

bir yaratıcı var mı? O’ndan başka ilah yoktur. O halde, niçin haktan dönüyorsunuz?”38 

2.9.Sâd Suresi 

Zemahşerî’nin, “Kendi içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve inkârcılar şöyle dedi: “Bu 

(Muhammed), yalancı bir büyücüdür!”  “Demek o, ilahların bir tek tanrı olduğunu mu iddia 

etmiş? Gerçekten şaşılacak bir şey bu!”39 ayetlerinden hareketle şu yorumu yaptığını 

görüyoruz: “Allah, onların içinden, onların cinsinden, onların yakından tanıdığı bir elçi 

göndermiştir. Onların bir kısmı, bu denli apaçık bir gerçeği bile kabul etmiyorlar. Öyleyse 

aksinin düşünülmesi oldukça zor olan tevhidî gerçekliği tuhaf karşılamalarından daha büyük 

34 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/601. 
35 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/668. 
36 Ankebut 29/63. 
37 Zemahşerî, el-Keşşâf, III/463. 
38 Fâtır, 35/3. 
39 Sâd, 38/4-5. 
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bir cehalet ve nankörlük olabilir mi?”40 Her dönemde inkârcıların bağnaz olanları tevhidî bakış 

açısına savaş açmış, onu söndürmeye çalışmış, ona kinlerini kusmuştur.  

2.10.Ahkâf Suresi 

“İnsan erişkinlik çağına gelip, kırk yaşına ulaşınca şöyle dedi: “Ey Rabbim! Bana ve anne 

babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi ameller yapmamı bana nasip et! 

Benim soyumdan iyi insanlar yetiştir. Ben sana yöneldim ve ben sana teslim olanlardanım”41 

ayeti hakkında Zemahşerî, şu ifadeyi kullanmıştır: “Salih evladın kendisine, anne ve babasına 

verilen nimet, tevhid nimetidir. O, tevhid nimeti sayesinde Allah’a şükretmektedir. Çünkü anne 

ve babasına verilen nimet, aynı zamanda kendisine de verilmiş demektir.”42 

2.11.Fetih Suresi 

Zemahşerî surenin 4.ayetinde geçen “sekînet” kelimesinin “sükûnet” anlamına geldiğini 

belirtmiştir. Çünkü Allah, müminlerin kalbine sulh, esenlik ve sükûnet indirmiştir. İnandıkları 

değerlerin tevhitten ibaret oluşu da onların bu yasalara karşı imanlarını artırmaktadır. İbn Abbas 

(ö.68/687-88), Hz. Peygamberin Mekkelilere getirdiği ilk şeyin, tevhid olduğunu söylemiştir. 

Allah’ın bir ve şeriksiz olduğuna inandıklarında ise onlara namaz ve zekâtın farz kılındığını 

bildirmiştir.43 

2.12.İhlâs Suresi 

İhlâs suresinin faziletine dair birçok hadis rivayeti vardır. Surenin nüzul sebebine ilişkin bilgi 

veren rivayetlerin başında şunu görüyoruz: 

Ubeyy b. Ka’b’dan (ö.33/654) rivayet edildiğine göre Mekkeli bazı müşrikler Hz. Peygamber’e 

gelerek “Ey Muhammed bize rabbini tanıt ve rabbinin nesebi hakkında bize bilgi ver!” dediler. 

Bunun üzerine Allah ‘De ki: Allah birdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve 

doğrulmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur” mealindeki sureyi indirdi. Çünkü doğan herkes 

mutlaka ölecektir. Ölecek olana mirasçı olunur. Allah ise ölmez ve kendisine mirasçı olunmaz. 

Onun hiçbir dengi de yoktur. Hiçbir şey ona benzer değildir. O’nun benzeri başka bir varlık da 

yoktur”44 mealindeki sureyi indirmiştir. 

Zemahşerî, Arapçadaki üçüncü tekil şahıs olan “hüve” zamirinin burada “Allah tektir, kesinlikle 

onun ikincisi yoktur” manasına geldiğini söylemiştir. Sure’de geçen Samed sıfatı için ise “Allah, 

sizin tanıyıp bildiğiniz, varlığını itiraf ettiğiniz yaratıcınız, tektir; ulûhiyet bağlamında onun 

ortağı yoktur ve bunu kabul edecek de değildir. O tek başına evreni sevk ve idare etmekte, 

başkasının yardımına ihtiyaç duymamaktadır” yorumunu yapmıştır.45 

“Ne doğurmuştur” kesitine dair “…Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir?”46 ayetini kanıt 

olarak getirmiştir. “Ne doğurulmuştur” ifadesini ise “Her doğan, sonradan olma demektir ve 

bir cisimdir. Hâlbuki Allah, kadim olup öncesi yoktur, bir cisim de değildir” şeklinde tefsir 

etmiştir. Zaten Zemahşerî, dinin esaslarını kapsadığından surenin “temel sure” diye 

adlandırıldığını zikretmiştir.47  

40 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/72. 
41 Ahkaf, 46/15. 
42 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/302. 
43 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/333-334. 
44Ahmed b. Hanbel, Musned, thk. Şuayb Arnaût Adil Murşid, Müessesetu'r-Risale, 2001, XXXV, 143-144; 

Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 93. Zemahşeri ise İbn Abbas’tan aynı rivayete mümasil bir rivayeti kaydetmiştir. 

Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/817. 
45 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/817-818. 
46 Enam, 6/101. 
47 Zemahşerî, el-Keşşâf, IV/819. 
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Müellif, burada tevhid inancını içerdiğinden İhlâs suresinin, Kur’an’ın üçte birine denk olduğu 

hadis rivayetine telmihte bulunmuştur.48 

3.Makâmât’ta Tevhid

Carullâh Zemahşerî’nin, neredeyse bütün yorumlarını tevhid eksenine oturttuğu 

söylenebilir. Mesela o, elli makameden oluşan Makâmât adlı eserindeki bir makamesini 

“Tevhid” başlığı altında kaleme almıştır. Her makamede olduğu gibi adı geçen 

makamenin başında “Ya Ebu’l-Kâsım!” hitabıyla kendisini muhatap alarak özgün bir 

üslup geliştirmiştir: 

“Ey Ebu’l-Kâsım! Gökler insanların emrine amade kılınmış, yıldızlar kendi eksenlerinde 

yürütülmüştür. Yıldızlar, kimi zaman doğar kimi zaman batar durur. Bazıları 

birbirinden uzaklaşır, bazıları ise birbirine yaklaşır. Ay, kendi ekseninde/yörüngesinde 

yüzer, güneş ise durmaksızın devam etmektedir. Yeryüzü, yürüyenlere râm olmuş, dağlar 

kazıklar gibi yere çakılmıştır. Bilirsin birinin suyu tuzlu birinin de tatlı olan iki deniz 

birbirine kavuşmak üzere salıverilmiştir. Öyle ki sert mermer taşından tatlı su 

fışkırmaktadır. İnsan, dokuz ay sonra bir damla sudan dünyaya gelmektedir.”49  

Zemahşerî, Allah’ın, insanoğluna gerek kendi biyolojik dünyasında gerekse evrende 

emrine verdiği nimetleri saydıktan sonra şeytanın kendisini aldatmasına izin 

vermemesini, haddini aşmamasını, kendisine verilen sayısız nimetler için Allah’a 

şükretmesini tavsiye etmektedir. Zemahşerî, verilen nimetlere kulun nankörlük 

yapmaması gerektiğini, aksi takdirde kişinin bağışlanan tevhid bilincine varmadığını ve 

kendisine zulüm yapmış olacağını eklemiştir. 

4.Rabiu’l-Ebrâr’da Tevhid

Zemahşerî, Rabîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr adlı eserinde ise tevhide dair şu misalleri söz 

konusu etmiştir: 

Hz. Ali (ö.40/661)’ye tevhid ve adalet hakkında sorulduğunda o: “Tevhid, Allah’ı kendi kafana 

göre bir şekilde tasavvur etmemendir. Adalet ise yaptıkların konusunda Allah’ı itham zan 

altında bırakmamandır” cevabını vermiştir.50 

Müellif, kelime-i tevhid’e (Lâ ilahe illallah) telmihte bulunarak “Tevhid kelimesinden 

daha üstün bir sözcük yoktur. Çünkü onun başında “Lâ” harfi mevcuttur” yorumunu 

yapmıştır.51 

Köylü bir Arap, İmam Cafer Sadık (ö.148/765)’a tevhidin mahiyetini sorduğunda İmam 

Cafer, eline bir yumurta alarak bir kuş yavrusunun yumurtada geçirmiş olduğu bütün 

aşamaları örneklerle açıklamış ve “Dünyadaki her şet, Allah’ın birliğine ve onun bir 

denginin olmadığına delalet etmektedir” diye cevap vermiştir.52 

48 Bkz. Buharî, Fedâilu'l-Kur'ân 13, Tevhid 1; Muslim, Musâfırin 259; Tirmizî, Fedailu'l-Kur'ân 10;  Nesâî, İftihah 

69; Ebu Davud, Vitr 18, Salât 353; İbnu Mâce, Edeb 52. 
49 Ebû’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Makâmât, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 2004, s.114. 
50 Ebu’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Rabîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr, Muessesetu’l-A‘lamî, Beyrût, 1992, 

II/241. 
51 Zemahşerî, Rabîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr, II/55. 
52 Zemahşerî, Rabîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr, V/411. 
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Bu çalışmada tevhid inancının bütün zamanların ve mekânların ana dinamiği olduğu 

anlaşılmıştır, sanırım. Tevhid ilkesi, inanç bağlamında Allah’ın vahdaniyetine, ona denk 

başka bir varlığın olmadığına delalet ettiği gibi aynı zamanda sosyal, kültürel ve 

ekonomik alanlarda Müslümanların yekvücut olmalarına da delalet etmektedir. Başka 

bir ifadeyle tevhid inancının, Müslümanların tarihinde onların ittifakına; zedelenmesi 

veya zaafa uğraması durumunda ise onların ihtilafına, çekişmesine ve tefrika hastalığına 

düşmelerine neden olduğu görülmüştür. 

 Bu itibarla Zemahşerî, tevhid ilkelerini içeren ayetlerin, diğer ayetlerden daha faziletli olduğu 

kanaatindedir. Zira tevhidin anlaşılması ve özümsenmesiyle Müslümanlar, kendilerini içten içe 

kemiren mezhebî ve etnik temelli hastalıklardan uzak tutarlar. Çünkü onlar, dil ve renk gibi 

etnik temelli farklılıkların Allah’ın ayetlerinden birer ayet olduğunu (Rum, 30/22); iradeleri 

dışındaki bu özelliklerin bir üstünlük ve büyüklük (Hucurât, 49/13) taslama aracı bağlamında 

görülemeyeceğini bilirler. Malum olduğu üzere övünmek, ancak kişinin bizzat harcadığı efor 

sayesinde vardığı sonuçlar için olabilir. Kişinin iradesi dışındaki mal varlığı, yakışıklı veya 

güzel olma vb. özelliklerle övünmesi, bir başkasını aşağılaması, en sevimsiz ve olumsuz 

davranıştır.  

Tevhidin karşıtı olarak, şirk (politeizm) anaforudur. Bu karşıt zihniyete göre Allah vardır, 

evreni yaratmıştır (Ankebût 29/63) ama Allah’ın yanı sıra başka tanrısal güçler kabul etmiştir. 

Söz konusu tanrısal güçler bazen bir peygamber (Tevbe, 9/31), bazen askerî ve sivil lider 

(Necm, 53/19); (Nûh, 71/23) bazen salih/veli/cömert/dürüst (Tevbe, 9/30), kimse olmuştur. 

Zamanla insanlar onları kutsamış, aracı kılmış; onlar adına dualar edilmiş;  mezarlarına çaputlar 

bağlanmış, mumlar yakılmış; kendilerinden yardım dilenmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan 

hareketle Zemahşerî, gerek tefsiri Keşşâf’ta gerekse ilgili diğer eserlerinde tevhid kavramını 

daha bir önemsemiş, hayatın diğer alanlarıyla ilintisini analiz etmiştir. 

Öyle ki Zemahşerî, fetva isteme ve fetva verme ameliyesini bile tevhid düşüncesiyle 

ilişkilendirmiştir. Bütün İslâm bilginleri, Zemahşerî’den farklı davranmış değildir. Nitekim 

tevhid konusuna dair birçok kimse eser kaleme almıştır. İbn Huzeyme (ö.311/924), Ebû Mansûr 

el-Mâturîdî (ö.333/944), Ebû İshâk (Ebu’l-İmdâd) Burhânuddîn İbrâhîm el-Lekânî 

(ö.1041/1632), Muhammed b. Abdulvehhâb (ö.1206/1792) ve Muhammed Abduh (ö.1905), 

onlardan bazılarıdır.  

Son söz olarak, Zemahşerî’nin de özellikle üzerinde durduğu tevhid düşüncesi, İslam dininin 

ve onun muhalled kitabı Kur’an’ın ruhu ve özüdür. İslâm toplumunda hangi kanaat çevresine 

mensup olursa olsun, olayları tevhid bağlamında değerlendiren her kişiye katılmanın, ona 

katkıda bulunmanın gerekliliğine inandığımızı söyleyebiliriz. Kişiyi, dediklerinden önce, 

kanaat çevresiyle değerlendirmemiz veya yargılamamız, kendimizin bir kısır döngüde yer 

aldığımızın göstergesidir diye düşünüyorum. 
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ÖZET 

Şanlıurfa, coğrafi konumu itibariyle Doğu ile Batı arasında geçiş güzergâhında bulunmaktadır. 

Suriye ile komşu olan Şanlıurfa hem stratejik hem de coğrafi bakımdan önemli bir yere sahipti. 

Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Milli Mücadele Dönemi’nin başlamasıyla yurdun birçok 

yerinde olduğu gibi Urfa’da da asayişi ihlal eden gelişmeler yaşandı. Eşkıya ve soygun 

vakalarının sıkça yaşanması çeşitli tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirdi. Öncelikli olarak 

askeri önlemlere başvuruldu ve sıkı tedbirler alındı. Türkiye-Suriye sınırının mevcut yapısı 

devlet aleyhine faaliyette bulunan aşiretlerin Suriye tarafına rahat bir şekilde geçmelerine neden 

olmaktaydı. Sınırı ihlal edenlerin önemli bir kısmının ise Ermeni olduğu belirtilmekteydi. İşte 

bu noktada bölgede çıkarlarını devam ettirmek isteyen İngiltere ve Fransa ayrılıkçı hareketleri 

destekleyerek şekavet ve soygun vakalarının artmasına neden oldular. Diğer taraftan Hoybun 

Cemiyeti de bölgede aktif bir şekilde Türkiye aleyhine faaliyet yürütmekteydi. Bölgenin 

asayişini ihlal eden en önemli gelişmelerden biri Şeyh Sait İsyanı idi. Bu isyanın bastırılmasına 

ve gerekli tedbirlerin alınmış olmasına rağmen asayiş ve emniyet bölgede tam olarak tesis 

edilememişti. Bu hususta birtakım kanuni tedbirlere başvurulmuştu. Şanlıurfa’nın Suriye ile 

geniş bir şekilde sınırının bulunması ve bu sınırın tam olarak korunamaması kargaşa ve 

karışıklığın artmasına neden olmuştu. Suriye tarafından gelen hırsızlar ve bazı aşiretlerin 

olumsuz faaliyetleri bölgenin emniyet ve huzurunu bozan önemli vakalardı. Devlete taraftar 

olan aşiretlerden istifade edilerek gerektiğinde verilecek emir üzerine Suriye tarafına şiddetli 

akınlar yapılması için bölge valilerine talimatlar gönderilmişti. Suriye sınırının mevcut 

yapısından dolayı Türkiye tarafında bulunan çiftçilerin toprakları diğer tarafta kalmıştı. Bu 

durum kaçakçılığın da bölgede artmasına neden olmuştur. Suriye tarafında hazırlanan çeteler, 

Şanlıurfa’nın sınıra yakın Suruç, Akçakale, Harran ve Viranşehir ilçelerini basarak hırsızlık 

olaylarına karıştıkları tespit edilmişti. Soygun vakaları genel olarak küçükbaş hayvanlar 

üzerinden yapılmaktaydı. Bu olaylar esnasında çeşitli çatışmalar yaşanmıştır. Bundan dolayı 

adam öldürme ve yaralama vakalarıyla sık sık karşılaşılmaktaydı. Bu tür olaylara mahal 

vermemek için Cumhuriyet hükümetleri bölgeyi sık sık teftiş ettirmiştir. Bölge ile ilgili alınan 

raporlara göre çözüm yolları üretilmiştir. Bu çalışmada Şanlıurfa’da Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında meydana gelen hadiseler ve bunlara karşılık alınan tedbirler aktarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Asayiş, Alınan Tedbirler, Kaçakçılık, Suriye, Urfa. 

ABSTRACT 

Şanlıurfa is located on the transition route between East and West due to its geographical 

location. Şanlıurfa, neighboring Syria, had an important place both strategically and 

geographically. With the collapse of the Ottoman Empire and the beginning of the War of 

Independence, developments that violated public order took place in Urfa, as in many parts of 

the country. The frequent occurrence of thugs and robberies made it necessary to take various 
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measures. First of all, military measures were used and strict measures were taken. The current 

structure of the Turkish-Syrian border caused the tribes, who were acting against the state, to 

cross over to the Syrian side easily. It was stated that a significant portion of those who violated 

the border were Armenians. At this point, Britain and France, who wanted to continue their 

interests in the region, supported the separatist movements, causing an increase in the cases of 

banditry and robbery. On the other hand, the Hoybun Association was actively working against 

Turkey in the region. One of the most important developments that violated the order in the 

region was the Sheikh Sait Rebellion. Although this rebellion was suppressed and necessary 

precautions were taken, order and security could not be fully established in the region. Some 

legal measures were taken in this regard. The large border of Sanliurfa with Syria and the 

inability to fully protect this border caused an increase in chaos and confusion. The thieves who 

came from Syria and the negative deeds of some tribes were important cases that disturbed the 

security and peace of the region. Using the tribes that supported the state, instructions were sent 

to the governors of the region to make violent raids on the Syrian side on orders to be given 

when necessary. This has led to an increase in smuggling activities in the region. Due to the 

current structure of the Syrian border, the farmers' lands on the Turkish side remained on the 

other side. In this case, it was determined that the gangs prepared on the Syrian side of the 

region in the region were involved in the theft by raiding Suruç, Akçakale, Harran and 

Viransehir, the districts of Şanlıurfa close to the border. Robbery cases were generally carried 

out on ovine animals. Various conflicts took place during these events. Therefore, cases of 

manslaughter and wounding were frequently encountered. In order to prevent such incidents, 

the governments of the Republic frequently inspected the region. Solutions have been produced 

according to the reports received regarding the region. 

Keywords: Public Security, Measures Taken, Smuggling, Syria, Urfa. 

 

GİRİŞ 

Memlûk Devleti’nin hâkimiyetinde olan Urfa, 1516 yılında Osmanlı Devleti’nin idaresine 

girdi1. Bu tarihten Tanzimat’a kadar bölgenin iç güvenliği sancak beyine bağlı tımar 

sahiplerince sağlanırken Tanzimat ile birlikte bu görev mutasarrıflara bağlı kuvvetlere verildi. 

Tanzimat’tan sonra ise yeni iç güvenlik teşkilatları oluşturuldu ve Urfa’nın güvenliği daha çok 

zaptiye/polis teşkilatı ile sağlanmaya çalışıldı2. Bu çalışmalara rağmen Urfa ve çevresinde 

hırsızlık ve gasp olayları3 görülmekteydi.  

Coğrafi konum olarak geçiş güzergâhında bulunan Urfa, kadim şehirlerimizden biridir. 

Urfa’nın doğusunda Mardin, kuzeydoğusunda Diyarbakır, kuzeybatısında Adıyaman, batısında 

ise Gaziantep illeri bulunmaktadır, güney kısmı ise Suriye ile çevrilmiş olup bu ülke ile uzun 

bir sınırı bulunmaktadır. Urfa’da yaşanan asayiş ihlallerinin genel olarak Suriye tarafından 

gelmesi de bu sınırın gayritabii özelliğinden kaynaklanmaktaydı. Bu sınır, 1921 yılında 

imzalanan Ankara Antlaşmasıyla çizilmişti4. Fakat sınır hattındaki muğlaklık Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında devam etmekte ve bu durum da asayiş ihlallerine yansımaktaydı.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında mevcut şartların yeterli olmamasından dolayı şekavet, hırsızlık ve 

gasp olaylarına sıklıkla rastlanılmaktaydı. Urfa’da meydana gelen asayişi ihlal olayları ile 

1 İsmail Özçelik, Milli Mücadele’de Güney Cephesi (Urfa) (30 Ekim 1918-11 Temmuz 1920), Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara, 1992, 11. 
2 Hilmi Bayraktar, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Urfa Sancağı (İdarî, Sosyal ve Ekonomik Yapı), Fırat Üniversitesi 

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Elazığ, 2007, 31-32. 
3 BOA, DH.EUM.4. Şb, 22-38. Belge Tarihi: H-29-12-1337. 
4 Halil Rafet Tanışık, Urfa İli Yakın Çevre İncelemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü, 

Ankara, 1974, 7. 
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soygun vakaları genel itibariyle Suriye tarafından gelen eşkıya ve bazı aşiretlerin girişiminden 

kaynaklanmaktaydı. Urfa’nın Suriye ile uzun bir sınırının olması asayişin temini noktasında 

önemli sıkıntılar doğurmaktaydı. Nitekim Suriye’den Türkiye’ye ve özelde de Urfa’ya karşı 

bölücü faaliyetlerin önemli bir kısmı Suriye’den gelmekteydi5. Suriye’den gelen eşkıya ve 

çeteler gerektiğinde halk ile silahlı çatışmaya girip cinayet, gasp, hırsızlık ve yağma gibi 

faaliyetlerden geri durmamışlardır. Hükümet bu durumu çözmek için Fransızlar nezdinde çeşitli 

teşebbüslerde bulunmuştur6. İntizam ve düzenin tam olarak sağlanamadığı Urfa ve çevresinde 

şekavet ve soygun vakalarında hem eşkıya hem de bazı aşiretlerin etkisi olmuştur. 

TBMM hükümetlerinin göz önünde bulundurduğu en önemli hususlardan biri ülkenin her 

tarafında emniyet ve asayişin sağlanması meselesiydi7. Aynı şekilde hükümet programlarında 

da takip edilecek yöntemin vatandaşın huzur ve emniyetini temine yönelik olması hususu yer 

almaktaydı8. 

 

ŞEKAVET VE SOYGUN VAKALARINDA EŞKIYA VE BAZI AŞİRETLERİN ETKİSİ 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde eşkıyalığın önlenmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı 

bilinmektedir. Bu dönemde asayişi sağlamak ve eşkıyalığı önlemek için önemli çabalar sarf 

edilmiştir9. Asayiş ihlalleri sadece eşkıya faaliyetlerinden kaynaklanmamaktaydı. Özellikle 

bazı aşiretlerin de şekavet ve hırsızlık olaylarında etkisi vardı. Örneğin Halep ve havalisi 

Fevkalade Umumi Kumandanlığı’ndan alınan 6 Temmuz 1899 tarihli belgede, Suruç’ta 

meydana gelen hadiselerde aşiretlerin etkisi olduğu görülmüş ve sorumlu aşiretlerin derdest 

edilmeleri istenmiştir. Suruç ve Harran kazalarında emniyet ve asayişin temini için gerekli 

tedbirlerin alınması noktasında ilgili mercilere talimat verilmiştir10. Bölgede bazı aşiretlerin 

zaman zaman birbiriyle mücadeleleri de söz konusu idi. Mesela İbrahim Paşa’ya bağlı ve Milli 

Aşireti’nden mürekkep altmış kadar atlı şahıs Harran’da Tema Aşireti’ne mensup Beni Esed 

kabilesi üzerine saldırmış ve üç koyun sürüsünü gasp etmişti. Meydana gelen bu hadiselerin 

tekrarına mahal verilmemesi için gerekli talimat Urfa Mutasarrıflığı’na bildirildi11. Yine Milli 

Aşireti’ne mensup bir grup atlının Hamambendi karyesine saldırdığı ve gasp ve yaralama 

olaylarına karıştıkları tespit edilmişti. Bölgede gittikçe artan aşiret saldırılarına karşı gerekli 

önlemlerin alınması elzem görülmekteydi12. Diğer taraftan Bakara Aşireti’nden birkaç atlının 

Harran kazasının Ceribaht Köyü’ne hücum ederek bir kişiyi katledip üç kişiyi de yaraladıkları 

arşiv belgelerine yansımıştı13. Aynı şekilde Harran kazası ve merkez nahiyesinde Arap aşiretleri 

tarafından yiyecek ve eşya hırsızlığı meydana gelmişti. Fakat hükümet kuvvetlerince yapılan 

çalışmalar sonucunda failler yakalanmış ve çalınan mallar sahiplerine iade edilmişti14. 19 

Temmuz 1918 tarihli belgede ise Harran ve civar güzergâhlara gelen Aneze aşiretlerinin 

(Araplarının)15 çeşitli yağma ve fesat faaliyetlerinde bulunduğu belirtilmekteydi. Mezkûr 

bölgeye yeterli miktarda kuvvet gönderilmiş ve aşiret fertlerinin uzaklaştırılması ve gerekli 

5 Bilâl N. Şimşir, Kürtçülük (1924-1999), C. 2, Bilgi Yayınevi, Ankara 2009, 80. 
6 BCA. 30.10.128.923.4.  
7 Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi 1927 (Sivas’tan Büyük Kongreye Cumhuriyet Halk Fırkası), Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Matbaası, Ankara, 15 Teşrinievvel/Ekim 1927,  198. 
8 Hükümet Programları (1920-1965), (Der.: İsmail Arar), Burçak Yayınevi, İstanbul 1968, 54. 
9 Geniş bilgi için bkz., Kemal Yakut, “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Eşkıyalığın Önlenmesine İlişkin 

Düzenlemeler”, Kebikeç, Sayı: 34, 2012, 140. 
10 BOA, Y..MTV. 191-152 H-26-02-1317. 
11 BOA, DH.TMIK.M.. 108-13. Belge Tarihi: H-04-05-1319. 
12 BOA, DH.TMIK.M.. 113-25. Belge Tarihi: H-15-07-1319. 
13 BOA, DH.SYS. 25-88. Belge Tarihi: H-24-07-1331. 
14 BOA, DH.EUM.ADL. 44-21. Belge Tarihi: H-07-02-1337. 
15 BOA, A.MKT.MHM. 121-1. Belge Tarihi: H-11-04-1274. 
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önlemlerin alınması istenmiştir16. Aneze Aşireti, Urfa’da şekavet hadiselerine katılan bir aşiret 

olarak kayıtlara geçmiştir17. 

Urfa’nın diğer ilçeleri olan Suruç ve Birecik’te de eşkıya vakaları vardı. Suruç-Urfa ve Suruç-

Birecik yollarında bazı şekavet vukuatları görülmüştü. Bundan dolayı jandarma kuvveti ve 

mahalli kuvvetlere ilaveten bölgede bulunan İngiliz kuvvetlerinin yardımıyla 31 kişi 

yakalanmıştı18.  

 

TBMM’NİN ASAYİŞ VE EMNİYETİ SAĞLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARI 

TBMM’nin açılışından itibaren yegane hedeflerinden birisi ülkede emniyet ve asayişin temini 

meselesi idi. Bunun için hükümetin elini güçlendirecek kanunlar çıkarıldı. Çıkarılan kanunlar 

arasında 11 Eylül 1920’de Firariler Hakkında Kanunu da vardı. İstiklal Mahkemeleri’nin 

kurulması da bu kanunla gerçekleşti. İstiklal Mahkemeleri birçok meseleyle ilgilendikleri gibi 

eşkıyalıkla alakalı davalara da bakmaktaydı19.  

Cumhuriyetin ilk yıllarında eşkıyalık ile amansız bir şekilde mücadele edildi. Bu amaçla 18 

Ekim 1923’te çıkarılan “İzale-i Şekavet”20 yani eşkıyalığı ortadan kaldırma kanunu ile devlet 

elini güçlendirdi. Kanunda eşkıyalığın genel çerçevesi de belirlenmiştir. Buna göre bu 

şahıslardan gasp, suikast veya emniyeti ihlal için ev, çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi yerleri 

basarak veya yakma, tahrip etme, adam öldürme, yollarda veya kırlarda soygunculuk yapma 

suçlarına bulaşanlar tutuklanır, bu tür özelliklere sahip olanlar şaki olarak değerlendirilirdi 

(Madde 2)21. Bu kanun Şevket Süreyya Aydemir’in deyimiyle, “haydutları sildi veya 

ehlileştirdi.”22 Bu dönemde meydana gelen şekavet hadiselerinde ülkede asayiş ve düzen ihlal 

edilmekteydi. Dolayısıyla yol kesmek, halkı soymak ve öldürmek suretiyle birçok vaka 

yaşanmaktaydı23. 

Eşkıya vakalarının arttığına yönelik gelişmeler arasında 13 Şubat 1925 tarihli Şeyh Sait 

İsyanı’nın önemli bir yeri vardı. Urfa ve çevresinde de derin bir şekilde bu isyanı bertaraf etmek 

için çıktığı ve yayıldığı yerlerde sıkıyönetim ilan edilmiştir24. Alınan önlemler ve bölgede 

bulunan devlet yanlısı aşiretlerin de yardımı ile isyan bastırılmıştır25.  

Urfa’da ortaya çıkan asayişi ihlal vakaları genel itibariyle Suriye menşeli olduğundan 

Fransızlarla irtibata geçmek gerekmekteydi. Fakat Fransızların Suriye kaynaklı karışıklıklar 

karşısındaki tutumu daha sonra da görüleceği gibi çelişkilerle doluydu. Özellikle şekavet, 

hırsızlık ve aşiretler arasında yaşanan olaylarda gerekli hassasiyeti göstermedikleri arşiv 

kayıtlarına geçmiştir. Bu dönemde Milli Aşiretinin Viranşehir ve civarında yaptığı karışıklık ve 

kargaşada Fransızların da payı vardı26. Fransızlar, Suriye ile Türkiye arasında samimi ilişkilere 

engel olmak için bu kargaşalığa müsamaha göstermekte idi27. Buna karşılık hadiseleri bertaraf 

16 BOA, DH.ŞFR. 66-100. Belge Tarihi: H-19-07-1334. 
17 BOA, DH.EUM.6.Şb 22-46. Belge Tarihi: H-17-12-1335. 
18 BOA, DH.EUM.AYŞ. 22-57. Belge Tarihi: H-25-12-1337. 
19 Yakut, a.g.m., 150. 
20 Resmi Ceride, No: 37 (25 Teşrinievvel 1339), Sene 1. 
21 Resmi Ceride, No: 37 (25 Teşrinievvel 1339), Sene 1. 
22 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam (1884-1938), C. 1, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011, 355. 
23 Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, C. 2, 02.10.1339/1923, 459. 
24 BCA, 030.18.1.1.12.76.17; TBMM ZC, Devre: 2, C. 14, İçtima Senesi: 2, 63. İçtima, ( 23.02.1341), 288. 
25 Abdulaziz Kardaş, Cumhuriyet Dönemi’nde Van Gölü Havzası’nda Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar,  

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015, 73-74. 
26 TBMM ZC, D: 1, İ: 1, 72. İçtima (25.9.1336),  C. 4, 37. 
27 İsmet İnönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987, 271. 
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etmek üzere bölgeye sevk edilen düzenli orduya civardaki aşiretlerin yardımı da söz konusu 

olmuştur28. 

Urfa ve civarında karışıklık çıkaran diğer bir aşiret ise Aneze Aşireti idi. İstihbarat bilgilerinde 

Suriye’den Türkiye’ye geçerek çadır kuran Aneze Aşireti’nin özellikle Harran ve Viranşehir 

kazalarına saldırarak büyük bir çatışmaya gireceklerine işaret edilmekteydi haber alınmıştı. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere Fransızların bu aşiretin faaliyetlerinde de etkisi vardı. 17 

Haziran 1928 tarihli şifre suretinde, Suriye’den Türkiye’ye yapılan saldırı ve gasp 

girişimlerinin Fransızlar tarafından himaye edildiği belirtilmekteydi. Suriye’den gelecek 

saldırıyı Fransızların desteği ile yapacakları da alınan haberler arasındaydı. Hem Türkiye-

Suriye sınırında ve hem de iç taraflarda gerekli tedbirlerin alınması ve bu gibi saldırıların 

sebeplerinin öğrenilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verildi29.  

Benzer hadiseler Harran ve çevresinde de sıklıkla yaşanmaktaydı. Mesela Suriye tarafında 

bulunan 30 kadar atlı, içinde otomatik silahların da bulunduğu sekiz otomobil ile Türkiye 

tarafına geçmiş ve Harran’ın Dibadı Tahtani Köyü civarındaki Cümeyle Aşireti’ne saldırmıştı. 

Bu saldırıda 130 deve ve 30 deve yavrusu ile 2 at çalınıp Suriye tarafına geçilmişti. Meydana 

gelen çatışma esnasında Cümeyle Aşireti’nden bir kişi öldü, Seyyale Aşireti’nden ise üç kişi 

yaralandı. Yaşanan bu gelişmelerden dolayı Fransızlarla irtibata geçilmiş fakat bu girişimler 

sonuçsuz kalmıştı30. Bu tür faaliyetleri himaye eden Fransızlar, mal sahiplerinin hırsızları takip 

etmesine izin vermeyerek bunları geri çevirmişlerdir. Yine Suriye tarafından gelen 100 kadar 

silahlı Münif Aşireti mensubu Harran’ın Dezkâri Köyü’nü basmış ve köylü ile bir saat çarpıştı. 

Bu çarpışmada köylülerden iki kişi öldürülmüş ve beş deve ise kaçırılmıştı31. Bölgede meydana 

gelen asayiş olayları ile ilgili merkeze gönderilen raporlarda32 Suriye’den gelen aşiretlerin 15 

Nisan 1929’da Urfa’da Cemile Aşireti’ne saldırarak 400 kadar koyunu gasp ettiği haber 

verilmekteydi. Bu hadise karşısında Cemile Aşireti mensupları sınırın diğer tarafındaki 

akrabalarıyla birleşerek hayvanlarını geri aldılar33. 

Köylülerin en çok maruz kaldığı durum hayvan hırsızlığı idi. Bazen hırsızlıkla başlayan 

gelişmelerin şekavete dönüştüğü de görülmekteydi34. Bu tarz hırsızlık olaylarına çeşitli örnekler 

verilebilir. Mesela 10 Kasım 1928’de Suruç mıntıkasından 19 koyun ve 1 kısrak çalınmış ve 

Suriye tarafına kaçırılmıştı. Bunların geri alınması için teşebbüslerde bulunulmuştur35. 12 

Kasım 1928’de ise Suruç’un Konak Köyü’ne ait 51 keçi ve 10 koyunun Suriye tarafından gelen 

eşkıya tarafından gasp edilerek kaçırıldığı ve bunların geri alınması için çalışmalara başlandığı 

kayıtlara geçmiştir36. Suriye kaynaklı eşkıya ve hırsızlık vakaları Suruç ve çevresinde sık sık 

yaşanmaktaydı. 20 Kasım 1928 gecesi Suriye tarafından gelen dört silahlı eşkıya Suruç’un 

Tavgan Değirmenini basarak on Mecidiye gasp edip kaçmışlardı37. Yine Suriye tarafından 

gelen 6 eşkıyanın 21 Ocak 1929’da Urfa ile Suruç arasında bir yolcu otomobilini soydukları 

tespit edilmiş ve bunların yakalanması için çalışma başlatılmıştır38.  

Urfa ve çevresinde sadece şekavet ve hırsızlık olayları yaşanmamaktaydı. 17 Mayıs 1929’da 

Urfa bölgesinde yapılan hayvan sayıma muhalefet edenlerle askeri birlikler arasında çatışma 

28 TBMM ZC, D: 1, İ: 1, 147. İçtima (8.2..1337),  C. 8, 148. 
29 BCA, 030.10.113.766.6. 
30 BCA, 030.10.128.920.3. 
31 BCA, 030.10.127.912.26. 
32 BCA, 030.10.127.914.1. 
33 BCA, 030.10.262.768.13. 
34 Trakyalı Ali Galip, “Köylü”, Ülkü Halkevleri Mecmuası, Cilt 2, Sayı: 10, İkinciteşrin/Kasım 1933, 328. 
35 BCA, 030.10.127.912.22.  
36 BCA, 030.10.127.912.19. 
37 BCA, 030.10.127.912.26. 
38 BCA, 030.10.127.913.10. 
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çıkmış ve bu çatışmada altı kişi yakalanmıştır. Ayrıca sayımdan kaçırılan 350 kaçak koyun ele 

geçirilmiştir. Aynı şekilde Urfa ile Suruç arasında bir kamyonla iki otomobilin yolcularını 

soyma girişiminde bulunan hırsızlar ile jandarma birlikleri arasında çatışma çıkmıştı. 

Karanlıktan istifade eden hırsızlar Suriye tarafına kaçmışlardı39. Daha sonra da Suriye 

tarafından gelen aşiretlerin hudut karakolları ile çatıştıkları görülmüş ve gerekli tedbirlerin 

alınmasına çalışılmıştır40.  

 6 Haziran 1929’da Suruç’un Meleksekran Köyü civarındaki çadırlara saldıran 5 kişi bir miktar 

eşya ile Suriye tarafına geçmişti41. Görüldüğü gibi bölgede köy basma vakalarına sık sık 

rastlanılmaktaydı42. Bunlardan biri de 22/23 Kasım 1929 gecesi Suriye’den gelen 40 silahlı 

şahsın Harran’ın Hirbetüssalih Köyü’ne saldırmaları olayı idi. Bu saldırıda köyde bulunan 

jandarma birliklerinin mukavemeti üzerine eşkıya grubu bir şey yapamadan geri dönmek 

zorunda kaldı43.  

Urfa ve çevresinde meydana gelen asayiş ihlalleri çoğunlukla Suriye kaynaklı idi. Sınır 

hattındaki olayları ve geçiş usullerini bir karara bağlamak için Türkiye ile Suriye arasında 30 

Mayıs 1926 ve 29 Haziran 1929 tarihlerinde dostluk ve iyi komşuluk antlaşmaları imzalandı. 

Bu antlaşmalarla da sınırda yaşanacak hadiseler ve geçiş usulleri bir karara bağlandı44. Urfa’da 

bazı adam öldürme vakaları da Suriye tarafından gelen şahıslar tarafından işlenmişti. 21 Aralık 

1932’de Harran’ın Akçakale Köyü’nde öldürülen adamın faillerinden olan iki kişinin Suriye 

ahalisinden oldukları tespit edilmiştir45. Asayişin sağlanması için Suruç ve Birecik taraflarında 

silah toplama faaliyetleri de yürütülmüştür46. Özellikle Türkiye ile Suriye sınırı boyunda 

çetecilik ve eşkıya faaliyetlerinin saldırılarına karşılık verip gerekli tedbirleri almak için 

bölgede teftişler yapıldı. Bu teftişlerde sınır üzerinde bulunan köylüler ile aşiretlerin TBMM 

hükümetine karşı yüksek bağlılıklarının olduğu görüldü47.  

Urfa’da asayişi sağlamak için devlet yanlısı aşiretlerden de faydalanılmaya çalışılmıştı. Bu 

hususta uygun görülen şahıslar ile gerektiğinde verilecek emir üzerine güneye şiddetli akınlar 

yaptırılması için Urfa valisine talimat verilmiştir48.  

Yapılan incelemelerde hududa tecavüz edenlerin birçoğunun Ermeni olduğu belirtilmekteydi. 

Bunların çoğu çapulculuk, soygunculuk, yol kesmek gibi konulardan sabıkalı kimselerdi. Bu 

gibi kimselerin Türkiye tarafında şekavet olaylarına karıştıktan sonra Suriye tarafına geçmesi 

karşısında Fransız yetkililerine haber verilmiş ve önlem alınması istenmiştir49. Bölgedeki 

eşkıya faaliyetlerine karşı zamanında önlem alınması doğabilecek sıkıntıların bertaraf 

edilmesini sağlaması açısından oldukça önemliydi50. Umumi Müfettiş İbrahim Tali Bey 

tarafından hazırlanan raporda, Suriye’de hazırlanan çetelerin Urfa’nın 46 kilometre batısında 

yer alan Suruç51 ve Nusaybin taraflarına saldırarak Payamlı nahiye merkezini bastıkları 

39 BCA, 030.10.127.914.14. 
40 BCA, 030.10.128.922.22. 
41 BCA, 030.10.127.914.21. 
42 BCA. 30.10.128.923.4.  
43 BCA, 030.10.128.917.46.  
44 BCA, 030.18.01.02.89.114.18. 
45 BCA, 030.10.128.923.4.  
46 BCA. 030.18.1.2.42.2.13. 
47 BCA, 030.10.262.768.16; Akşam, 7 Ağustos 1930, 1. 
48 BCA, 030.10.262.768.16. 
49 Akşam, 16 Ağustos 1930, 2.  
50 Akşam, 22 Ağustos 1930, 1. 
51 Tanışık, a.g.e., 174. 
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belirtilmekteydi. Bu çetelerin aynı zamanda bir sürü hayvanı çalmak için uğraştıkları da tespit 

edilmiş fakat bu teşebbüsleri alınan önlemler sayesinde gerçekleşmemiştir52. 

Bölgeye yeteri miktarda kuvvet gönderilirse saldırı ve hırsızlık olaylarına karşı daha etkili 

tedbirler alınabilecekti53. Ancak sınır hattındaki mütecavizlerin tam olarak bertaraf edilemediği 

görülmüştür54. Hükümet bu tarz eşkıya hadiselerinin tekrar etmemesi için şiddetli tedbirler alma 

yoluna başvurmuştur55. 

Urfa’nın Akçakale, Harran ve Siverek bölgelerinde Suriye’den gelen eşkıya ve bazı aşiretlere 

(Şamar56-Bakar, Aneze ve Hırısa gibi) mensup kimseler hayvan gasp ederken jandarmayla 

çatıştı. Çatışmada bunların bir kısmı ölü, bir kısmı da sağ olarak ele geçirildi. Ayrıca 10 Fransız 

askerî tarafından Akçakale İstasyonu civarında bulunan 300 hayvan kamyonla Suriye’ye 

götürülmeye çalışırken müdahale edilmiş ve bunlardan 295’i geri alınmıştır57. Eşkıya 

hadiselerinin özellikle Birecik ve Urfa arasında ve geçit mahallerinden Harapnaz ve Kültepe 

gibi yerlerde yayıldığı görülmekteydi58. 

20-21 Ağustos 1930 tarihlerinde Urfa’da bir jandarma karakolu Suriye’den gelen 40 kadar 

eşkıya tarafından basılarak 5 jandarma eri şehit edildi59. Bu elim hadise üzerine eşkıyalar Suriye 

sınırında takip edilmeye başlandı ve Urfa tarafındaki sınır emniyet altına alındı60. 9 Ocak 

1931’de Suriye tarafından gelen eşkıyaların ise Suruç kazasına bağlı Tılhacıp köyüne saldırı 

girişiminde bulunduğu ve köy sakinleri ile çatıştıkları görüldü. Bu çatışma esnasında Suriyeli 

2 askerîn eşkıya ve kaçakçıları koruduğu tespit edildi61. Türkiye tarafından daha önce de birçok 

kez yapıldığı gibi Fransız hükümetinden olaya karışanların cezalandırılması istendi62.  

Bu dönemde ortaya çıkan asayiş sorunlarını üç safhada değerlendirebiliriz. Birinci safha 1925-

1930 yılları arasını kapsamaktadır. Bu safha, Şeyh Sait İsyanı ila başlayan ve Ağrı 

Ayaklanması’nın nihayete erdirilmesine kadar devam eden dönem olarak bilinir. 1925-1930 

yılları arası asayiş açısından endişe verici bir devre olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar 

bazı tedbirlere başvurulmuşsa da sorunlar tam anlamıyla çözülememiştir. Fakat Gümrük 

Muhafaza Teşkilatlarının, sınır vilayetlerinde sabit jandarma kuvvetlerinin takviyesi ve halkın 

silahtan arındırılması asayiş ihlallerini asgarî düzeye düşürecektir63. İkinci safha olarak 

değerlendirilen 1930-1936 yıllarında ise uluslararası gelişmelerin de etkisiyle Suriye’deki 

Fransız otoritelerinin tutumlarının değişmeye başladığı dönem olarak bilinir. Bu durum şekavet 

hadiselerinin azalmasına da sebep olmuştur. Bu azalma 1936 yılı sonlarına kadar devam 

etmiştir64. 1936-1937 dönemi ise Hatay meselesiyle alakalıdır. Bu dönemde mandater yönetim 

(Fransa)Türkiye ile olan antlaşma ve protokollere riayet etmemiş ve şekavet olayları artmaya 

başlamıştır65. 

52 Akşam, 23 Ağustos 1930, 1. 
53 BCA, 030.10.128.922. 15.  
54 Akşam, 20 Şubat 1929. 
55 Akşam, 24 Kânunusani/Ocak 1929, 1. 
56 Başbakanlık Osmanlı Arşiv kaynaklarında Şemir aşireti olarak da geçmektedir. Bkz., BOA, A. M… D. No: 16, 

G. No: 93. H. 13.05.1274. 
57 BCA. 30.10.128.923.2.  
58 BCA, 030.10.230.549.4.  
59 Akşam, 21 Ağustos 1930, 1. 
60 Akşam, 22 Ağustos 1930, 1. 
61 BCA, 030.10.230.549.4.  
62 BCA, 030.10.230.549.4.  
63 BCA, 030.10.128.923.19, s. 4-5; Saygı Öztürk, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, Doğan Yayıncılık, İstanbul, 2008, 

24. 
64 BCA, 030.10.128.923.19. 
65 BCA, 030.10.128.923.19. 
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TÜRKİYE-SURİYE SINIRININ MUĞLAK DURUMU VE ŞEKAVET OLAYLARINA 

ETKİSİ  

Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) ile Suriye sınırı 

belirlenmişti. Fakat sınırın ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi ve sınır üzerindeki münasebetlerin 

düzenlenmesi 30 Mayıs 1926’da Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Dostluk ve İyi 

Komşuluk Sözleşmesi ve ona bağlı protokollere göre yapılabilecekti66. Daha sonra da 

değineceğimiz gibi bu anlaşma ve protokoller sınırın gayritabi özelliğini tamamen ortadan 

kaldıramadı. Türkiye-Suriye sınırının mevcut yapısının düzeltilmesi için Fransızlarla 24 Şubat 

1931-4 Mart 1931 tarihleri arasında yedi kez toplantı yapıldı. Toplantıya Urfa Valisi Etem 

Bey67 de katıldı68. Toplantının ardından Türk Heyeti Başkanı Etem Bey tarafından bir rapor 

hazırlandı ve hükümet merkezine gönderildi69. Etem Bey hazırlamış olduğu raporda olayların 

büyük bir kısmının Suriye sınırında meydana geldiğini belirtmekteydi. Bundan dolayı Türkiye-

Suriye sınır hattının tam olarak tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekti70.  

Bu dönemde bölgede çıkarlarını devam ettirmek isteyen İngiltere ve Fransa ayrılıkçı faaliyetleri 

desteklemekten geri durmamışlardı71. Fransa, özellikle Suriye’de tamamen yerleşmek için 

Mardin, Urfa, Gaziantep ve Maraş’la yakından ilgilenmekteydi72. Bölge ile ilgili gelişmeleri 

yakından takip eden Fransa, Türkiye’nin ileride güçlenerek Suriye’yi ele geçireceğinden 

çekinmekteydi. Bundan dolayı Suriye’ye komşu illeri Suriye’ye katmak için yoğun çaba sarf 

etmekteydi73. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için ise bölgede meydana gelen kargaşa ve 

karışıklıkları destekleyerek Türkiye’yi zor duruma sokmaya çalışmaktaydı. Fransızlar, Türk 

tarafının birçok müracaatını cevapsız bırakmaktaydı. Hatta Türk tarafının taleplerini dinleyecek 

yetkili bulundurmamışlardı. Bununla birlikte konuyla bağlantısı olmayan Ermeni ve Süryani 

tercümanları vekil olarak gösterip müracaatları cevapsız, talepleri neticesiz bırakmışlardı74.  

Uluslararası gelişmelerin de etkisiyle Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yumuşama 

dönemine girildi. Bunun sonucu olarak Suriye ile ilgili konularda toplantıların düzenli 

yapılması ve suçluların cezalandırılması gerektiği noktasında karar alındı. Bu kararın 15 Mart 

1931’den itibaren uygulanması taraflarca kabul edildi75. Toplantılarda eşkıya ve kaçakçılık 

faaliyetlerinin önlenmesine yönelik adımlar da atıldı76.  

 

ASAYİŞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK TEDBİRLER 

Cumhuriyet hükümetleri dâhilde huzur ve emniyeti sağlamak için önemli gayretler 

içerisindeydi77. Asayiş ve emniyetin sağlanması için alınan tedbirler arasında Cenup Hudutları 

Gümrük Muhafaza Alayı’na bir takım nakliye vasıtalarının satın alınması da vardı. Bu amaçla 

30 mekkâre hayvanı (katır, deve, at, öküz), 3 sıhhiye, 9 nakliye, bir tamir kamyonu, 12 

66 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920-1945), C. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 

2000, 48-49. 
67 Akşam, 28 Haziran 1930, 3. 
68 BCA, 030.18.01.02.11.35.9. 
69 BCA, 030.10.230.549.4.  
70 BCA, 030.10.230.549.4.  
71 Yusuf Sarınay, “Hoybun Cemiyeti ve Türkiye’ye Karşı Faaliyetleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 

40, C. 14, Mart 1998, 213.  
72 Bilal N. Şimşir, Kürtçülük (1787-1923), Bilgi Yayınevi, 2009, 84. 
73 Şimşir, a.g.e., 85. 
74 BCA, 030.10.230.549.4.  
75 BCA, 030.10.230.549.4.  
76 BCA, 030.10.230.549.4.  
77 Hükümet Programları (1920-1965), 36-37. 
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motosikletle her tabura birerden 3 hizmet otomobili alınmasına karar verildi78. Bunların 

yanında altı Ford kamyonetin ivedi bir şekilde satın alınması ve bunlar için altı şoför 

kadrosunun tahsis edilmesi de elzem görüldü79. Gerek asayiş ve emniyetin sağlanması ve 

gerekse kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nda 

düzenlemeler yapıldı80. Bu teşkilâtın teçhizat ve haberleşme açısından geliştirilmesinin 

gerekliliğine dikkat çekildi81. 

Yapılan incelemelerde asayişin sağlanması için öncelikle eğitimin yaygınlaştırılması ve 

cehaletin ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapıldı. Bununla beraber dağınık halde 

bulunan köy evlerinin bir arada toplanması, görevini aksatan memurların bir daha devlet 

memuriyetine getirilmemesi, mahkemelerin asayişle ilgili konulara öncelik vermesi ve suça 

karışanların en ağır şekilde cezalandırılması çözüm yolu olarak ileri sürüldü. Öte yandan köy 

bekçileri ve köy korucularının sadece sorumlu oldukları işlerle uğraşması, köylerin telefon 

hatlarıyla birbirine bağlanması ve sınır karakollarının yeniden tesis edilmesinin şart olduğu 

belirtildi. Köy korucularının kendilerine verilen vazifeler çerçevesinde hareket etmelerine 

dikkat çekildi82. Öte yandan asayişi sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapıldı. Bu 

düzenlemelerden biri 1925 yılında çıkarılan Takriri Sükûn Kanunu idi83. 

Cumhuriyet ilk yıllarında alınan tedbirlerle emniyet ve asayiş hem şehirlerde ve hem de 

köylerde devamlı bir surette temin edilmeye çalışıldı. Hırsızlık, yol kesmek ve diğer şekavet 

hadiselerinin tamamen ortadan kaldırılması için gerekli tedbirler alınması yolunda adımlar 

atıldı84. Fakat İsmet İnönü’nün de vurguladığı gibi bölgede yaşanan ve özellikle Suriye kaynaklı 

“asayişsizliğin hakiki sebeplerine tam teşhis” koyulamamıştır. Ona göre Suriye’den Türkiye’ye 

kaçakçılığın ve yine Suriye’den Türkiye’ye sarkıntılık şeklinde saldırıların önüne geçmek 

mümkün olmuyordu85. 

 

URFA VE ÇEVRESİNDE YAPILAN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİ VE ALINAN 

TEDBİRLER 

Türkiye-Suriye sınırının gayritabii yapısı kaçakçılık faaliyetlerinin sıklıkla yaşanmasına neden 

olmaktaydı. Hatta kaçakçılıkla geçimini sağlayan aşiretlerin de olduğu tespit edilmişti. 

Kaçakçılığın yanında ayrılıkçı emeller besleyenlerle bazı Taşnak Ermenileri de sınırın hemen 

öte tarafında yuvalanmıştı. Bölgede çıkarlarını devam ettirmek isteyen Fransa bu türden 

faaliyetlere göz yummakta ve hatta zaman zaman bunlara destek vermekteydi86. Urfa’nın 

Suriye ile sınırdaş olması hem asayiş ihlalleri, hem hırsızlık vakaları hem de kaçakçılık 

olaylarıyla sık sık karşılaşılmasına neden oldu. Bu tür olayların önüne geçmek için Urfa’da 

önemli bir askerî kuvvetin bulunması gerekmekteydi87. Urfa’nın Suriye ile uzun bir sınıra sahip 

olması kaçakçılık ve asayişi ihlal vakalarını önlemeyi güçleştirmekteydi88. Bunun yanında 

Türkiye-Suriye sınırında görevli memur sayısının az olması da söz konusu olaylara adeta 

78 BCA, 030.18.1.2.26.16.11. 
79 BCA, 030.18.1.2.32.73.13. 
80 BCA, 030.10.180.244.6.  
81 BCA, 030.10.180.244.6.  
82 TBMM ZC, D: 2, C. 7/1, İ: 2, 15. İçtima (18.3.1340), 651-661. 
83 Kazım Karabekir, Kürt Meselesi, (Haz. Faruk Özerengin), (Ed. Burak Fazıl Çabuk), Emre Yayınları, İstanbul, 

2004, 18. 
84 Trakyalı Ali Galip, “Köylü”, Ülkü Halkevleri Mecmuası, C. 2, Sayı: 10, İkinciteşrin/Kasım 1933, 331.  
85 İsmet İnönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987, 271. 
86 Şimşir, a.g.e., 74. 
87 TBMM ZC, D:2, C. 7, İ: 2, 10. İçtima (12.3.1340), 355. 
88 BCA, 030.10.180.244.6.  
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davetiye çıkarmaktaydı89. Cumhuriyetin ilk yıllarında asayiş ve güvenlik sıkıntısının çok fazla 

olması kaçakçılığın kısa sürede önlenmesini geciktirmiştir. Fakat “Kaçakçılığın Men’i ve 

Takibi Hakkında Kanun” gibi yasal düzenlemeler yapılarak önleyici tedbirlere de 

başvurulmuştur90. Bilindiği üzere ekonomik sıkıntılardan dolayı yeterli memur istihdam 

edilememişti. Fakat kaçakçılığın önlenmesi isteniyorsa yeterli sayıda memur alımı şarttı91. 

Kaçakçılığı artıran nedenlerden biri de Türkiye-Suriye sınır hattınca gerçekleşen geçişlerin 

pasaportsuz olmasıydı92.  

Hükümet programlarında kaçakçılık ve her türlü suiistimal ile mücadele edileceği belirtilmekte 

ve bunun semerelerinin alınacağı ifade edilmekteydi93. Mevcut kaçakçılıkla mücadele 

kanunlarında da bir takım düzenleme ve değişikliklerin yapılması zarurî hale gelmişti. Alınacak 

tedbirler arasında; ülke içindeki takibatın köylerde jandarmaya ve polis teşkilâtı olan yerlerde 

de polise bırakılması gerekliliğine dikkat çekilmekteydi. Öte yandan mülkiye ve zabıta amirleri 

de araştırma yetkisine sahip olmalıydı. Bunların yanında kaçakçıların yargılanmasına dair 

açılan davalar kısa süre içinde neticelendirilmeli, gerekirse ceza hükümleri yeniden tetkik 

edilmeliydi94. Cumhuriyet’in kanun ve nizamlarının düzenli bir şekilde işleyip işlemediğini 

tespit etmek maksadıyla bölgedeki kurumlar sık sık teftiş edilmeye çalışıldı. Bu amaçla 

Mülkiye Müfettişi Hilmi Uran, Urfa’da çeşitli incelemelerde bulundu95.  

10 Ağustos 1929’da kaçakçılık kanununda yapılan düzenlemeyle bir takım önlemler alındı. 

Özellikle kaçakçılıkla uğraşan yabancıların sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı96. Ekonomik 

değeri yüksek olan malların kaçakçılığını ihbar edenlere ikramiye verilmesi ve mevcut 

aksaklıklar ile usul yanlışlığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekildi97. Diğer taraftan 

kaçakçılıkla uğraşanları ihbar edenlere ikramiyelerinin hemen verilmesi de kabul edildi98. 

Bölgede meydana gelen kaçakçılık olaylarının çokluğu arşiv kayıtlarından da anlaşılmaktaydı. 

Örneğin Andiver ve Şimer köyleri ile Kamışlı, Resülayn ve Arappınar’da bulunan evlerin 

birçoğu depo olarak kullanılmaktaydı ve bunlar Süryaniler ve Ermeniler tarafından 

işletilmekteydi99. Suruç, Resulayn, Birecik, Cerablus ve Payas da kaçakçılığın yoğun olarak 

yapıldığı yerler arasındaydı100. Kaçakçılık faaliyetlerinde kaçakçılarla zaman zaman çatışmalar 

yaşanıyordu. Bu çatışmalarda kaçakçılardan öldürülenler de oluyordu101. Mesela Urfa’nın 

Harran ahalisinden olan iki kaçakçı 4 Haziran 1930’da 7 yük kaçak şekerle sınırı geçerken 

Gümrük Muhafaza memurları ile çatışmış, bu çatışmada iki şahıs yaralı olarak Suriye’ye 

kaçmıştır. Daha sonra yapılan araştırmalarda bu kaçakçıların Fransız istihbarat zabiti tarafından 

tedavi edilmek üzere Halep’e gönderildiği anlaşılmıştır. Bunların teslimi için teşebbüslerde 

bulunulmuştur102. Urfa ve civarında yapılan kaçakçılık faaliyetleri Fransız nüfuzunun yayılma 

vasıtası olarak görülmekteydi103. 

89 BCA, 030.10.180.244.6.  
90 Alev Gözcü, Fevzi Çakmak, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’nin Güney Sınırında Gerçekleştirilen 

Kaçakçılık Faaliyetleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 21, Sayı: 3, 2019, 687. 
91 TBMM ZC, D: 1, C. 21, İçtima Senesi: 3, 65. İçtima, ( 29.6.1338), 158. 
92 BCA, 030.10.262.766.27. 
93 Hükümet Programları (1920-1965), 53. 
94 BCA, 030.10.180.244.6.  
95 Akşam, 21 Nisan 1929, 2. 
96 Akşam, 19 Haziran 1929, 3. 
97 BCA, 030.10.180.244.6.  
98 Akşam, 19 Haziran 1929, 3. 
99 BCA, 030.10.180.244.6.  
100 BCA, 030.10.180.244.6.  
101 Urfada Ulusal, 11 İkinciteşrin (Kasım) 1935, 3. 
102 BCA, 030.10.128.920.7. 
103 Öztürk, İsmet Paşa’nın Kürt Raporu, 24. 
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Kaçak şeker ve gazın hudut üzerinde bulunan Suruç ve diğer ilçelerde önemli oranda yapıldığı 

bilinmekteydi104. Bu kaçakçılığı önleme adına sınır vilâyetlerine ucuz tuz gönderildi ve bu 

yöntem tuz kaçakçılık oranını önemli oranda düşürdü105. Yine pamuk mensucat, kaput bezi gibi 

eşyalar heybe, torba ve küfelerle gizlenip şehirlere sokulmakta ve evlere satılmaktaydı106. 

Suriye tarafında bulunan aşiretler ve hat üzerinde yaşayan kesim ise koyun ve buğday 

kaçakçılığı yapmaktaydı107. Bölgedeki kaçakçılığı engellemek için hudutlardaki gümrük 

muhafaza teşkilâtı, hudut taburları, jandarma karakol ve devriyeleri ile hudut kapılarındaki polis 

ve vergi memurları ve teşkilâtını güçlendirmek gerekmekteydi. Tahkikatın iyi yapılması, asayiş 

ve inzibatın muhafazası ve özellikle kaçakçılığın önüne geçmek için şarttı108. 

Kaçakçılığı önlemek için alınan tedbirler arasında adliye teşkilatı ile ilgili düzenleme yapılması 

gerektiği de vardı. Özellikle mahkemelerin davaları hızlı bir şekilde sonuçlandırıp caydırıcı 

cezalar vermelerinin yanında muhbirleri de geciktirmeden mükâfatlandırması önem arz 

etmekteydi109. Bunun yanında hayvan hırsızlığı, yol kesmek, soygunculuk ve bunlara yataklık 

yapanlar gibi hususlar acil ve mühim kabul edilerek diğer davalara göre öncelik verilmesi 

gerekmekteydi. Bu gibi suçlara bulaşanlar ağır cezaya çarptırılmalı ve bu müddet zarfında 

vazifesini yapmayan adliye memurları sorumlu tutulmalıdır anlayışı hâkimdi110. 

Kaçakçılık genel itibariyle şeker, gaz, kibrit, sigara kâğıdı, kahve, tuhafiye, attariye ve ipekli 

kumaş üzerinden yapılmaktaydı111. Bu gibi malların kaçakçılığında kullanılan yöntemlerden bir 

de demiryollarında çalışan bir kısım görevliler ile yolcular arasında yapılan alışveriş idi. İkinci 

yöntem ise çeşitli nedenlerle Suriye tarafındaki topraklarda çalışmaya giden köylüler ile yerli 

halk arasında gerçekleşen kaçakçılıktı. Bunların yanında sınırın açık ve muhafazasız 

yerlerinden sırtta veya münferit şekilde hayvanla getirilen ve içeride köylere dağıtılan ve 

oralardan şehirlere sokulan kaçakçılık yöntemiydi. Bu kaçakçılık tarzı sınırın hemen her 

yerinde uygulanmaktaydı112.  

Kaçakçılıkta kullanılan yöntemler çeşitlilik göstermekteydi. Mesela dışarıda ve içeride kaçak 

kervan ve kafileleri tertip edilerek ya dağınık, ya toplu olarak yapılmaktaydı. Bu tür 

kaçakçılıkta 20 ile 50 arasında silahlı şahıs eşliğinde kaçak mallar depo ve pazar yerlerine 

götürülmekteydi. Bununla beraber meşru damga altında kamyonlarla yapılan hileli kaçakçılık 

yöntemine de başvurulmaktaydı. Mesela Halep’e götürülecek Türk malı, kamyonlara 

yüklenmekte ve üzeri gümrükçe mühürlenmekteydi. Fakat kamyon sınırın dışında mühür 

bozulmadan kaçak eşya ile doldurulmakta veya yükü değiştirilmekteydi. Böylece kamyon sahte 

mühürle mühürlenerek tekrar geri gelmekteydi113. Kaçakçılığa zemin hazırlayan diğer bir 

gelişme ise bölgedeki tüketim ürünlerine yapılan zamlardı. Örnek olarak tuz fiyatlarının 

arttırılması hem köylüyü olumsuz etkilemekte hem de kaçakçılığa neden olmaktaydı. 

TBMM’de yapılan görüşmelerde tuzun ucuz olması halinde kaçakçılığın da azalacağı 

belirtilmekteydi114.   

104 BCA, 030.10.180.244.6.  
105 BCA, 030.10.180.244.6.  
106 BCA, 030.10.180.244.6.  
107 BCA, 030.10.180.244.6.  
108 TBMM ZC, D: 4, C. 9, İçtima Senesi: 1, 75. İnikat, (30.06.1932), 423. 
109 BCA, 030.10.180.244.6.  
110 Kâzım Karabekir, İktisat Esaslarımız –Hatıra ve Zabıtlarıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi-, (Haz.: Orhan 

Hülagü-Ömer Hakan Özalp), Emre yayınları, İstanbul, 2001, 38-39. 
111 BCA, 030.10.180.243.21.  
112 BCA, 030.10.180.244.6.  
113 BCA, 030.10.180.244.6.  
114 TBMM ZC, Devre: 1, C. 12, İçtima Senesi: 2, 78. İçtima, ( 18.9.1337), 247. 
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Kaçakçılığın önüne geçilememesinin nedenleri arasında sınır bölgelerinde görevli amir ve 

memurların görev yerlerinin dışında başka vilâyetlerde bulunmaları da vardı115. Diğer taraftan 

Suriye sınırının muğlak ve gayritabii bir hudut özelliği taşıması kaçakçılığı önlemeyi müşkül 

duruma düşürmekteydi. Gümrük Muhafazası için ayrılan kuvvet az olmakla beraber bilgi, 

teçhizat, teşekkül, teftiş ve kontrol bakımından yetersizdi116. Kaçakçılıkla mücadele etmek için 

bütün yetkilerin şehir valilerine verilmesi durumunda kaçakçılık oranının % 80 düşeceği yetkili 

şahıslar tarafından ifade edilmekteydi117. Fakat valilerin de zaman zaman ihmalleri söz konusu 

idi. Örneğin Gümrük Muhafaza Teşkilatı, valiler tarafından ihmal edilen kurumlardan biriydi. 

Bunun nedenini ise kendilerinin hudut gümrük muhafazasında resmen ve resen 

vazifelendirilmemiş olmalarına, gümrük amirlerinin ve müfettişlerinin kendileriyle temas ve 

münasebete girişmemelerine bağlamaktaydılar. Fakat bazılarının yazdıkları tahrirat ve 

layihaların ve memurlar hakkındaki şikâyetlerin cevapsız kalması gibi nedenler valilerin 

ilgisizliğini hiçbir suretle mazur gösteremezdi. Bunlar, sorumluluklarının gereği olarak daima 

bu teşekkülle ilgilenmeleri gerekmekteydi. Teşekkülün diğer bir zaafı da istihbarattan mahrum 

olmasıydı. Kaçakçılıkla mücadelenin ilk şartı istihbarat faaliyetleridir. Öyle ki alınan ufak 

istihbaratlar sayesinde her şehirde bir iki kaçak yatağı bastırılabilmekteydi. Bu baskınlarda çok 

miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Kaçak olarak müsadere edilen eşya gümrük müdürlüklerinde 

toplanmakta, müdürlüklere uzak olan vilayetlerde tutulan eşya nakliye masrafı olmadığı için 

zabıta depolarında kalmaktaydı. Bu mallar müdürler tarafından piyasaya veyahut açık artırma 

hükümlerine tabi olmadan derhal ihaleye yetkiliydiler118. Esasen kaçakçılık yapanlar hızlı bir 

şekilde ihbar edilmesine rağmen ihbardan sonra kolluk kuvvetlerinin çalışmaları ve 

kaçakçılığın ne surette engellediklerine dair bir teftiş yapılmamaktaydı119. 

Kaçakçılığın önlenememesinin nedenleri arasında mevcut kolluk kuvvetlerinin yetersizliği de 

vardı. Bunun yanında memurların bazıları kaçakçılık işine bulaşmış olup bu durumdan kâr eder 

hale gelmişti. Sınırda görev yapan memurların işlerine gerekli hassasiyeti göstermedikleri tespit 

edildiğinden bu gidişata son verilmesi gerektiği belirtilmekteydi120.   

Kaçakçılığı geçim kaynağı haline getirmiş olan aile ve aşiretlerin sınır hatlarından uzak 

tutulması düşülmekteydi121. Sınırın 25 kilometre içerisindeki köy ve kasabaların ihtiyacı tespit 

edilerek şeker ve gaz gibi ürünleri maliyet fiyatına satmak kaçakçılığı önleyecek tedbirler 

arasında görülmekteydi122. Öte yandan açılacak tezgâhlar vasıtasıyla sadece nakliyeden 

kazanılarak kaçak eşya ile kolaylıkla rekabet edilebilirdi. Güney bölgesindeki ticaret genellikle 

demiryolları üzerinden yapıldığı için demiryollarına bağlanan şoselerin bakım ve onarımının 

yapılması da kaçakçılığın engellenmesine yönelik başlıca tedbirler arasındaydı123. Başbakan 

İsmet İnönü tarafından İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’ya gönderilen kaçakçılıkla ilgili yazıda, 

özellikle yeni tedbirlerin alınmasından sonra kaçakçılığın ülke ekonomisine fayda sağlayacak 

oranda düşürüldüğü aktarılmaktaydı. İnönü, konuyla ilgili alınması gereken tedbir olup 

olmadığı hakkında Şükrü Kaya’nın görüşlerini bildirmesini istemekteydi (28 Kasım 1931)124. 

Kaçakçılığın önlenmesi için çıkarılan 1873 sayılı kanun hükümete önemli yetkiler vermişti125. 

115 BCA, 030.10.180.243.21.  
116 BCA, 030.10.180.244.6.  
117 BCA, 030.10.180.243.21. 
118 BCA, 030.10.180.244.6.  
119 BCA, 030.10.180.243.21.  
120 BCA, 030.10.180.243.21.  
121 BCA, 030.10.180.244.6.  
122 BCA, 030.10.180.244.6.  
123 BCA, 030.10.180.244.6.  
124 BCA, 030.10.180.244.5.  
125 Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1923-1932), C. 1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, Ankara, 1988, 213. 
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Kaçakçılığa karşı alınan tedbirler vilayet içindeki en küçük birimden en büyük birime kadar 

idarî yetkililerin silahlı ve sivil kuvvetlerin büyük bir özveri ile mücadele etmesini 

öngörüyordu. Kazalarda kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin, köylerde 

muhtarların ve ihtiyar meclisi üyelerinin kaçakçılığın men ve takibi işinden mesul tutulması 

gerektiği düşüncesi hâkimdi126. Kaçakçılığı önlemek için 1931 yılında 1918 sayılı kanun 

çıkarıldı. Sınırlarla kıyılardaki sivil muhafaza teşkilâtını daha sıkı, daha düzenli bir hale 

koymak için de bir kanunla bu teşkilâta askerî bir özellik verildi. Hem kaçakçılığı önlemek ve 

hem de sınırları korumak görevleri gümrük muhafaza kıtalarına bırakıldı127. Alınan bütün bu 

önlemlere rağmen kaçakçılık muhtelif bölgelerde devam etmekteydi. Mesela Suriye’den 

Türkiye sınırlarına giren 18 kişilik bir kaçakçı kafilesi Siverek kazasının Karakeçi nahiyesinde 

tespit edilmiş ve bu kafile ile çatışma yaşanmıştı. 14 Kasım 1934 Çarşamba günü saat 13.30’da 

başlayan çatışmada 14 kaçakçı yakalanmış ve 12 yük eşya ile 7 tüfek ele geçirilmiştir128. 

Kaçakçılığı önlemek için aşağıdaki tedbirlere başvurulması gerektiği belirtilmiştir.  

1- Kara ve deniz hudutlarını doğrudan doğruya Maliye Vekâletine bağlı istihbarat 

vasıtalarıyla donatmak, muntazam bir teşekkülle muhafaza ve idare etmek. 

2- Dâhildeki takibatın kır ve köylerde jandarmaya, polis teşkilatı olan yerlerde polise 

bırakarak kaymakam ve valileri bu işle daha kat’i ve esaslı bir surette alakadar ve mesul tutmak. 

3- Kaçak arama usullerini basitleştirmek, mülkiye ve zabıta amirlerine araştırma yetkisi 

vermek. 

4- Kaçakçılığa ait muhakeme usulünü basitleştirmek ve muhakeme müddetini kısaltmak. 

5- Kaçakçılığa ait ceza hükümlerini yeniden tetkik ederek gerek görülürse değiştirmek, 

kaçak tutulan nakliye vasıtalarının müsaderesini temin etmek. 

6- Kaçakçılık ve yataklıkla uğraşan ve bu işi alışkanlık haline getirmiş mükerrerlerin 

muayyen yerlerde ikamet etmelerini men etmek. 

7- Gümrük beyannamelerini dükkân ve mağazalarda mevcut malları kontrol etmeye müsait 

hale getirmek. 

8- Ayak satıcıları ve bohçacıların hüviyetlerini tespit etmek, naktî veya şahsî kefalete 

bağlamak. 

9- Şehirler arasında işleyen kamyon ve otomobil şoförlerini kefalete bağlamak ve kaçak 

eşya ile yakalanan otomobil ve kamyonları her kime ait olursa olsun müsadere etmek. 

10- Mahallî ticaret odalarını çarşı ve pazardaki kaçak eşyaların aranması ve bulunmasıyla 

alakadar etmek. 

11- Muhbirlere ikramiye ve mükâfatını derhal ve peşin vermek. 

12- Müsadere edilen kaçak eşyanın satılmasını ve muhafazalarını salim bir usule bağlamak. 

13- Sınır üzerindeki pasavan (ülkelerin komşu ülkede oturan vatandaşlara serbestçe giriş 

çıkış izni vermesi) ve pasaport alan ahalinin kaçakçılığına mani olacak tedbir almak, karşı 

tarafta alaka ve menfaati az olanları büsbütün men etmek için çok zararlı olanları da kayıt altına 

almak129.  

14- Suriye’ye hâkim otoriteden askerî emniyet gibi iktisadî emniyetin de sağlanmasını 

istemek. Mesela Resul, Akit, Haco, Şahin oğulları, Nuh, Melik Ahmet, Dirikli İlyas, Cemil Paşa 

126 BCA, 030.10.180.244.10.  
127 Ulus, 29 İlkteşrin (Ekim) 1935, 6. 
128 Urfada Millî Gazete, 19 İkinciteşrin (Kasım) 1934, 1. 
129 BCA, 030.10.180.244.6.  
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oğulları, gibi hem siyasî çetelik ve hem de kaçakçılık yapan adamların sınırdan 

uzaklaştırılmasını istemek. Mesela Kamışlı’da Taşnak elebaşlarından ve kaçakçılardan Eczacı 

Samoel, Hasip Sehirdiryan Akçakale’de Ekber Ekbercan, Arappınar’da Ohannes Taşcıyan gibi 

adamların sınırdan uzaklaştırılmaları gerekli görülmekteydi. Bunlar hem sınırın emniyetini 

ihlal etmekte, hem de kaçakçılığı siyasî suikastlara alet etmekteydiler. Şimdiye kadar siyasî 

propagandalarla kandıramadıkları ağaları, aşiret reislerini ve nakliyecileri kaçakçılığa 

alıştırarak kendilerine bağlamaktadırlar. Devlet kuvvetlerine tabiatıyla hasım olan o kaçakçı 

zümre ve kütleleri Suriye sınırındaki Taşnakların propaganda vasıtası ve icra aleti ittihaz 

etmeleri tehlikesi mevcuttur. Dost bir devletin böyle teşekküllere mani olması gerekmektedir. 

15- Mübadele vasıtası olan altın ve gümüş meselesi başlı başına mütalaa edilerek bir karara 

bağlanmalıdır. Arz edilen bu noktalar idarî engelleri sağlamlaştırma ve takviyeye yarayacak 

tedbirlerdir130. Sınırın yirmi beş kilometre içerisindeki köy ve kasabaların ihtiyacı tespit 

edilerek o miktar şeker ve gaz nakliyesi zammedilerek maliyet fiyatıyla satmak kaçakçılığa 

mani olacak esaslı tedbir olarak görülmektedir. Güney ve Doğu vilâyetlerine gidecek şeker ve 

gaz nakliyatında tarife indirimi kaçakçılığa mani bir tedbir olarak düşünülmektedir. İpek ve 

ipekli kaçak eşya kumaş ve trikotajların en iyi mücadele çaresi bu imalatı kaçakçılığa en çok 

maruz olan merkezlerde teşvik etmek131. Böylece dâhilde kaçak fiyatıyla veya ona yakın fiyatla 

satılabilen her eşya kaçakçılığa mani olacaktır. Bu yöntemle içinde Urfa’nın da olduğu 

Diyarbakır ve Gaziantep’te açılacak tezgâhlar sayesinde daha ucuza mal elde edilecek ve 

nakliyeden kazanarak kaçakçılıkla kolaylıkla rekabet edilebilecekti.132. 

Bölgede meydana gelen kaçakçılık faaliyetlerini azaltmak için I. Umumi Müfettişlik 

Teşkilatı’nı133 gümrük işleri ve gümrük muhafaza kuvvetleri üzerinde tesirli bir kontrol 

yapabilecek hale getirmek gerektiğine de ayrıca vurgu yapılmaktaydı134. 

 

SONUÇ 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nden devralınan sorunlarla uğraşılmıştır. Osmanlı 

Devleti’nin son dönemi savaşlarla geçtiğinden asayiş ve güvenlik problemleri oldukça fazla 

olmuştur. Bu durum Cumhuriyet Türkiye’sine de yansımıştır. Bu sebeple Türkiye, ülkenin 

birçok yerinde bu sorunlarla uğraşmak durumunda kalmıştır. Bu yerler arasında Güneydoğu 

Anadolu bölgesi ayrı bir yer tutmaktaydı. Bu kapsamda Urfa’nın coğrafi konumu ve özellikle 

Suriye ile uzun bir sınırının olması şekavet ve kaçakçılık vakalarının fazla yaşanmasına neden 

olmuştur. Bu sınırın gayritabii yapısı söz konusu vakalara adeta davetiye çıkarmıştır. 

Yaptığımız çalışmada Türkiye-Suriye sınırının yapısının Urfa’daki asayiş ihlallerinin önemli 

bir parçası olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Suriye’den gelen eşkıya ve kaçakçılar, asayiş 

ihlallerinin en önemli yanını oluşturmuştur. Söz konusu zümre ile bazen yerli halk, bazen de 

askeri birlikler çatışmaya girmişlerdir. Bu çatışmalarda eşkıya ve kaçakçılardan öldürülenler 

olduğu gibi, yerli halktan da ölenler olmuştur. Askeri birliklerin müdahalesi sonucunda şehit 

düşen askerler de vardı.  Bu sorunların Urfa’da da yoğun olarak yaşanması, TBMM 

Hükümetlerinin bölge ile yakından ilgilenmesini ve çeşitli tedbirler almasını sağlamıştır. Fakat 

130 BCA, 030.10.180.244.6. 
131 BCA, 030.10.180.244.6.  
132 BCA, 030.10.180.244.6.  
133 Elazığ, Urfa, Bitlis, Hakkâri, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Van vilâyetlerini kapsayan yerde 1927 yılında teşkil 

edilmiştir. Bkz. BCA, 030.18.1.1.27.70.7. Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz., Ferit Yücebaş, Doğu ve Güneydoğu’da 

Cumhuriyet Hükümetlerinin Temsiliyet Mekanizması: Birinci Umumi Müfettişlik (1927-1952), Ankara: Gece 

Kitaplığı, 2021. 
134 BCA. 30.10.70.458.1.  
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bu dönemde ülkenin mevcut ekonomik durumu Urfa ve ilçelerinde şekavet, gasp, hırsızlık ve 

kaçakçılığa karşı etkin önlemler almasına mani olmuştur.  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Urfa’da görülen asayişi ihlal vakaları bilhassa Türkiye-Suriye 

sınırında yaşanmıştır. Eşkıya ve hırsızlık olaylarının yanında aşiretlerin faaliyetleri de söz 

konusu olmuştur. Bunlar arasında Aneze, Milli, Bakara, Şamar, Hırısa ve Munif aşiretleri ön 

plana çıkmıştır. Urfa’nın ilçeleri arasında Suruç, Harran, Viranşehir, Siverek ve Akçakale 

asayiş ihlallerinin fazlaca görüldüğü yerler olarak tespit edilmiştir. 

Suriye kaynaklı şekavet ve hırsızlık olaylarında mandater yönetim olan Fransızlarla irtibata 

geçilmiştir. Bölgede egemenliğini devam ettirmek isteyen Fransızlar belli bir dönem kargaşa 

ve karışıklıkları destekleme politikası gütmüştür. Suriye tarafından Türkiye’ye yapılan saldırı 

ve gasp olaylarının zaman zaman Fransızlar tarafından himaye edildiği kayıtlara geçmiştir. 

Urfa’da görülen hırsızlık vakaları ise genel olarak hayvan hırsızlığı üzerinden yapılmıştır. 

Suriye tarafından gelen silahlı şahıslar köy baskınlarına katılmış ve köylüler ile çatışmışlardır. 

Urfa’da meydana gelen asayişi ihlal vakaları hükümet merkezine raporlar halinde bildirilmiştir. 

Bu raporlar doğrultusunda hükümet çözüm yollarını bölgedeki yetkili şahısların önerisi üzerine 

tatbik etmeye çalışmıştır. Bunun yanında bölgede yapılan teftiş faaliyetleri neticesinde etkin 

çözüm yolları aranmıştır. Özellikle yeterli miktarda kolluk kuvvetlerinin bulunması halinde 

şekavet, hırsızlık ve kaçakçılık girişimlerinin önemli oranda azalacağı belirtilmiştir. Bu amaç 

kapsamında gerçekleşen olaylar detaylı bir şekilde incelemeye tabi tutulmuştur. Bu 

incelemelerde sınırın öte tarafından Türkiye’ye ve özelde de Urfa’ya yapılan çapulculuk, 

hırsızlık ve yol kesmek gibi vakalarda Ermeni çetecilerinin de önemli bir paya sahip olduğu 

görülmüştür. 

Bölgenin emniyet ve asayişini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin sayısının artırılmasının 

yanında her türlü ulaşım vasıtasının ikmaline de çalışılmıştır. Bu ulaşım vasıtaları arasında 

kamyon, otomobil, motosiklet vb. araçlar olduğu gibi at, katır, deve ve öküz gibi ulaşımda 

kullanılan hayvanlar da satın alınmıştır. Diğer taraftan yapılan değerlendirmelerde bölge 

halkının eğitilmesi, dağınık halde bulunan köy evlerinin bir araya getirilmesi, telefon hatlarının 

yaygınlaştırılması ve suç işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gibi düzenlemelerin bir 

an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Urfa’da görülen diğer sorun ise kaçakçılığın yaygın bir şekilde yapılıyor olması idi. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonominin kötü olması insanları kaçakçılığa sevk etmiştir. 

Türkiye-Suriye sınırının gayritabii özelliği ve sınırın uzun olması kaçakçılığın fazlaca 

yapılmasına neden olmuştur. Kaçakçılığı yoğun olarak yapılan mallar tuz, şeker, gaz, kibrit, 

sigara kâğıdı, kahve, tuhafiye, mensucat ürünleri ve ipekli kumaşlar olarak tespit edilmiştir. 

Kaçakçılığı önlemek için yeterli memur istihdamının sağlanmasının yanında yasal 

düzenlemelere de başvurulmuştur. Bu noktada “Kaçakçılığın Men’i ve Takibi Hakkında 

Kanun” önemli bir yere sahiptir. Bunların yanında kaçakçılıkla uğraşanlara caydırıcı cezaların 

verilmesi, mahkeme davalarının bir an önce sonuçlandırılması, kaçakçılıkla uğraşan 

yabancıların sınır dışı edilmesi, kaçakçılığı ihbar edenlere önemli oranda ikramiye verilmesi 

çözüm önerileri olarak düşünülmüştür. Ayrıca Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın bilgi ve teçhizat 

olarak donatılması, kaçakçılık takibatının kır ve köylerde jandarmaya, diğer yerlerde polise 

bırakılması ile beraber kaymakam ve valilerin de bu işle sorumlu tutulması gerektiği tedbir 

olarak düşünülmüştür. 

Hülasa, Urfa ve çevresinde görülen şekavet ve soygun vakalarında hem Türkiye-Suriye 

sınırının mevcut yapısı hem de aşiretler arasında yaşanan mücadelelerin etkili olduğu 

söylenebilir. Asayiş ve emniyetin sağlanması için hükümet çeşitli tedbirler almış ve bunların 

bir kısmını uygulamaya çalışmıştır. 
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ÖZET 

İmalat sanayisi gerek ülkeler için gerekse bölgeler için sağladığı istihdam, katma değer ve 

ticaret hacmi ile ekonomik açıdan vazgeçilmez öneme sahiptir. İmalat sanayisi alt sektörlerinin 

nerelerde yoğunlaştığı ve yoğunlaşma potansiyeli taşıdığı sektörel gelişim için önem arz 

etmektedir. Doğu ve Batı Karadeniz’e ulaşımda önemli coğrafi konuma sahip olan Orta 

Karadeniz Bölgesi aynı zamanda Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle ticaretin kolayca sağlandığı 

kritik bir merkez durumundadır. Bölge yeraltı ve yerüstü kaynakları, iş gücü ve tarihten gelen 

sanayi kültürü ile ülke ekonomisi için önemli potansiyele sahiptir.  

Bu bağlamda Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illerinin oluşturduğu TR83 alt bölgesinin 

(Türkiye İBBS Düzey-2) imalat sanayisi alt sektörlerinin yerelleşme eğilimleri analiz 

edilmiştir. İmalat sanayisi alt sektörlerinin nerelerde yoğunlaştığı ve yoğunlaşma potansiyeli 

taşıdığının tespiti için yerelleşme katsayısı tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

NACE 2 koduna göre imalat sanayisinin 24 alt sektörüne ait SGK’nın 2011 ve 2017 yılı 

istihdam ve işletme sayısı verileri kullanılarak bölgede yer alan illerin imalat sanayisindeki 

yerelleşme düzeylerindeki değişim karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve sektörlerin bölgedeki 

mekânsal örüntüsü ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Sonuç olarak bölgede gıda ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, metalik olmayan ürünler gibi emek-

yoğun ve düşük teknolojili sanayi sektörlerinin yerelleşme eğilimi gösterdiği ve az sayıda 

sektörün yerelleşme eğilimde olduğu ve endüstriyel çeşitliliğin zayıf olduğu gözlemlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Coğrafya, Sanayi Coğrafyası, İmalat Sanayisi, Yerelleşme 

Katsayısı, Endüstriyel Yoğunlaşma 

 

ABSTRACT  

The manufacturing industry is economically indispensable for both countries and regions by 

providing employment, added-value and trade volume. It is crucial for sectoral development 

where sub-sectors of the manufacturing industry are centered upon and in which they have the 

potential to centre. The Central Black Sea region, which has an important geographical position 

in transportation to the eastern and Western Black Sea, is also critical center where trading can 

be easliy achieved with countries having coastline on the Black Sea. The region has significant 

potential for the country's economy with its underground and above-ground resources, labor 

force and industrial culture from history. 
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Within this context, the localization trends of the manufacturing industry sub-sectors of TR83 

sub-region (Turkey IBBS Level-2) formed by Samsun, Amasya, Tokat and Çorum provinces 

were analyzed. Location Quotient technique was used to determine where sub-sectors of the 

manufacturing industry were concentrated and have concentration potential. In regard to this, 

by using the employment and Business Number data of 2011 and 2017 year of SGK belonging 

to 24 sub-sectors of the manufacturing industry according to the NACE 2 code changes in the 

level of localization in the manufacturing industry of the provinces in the region were studied 

comparatively and the spatial pattern of sectors in the region has been tried to be revealed. 

Consequently, it has been obtained that labor-intensive and low-tech industrial sectors such as 

food products, wood and wood products, non-metallic products tend to localize in the region. 

On the other hand, it has been observed that a small number of sectors tend to localize and 

industrial diversity was weak.  

Keywords: Economic Geography, Industrial Geography, Manufacturing Industry, Location 

Quotient, Industrial Concentration 

 

GİRİŞ  

Günümüz modern sanayi sisteminin kentsel ekonomiler ve bölgesel iktisatlar üzerinde giderek 

daha önemli hala gelmesinin temel nedeni değişen bir yapıya sahip olmasıdır. Esnek üretim 

sitemine sahip olan sanayileşme hareketi küreselleşmeyle paralel olarak bölgesel ve yerel 

dinamiklerin önem kazanmasını sağlamıştır. Gelişim gösteren sanayi hareketleri coğrafi 

anlamda farklı mekânsal ölçeklerde görülmektedir (Eser & Köse, 2015). Küresel çapta olduğu 

gibi ulusal ve bölgesel çapta da sanayi faaliyetlerinin gelişimi ve sahip olduğu coğrafi örüntü 

tarihsel süreç boyunca farklılık göstermiştir. Sürekli değişim içerisinde olan ekonomik 

sistemlerin coğrafi eğilimlerden bağımsız düşünülmesi mümkün değildir. Modern sistemler 

sonucu coğrafyaların birbirine benzer özelliklere bürüneceği fikrinin aksine günümüzde coğrafi 

mekanların birbirinden daha derin ve eşitlikten uzak bir durumda olduğu görülmektedir 

(Krugman, 1995; Porter, 2003). Sanayi faaliyetlerinin belli bir bölgede yığılması ve 

kümelenmesi, bu bölgeler arası iş birliği ve coğrafi ağların gelişimi ile artan etkileşim, 

ekonomik yönetim sistemlerin farklı mekanları aşan kararların alınabilmesi ile ihtiyaç duyulan 

her türlü mal, hizmet ve insani bilgiye ulaşmanın önündeki zorlukları minimize etmesi 

ekonomin coğrafi açıdan önemli karakterleri olmuştur.  

Küresel çapta rekabetin her geçen gün artmasına bağlı olarak firmaların teknolojik 

yeniliklerden haberdar olma, ürün araştırma ve geliştirme imkanları kısıtlı düzeydedir. Bu 

sebeple aynı iş koluna sahip firmaların coğrafi olarak ortak bir mekan seçmesi ve işbirliği 

içerisinde olması zorunlu bir durum haline gelmiştir (Eser, Köse, & Şerifoğlu, 2006; Kaygalak, 

2018). Birbirine yakın özellikteki firmaların coğrafi olarak birbirine yakın olması, bilgi 

alışverişinde bulunmaları, teknolojik yayılmayı kolaylaştırması, yeni fikir ve buluşların ortaya 

çıkması gibi birçok özellik bu firmalara verimlilik konusunda olumlu katkı sağlamaktadır. Bir 

sektördeki firmaların belli bir yerde kümelenmesi aynı zamanda kent ekonomisi üzerinde de 

oldukça önemli etkiye sahiptir.  

 

ÇALIŞMA ALANI VE SANAYİLEŞME ÖZELLİKLERİ 

Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinin oluşturduğu TR83 Bölgesi Orta Karadeniz 

bölümünde yer almaktadır. Doğu ve Batı Karadeniz arasında bulunan TR863 Bölgesi, 

Karadeniz kıyı kesimi ile İç Anadolu’nun bağlantı noktası üzerinde yer almaktadır.  İç kesimleri 

ile ana bağlantı noktası üzerinde olan bu bölge iç Anadolu’dan Karadeniz’e ve oradan 
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Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin yanı sıra deniz yolu aracılığı dünyanın birçok yeriyle yapılan 

ticaretin kilit merkezi durumundadır. Tarihsel süreç içerisinde birçok topluluk, medeniyetin 

hüküm sürdüğü bu bölge oldukça zengin kültürel mirasa sahiptir. Bölge iklim ve tarıma uygun 

verimli toprakları, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kullanımı ile oluşmuş sanayi kültürü ile 

bölgesel ve ulusal ölçekte önemli ekonomik potansiyele sahiptir (Ardalı, Köksal, & Aydın Er, 

2020). 

 

 

Şekil 1. TR83 Bölgesi Lokasyon Haritası 

 

Sanayi faaliyetlerinin ekonomik etkisinin büyümesi ile bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik 

farklılıklar daha belirgin bir hal almıştır. Bu farklılıklar bölgesel kalkınma politikaları ile 

minimize edilmeye çalışılmaktadır. Kalkınma politikalarının bir kısmı ulusal çapta etkiye sahip 

olan büyük işletmelere desteklenmesine yönelik olurken, bir kısmı bölgesel çapta kalkınmayı 

destekleyecek potansiyele sahip olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)’lerin 

desteklenmesine yöneliktir.  
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Sanayide kümelenme, yığılma ve uzmanlaşma eğilimlerinin belirgin bir şekilde görülmesinde 

en önemli katkıyı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) sağlamaktadır. Türkiye’de sanayi 

faaliyetleri planlı dönem itibari ile ulusal ve bölgesel ekonomiye önemli katkılar sağlamaya 

başlamıştır. KOBİ’lere yönelik OSB’lerin kurulmaya başlanmasından sonra bölgelerin sahip 

olduğu potansiyellerden yararlanma düzeyi artış göstermiştir. 2000 yılında yürürlüğe giren 

OSB kanunu ile OSB yönetimlerine önemli yetkiler verilmiş ve OSB’lerin kapasitelerinin 

arttırılması yönünde büyük hamleler yapılmıştır (Çetı̇n & Kara, 2015).  

Çalışma alanı olan TR83 alt bölgesinde toplam 19 tane OSB bulunmaktadır. Bu OSB’lerin 5 

tanesi Samsun’da yer almaktadır. 1981 yılında Tekkeköy’de Samsun Organize Sanayi Bölgesi 

kurulmuştur. Samsun’daki ikinci OSB 1998 yılında Bafra’da kurulmuştur. Sanayi kanunu ve 

desteklerle birlikte OSB’lerin desteklenmesi ile Kavak ilçesinde 2000 yılında Kavak Organize 

Bölgesi ve 2007 yılında Tekkeköy’de Samsun Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Havza 

Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.  

 

 

Şekil 1. TR83 Bölgesi Organize Sanayi Bölgelerinin Dağılış Haritası 

 

Tokat ilinde 5 OSB bulunmaktadır. İlki 1978 yılında Tokat merkez ilçesinde kurulmuş olan 

Tokat Organize Sanayi Bölgesidir. 2018 yılı itibariyle yaklaşık 4000 kişinin istihdam edildiği 

ve karma yapıya sahip olan OSB genellikle giyim eşyaları imalatı yapan firmalara ev sahibi 

yapmaktadır. 1997 yılında Niksar ve Erbaa Organize Sanayi Bölgeleri ve 2000 yılında Zile, 

2001 yılında Turhal Organize sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Amasya’da ise ilk OSB 1987 

yılında Merzifon’da kurulmuştur. Karma yapıda olan OSB’de 550 kişi istihdam edilmektedir. 

Daha sonra 1993 yılında Amasya merkez ilçesinden Amasya Organize Sanayi Bölgesi 

kurulmuştur. 2004 yıllında bölgenin hayvancılık potansiyelini arttırmak ve ülkenin kırmızı et 
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ihtiyacının karşılanması amaçlanarak Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Sanayi Bölgesi 

kurulmuştur. 2005 yılında Suluova Organize Bölgesi ve 2021 yılında Taşova Organize Sanayi 

Bölgesi kurulmuştur. Çorum’da ise ilk OSB 1977 yılında merkez ilçede kurulmuş olup süreç 

içerisinde bölgenin alanı gelişmiş ve desteklenmiştir. Bu sanayi bölgesinin yanı sıra 2001 

yılında Sungurlu Organize Bölgesi ve 2015 yılında Osmancık Organize Sanayi Bölgesi 

kurulmuştur. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi ve geliştirilmesini hedefleyen OSB 

sistem sanayi faaliyetlerinin bölgede daha etkili ve hızlı gelişmesini sağlamaktadır. Sektörlerde 

kümelenme ve yığılmaların oluşmasıyla işletmelerin büyümeleri beklenmektedir. 2017 yılı 

Sanayi Bakanlığı’nın raporuna göre Türkiye’deki işletmelerin %58,3’ü mikro ölçekte 

işletmelerden oluşmaktadır. Mikro ölçekteki işletmelerin oranı Tokat’ta %50,1, Samsun’da 

%71,2 ve Amasya ve Çorum’da %73,2 oranındadır. Bu durumda bölgedeki sanayi 

işletmelerinin yaklaşık %70’i 10 kişiden az istihdam sağlamaktadır. 10 ile 49 kişi aralığında 

istihdam sağlayan işletmeler ise küçük işletmeler olarak sınıflandırılır. Türkiye’deki 

işletmelerin %30,2’si küçük işletmeler sınıfında iken bu işletmelerin oranı Tokat’ta %35,7, 

Samsun’da %22,1, Amasya’da %19,8 ve Çorum’da %18,3 düzeyindedir. 50 ile 249 kişi 

aralığında istihdam sağlayan işletmeler orta büyüklükte işletmeler olarak sınıflandırılır. 

Türkiye’de orta büyüklükte olan işletmelerin oranı %9,5 düzeyindedir. Bu oran Tokat’ta %11,5, 

Çorum’da %7,5, Amasya’da %6 ve Samsun’da %5,8 düzeyindedir. 250 ve daha fazla çalışan 

istihdam eden işletmeler ise büyük işletmeler olarak kabul edilir. Türkiye’deki büyük 

işletmelerin oranı %2 iken bu oran Amasya ve Çorum’da %1 Samsun’da 0,9 ve Tokat’ta %2,6 

civarındadır.  

 

 

Şekil 3. Sanayi İşletmelerinin Büyüklük Ölçeklerine Göre Dağılımı 

 

Türkiye’de sanayi işletmeleri bölgesel ve kentsel çapta dengeli bir dağılış göstermemektedir. 

Türkiye’deki sanayi işletmelerinin %41,1’i Marmara bölgesinde yer almaktadır. İstanbul ve 

etki alanı içerisinde kalan iller Marmara Bölgesi’ndeki en önemli sanayi bölgesi konumundadır. 

Marmara Bölgesi’nden sonra en yüksek orana sahip bölgeler İç Anadolu Bölgesi (%20,4), Ege 

Bölgesi (%13,8), Akdeniz (%9,2), Karadeniz (%8), Güneydoğu Anadolu (%4,8) ve Doğu 

Anadolu Bölgesi (%2,7) gelmektedir. Karadeniz Bölgesi içerisinde bulunan TR83 bölgesi ise 

Karadeniz Bölgesindeki sanayi işletmelerinin %38,6’sını barındırmaktadır. Karadeniz 

Bölgesindeki sanayi işletmelerinin en fazla bulunduğu il Samsun’dur. İşletmelerin %17,9’i 

1
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Samsun’da bulunmaktadır. Çorum’da bu ora %10,9, Amasya’da %6,3, Tokat’ta %3,6 

oranındadır. 

 

 

Şekil 4. Sanayi İşletmelerinin Bölgelere Göre Dağılışı (S.T.B, 2017)  

 

İmalat sanayisinde üretimin devamlılığı için hammaddenin ve üretilen ürüne olan talebin 

devamlılığı esastır. Bu kapsamda hammadde temini ve ürün pazarlama işleminin ülke iç 

piyasasından ziyade uluslararası düzeyde olması sektörün gelişimini ve sürekliliğini arttıran 

önemli bir özelliktir. Bu kapsamda bölgede bulunan illerin ihracat ve ithalat ilişkileri önem 

kazanmaktadır. TR83 alt bölgesindeki illerin dış ticaretinde İhracat genellikle Avrupa ve Orta 

Doğu ülkelerine yapılırken ithalat Uzak Doğu, Rusya ve Avrupa ülkelerinden yapılmaktadır. 

Amasya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler Birleşik Krallık ve İspanya, ithalat yaptığı ülkeler 

Çin ve Fransa’dır. Çorum Almanya, Irak ve Cezayir’e ihracat yaparken en yüksek oranda 

ithalatı Rusya Federasyonu ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden yapmaktadır. Samsun İhracatın 

önemli kısmını Hollanda, Almanya’ya yaparken İthalatın önemli kısmını Rusya 

Federasyonundan karşılamaktadır. Tokat ise başta Irak, Belçika ve Almanya gibi ülkelere 

ihracat yaparken Vietnam, Avusturya ve Yunanistan’dan ithalat yapmaktadır. 
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       Tablo 1. İllerin ilk 5 ülke bazında dış ticareti  (S.T.B, 2017) 

İhracat 
Paylar (%) İthalat Paylar 

(%) 

Amasya 

Birleşik Krallık 
25,8% Çin 29,3% 

İspanya 
22,7% Fransa 13,7% 

Almanya 
9,9% Rusya Federasyonu 9,2% 

ABD 
8,5% Letonya 6,6% 

Çin 
4,9% İtalya 6,2% 

Çorum 

Almanya 
8,2% Rusya Federasyonu 25,2% 

Irak 
8,0% Güney Afrika Cumhuriyeti 15,0% 

Cezayir 
7,8% Çin 9,8% 

ABD 
6,2% İsviçre 8,2% 

BAE 
6,1% BAE 8,1% 

Samsun 

Hollanda 
16,7% Rusya Federasyonu 40,2% 

Almanya 
10,6% ABD 11,3% 

Irak 
4,9% Belçika 6,5% 

ABD 
4,5% Danimarka 5,9% 

Cezayir 
4,4% Almanya 4,8% 

Tokat 

Irak 
12,5% Vietnam 22,3% 

Belçika 
12,3% Avusturya 15,5% 

Almanya 
8,0% Yunanistan 7,6% 

Hollanda 
4,6% Çin 7,5% 

Japonya 
4,3% Filistin Devleti 3,6% 

 

VERİ VE YÖNTEM 

Bilimsel araştırmalarda bilinmeyenin ölçülebilmesi için çeşitli sayısal yöntemlere başvurulması 

uygulamalı, deney ve gözleme dayalı çalışmalarda oldukça yaygındır. Sayısal yöntemlerin 

tamamı modern istatistik bilimi içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın analizinde kullanılan 

veriler Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yıllık istatistik verilerinden toplanmıştır. Bu 

kapsamda 2011 yılı ve 2017 yıllarına ait İmalat sanayisi alt sektörlerinin iller bazında istihdam 

ve işyeri sayıları verileri kullanılmıştır.  
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Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasında (İBBS-NUTS) Düzey-2’ye göre 26 alt 

bölgeye ayrılmıştır. Çalışma alanını oluşturan TR83 alt bölgesinde yer alan Amasya, Çorum, 

Samsun ve Tokat illerinin İmalat sanayisi verileri iller düzeyinde analiz edilmeye çalışılmıştır. 

İmalat sanayisi alt sektörleri Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 

yani kısa adıyla NACE olarak ifade edilen bir sınıflama yöntemi kullanılmaktadır. NACE 

sınıflandırılmasına göre imalat sanayisi 24 alt sektörden oluşmaktadır.  

 

Tablo 2. NACE Rev.2 Sınıflandırmasına Göre İmalat Sanayisi Alt Faaliyet Grupları 

F. 

Kodu 
Faaliyet Grupları 

F. 

Kodu 
Faaliyet Grupları 

10 Gıda Ürünleri İmalatı                22 Kauçuk ve Plastik Ürünler İm.   

11 İçecek İmalatı                       23 Metalik Olmayan Ürünler İma.    

12 Tütün Ürünleri İmalatı               24 Ana Metal Sanayi                     

13 Tekstil Ürünleri İmalatı             25 Fabrika Metal Ürün. (Mak. Tec. Har) 

14 Giyim Eşyaları İmalatı               26 Bilgisayar, Elektronik ve Optik Ür. 

15 Deri ve İlgili Ürünler İmalatı       27 Elektrikli Teçhizat İmalatı          

16 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ür.   28 Makine ve Ekipman İmalatı            

17 Kağıt ve Kağıt Ürünleri İmalatı      29 Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İm.  

18 Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğ. 30 Diğer Ulaşım Araçları İmalatı        

19 Kok Kömürü ve Petrol Ürün. İm.  31 Mobilya İmalatı                      

20 Kimyasal Ürünleri İmalatı            32 Diğer İmalatlar                      

21 Eczacılık ve Ecz. İlişkin Mal. İm.  33 Makine ve Ekipman. Kurulumu ve 

On.  

 

Sanayi faaliyetinde bulunan sektörlerin düzeylerinin tespit edilmesinde ihracat verileri, katma 

değer, üretim değeri, ciro, işyeri sayısı ve istihdam gibi birçok verinin kullanıldığı 

görülmektedir. Sektöre ve bölgesel istatistik verilerine göre bazı verilerin sınırlı olması bazı 

parametrelerin kullanılmasını engellemektedir. Bu sebeple çalışmamızda istihdam ve işyeri 

parametreleri kullanılmıştır. Yer seçimi, firmaların faaliyete başlamadan dikkat ettikleri en 

önemli faktördür. Firmalar en az maliyet ile en fazla kazanç sağlama eğiliminde oldukları için 

üretecekleri ürünün maliyetini minimize etmeye çalışır. Yer seçimi arsa maliyetinin yanı sıra 

piyasaya yakınlık ve nakliye maliyetlerini azalttığından oldukça kritik öneme sahiptir. Bu 

sebeple bölgedeki işyeri sayısının dağılışı yoğunlaşmanın analizi için kullanılmıştır. Sanayi 

faaliyetlerinin tam anlamı ile otonom sisteme geçmediği işletmelerde ve emek-yoğun 

sektörlerde en önemli unsuru istihdam oluşturmaktadır. Bu sistemlerde üretilen ürünlerin 

niteliği ve niceliği büyük ölçüde istihdam ile orantılıdır.  

Çalışma alanında imalat sanayisi alt sektörlerinin yoğunlaşma gösterip göstermediğini, 

gösterdiyse ne düzeyde gösterdiğini analiz etmek için yerelleşme katsayısı tekniği 

kullanılmıştır. Bu teknik bir ülkede sektörlerin bölgelerde yoğunlaşma düzeyini en iyi analiz 

eden tekniklerden birisi olup sektörlerin yerel ve ulusal ölçekteki ekonomilerini ortaya koymak 

için mekânsal ve istatistiksel analizlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Yerelleşme katsayısı formülü i endüstrisi için;  

𝐿𝑄𝑖𝑟 =

𝐸𝑖𝑟
𝐸𝑟

𝐸𝑖𝑛
𝐸𝑛

⁄  

 

Eir: i endüstrisinin, r ilindeki istihdamını  

Er: r ilinin toplam istihdamını  

Ein: i endüstrisinin ülke düzeyindeki istihdamını  

En: ülke düzeyindeki istihdamı göstermektedir. 

Yerelleşme katsayısı (uzmanlaşma katsayısı) bir sektörün belli bir bölgedeki istihdam oranının, 

o sektörün ülkedeki istihdam oranına bölünmesi sonucu elde edilen aritmetik hesaplama 

yöntemidir (Urhan & Sandal, 2019).  

Uzmanlaşma katsayısı ≥ 1.25 ise i sektöründe yoğunlaşma vardır. 

Uzmanlaşma katsayısı < 1.25 ise i sektöründe yoğunlaşma yoktur. 

Sektörün uzmanlaşma katsayısı 1’den küçükse sektörün uzmanlaşmadığı, 1.01-1.25 arasında 

olması durumunda sektörün uzmanlaşmaya aday veya potansiyelinin olduğunu göstermektedir. 

1.25 üzerinde değere sahip sektörlerin uzmanlaştığı ve bölgesel ve ulusal çapta ekonomik 

anlamda daha fazla katma değer sağlamaktadır. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Türkiye’de imalat sanayisinde 2011 yılında 3 milyon 135 bin kişi toplam 250.655 işletmede 

istihdam edilmektedir. Bu sayı 2017 işletmelerde 268.538’e çıkarken istihdam edilenlerin 

sayısı3 milyon 668 bin kişiye çıkmıştır. 2011 yılında TR83 alt bölgesinde 5437 işletmede 

55.278 kişi istihdam edilirken 2017 yılında işletme sayısı 6138 kişiye ve istihdam sayısı 71218 

kişiye ulaşmıştır. Bölgede en fazla işletme sayısı ve en fazla istidam sağlayan il samsundur. 

Samsun’da 2017 yılında 3183 işletmede 31472 kişi istihdam edilmiştir. Çorum’da 1214 

işletmede 15703, Tokat’ta 1099 işletmede 14217 istihdam ve Amasya’da 642 işletmede 9826 

kişi istihdam edilmektedir.  

 

Tablo 3. TR83 Bölgesindeki İllerin İstihdam ve İşyeri Sayıları (SGK 2011,2017) 

  

2011 2017 

İşyeri İstihdam İşyeri İstihdam 

Amasya 580 7.633 642 9826 

Çorum 1.211 15.684 1214 15703 

Samsun 2.675 21.423 3183 31472 

Tokat 971 10.538 1099 14217 

TR83 5437 55.278 6138 71218 

Türkiye 250.655 3.135.957 268.528 3.668.237 
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İmalat sanayisi istihdam verileri ile yapılan analizler sonucunda 2011 yılında Amasya gıda 

ürünleri, metalik olmayan ürünler, elektrikli teçhizat ürünleri ve mobilya imalatında 

uzmanlaştığı görülmüştür. Bu sektörlere ek olarak 2017 yılında Amasya’da Diğer imalat 

ürünleri sektörü uzmanlaşma düzeyine ulaşmıştır. Uzmanlaşma gösteren sektörler dışında 

giyim eşyası ürünleri ve kauçuk ve plastik ürünler imalatı alt sektörleri gelişme gösteren başka 

bir değişle potansiyele sahip olan sektörler haline gelmiştir.  

2011 yılında Çorum ilinde 24 alt sektörün 7’i uzmanlaşma düzeyinde değere sahiptir. Bu 

sektörler; gıda ürünleri, giyim eşyaları, deri ve deri ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, metalik 

olmayan ürünler, makine ve ekipman imalatı ve diğer imalatlar sektörleridir. Fabrika metal 

ürünleri sektörü ise Çorum’da uzmanlaşma potansiyeli taşımaktadır.  

En fazla işyeri sayısı ile en fazla istihdam sağlayan Samsun’da 2011 yılında yalnızca ağaç ve 

ağaç ürünleri imalatı sektörü uzmanlaşma göstermiştir. 2017 bu sektör ile birlikte Tütün 

ürünleri, ana metal sanayi, diğer imalatlar sektörü uzmanlaşma gösterirken gıda ürünleri ve 

mobilya ürünleri imalatı alt sektörleri uzmanlaşma değerleri yükselerek potansiyel sektörler 

arasına girmiştir. 

Tokat ilinde ise 2011 yılında gıda ürünleri, içecek ürünleri, ağaç ve ağaç ürünleri, eczacılık ve 

eczacılığa ilişkin malların üretimi ve metalik olmayan ürünler imalatı sektörleri uzmanlaşma 

gösterirken 2017 yılında içecek ürünleri ve eczacılık ve eczacılığa ilişkin malların üretimi 

sektörü uzmanlaşma düzeyini kaybetmiştir. Tokat’ta 2017 yılında uzmanlaşma göstererek 

önemli istihdam ve üretim kapısı olan giyim eşyaları imalatı sektörü baskın sektör haline 

gelmiştir.  

 

 Tablo 4. 2011 ve 2017 Yılları istihdam Verilerine Göre Yerelleşme Katsayıları  

  
2011 2017 2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Amasya Amasya Çorum Çorum Samsun Samsun Tokat Tokat 

Gıda Ürünleri İmalatı  2,14 2,07 1,60 1,36 1,08 1,20 1,72 1,16 

İçecek İmalatı 0,00 0,00 0,11 0,06 0,33 0,31 2,20 0,09 

Tütün Ürünleri İmalatı  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,13 0,09 0,00 

Tekstil Ürünleri İmalatı 0,20 0,08 0,03 0,03 0,16 0,23 1,18 0,19 

Giyim Eşyaları İmalatı  0,55 1,14 2,01 1,40 0,32 0,57 0,81 3,40 

Deri ve İlgili Ürünler 

İmalatı  
0,04 0,00 1,99 3,42 0,29 0,17 0,05 0,69 

Ağaç Ürünleri ve Mantar 

Ür.   
0,53 0,46 1,68 2,55 1,40 1,84 2,26 2,32 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 

İmalatı   
0,00 0,31 3,72 2,70 0,18 0,20 0,00 0,02 

Eczacılık ve Ecz. İlişkin 

Mal. İm.  
0,00 0,00 1,21 0,00 0,55 0,54 1,30 0,79 

Kauçuk ve Plastik Ürünler 

İm.   
0,85 1,05 0,34 0,37 0,72 0,62 0,44 0,32 

Metalik Olmayan Ürünler 

İma 
1,50 1,99 2,71 2,51 0,88 0,99 2,00 1,92 

Ana Metal Sanayi        0,88 0,38 0,71 0,84 0,94 1,30 0,45 0,13 

Fabrika Metal Ürün.  0,21 0,32 1,18 1,02 0,60 0,46 0,27 0,25 

Elektrikli Teçhizat İmalatı  2,28 2,76 0,16 0,14 0,26 0,41 0,24 0,06 
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Makine ve Ekipman 

İmalatı    
0,67 0,46 1,35 2,21 0,35 0,47 0,35 0,26 

Mobilya İmalatı   2,06 1,42 0,51 0,47 1,20 1,11 0,65 0,74 

Diğer İmalatlar   0,07 2,01 1,42 1,33 0,97 1,61 0,17 0,31 

 

2011 ve 2017 yılları işyeri sayısı verilerinin analizi sonucu uzmanlaşma düzeyleri tespit 

edilmiştir. Analiz sonucunda Amasya’da 2011 yılında eczacılık ve eczacılığa ilişkin 

malzemelerin imalatı ve metalik olmayan ürünlerin imalatı sektörleri uzmanlaşma gösterirken 

2017 yılında gıda ürünleri, mobilya imalatı sektörleri uzmanlaşma düzeyine ulaşmış, eczacılık 

ürünleri sektörü uzmanlaşma değeri eşik düzeyin altına düşmüştür.  

Çorum 2011 yılında Gıda ürünleri, kağıt ve kağıt ürünleri, eczacılık ürünleri, metalik olmayan 

ürünler, makine ve ekipman, motorlu kara taşıtı ve römork imalatı sektörlerinde uzmanlaşma 

gösterirken 2017 yılında bu sektörler uzmanlaşma durumunu korumaya devam erken sadece 

eczacılık ürünleri sektörü uzmanlaşma düzeyini kaybetmiştir.  

Samsun işyeri uzmanlaşma düzeyi konusunda 2011 yılında sadece gıda ürünleri ve mobilya 

imalatında uzmanlaşma göstermiştir.  2017 yılında uzmanlaşma gösteren tek sektör ise gıda 

ürünleri imalatıdır. Mobilya imalatı sektörü etkinliğini yitirmiştir.  

Tokat ilinde giyim, içecek, tütün ürünleri ve metalik olmayan ürünler ve ağaç ve ağaç ürünleri 

imalatı sektörü uzmanlaşma gösterirken 2017 yılında tütün ürünleri uzmanlaşma düzeyini 

yitirmiş diğer sektörler uzmanlaşma düzeyini korumuştur. Bu sektörler dışında teşvik ve 

desteklerle geliştirilmesi halinde Amasya’da kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı, Çorum’da 

ağaç ve ağaç ürünleri imalatı, Samsun’da tütün ürünleri, eczacılık ürünleri, kauçuk ve plastik 

ürünleri, metalik olmayan ürünler, mobilya ürünleri imalatı sektörleri yerel ve ulusal ölçekte 

katma değer sağlama konusunda önemli potansiyele sahiptir.  

 

Tablo 5. 2011 ve 2017 Yılları İşyeri Sayısı Verilerine Göre Yerelleşme Katsayıları 

  

2011 2017 2011 2017 2011 2017 2011 2017 

Amasya Amasya Çorum Çorum Samsun Samsun Tokat Tokat 

Gıda Ürünleri İmalatı  1,18 1,37 1,85 1,71 1,34 1,37 1,53 1,45 

İçecek İmalatı 0,00 0,00 0,33 0,31 0,37 0,53 1,49 1,55 

Tütün Ürünleri İmalatı  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 3,78 0,00 

Ağaç Ürünleri ve Mantar 

Ür.   
0,71 0,82 1,08 1,15 0,86 0,94 1,90 2,34 

Kağıt ve Kağıt Ürünleri 

İmalatı   
0,00 0,58 1,73 1,48 0,47 0,41 0,00 0,08 

Kok Kömürü ve Petrol 

Ürün. İm.  
0,00 1,11 0,00 0,00 0,58 0,78 1,15 0,00 

Eczacılık ve Ecz. İlişkin 

Mal. İm. 
1,54 0,00 1,86 0,00 1,07 1,09 1,05 0,50 

Kauçuk ve Plastik Ürünler 

İm.   
0,91 0,79 0,56 0,68 0,74 1,00 0,77 0,98 

Metalik Olmayan Ürünler 

İma 
1,45 1,55 1,68 1,70 1,06 1,10 1,83 1,86 

Ana Metal Sanayi        0,49 0,48 0,82 0,86 1,04 0,70 0,66 0,48 
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Makine ve Ekipman 

İmalatı    
0,79 0,37 1,26 1,85 0,48 0,42 0,38 0,36 

Motorlu Kara Taşıtı ve 

Römork İm.  
0,52 0,32 1,42 1,40 0,65 0,81 0,46 0,11 

Mobilya İmalatı 1,05 1,34 0,77 0,44 1,51 1,05 0,91 0,70 

Makine ve Ekipman 0,73 0,81 1,06 0,94 0,91 0,87 0,81 0,68 

Uzmanlaşma düzeyleri oluşan sektörler faaliyet gösterdikleri illerde baskın sektörler olarak öne 

çıkmaktadır. Sektörlerin dağılımları incelendiğinde bölgedeki illerin bütününde gıda ürünleri 

imalatı en yüksek orana sahiptir. Gıda ürünleri imalatı alt sektörü Amasya’da sektörün 

%21,6’ını, Çorum’da %21,3’ünü, Samsun’da %28,9’unu ve Tokat’ta %23,2’sini 

oluşturmaktadır. Gıda ürünleri imalatından sonda Amasya’da mobilya ürünleri imalatı, meal 

ürünleri imalatı, Çorum’da makine ve ekipmanları imalatı ve mobilya imalatı, Samsun’da 

mobilya imalatı ve kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, Tokat’ta metalik olmayan ürünler imalatı 

ve giyim ürünleri imalatı önemli paya sahiptir. 

Şekil 5. Sanayi Sektörlerinin İllere Göre Dağılımı (%) (S.T.B, 2017) 

SONUÇ 

Bu çalışma TR83 alt bölgesinin imalat sanayisi alt sektörlerinin iller düzeyinde yoğunlaşma 

durumunu analiz etmeye yönelik olsa da elde edilen verilerin Türkiye genelinde fikirler 

sunduğu görülmektedir. Sanayileşme hamlelerinin Türkiye genelinde dengeli bir şekilde 

dağılma eğilimi göstermediği varsayımı TR83 alt bölgesi bağlamında da görülmektedir. Sanayi 

coğrafyası bağlamında ele alındığında sanayi göstergeleri günümüzde halen geleneksel sanayi 

yöntemlerinin kullanıldığı ve uzmanlaşma konusunda OSB’lerin bir sektörde uzmanlaşma ve 

kümelenmeye yetmeyeceğini göstermektedir. Kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgeleri’nin 

özelliği karma yapıda olmasına karşın bu bölgelerde gelişen ve desteklenen sektörlerin 

geleneksel sanayi kültüründen beslendiği ve teknoloji uyumlu modern sanayi sistem ve 

tekniklerinin kullanımının yetersiz olmasından dolayı bölgede emek-yoğun sektörlerin ön 

planda kaldığı, ileri teknoloji katma değeri yüksek sektörlerin gelişim göstermediği tespit 

edilmiştir.  
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Gıda Ü. Mobilya Metal Ü Kauçuk ve Plastik
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Destekleme planları ile sektörler desteklenirken sadece istihdam sağlama amacının 

güdülmesinin yanı sıra yerel ve ulusal ekonomiyi destekleyecek, katma değeri yüksek 

uluslararası pazarda rekabet edilebilir bir üretim sistemi geliştirmek oldukça önem arz 

etmektedir. Bu girişimler yapılırken kamu desteği, özel teşebbüsler, sivil toplum kuruluşları, 

eğitim kurumları ile yeterli ARGE çalışmalarının sonucunda sektörlerin özendirilmesi 

gerekmektedir. 
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ÖZET 

Türkler, İslamiyet ile birlikte yeni bir kültür dairesi içine girmişlerdir. Bu durum farklı 

geleneklere sahip olan iki toplumun kültür ve inanç bakımından kaynaşmasına zemin 

hazırlamıştır. Söz konusu olan kaynaşma, hem kültürleşmeyi hem de eski Türk inanç ve 

geleneklerinin İslami motiflerle devamlılığını sağlamıştır. Nitekim eski Türk inançları ile 

İslami inançların sentezi, beraberinde halk Müslümanlığı olgusunu ortaya çıkarmış ve bu 

kapsamda uygulanan muhtelif ritüeller teşekkül etmiştir. Bunlardan biri de oruç kovalama 

geleneğidir.  

İslam’ın beş şartından biri olan oruç, Konya iline bağlı Doğanhisar ilçesinde dinî kaidelerin 

yorumlanması bağlamında bazı hususlarda farklılık arz eder. Bu hususlardan en mühimi ise 

orucun kovalanmasıdır. Bu ritüele göre Ramazan arifesinde yöre halkı, iftardan kısa bir süre 

önce oruca ruh atfederek havaya ateş açar ve bu sayede orucu kovaladıklarına inanırlar. Oruç 

kovalama ritüeli, animistik düşünce yapısının bir yansıması olarak düşünülebilir. Animizm, 

canlı ve cansız olan kısacası doğadaki her nesneye bir ruh izafe edilmesi anlayışıdır. Orucun 

kişileştirilerek yahut canlı gibi düşünülerek korkutulmaya çalışılması bu anlayışın bir 

sonucudur. Her ne kadar İslami bir kültürün içerisinde yaşanıldığı düşünülse de kolektif bellek, 

geçmiş inançların kalıntılarını günümüze kadar taşır. Geçmişten getirilen bu gelenekler İslami 

bir örtü altına alınarak toplumsal düzlemde yeniden yorumlanır. 

Eski dönemlerde doğumun kolay geçmesi adına erkeklerin havaya ateş açarak ses çıkarmaları 

ve şamanların güneş tutulması gibi olaylar karşısında bağırarak davullarını çalmaları 

günümüzde yapılan oruç kovalama geleneğinin kültürel temelini oluşturur. Bu bağlamda 

Doğanhisar’da uygulanan oruç kovalama ritüeli, gözlem metodu ile aktarılacak, bu geleneğin 

sosyokültürel altyapısı incelenecek ve eski Türk inançlarının bir devamı niteliğinde olduğu 

ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Animizm, Halk İslam’ı, Oruç Kovalama, Doğanhisar. 

ABSTRACT 

Turks entered into a new cultural circle with Islam. This situation paved the way for the fusion 

of two societies with different traditions in terms of culture and belief. The fusion in question 

provided both acculturation and the continuity of old Turkish beliefs and traditions with Islamic 

motifs. As a matter of fact, the synthesis of old Turkish beliefs and Islamic beliefs brought about 

the phenomenon of popular Islam, and various rituals practiced in this context were formed. 

One of them is the tradition of chasing fasting.  
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Fasting, one of the five pillars of Islam, differs in some aspects of the interpretation of religious 

rules in the Doğanhisar district of Konya province. The most important of these is the pursuit 

of fasting. According to this ritual, on the eve of Ramadan, the locals ascribe a spirit to fasting 

shortly before iftar and, believing that they are after fasting, fire the gun into the air. The ritual 

of chasing fasting can be considered as a reflection of the animistic mindset. Animism is the 

understanding of attributing a soul to every object in nature, both animate and inanimate. Trying 

to intimidate fasting by personifying it or thinking of it as a living thing is a result of this 

understanding. Although it is thought to be lived in Islamic culture, the collective memory 

carries the remnants of past beliefs to the present day. These traditions brought from the past 

have been reinterpreted on the social level by taking them under an Islamic veil. 

In ancient times, men making sounds by shooting in the air to have an easy birth, and the 

shamans' shouting in the face of events such as solar eclipses form the cultural basis of the 

tradition of fasting chasing today. In this context, the fasting chasing ritual practiced in 

Doğanhisar will be transmitted by the method of observation and its sociocultural infrastructure 

will be examined and it will be revealed that it is a continuation of old Turkish beliefs. 

Keywords: Animism, Folk Islam, Fasting Chasing, Doğanhisar. 

GİRİŞ 

Belirli bir coğrafyada yaşayan topluluğun, eski dinlerinden gelen itikat ettikleri öğreti ve 

pratiklerini, heterodoks özellikler taşıyan kabul ve davranışlarını, ibadetlerini yeni dinleri olan 

İslam’a nakletmeleri, bunları günümüz modern dünyasının getirileriyle harmanlayıp gündelik 

yaşamda pratiğe ve çeşitli inanmalara aktarmalarına halk İslam’ı denir. Halk İslam’ı, kitabi 

İslam’dan ayrışan ancak yine de bu anlayışın bir parçası olan ve halkın bu durumun farkında 

olmadan sözlü kültüre yansıttığı ve yaşattığı İslam anlayışıdır (Turhan Tuna, 2016: 6). Halk 

İslam’ı, kitabi esaslara belirli ölçütlerde uymakla beraber daha ziyade geleneksel yaşantının 

belirlediği ve kısmen hurafelerle karışık bir Müslümanlık tarzıdır (Ocak, 2013: 59). Din 

adamları tarafından hurafe veya batıl inanç olarak adlandırılmak suretiyle resmî dinin dışında 

oldukları vurgulanan her şey halk dininin konu alanına girer (Çobanoğlu, 2015: 16). 

Tasavvuf, XIII. yüzyıl Anadolu'sunda, göçebe ve yarı göçebe çevrelerde kuvvetli temsilciler 

bulmuştur. Bozkırlarda göçebe, yarı göçebe bir hayat süren Türkmenler ile birlikte bulunan ve 

eski kam-ozanlara benzeyen babalar, medrese menşeli fakihlerin öğrettiklerinden daha basit ve 

sade bir İslamiyet anlayışı yaymışlar ve Anadolu'nun şartlarına uygun bir halk tasavvufunu da 

oluşturmuşlardır. Bu yüzden Türkmen babalarının telkin ettiği Müslümanlık, bu çevrelerde 

münhasıran sade ve hurafelere yatkın bir sufilik biçiminde ortaya çıkmıştır. Bu bir çeşit halk 

Müslümanlığını doğurmuştur. Bu anlayış, Sünni nitelik taşımaktan çok, heterodoks bir niteliğe 

sahiptir. Çünkü bu babaların hitap ettiği Türkmen boyları, henüz sathi bir şekilde İslamlaşmış 

olduklarından eski şaman inançlarını ve atalarıyla ilgili bir takım kültleri muhafaza etmişlerdir 

(Ocak, 2011: 63). Bu kültlerin başında animizm anlayışı gelir. Bu anlayış, Halk İslam’ının 

barındırdığı arkaik ögelerden biridir. 

Animizm, her nesneye canlı ve bilinçli bir varlık gözüyle bakılması anlayışıdır (Frazer, 2004: 

67). Fiziksel nesnelere, fenomenlere ruh veya kişilik isnat edilmesi (Leach ve Fried, 1949: 62) 

ile ortaya çıkan animizmde; güneş, yıldız, ağaç, nehir, rüzgâr ve bulutlara benzetme yolu ile 

insan ya da hayvana ait özellikler atfedilir (Tylor, 1920: 285). Köklü bir geçmişe sahip olan 

animizm inancı, birçok topluluk tarafından benimsenmiştir. Bu inanç, Türklerin de ilkel 

dönemlerinde mevcuttur. Bu bağlamda Türkler dinî tarihleri içerisinde çok eski dönemlerden 

itibaren tabiatta birtakım güçlerin bulunduğuna inanarak onları kutsallaştırmışlardır. Bu 
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düşüncenin temelinde tabiatta mevcut olan dağ, ağaç, su ve kaya gibi varlıkların birer ruhunun 

bulunduğu varsayılmıştır (Günay ve Güngör, 1997: 61). 

Eski Türk inancına göre bütün dünya ruhlarla doludur. Dağlar, göller, ırmaklar (yer-su) hep 

canlı nesnelerdir. Takdis ettikleri Alaş, Tannau, Hangay, Altay, Abakan, Yenisey, Katun, Bey, 

Sütgöl gibi dağlar, ırmaklar ve göller Şamanistler için yalnız coğrafi isimler değildir. Bunlar 

konuşan, duyan, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan varlıklardır. Bir Şamanist’in dağlardan ve 

ırmaklardan bahsettiğini dinlerken bunun gözle görülen dağlardan ve sulardan mı, yoksa bu 

coğrafi isimleri taşıyan insanoğullarından mı bahsettiğini fark etmek güçtür. Ruh, bizzat dağdır, 

dağ da bizzat ruhtur. Şamanistlerin bu inanmalarında çok eski animizm devrinin hatıraları 

yaşamaktadır (İnan, 1986: 50-51). 

Eski inanç sistemlerinden biri olan animizm anlayışı, Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte 

şekil değiştirerek yeni dinin teamülleri arasında kendine yer bulmuştur. Bu anlayış günümüzde 

daha çok geleneksel hayat tarzı yaşayan topluluklarda baskın bir şekilde görülür. Nitekim 

topluluğun kolektif belleği, geçmişi evcilleştirerek ihtiyaçları yönünde bir şekil verme amacını 

taşır. Çünkü yerel topluluk, geçmişe ait kültür örüntülerini kendi dinamikleri içinde karşılama, 

taşıma ve inşa etme ihtiyacı güder (Bilgin, 2013: 16-18). Bu minval üzere İslam’ın beş şartından 

biri olan oruç, Konya iline bağlı Doğanhisar ilçesinde dinî kaidelerin yorumlanması bağlamında 

bazı hususlarda farklılık arz eder. Bu hususlardan en mühimi ise orucun kovalanmasıdır. 

Yörede gözlemlenen oruç kovalama geleneği şu şekilde icra edilir: 

Orucun son günü iftara takriben yarım saat kala halk, silah ve ses çıkaran muhtelif unsurlarla 

bu geleneği icra eder. Silahların yanında çeşitli patlayıcı aletler de atılarak olabildiğince fazla 

gürültü çıkarılmaya çalışılır. İftara son beş dakika kala silah sesleri çoğalır ve biri silah attığında 

başka bir kişi ona karşılık verir. Bu uygulama ezan okununcaya kadar sürer ve ezan ile birlikte 

sonlanır. Yöre halkının bir kısmı bu uygulamanın İslam’a aykırı olduğunu iddia eder. Oruç 

kovalayanlar ise uygulamanın dine aykırı olmadığını ve asıl amacın orucun gidip çabuk gelmesi 

ile ilgili olduğunu öne sürerler.  

Oruç kovalama geleneği, yöre halkı tarafından oruca ruh atfedildiğinin bir göstergesidir. Esasen 

animizm inancının kalıntıları olan bu uygulamanın kültürel anlamda da köklerini bulmak 

mümkündür. Nitekim Altaylılarda bir kadın doğuracağı zaman bütün kadın akrabalar yurt adı 

verilen çadırın içinde toplanır. Erkekler ise yurdun dışında kalır. Yurdun dışında bulunan 

erkeklerin görevi civardaki kötü ruhları kovmaktır. Kadının ağrısı başlar başlamaz erkekler 

korkunç bir gürültü kopararak ve tüfekler patlatarak yurdun etrafında koşmaya başlarlar. Bu 

gürültü, çocuk doğuncaya kadar devam eder (Radlof, 1976: 173-174). Oruç kovalama 

geleneğinin kültürel temelleri olarak düşündüğümüz bir diğer ritüel ise Kırgız-Tatar boylarında 

karşımıza çıkar. Buna göre Kırgız-Tatar baksıları, ayin esnasında çadırın çevresinde koşar ve 

yüksek sesle bağırıp çağırırlar. Bu bağırış çağırışların temel nedeni, ruhların törende mevcut 

olduğunu göstermek içindir. Ayrıca şaman törenlerinde birincil rol oynayan davul, şamanı 

dünyanın merkezine taşıma, uçmasını sağlama, gürültüsüyle ruhları çağırma ve hapsetme gibi 

işlevlere sahiptir (Eliade, 1999: 125-199). Şamanın davulundan çıkardığı sesler ile ruhları 

korkutması ve Altay Türklerinin doğumun kolay geçmesi adına erkeklerin havaya ateş açarak 

ses çıkarmaları günümüzde yapılan oruç kovalama geleneğinin sosyokültürel temellerini 

oluşturur. Toplumu oluşturan kültürel dokunun ve sosyal yapının değişmesi ve gelişmesi, o 

toplumun sahip olduğu kültürel değerlerde birtakım değişikliklere yol açar. Ancak temel olan 

doku, toplumda varlığını sürdürmeye devam eder. Sözlü kültürlerde toplumun ortak malı olan 

hazır kalıplar ve yoğun biçimlendirmeler, ikincil sözlü kültürde düşüncenin tarzına göre 

yeniden şekillendirir. Sözlü kültürde deneyimler, belleği pekiştirecek şekilde akla yerleştirilir 

(Ong, 2014: 51). Sözlü kültürün bu deneyimleri, insanların tarihî ve kültürel birikimiyle birlikte 

tamamen yok olmayarak ve mevcut şartlara göre şekillenerek farklı formatlarda varlığını 

sürdürmeye devam eder. Nitekim gelenekten kopuk olan yeni bir gelişme, toplum içerisinde 
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kendine yer bulamaz. Bu bağlamda Konya’nın Doğanhisar ilçesinde icra edilen oruç kovalama 

geleneği, Türk toplumuna ait olan geçmiş dinî ve kültürel dokuların bir yansımasıdır. 

 

SONUÇ 

İlkel dönemlerden günümüze kadar muhtelif inanç sistemlerinin etkisi altına giren Türkler, 

İslamiyet ile birlikte eski dinî ve kültürel unsurlarını korumaya devam etmişlerdir. Bu unsurlar 

halk dindarlığını ve geleneksel hayat tarzını yansıtmaları açısından önem arz eder. Bu bağlamda 

Konya’nın Doğanhisar İlçesinde uygulanan oruç kovalama ritüeli, animizm inancının bir ardılı 

olarak karşımıza çıkar. Yöre halkı tarafından orucun kovalanması, oruca bir ruh atfedildiğinin 

göstergesidir. Öte yandan icra edilen bu ritüelin bir başka versiyonu, Altay ve Kırgız 

Türklerinin sosyokültürel yapılarında da karşımıza çıkar. Bu minval üzere İslamiyet’ten önce 

Altay ve Kırgız Türklerinin gerek ruhları kovmak gerekse ruhların ayin yapılan ortamda 

olduğunu belli etmek adına yüksek sesle bağırmaları ya da silah atmaları günümüzde oruç 

kovalama ritüelinin kültürel düzlemini yansıtır.  
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ÖZET 

Ebû Muhammed künyesini taşıyan Hasan b. Ali b. Hüseyn b. Şu‘be el-Harrânî, Şiî-İsnâaşerî 

bir aileye mensup olup 4./10. asrın başlarında Halep’e bağlı Harran köyünde doğmuştur. İlk 

bilgilerini ilimle uğraşan aile büyüklerinden telakki etmiştir. Arap Alevî ekolün meşhur mercii 

Hüseyn b. Hamdân el-Hasîbî’den (ö. 346/957) büyük ölçüde faydalanmıştır. Ayrıca Ahbârî 

âlim Ebû Ali Muhammed b. Hemmâm el-İskâfî el-Bağdâdî’den (ö. 336/948) hadis dinlemiştir. 

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Harrânî’nin hangi öğrencileri yetiştirdiği, nerede ve ne 

zaman öldüğü belirsizdir. 

Harrânî’nin bilinen iki eseri vardır. Her ikisi de günümüze ulaşan bu eserlerden birincisi ve en 

önemlisi, Tuhefü’l-‘ukûl ‘an âlir-resûl’dür. Edebî-hikemî türde yazılan eserde Hz. 

Peygamber’den, kızı Hz. Fâtıma’dan ve on iki imamdan nakledilen hikmetli sözlere ve vaazlara 

yer verilmiştir. Eserin sonunda, içeriğiyle uyumlu olan dört vasiyet bulunmaktadır. Harrânî’nin 

ikinci eseri et-Tamhîs’tir. Harrânî bu eseri, kendisinin ve mensubu bulunduğu camianın 

yaşadığı sıkıntıların aslında ilahî bir lütuf olduğunu göstermek amacıyla yazmıştır. Dokuz 

bölümden oluşan bu kısa eserde sabır, rıza ve zühtle ilgili rivayetlere de yer verilmiştir. 

Harrânî akla önem veren bir âlim olmakla birlikte aklı vahiyden müstakil bir delil olarak 

görmemiş, re’y ve ictihadı caiz bulmamıştır. Ona göre Allah diğer varlıklardan müstağni olan 

bir nurdur. Rüyetullah mümkündür, fakat bu rüyet kuşatıcı değildir. Cebir ve tefviz anlayışları 

yanlıştır; bu iki menzile arasında bir menzile vardır. Nübüvvet ve imamet ilahî birer lütuftur. 

Takiyye müminlere vaciptir. İman İslam’ı kapsar, fakat İslam imanı kapsamaz. Yakîn takvâdan, 

takvâ imandan, iman da İslam’dan üstündür. İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla 

amelden müteşekkildir. 

Harrânî, çağdaşı olan Usûlîlerin ve bir bakıma da Ahbârîlerin aksine Mu‘tezile kelâmına uzak 

durmuş ve Şîa imamlarının ortaya koyduğu geleneksel İmâmiyye öğretisine bağlı kalan sayılı 

Şiî âlimler arasında yer almıştır. Dolayısıyla onun görüşleri erken dönem İmâmiyye öğretisine 

ışık tutmaktadır. Bu görüşler esas alındığında geleneksel İmâmiyye kelâmının müstakil bir yapı 

arz ettiği ve birçok konuda Mu‘tezile kelâmından ayrıldığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İmâmiyye, İsnâaşeriyye, Hasan b. Şu‘be el-Harrânî. 

 

ABSTRACT 

Hasan b. Ali b. Hussein b. Shu‘ba al-Harrânî belongs to a Shiite-Isnaasharî family. He was born 

in the Harrân village of Aleppo at the beginning of the 4/10th century. He considered his first 

knowledge from family elders who were dealing with science. He greatly benefited from 

Hussein b. Hamdân al-Hasîbî (d. 346/957), the famous authority of the Arab Alawî sect. He 

also listened to hadiths from Ahbârî scholar Abû Ali Muhammad b. Hammâm al-Iskâfî al-

Baghdâdî (d. 336/948). It is unclear which students Harrânî raised, where and when he died, for 

which there is not much information about his life. 
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Harrânî has two known works. The first and most important of these works, both of which have 

survived, is Tuhaf al-‘ukûl ‘an âlir-resûl. In the literary-wise type of work, wise words and 

sermons quoted from Prophet Muhammad, his daughter Fatima and twelve imams are included. 

At the end of the work, there are four wills that are compatible with its content. Harrânî’s second 

work is et-Tamhîs. Harrānī wrote this work to show that the troubles he and the community he 

is a member of are actually a divine blessing. In this short work, which consists of nine chapters, 

narrations about patience, consent and asceticism are also included. 

Although Harrânî was a scholar who gave importance to reason, he did not see reason as an 

independent evidence from revelation, and did not find opinion and ijtihad permissible. 

According to him, Allah is a light independent of other beings. The vision of Allah is possible, 

but this vision is not all-encompassing. The predestination (jabr) and the delegation of power 

(tafwîḍ) concepts are wrong, there is a range between these two ranges. Prophecy and imamate 

are divine blessings. Taqiyya is obligatory for believers. Faith includes Islam, but Islam does 

not include faith. Certainty is superior to taqwa, taqwa is superior to faith, and faith is superior 

to Islam. Faith consists of affirmation with the heart, confession with the tongue, and deeds 

with the organs. 

Harrânî, unlike his contemporaries Usûlîs and in a way Ahbârîs, stayed away from Mu‘tazila 

theology and was among the few Shiite scholars who adhered to the traditional Imâmiyya 

teaching put forward by Shia imams. Therefore, his views shed light on the early Imâmiyya 

doctrines. Based on these views, it is understood that traditional Imâmiyya theology has an 

independent structure and differs from Mu‘tazila theology in many respects. 

Keywords: Imâmiyya, Twelver Shiism, Hasan b. Shu‘ba al-Harrânî. 

 

GİRİŞ 

Halep, 333/944 yılında Hamdânîlerin eline geçtikten sonra İsnâaşerî Şiîliğin1 önemli 

merkezlerinden biri haline gelmiş ve bu özelliğini uzun süre korumuştur. Zira Hamdânîler’den 

sonra Halep’te hüküm süren Mirdâsîler hanedanı (415-472/1024-1080) ve ardılları İsnâaşerî 

Şiîliği himaye etmeye devam etmişlerdir. Bu husus, 6./12. asırda Hille ve Bahreyn ile birlikte 

Halep’in de İsnâaşerî Şiîliğin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıktığını gösteren 

araştırmalarla desteklenmektedir.2 

Benû Şu‘be, 4./10. asırda Halep’te yaşayan kültürlü Şiî-İsnâaşerî ailelerden biridir. Bu ailenin 

en önemli şahsiyeti, Hasan b. Şu‘be’dir. Ailenin diğer önemli şahsiyetleri arasında onun 

çağdaşları olan Ebû Abdullah Muhammed b. Şu‘be, Ebu’l-Kâsım b. Şu‘be, Ebû Ammâr b. 

Şu‘be ile 5./11. asrı idrak eden Ali b. Hamza b. Ali b. Şu‘be’yi saymak mümkündür.3 

Bu bildiride Hasan b. Şu‘be el-Harrânî’nin hayatı, eserleri ve görüşleri ele alınmaktadır. 

Bildirinin amacı, bu önemli şahsiyeti ilim dünyasına tanıtmak, ayrıca onun vasıtasıyla 

geleneksel İmâmiyye öğretisine nüfuz edebilmektir. Bildiride İslâm Mezhepleri Tarihi’nin 

yöntem ve teknikleri uygulanmaya çalışılmış, akademik dil ve üslup kullanmaya özen 

gösterilmiştir. 

1 İmâmî-İsnâaşerî Şiîliğin Usûliyye ve Ahbâriyye yanında bir diğer kolu da Arap Alevîliğidir. Hasîbî’nin el-

Hidâyetü’l-kübrâ adlı eseri bunu net olarak göstermektedir. Arap Alevîliğinin Usûliyye ve Ahbâriyye ile benzer 

ve farklı yönleri hakkında bk. Esad Ali el-Âsî, el-‘Aleviyyûn târîhen ve mezheben (Beyrut: Dârü’l-Mehecceti’l-

Baydâ’, 1432/2011), 419-479. 
2 Hasan Ansârî – Sabine Schmidtke, “et-Telakki’ş-Şî‘î li’l-İ‘tizâl lede’l-İsney‘aşeriyye”, çev. Usâme Şefî‘ es-

Seyyid, el-Merci‘ fî târîhi ‘ilmi’l-kelâm, ed. Sabine Schmidtke (Beyrut: Merkezü Nemâ li’l-Buhûs ve’d-Dirâsât, 

2018), 386. 
3 Âsî, el-‘Aleviyyûn, 297. 
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1. HAYATI 

Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Harrânî, ilimle iştigal eden Şiî-İsnâaşerî bir aileye 

mensuptur. el-Halebî ve el-Harrânî nispetlerinden anlaşıldığı kadarıyla Halep’in Harrân 

köyünde4 yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmese de 4./10. asırda yaşadığı kesindir. Zira 

Hüseyn b. Hamdân el-Hasîbî’nin seçkin öğrencilerinden olduğu,5 Ebû Ali Muhammed b. 

Hemmâm el-İskâfî’den hadis dinlediği ve İbn Bâbeveyh el-Kummî’nin (ö. 381/991) çağdaşı 

olduğu belirtilmiştir.6 

Harrânî muhtemelen ilk bilgilerini aile ortamında tahsil etmiştir. Onun Hasîbî ve İskâfî’den 

başka hangi âlimlerden faydalandığı ve hangi öğrencileri yetiştirdiği bilinmemektedir. 

Muhammed Muhsin et-Tahrânî (ö. 1970), onu Şeyh Müfîd’in (ö. 413/1022) hocaları arasında 

gösterse de7 bunu kanıtlamak zordur. Zira Muhsin Emîn el-Âmilî’nin (ö. 1952) dediği gibi, 

Şeyh Müfîd’in ondan hadis nakletmesi, hocası olduğunu değil, sadece Şeyh Müfîd’den önce 

yaşadığını kanıtlayabilir.8 

Harrânî’nin en çok dikkat çeken özelliği, İsnâaşeriyye’nin tüm kolları tarafından sahip çıkılan 

ve tebcil edilen ender şahsiyetlerden biri olmasıdır. Şeyh Mahmut es-Sâlih (ö. 1998) onu Arap 

Alevî ekolün önde gelen âlimleri ve fakihleri arasında göstermiştir.9 Ahbâriyye içerisinde 

ondan ilk bahseden kişi Şeyh İbrahim b. Süleyman el-Katîfî’dir (ö. 951/1544 yılından sonra). 

Katîfî, Harrânî’yi ilim, fazilet, salih amel, fıkıh ve şeref sahibi olarak tanıttıktan sonra et-Tamhîs 

adlı eserinden bir hadis aktarmıştır.10 Kadı Nurullah et-Tüsterî (ö. 1019/1610), Katîfî’nin bu 

aktarımına dikkat çekmiştir.11 Ayrıca Hür el-Âmilî (ö. 1104/1693), Muhammed Bâkır el-

Meclisî (ö. 1110/1698-99 [?]), Abdullah Efendi el-İsfahânî (ö. 1130/1718), Muhammed Bâkır 

el-Hânsârî (ö. 1313/1895) ve Muhsin Emîn el-Âmilî gibi İmâmiyye âlimleri de Harrânî’yi övgü 

dolu sözlerle yâd etmişlerdir.12 

 

2. ESERLERİ 

Harrânî’nin bilinen iki eseri vardır. Her ikisi de günümüze ulaşan bu eserlerden birincisi ve en 

önemlisi Tuhefü’l-‘ukûl ‘an âlir-resûl’dür. Edebî-hikemî türde yazılan eserde Hz. 

4 Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemü’l-büldân’ın “Harran” maddesinde öncelikle Musul-Şam-Rum yolu üzerindeki 

Harran’a değinir. Daha sonra Harran’ın aynı zamanda Halep’in köylerinden biri olduğunu söyler. Bahreyn’de iki, 

Dımaşk’ın Gûta yöresinde de bir köyün aynı adla anıldığını haber verir. bk. Ebû Abdillâh Şihâbüddîn Yâkût el-

Hamevî, Mu‘cemü’l-büldân (Beyrut: Dârü Sâdır, 1397/1977), 2/235-236. 
5 Hasîbî, Hamdânî emîri Seyfüddevle’nin (ö. 356/967) Halep’i 333/944 yılında ele geçirmesinden sonra Bağdat’tan 

Halep’e gelmiştir. Harrânî muhtemelen Hasîbî ile Halep’te tanışmıştır. Bununla birlikte İbn Hemmâm’dan hadis 

dinlemesi, bir dönem Bağdat’ta bulunduğunu düşündürmektedir. Bu durumda Harrânî’nin Hasibî ile Bağdat’ta 

tanışmış olma ihtimali de vardır. 
6 Muhsin Emîn el-Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a (Beyrut: Dârü’t-Ta‘âruf, 1403/1983), 5/185; Muhammed Muhsin et-

Tahrânî, Tabakâtu a‘lâmi’ş-Şî‘a (Beyrut: Dârü İhyâi’t-Türâsi’l-‘Arabî, 1430/2009), 1/93. 
7 Muhammed Muhsin et-Tahrânî, ez-Zerî‘a ilâ tesânîfi’ş-Şî‘a (Beyrut: Dârü’l-Advâ’, 1403/1983), 3/400. 
8 Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a, 5/186. 
9 Mahmud es-Sâlih, en-Nebeü’l-yakîn ‘ani’l-‘Aleviyyîn (Lazkiye: Dârü’l-Mürsât, 3. Basım, 1417/1997), 105. 
10 İbrahim b. Süleyman el-Katîfî, “el-Firkatü’n-nâciye”, Mevsû‘atü’l-fâzil el-Katîfî, thk. Ziya Bedir (Kum: 

Müessesetü Tayba li İhyâi’t-Türâs, 1429/2008), 151-152. 
11 Kadı Nurullah el-Mar‘aşî et-Tüsterî, Mecâlisü’l-mü’minîn, çev. Muhammed Fâhir (b.y., Dârü Hişâm, 

1433/2012), 2/21-22. 
12 Muhammed b. Hasan el-Hürr el-Âmilî, Emelü’l-âmil, thk. Ahmed el-Hüseynî (Bağdat: Mektebetü’l-Endülüs, 

1385/1965), 2/74; Muhammed Bâkır el-Meclisî, Bihârü’l-envâr (Kum: İhyâü’l-Kütübi’l-İslâmiyye, 1430/2009), 

1/20; Abdullah Efendi el-İsfahânî, Rıyâzü’l-‘ulemâ ve hıyâzü’l-fuzalâ, thk. Ahmed el-Hüseynî (Kum: Menşûrât 

Âyetullâh el-Mar‘aşî en-Necefî, 1403/1983), 1/244; Muhammed Bâkır el-Hânsârî, Ravzâtü’l-cennât (Tahran: 

Mektebetü İsmailiyan, 1390-1392/1970-1972), 2/290; Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a, 5/185. 
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Peygamber’den, kızı Hz. Fâtıma’dan ve on iki imamdan13 nakledilen hikmetli sözlere ve 

vaazlara yer verilmiştir. Harrânî, kendi kendine şahitlik eden edebî-hikemî sözleri içermesi ve 

muhaliflere karşı değil de on iki imama uyanlar için yazılmış olması sebebiyle eserindeki 

rivayetlerden isnatları hazfettiğini belirtmiştir.14 Eserin sonunda, içeriğiyle uyumlu olan dört 

vasiyet bulunmaktadır. Bu vasiyetler şunlardır: Allah’ın Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya münâcâtı, 

Hz. İsa’nın vaazları ve Mufaddal b. Ömer’in (ö. 170/786-787) Şîa’ya vasiyeti.15 

Tuhefü’l-‘ukûl İsnâaşerî Şiîlikte büyük öneme sahiptir. Meclisî, eserin tertibinin, Harrânî’nin 

yüksek makamına delâlet ettiğini söylemiştir.16 Ali b. Hüseyn el-Bahrânî (ö. 1227/1812’den 

sonra), “emsalsiz” olarak nitelediği eserden Şeyh Müfîd’in nakilde bulunduğunu 

vurgulamıştır.17 Bahrânî’nin kendisi de eserden uzun bir rivayeti nakletmiştir.18 Hasan es-Sadr 

(ö. 1935) eseri, “benzeri tasnif edilmemiş değerli bir kitap” diyerek nitelemiş ve Şeyh Müfîd’in 

bu esere itimat ettiğine dikkat çekmiştir.19 Benzer şekilde Abbas el-Kummî (ö. 1941), “nefis ve 

çok faydalı” olarak nitelediği eserin Şeyh Müfîd’e kaynaklık ettiğine değinmiştir.20 Çok sayıda 

yazma nüshası bulunan Tuhefü’l-‘ukûl ilk defa Tahran’da 1303/1886 yılında birkaç eserle 

birlikte taş baskısı yapılarak yayımlanmıştır. Daha sonra Ali Ekber el-Gaffârî eseri tahkik edip 

dipnotlar ekleyerek 1957 yılında Tahran’da bastırmıştır.21 Eserin üçüncü baskısı Necef’te 1962 

yılında Muhammed Sâdık Bahrululûm’un ön sözüyle çıkmıştır. Gaffârî’nin tahkikini esas alan 

bu baskı, müteakip yıllarda birçok defa yenilenmiştir. Eserin Türkçe çevirisi, Kevser Yayıncılık 

tarafından müteaddit defa yayımlanmıştır. 

Harrânî’nin ikinci eseri et-Tamhîs’tir. Harrânî bu eseri, kendisinin ve mensubu bulunduğu 

camianın yaşadığı zorluk ve sıkıntıların aslında ilahî bir lütuf olduğunu göstermek amacıyla 

yazdığını belirtmiştir. Zira ona göre Şîa’nın belalarla kuşatılması, günahlarından arınması 

gereğince vuku bulmaktadır.22 Harrânî, dokuz bölümden oluşan bu kısa eserinde sabır, rıza ve 

zühtle ilgili rivayetlere de yer vermiştir. Katîfî, Nurullah et-Tüsterî, Hür el-Âmilî, Abdullah 

Efendi el-İsfahânî, Muhsin Emîn el-Âmilî ve Muhammed Muhsin et-Tahrânî eserin Harrânî’ye 

aitliğini tekit etseler de23 Meclisî, İbn Hemmâm el-İskâfî’ye ait olduğunu savunmuştur.24 

Meclisî’nin gerekçesi, eserin İbn Hemmâm’dan aktarılan bir rivayetle başlamasıdır.25 

Meclisî’nin görüşüne Hânsârî ve Mirza Hüseyn en-Nûrî (ö. 1902) de katılmıştır. Kanaatimizce 

Meclisî’nin öne sürdüğü gerekçe yetersizdir. Sırf ilk rivayette adı geçtiği için eserin İbn 

Hemmâm’a nispet edilmesi doğru değildir. Diğer taraftan, Arap Alevî gelenekte eserin 

Harrânî’ye ait kabul edilerek nesilden nesile aktarılması, Meclisî’nin gerekçesini neredeyse 

tamamen geçersiz hale getirmektedir. İlk önce Harrânî’nin adıyla yayımlanan eser, daha sonra 

13 Harrânî, Mehdî haricindeki Şîa imamlarının tamamından rivayet nakletmiştir. Mehdî’den rivayetlere yer 

vermemesini, ondan gelen rivayetlerin konu olarak eserinin konusundan farklı olmasıyla açıklamıştır. bk. Hasan 

b. Şu‘be el-Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl ‘an âli’r-resûl, thk. Muhammed Sâdık Bahrululûm (Necef: el-Matba‘atü’l-

Haydariyye, 1385/1965), 368-369. 
14 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 4. 
15 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 369-392. 
16 Meclisî, Bihârü’l-envâr, 1/20. 
17 Ali b. Hüseyn el-Bahrânî, Risâle fi’l-ahlâk (et-Tarîku ilallâh), thk. Mehdi es-Semâvî (Necef: Mektebetü’l-

İmâmi’l-Hüseyn, 1387/1967), 135. 
18 Bahrânî, Risâle fi’l-ahlâk, 135-139. 
19 Hasan es-Sadr, eş-Şî‘a ve fünûnü’l-İslâm (Kum: Müessesetü’s-Sıbtayn, 1427/2006), 350. 
20 Abbas el-Kummî, el-Künâ ve’l-elkâb (Kum: Müessesetü’n-Neşri’l-İslâmî, 1425/2004), 1/382. 
21 Hasan b. Şu‘be el-Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl ‘an âli’r-resûl, thk. Ali Ekber el-Gaffârî (Tahran: Dârü’l-Kütübi’l-

İslâmiyye, 1376/1957). 
22 Hasan b. Şu‘be el-Harrânî, et-Tamhîs (Beyrut, y.y., ts.), 9. 
23 Katîfî, “el-Firkatü’n-nâciye”, 151; Tüsterî, Mecâlisü’l-mü’minîn, 21-22; Hür el-Âmilî, Emelü’l-âmil, 2/74; 

İsfahânî, Rıyâzü’l-‘ulemâ, 1/245; Âmilî, A‘yânu’ş-Şî‘a, 5/186; Tahrânî, Tabakâtu a‘lâmi’ş-Şî‘a, 1/93-94; a.mlf., 

ez-Zerî‘a, 3/400. 
24 Meclisî, Bihârü’l-envâr, 1/24. 
25 Tahrânî, ez-Zerî‘a, 3/400. 
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İbn Hemmâm’a nispet edilerek Medresetü’l-İmâmi’l-Mehdî Yayınevi tarafından Kum’da 

yeniden bastırılmıştır. 

 

3. GÖRÜŞLERİ 

Eserlerinden hareketle Harrânî’nin görüşleri şöyle özetlenebilir: Allah’ın insanlara karşı zâhirî 

ve bâtınî olmak üzere iki hücceti vardır. Bunlardan birincisi resuller, nebiler ve imamlar, 

ikincisi ise akıldır.26 Ancak akıl bu kadar önemli olmasına rağmen vahye muhtaçtır; re’y ve 

ictihat yetkisine sahip değildir.27 Allah diğer varlıklardan müstağni bir nurdur.28 Rü’yetullah 

mümkündür. Zira Allah bâtınlığından bir şey kaybetmeden zuhur eder. Ancak zuhur ettiğinde 

kulları için kuşatıcı bir rüyet söz konusu olmaz.29 İnsan fiilleri konusunda ne cebir ne de tefviz 

geçerlidir, bu iki menzile arasında bir menzile vardır.30 Allah, insanların fiillerini tekvîn etme 

anlamında değil, takdîr etme anlamında yaratmıştır.31 Dolayısıyla insanlar yalnızca tekvînî 

anlamda kendi fiillerini gerçekleştirirler. Nübüvvet ve imamet ilahî birer lütuftur.32 Takiyye, 

Allah’ın müminlere emridir. Müminler bâtıl ehliyle takiyye prensibi doğrultusunda muaşeret 

etmekle yükümlüdürler.33 İman İslam’ı kapsar, fakat İslam imanı kapsamaz.34 Bir başka deyişle 

her mümin Müslümandır, fakat her Müslüman mümin değildir.35 Yakîn takvâdan, takvâ 

imandan, iman da İslam’dan üstündür.36 İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve organlarla amelden 

müteşekkildir.37 

Harrânî’nin bu özetlenen görüşleri, erken dönem İmâmiyye öğretisini yansıtmaktadır. Zira bu 

görüşler geleneksel İmâmiyye öğretisinin önemli temsilcilerinden Ahmed b. Muhammed el-

Berkî’nin (ö. 274/887 veya 280/893) el-Mehâsin adlı eserinde aktarılanlarla38 tamamen 

örtüşmektedir. Bu noktadan hareketle Harrânî’nin 4./10. asrın başlarında İmâmiyye’ye sirayet 

etmeye başlayan Mutezilî fikirlere uzak durduğunu söylemek mümkündür. 

 

SONUÇ 

Harrânî, İsnâaşerî Şiîliğin 4./10. asırda yaşamış önemli simalarından biridir. Harrânî’nin 

eserleri günümüzde hâlâ değerini korumakta ve geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini 

çekmektedir. Bunda eserlerindeki akıcı üslup, düzen, konu bütünlüğü ve sağlam rivayetlerin 

seçimindeki başarı etkili olmuştur. Harrânî, Berkî gibi Mu‘tezile kelâmına uzak duran ve Şîa 

imamlarının ortaya koyduğu geleneksel İmâmiyye öğretisine bağlı kalan sayılı Şiî âlimler 

arasında yer almıştır. Dolayısıyla onun görüşleri erken dönem İmâmiyye öğretisine ışık 

tutmaktadır. Bu görüşler esas alındığında geleneksel İmâmiyye kelâmının müstakil bir yapı arz 

ettiği ve birçok konuda Mu‘tezile kelâmından ayrıldığı anlaşılmaktadır. Bu konuları 

rü’yetullah, Allah’ın nuraniyeti, nübüvvet, imamet, insan fiilleri, İslam-iman ayırımı, takiyye, 

ictihadın ve re’yin reddi şeklinde sıralamak mümkündür. Harrânî’nin rü’yetullah ve Allah’ın 

26 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 288. 
27 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 20, 339. 
28 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 316. 
29 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 44. 
30 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 343, 344, 349-350. 
31 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 314. 
32 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 327-328. 
33 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 231. 
34 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 218. 
35 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 244. 
36 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 265. 
37 Harrânî, Tuhefü’l-‘ukûl, 40, 315. 
38 Ahmed b. Muhammed b. Hâlid el-Berkî, el-Mehâsin, thk. Mehdî er-Recâî (Kum: el-Mecma‘u’l-‘Âlemî li 

Ehlilbeyt, 1413/1993), 1/133-444. 
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nuraniyeti konusundaki görüşleri, Usûlî ya da Ahbârî İmâmîlerden olmadığını, Arap Alevî 

ekole intisap ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte onun, rivayetle dirayeti birleştiren bir 

âlim olarak Usûlîler ve Ahbârîler tarafından da tebcil edildiğini belirtmek gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşmak; birikim ve tecrübelerini aktarmak için 

çeşitli vasıtalara ihtiyaç duymaktadır. Hissiyat ve fikriyata tercüman olan bu ifade araçlarının 

en etkilisi bedîî sanatlardan şiir ve mûsikîdir. Zira onlar insanın kavramasına ve muhatabıyla 

iletişim kurarak etkileşimde bulunmasına vesile olan temel ögelerdir. Bununla beraber topluma 

yön vermek noktasında kendilerini sorumluluk makamında gören öncü şahsiyetler de şiir ve 

mûsikîden faydalanmıştır. Nasihat ve öğütler; ahlâkî, dinî, örfî bilgi ve tecrübeler, duyarlılıklar; 

duygu, düşünce ve fikirler manzum ve mensur eserlerle aktarılmasının yanı sıra mûsikîyle 

imtizaç edince bâkî olur ve varlığını idame ettirip her çağa hitap eder.  

Şiir bir fikri, bir duyguyu âhenkle, sembolle anlatan edebî bir melodidir.1 Mûsikî ise bir 

duyguyu, düşünceyi, fikri veya tabiî bir olayı anlatmak amacıyla, ölçülü ve âhenkli sesleri, 

belirli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli veya ritimsiz olarak, estetik bir şekilde bir araya 

getirme sanatıdır.2 Şiir, ritm yani nazım sanatı olduğu için güfteden önce bestedir, yani güftesiz 

bir bestedir. Şiiri güfte halinden çıkarıp beste haline getirecek olan şey ise sesler arasındaki 

orantı ile sağlanan nağme, derûnî âhenk (mânâ) ve mûsikîdir.3 Şiirde temel unsurun nağme veya 

derûnî âhenk olduğuna inanan, şiiri “dil mûsikîsi” olarak gören Yahya Kemal bu gerçeği şöyle 

ifade etmektedir: “Şiir bir nağmedir. Bu nağmeyi ifade etmek için vezin ve lisan ancak ve ancak 

bir alettir.”,4 “Şiir, muhakkak vezinle ve kafiyeyle gelir. Şiir, mûsikînin hemşiresidir...” Çünkü 

şiir açısından veznin (ritim) olmadığı yerde birlikten yoksunluk, düzensizlik ve hareketsizlik 

vardır. Mûsikî de birtakım seslerle ölçülü bir düzenin meydana getirilme çabası olması 

hasebiyle temelinde ritmi (usûl ve ölçü) barındırır. Dolayısıyla Yahya Kemal, şiiri tam 

anlamıyla mûsikîden başka türlü bir mûsikî olarak telakkî etmektedir.5 

1H. Ömer Özden, Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2001), 88-89, 100-

102. 

2Kamile Çetin, “Mûsikî ve Mûsikî Terimlerinin İbrâhim Râşid Divanı’ndaki Yansımaları”, Turkish Studies 

International Periodical For the Languages, (Prof. Dr. Meserret Diriöz Hatırası) 4/2 (Winter 2009), 200. 

3Özden, Estetik ve Tarih Felsefesi Açısından Yahya Kemal, 88-89,100-102. 

4Bilge Ercilasun, “Yahya Kemal’in Şairliği ve Türk Şiirine Etkileri”, Şair ve Fikir Adamı Olarak Yahya Kemal 

(Ankara: Türk Ocakları Genel Merkezi, 2008), 26-41. 

5Muhsin Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları (Ankara: Akçağ, 1996), 75-76. 
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Bu ifadelerden hareketle diyebiliriz ki şiir ile mûsikî, kardeştir.6 Şiir, mûsikînin yanında veya 

onunla varlığını sürdürmüştür.7 Bizim kültürümüzde hem mûsikî hem de şiir genel itibarla 

mukaddesin emrinde olmuşlardır.8 Şiir ile mûsikî el ele vermiş, aralarında tabiî ve zarurî bir 

kaynaşma vukû bulmuştur.9 Bu kaynaşma tarihin ilk devirlerinden itibaren devam edegelmiştir. 

Şiiri sazla söylemek bütün eski milletlerin tarihinde görülen bir hâdisedir. 

Eski Yunanlılar şiiri “lyra yahut lura” (Lir) adlı bir sazla söylemişlerdir. Sonraları duygulu şiire 

“lirik şiir” denilmesi bundandır. Eski İbrânî şairleri şiir söylerken Mizmâr adı verilen bir saz 

kullanmışlardır. Hz. Davud’un (a.s.) tebliğ esnasında kamıştan yapılan ve Ney’e benzeyen bu 

sazdan istifade ettiği aktarılmaktadır.10 Türklerin ilk edebî eserleri de raks ve mûsikî ile 

beraberdir. Bir zaman sonra raks ayrılsa da mûsikî ve şiir birlikteliği sürmüş yani “ozan” ile 

“kopuzcu” pek sonraki devirlerde ayrılmıştır. “Bahşı-ozan”lar çeşitli âyinlerde husûsî bir beste 

eşliğinde kopuzlarıyla birtakım şiirler inşâd ederlerdi. Bu şiirler, Türk şiirinin en eski şeklini 

teşkil etmektedir.11 En eski Arap ğınâ (şarkı) örneklerinden olan inşâd, sözlükte “şiir okuma” 

anlamına gelmektedir. İnşâd, şiiri arûz yapısına uygun bir şekilde yüksek ve âhenkli bir sesle 

okumaktır. Arapların inşâd esnasında def gibi ritim aletleri kullandıkları da belirtilmektedir.12 

Kuşeyrî’nin, klasik tasavvuf eserleri arasında sayılan, Risale isimli eserinde “şiir” konusunun 

semâ’ bahsinde yer aldığı görülmektedir. Kuşeyrî, Peygamberimiz’in (s.a.v) huzurunda okunan 

şiirleri dinleyip okuyanları menetmediğini, dolayısıyla şiir ve onun besteli hali olan mûsikînin 

dinlenebileceğini ifade etmektedir.13 Mûsikî ve şiir bu minvalde günümüze kadar 

birlikteliklerini devam ettirmişlerdir. 

Şiir ve mûsikî birbirini tamamladıkları gibi birbirine kaynaklık da etmiştir. Klâsik Türk 

Edebiyatı’nın en önemli malzemelerinden biri olan mûsikî hem makam adları hem mûsikî 

âletleri hem de birtakım mûsikî terimleri bakımından şiirlere konu olmuştur.14 Klâsik Türk 

şiirinde mûsikî âletlerini ve diğer mûsikî terimlerini kullanmak âdeta bir kültür ve gelenektir. 

Dîvânlar incelendiği zaman şâirlerin mûsikî ilmine vakıf oldukları da açıkça görülmektedir. 

Meselâ Fuzûlî Dîvânı’nda 40, Kadı Burhaneddin Dîvânı’nda 90, Yahya Bey Dîvânı’nda 70, 

Nev'î Dîvânı’nda 55, Nâilî Dîvânı’nda 25 ve Nedim Dîvânı’nda 50 beyit mûsikî ıstılahları ile 

zenginleştirilmiştir.15 

Mûsikî de mesajını ulaştırmak maksadıyla şiiri yani güfteyi kullanmıştır. Mûsikînin iki türü 

vardır: Saz mûsikîsi, Söz mûsikîsi. Saz mûsikîsi, bir veya müteaddid saz, orkestra veya başka 

saz teşekkülleri tarafından icrâ edilen, insan sesinin karışmadığı mûsikî türüdür.16 Sözsüz 

mûsikî denilebilir. Söz mûsikîsi, güfteli mûsikî eserlerinin hey’et-i umûmiyesidir. Sözlü mûsikî 

6Corci Zeydan, İslâm Medeniyeti Tarihi, çev. Zeki Megamiz (İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1978), V/51. 

7Macit, Divan Şiirinde Âhenk Unsurları, 16. 

8İbrâhim Yılmaz, “Sanatsal Söylemde Şiir ve Nesir”, Dinî Araştırmalar 1/2 (1998), 213-214. 

9Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1984), 245. 

10Ayşegül Nair, Divan Şiirinde Musiki ve Makamlar (Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi SBE, Yüksek Lisans Tezi, 

1999), 3-4. 

11M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi (Ankara: Akçağ, 2011), 94-99. 

12Ahmet Hakkı Turabi, “İlk Dönem İslam Dünyasında Musiki Çalışmalarına Bakış”, Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi 13-14-15 (1997), 227. 

13Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, çev. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergah Yayınları, 1991), 515. 

14Çetin, “Mûsikî ve Mûsikî Terimlerinin İbrâhim Râşid Divanı’ndaki Yansımaları”, 222. 

15Mahmut Kaplan, “Divan Şiirinde Mûsikî”, Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi, (Seslerin Estetiği: Müzik) 79 (2002), 

52-60. 

16Yılmaz Öztuna, “Saz Mûsikîsi”, Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi (Ankara: Atatürk Kültür 

Merkezi Yayınları, 2000). 
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denilebilir. Bu türde sazın ses ve söze eşlik etmesi söz konusudur. Saz refâkati olmaksızın 

yalnız seslerden müteşekkil bir koronun veya tek sesin icra ettiği söz mûsikîsi eserleri de 

nadiren görülmektedir.17 İşte şiir, mûsikî içerisinde güfte olarak ikinci yani söz mûsikîsi 

sınıfında yer almaktadır. 

 

EYYÛBİ BİR ŞAİR: MEHMET HULUSİ ÖCAL 

Dinî, millî-manevî, ahlâkî-insanî… dertleri ve gayeleri olan bestekârlar kendilerine ilham olan 

nağmeleri mesajlarına uygun güftelerle donatmışlardır. Mûsikî ile iletilen mesajlar öylesine 

kalıcıdır ki yüzyıllar öncesinden gelen ilâhî ve türküler halen sevilerek icrâ edilmekte, 

dinlenmektedir. Bestekârlar Yûnus Emre, Hacı Bayrâm-ı Velî, Eşrefoğlu Rûmî, Erzurumlu 

İbrâhim Hakkı, Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı… gibi gönül sultanlarının 

sözlerine beste yaptıkları gibi yakın dönemde yaşamış veya günümüzde yaşayan gönül erlerinin 

sözlerine de beste yapmaktadırlar. Bu isimlerden birisi de Urfalı Şair Mehmet Hulusi Öcal’dır. 

Hayatı, Şairliği ve Eserleri 

Şanlıurfa’da 15 Ocak 1938 yılında doğan Mehmet Hulusi Öcal, ilk ve orta öğrenimini Urfa’da, 

yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde tamamlamıştır. Askerliğini 

yaptıktan sonra yurdun muhtelif bölgelerinde çalışmıştır. Urfa’da Et ve Balık Kurumu Müdür 

Yardımcılığı, Amasya ve Malatya’da Müdürlük yapmıştır. Otuz iki yıllık memûriyet 

hayatından sonra 1994’te emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Şanlıurfa Kültür ve Araştırma 

Vakfı (Şurkav) Kütüphanesi’nde Müdür olarak çalışmıştır. Edessa, GAP Gezgin’i, Şanlıurfa 

Memleket, Harran ve Eyvan gibi yerel dergilerde; Urfa, Akgün, Yeni Urfa, Fırat ve Hizmet gibi 

yerel gazetelerde; Son Havadis, Tercüman gibi ulusal gazetelerde yazı, şiir ve araştırmaları 

yayımlanan şair, evli ve dört çocuk babasıdır. Hizmet Gazetesi’nde, “Rabıta” isimli köşesinde, 

yaklaşık elli yıl köşe yazarlığı yapmıştır. Ömrünü yazmaya adayan şair 29 Ağustos 2016 

tarihinde Şanlıurfa’da vefat etmiştir.  

Mehmet Hulusi Öcal ortaokul yıllarında yazmaya başlamıştır. 1952 yılında Urfa Gazetesi’nce 

Urfa’nın üç mühim sorunu üzerine düzenlenen ankete gönderdiği yazısı gazetede yayımlandığı 

sırada 14-15 yaşlarında yani henüz lise çağlarındadır. Hulusi Öcal’ın 1990 yılında Amasya’da 

yazdığı Na’t-ı Şerif’i ise Diyanet İşleri Başkanlığınca ödüllendirilmiş bir şaheserdir. Öcal bir 

dönem ŞRT TV’de Ahmet Naci İpek ve birkaç müzisyen arkadaşı ile Eski Dostlar isimli bir 

program yapmıştır. Ayrıca Hizmet Gazetesi onun anısına 22 Şubat 2007 tarihinde bir gece 

düzenlemiştir.18 

O, Urfa’nın son elli yıllık kültür hayatında kalıcı izler bırakmış bir “Urfa Şairi” ve “Urfa 

Beyefendisi”dir. Öcal aynı zamanda yazar, gazeteci; sanat, fikir, eylem, aşk ve gönül adamıdır. 

Tevazusu, alçakgönüllüğü, sakinliği… hasılı kişilik ve ahlâkıyla mümtaz bir şahsiyet olan Öcal, 

kalemi ve uslubuyla da Urfalılar için örneklik teşkil etmiştir. 

Şiirlerinde genellikle yöresel, tarihî, millî ve tasavvufî konulara yer vermiştir. Şiirlerinde yer 

verdiği içerik, tema ve konular, düşünce ve duygular tamamen yerlidir, gelenekçi çizgide 

gelişmiştir. Toplumsal temalara belki de en çok yer veren şairlerimizdendir. Şiirlerinde beşerî 

ve ilâhî aşkın, peygamber ve ehlibeyt sevgisinin yanında gurbet, özlem, vatan ve Urfa sevgisi, 

güzellik, zamandan şikâyet gibi temalar geniş yer tutar. Şiirlerinde inançlı ve ilkeli bilge bir 

17Yılmaz Öztuna, “Söz Mûsikîsi”, Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi (Ankara: Atatürk Kültür 

Merkezi Yayınları, 2000). 

18 Ahmet Naci İpek, “Mihneti Zevk Edinen Dostum: Şair ve Yazar Mehmet Hulusi Öcal”, Şurkav Dergisi 26 (Eylül 

2016), 38-41. 
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insanın hayat karşısındaki tavrını yansıtır. Bu yönüyle ona “Urfa’nın Mehmet Âkif’i” 

diyebiliriz.19 

Hulusi Öcal şiire olan bakışını şu sözlerle ortaya koymaktadır: “Şiir insana bir duygu, bir zevk 

verirken boşa söylenmemelidir. Akan su nasıl gittiği yere hayat götürüyorsa kelimelerin su gibi 

akışı; ulaştığı zihinlerde faydalı kıpırdanmalar meydana getirebilmeli, yavaş yavaş düşünce ve 

davranışları olgunlaştırabilmeli, emaresi şahsın üzerinde görülmelidir. Bu tarzda etkinliği olan 

şiirlere insanlık muhtaçtır.” İbrâhim Tezölmez ise Öcal’ı ve şiirlerini şu cümlelerle ifade 

etmektedir: “…Bu şiirin arkeolojisi bizi Mehmet Âkif’e, oradan Nâbî’ye, Yûnus’a ve 

Mevlânâ’ya, Sadî’ye dek götürür. Bu yol, kadim şark kıssalarından başlayarak Asr-ı Saâdet’e, 

İslâm tarihinden sahnelere, âyet ve hadislerden beslenerek oradan Anadolu menziline ulaşan 

bir kutlu yoldur.” 

Öcal şiirlerinde biçimsel yönden daha çok Halk edebiyatımızın normlarına bağlı kalmıştır. 

Şiirlerinde hece ölçüsünün beşli, yedili, sekizli, on birli, on dörtlü, on beşli, on altılı gibi hemen 

tüm kalıplarını kullanmıştır. Ayrıca bu şiirlerde ustaca seçilmiş dolgun kâfiye ve rediflere yer 

vermiştir.20 

Öcal’ın bir kısmı ortak yazarlı olmak üzere sekiz eseri bulunmaktadır. Onun üç şiir kitabı 

vardır: Baharı Taşıyan Kervanlar (1997), Aşkıyla Meşkiyle Urfa (2006), Laleden Gülden 

İlhamlar (2008). Öcal ayrıca Özellikleri ve Güzellikleriyle Çiğköftemiz (1997) adında bir 

araştırma kitabı kaleme almış; Sabri Kürkçüoğlu ile Şurkav derneğini tanıtan ŞURKAV 1990-

1998 (1998) başlıklı bir rehber hazırlamış; Remzi Mızrak, Selahaddin E. Güler ile Şanlıurfa 

Kültürü Sözlüğü (2001), Urfa’nın Etrafı (2002) ve Şanlıurfa and the Surrounding Area (2002) 

isimli çalışmalara imza atmıştır. 

Şiirlerine Yapılan Besteler 

Şanlıurfalı mütefekkir M. Hulusi Öcal’ın şiirlerinden birçok bestekâr güfte olarak istifade 

etmiştir. Bu güftelerin bir kısmı dinî-tasavvufî muhtevalı olup diğer kısmı bu muhtevanın 

hâricindekilerdir. Biz bu çalışmada Öcal’ın dinî muhtevalı şiirlerine “ilâhî veya irfânî türkü” 

formunda yapılan besteleri ele almayı uygun gördük. 

M. Hulusi Öcal’ın güftelerine Prof. Dr. Hüseyin Akpınar, altı; Abdullah Balak, üç; Prof. Dr. 

Selahattin İçli, bir; Dr. Teoman Önaldı, bir; Erol Sayan, bir; M. Bakır Karadağlı, bir; Yusuf 

Nalkesen, bir ve Musa Kaldı, bir olmak üzere toplam sekiz bestekâr tarafından yapılmış on beş 

beste tespit edilmiştir. Sekiz beste (Abdullah Balak, Prof. Dr. Selahattin İçli, Dr. Teoman 

Önaldı, Erol Sayan, M. Bakır Karadağlı ve Yusuf Nalkesen’e ait) 19-25 Ekim 1992 yılında 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Şurkav tarafından gerçekleştirilen “Şanlıurfa 2. 

Kültür ve Sanat Haftası” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Hazreti Eyyûb ve Sabır Konulu 

Besteler” projesi kapsamında bestelenmiştir. Bu sekiz beste Şurkav Yayınları’ndan 1993 

yılında çıkan “Hz. Eyyûb Konulu Yeni Besteler”21 isimli kitapta yer almaktadır. Musa 

Kaldı’nın yaptığı beste ise Öcal’ın “Mevlânâ” isimli şiiri üzerinedir.22 

Bestelerden bir kısmı hakkında farklı kaynaklardan edindiğimiz bilgiler ise şunlardır: 

Urfalı Bestekârlar kitabında güftesi Hulusi Öcal’a, bestesi Abdullah Balak’a ait “Sabır 

Allah’ım” ve “Sabrın Timsâli Eyyûb” başlıklı tasavvuf mûsikîsi alanında iki ilâhî, “Yâr Elinde 

19 İbrahim Tezölmez, “Bir Urfa Çelebisi, Bir Bilge İnsan: Mehmet Hulusi Öcal”, Şurkav Dergisi 8 (Eylül 2010), 

45-48. 
20Tezölmez, “Bir Urfa Çelebisi, Bir Bilge İnsan: Mehmet Hulusi Öcal”, 45-48. 

21Necmi Kıran - Sabri Kürkçüoğlu (ed.), Hz. Eyyûb Konulu Yeni Besteler (Ankara: ŞURKAV Yayınları, 1993). 

22Musa Kaldı, “Mevlâna”. 
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Tûba Dalı” isimli bir irfânî türkü bulunmaktadır. Aynı eserde bestesi yine Abdullah Balak’a ve 

güftesi Mehmet Hulusi Öcal’a ait “Urfalı Kız” adlı türkü formunda bir eser yer almaktadır.23 

“Bir Yudum Urfa, Bir Yudum Mısra ve Yazı İle…” başlıklı Mehmet Hulusi Öcal Belgeseli’nde 

Abdullah Balak, bestelediği eserlerin şiirlerini de kendisinin yazdığını fakat istisna olarak 

Öcal’ın dört beş tane şiirini Urfa koktuğu için bestelediğini ifade etmektedir.24 

Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bir kültür hizmeti olarak 

yayımladığı “Yâ Sabır” adlı ilâhî albümünde ses sanatçısı Atik Sahil tarafından seslendirilen 

Hz. İbrâhim ve Hz. Eyyûb’a dair yeni bestelerden sekiz eser yer almaktadır. Bu eserlerden dört 

ilâhî Prof. Dr. Hüseyin Akpınar tarafından bestelenmiş olup Hz. Eyyûb ve sabır konularına dair 

olan üçünün güftesi Mehmet Hulusi Öcal’a aittir.25 Eserler “Eyyûb Diye”, “Sabrın Sultânı 

Eyyûb” ve “Sabır Akıldan Evlâ” ilâhîleridir. Bu eserlerden “Sabır Akıldan Evlâ” ilâhîsine klip 

çeken Atik Sahil’in icrası digital platformlarda bulunmaktadır.26 Dolayısıyla “Eyyûb Diye”, 

“Sabrın Sultânı Eyyûb” ve “Sabır Akıldan Evlâ” eserleri de dahil olmak üzere Prof. Dr. Hüseyin 

Akpınar’ın dinî mûsikî alanında 2013 yılı itibarıyla bestelediği Urfa muhtevalı ilâhîlerin 

güfteleri Mehmet Hulusi Öcal’a aittir. Yukarıda zikredilen üç esere ek olarak diğer iki güfte 

(Ezan Sesi, Dua) ezan ve dua muhtevalıdır.27 Akpınar’ın bestelediği son eser (Ağlama Kudüs) 

ise Müslümanların ilk kıblesi olan ve ziyaret edilmesi Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından tavsiye 

edilen Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu Kudüs’ten bahsetmektedir. 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin bir kültür hizmeti olarak organize ettiği, Proje ve Genel 

Sanat Yönetmenliğini Mustafa Alp Ataç’ın, solistliğini sanatçı Bora Uymaz’ın yaptığı “Hz. 

İbrâhim ve Hz. Eyyûb’a Dair Besteler” adlı iki CD’li albüm bulunmaktadır. “Hz. Eyyûb’a Dair 

Besteler” isimli ikinci CD’deki sekizinci eser olan “Güç Ver Allah’ım” ilâhîsinin28 güftesi 

Mehmet Hulusi Öcal’a aittir. Uşşâk makamındaki bu ilâhînin bestekârı, Dr. Teoman 

Önaldı’dır.29 “Güç Ver Allah’ım” ilâhîsi Bora Uymaz’ın yorumu ile digital platformda yer 

almaktadır.30 

İncelediğimiz on beş beste içerisinden “Güç Ver Allah’ım” güftesine beş, “Sabır Akıldan Evlâ” 

güftesine üç farklı makamda beste yapıldığını görmekteyiz. Buradaki makam tespitinde eserler 

notaya alınırken belirtilen makamlar esas kabul edilmiştir. Ancak Abdullah Balak’a ait üç 

bestenin makam adı nota üzerinde belirtilmemiştir. Bu nedenle Balak’ın eserleri için şu analizi 

yapabiliriz: 

Eserlerin donanımına bakıldığında sadece (si) koma bemol yer almaktadır. Dügah perdesinde 

karar verdiği için eserleri makamsal açıdan Uşşâk olarak belirtebiliriz. Bunun yanında “Sabır 

Allah’ım (Güç Ver Allah’ım)” ilâhîsi Hüseynî perdesi (mi) yani Hüseynî makamının güçlüsü 

ile başlayıp Çargah’ta (do) asma karar yaptığı için makamsal açıdan Hüseynî olarak da 

değerlendirilebilir. “Sabrın Timsâli Eyyûb (Sabır Akıldan Evlâ)” adlı ilâhî de donanım 

açısından bakıldığında Uşşâk; eserin başlama şekli, güçlüsü ve ikinci kıtada eser içindeki arıza 

ve melodik yapı açısından tedkik ettiğimizde ise Hüseynî makamında bestelendiğini ifade 

23İ.Halil Altıngöz vd., Urfalı Bestekarlar (İstanbul: Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, 

2008), 103-114. 

24“Urfalı Şair Yazar Mehmet Hulusi Öcal-Bir Yudum Urfa” (Erişim 23 Ağustos 2020). 

25Hüseyin Akpınar, “Urfa’da Dinî Mûsikî Alanında Yapılan Kitap, Derleme, Beste ve Albüm Çalışmaları”, 

Geçmişten Günümüze Urfa’da Müzik (Gece Kitaplığı, 2019), 250. 

26Atik Sahil, “Hz. İbrahı̇m ve Hz. Eyyûb’a Dair Besteler ‘Ya Sabır’”. 

27Akpınar, “Urfa’da Dinî Mûsikî Alanında Yapılan Kitap, Derleme, Beste ve Albüm Çalışmaları”, 247-248. 

28Bora Uymaz, “Hz. İbrâhim ve Hz. Eyyûb’a Dair Besteler”, Albüm (İzmir, 2010). 

29“Hz. Halil İbrâhim ve Hz. Eyyub’a Dair Besteler” (Erişim 23 Ağustos 2020). 

30“Müziklerle Urfa” (Erişim 23 Ağustos 2020). 
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etmemiz mümkündür. “Yâr Elinde Tûba Dalı (Eyyûb’un Sabır Gelini)” adlı besteye gelince 

eğer notaya alınırken donanım ve arıza açısından bir hata yapılmamışsa bu eser de donanım 

açısından Uşşâk makamında görülmekte fakat Hüseynî makamında olma ihtimali de vardır. 

Neticede “Yâr Elinde Tûba Dalı” isimli eserin Uşşâk, diğer iki eserin ise Hüseynî makamında 

bestelenmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Balak’ın bestelediği eserlerin başlıkları, Hulusi 

Öcal’ın şiirine verdiği başlık ile farklılık arz etmektedir. Bu sebeple söz konusu eserler için 

parantez içerisinde Öcal’ın şiirlerine verdiği başlığı da belirtmeyi uygun gördük. Eserlerin 

notalı hallerinde ise başlık olarak, çalışmanın geneli ile birlikteliği sağlaması amacıyla, sadece 

Öcal’ın verdiği başlığı yazdık. 

Çalışmada yer alan on beş beste için Hicâz makamı ve ailesinin daha çok tercih edildiğini 

zikredebiliriz. Hicâz makamının insan ruhuna ulvî bir hüzün duygusu verdiğinden yola çıkarak 

güftelere uygun bir makam seçiminde bulunulduğunu ifade edebiliriz. 

 

Sr. * Eserin Adı Bestekâr Güftekâr Makam 

1 Sabır Allah’ım31 

(Güç Ver Allah’ım) 

Abdullah Balak Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hüseynî 

2 Sabrın Timsâli Eyyûb32 

(Sabır Akıldan Evlâ) 

Abdullah Balak Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hüseynî 

3 Yâr Elinde Tûba Dalı33 

(Eyyûb’un Sabır Gelini) 

Abdullah Balak Mehmet Hulusi 

Öcal 

Uşşâk 

4 Sabır Akıldan Evlâ Erol Sayan Mehmet Hulusi 

Öcal 

Segâh 

5 Ağlama Kudüs34 Hüseyin Akpınar Mehmet Hulusi 

Öcal 

Kürdî 

6 Dua35 Hüseyin Akpınar Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hicâz 

7 Eyyûb Diye36 Hüseyin Akpınar 
Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hicâz 

8 Ezan Sesi37 Hüseyin Akpınar Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hicâz 

Hümâyun 

9 Sabır Akıldan Evlâ Hüseyin Akpınar Mehmet Hulusi 

Öcal 

Kürdî 

10 Sabrın Sultânı Eyyûb38 Hüseyin Akpınar Mehmet Hulusi 

Öcal 

Segâh 

11 Güç Ver Allah’ım M. Bakır Karadağlı Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hicâz Uzzal 

31Mehmet Hulusi Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar (Şanlıurfa, 1997), 6. 

32Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar, 78. 

33Necmi Kıran - Sabri Kürkçüoğlu (ed.), Hz. Eyyûb Konulu Yeni Besteler, 116. 

34Mehmet Hulusi Öcal, Aşkıyla Meşkiyle Urfa (Şanlıurfa: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire 

Başkanlığı, 2016), 12. 

35Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar, 144. 

36Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar, 76. 

37Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar, 51. 

38Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar, 74. 
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12 Mevlânâ39 Musa Kaldı Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hicâz 

13 Güç Ver Allah’ım Selahattin İçli Mehmet Hulusi 

Öcal 

Rast 

14 Güç Ver Allah’ım Teoman Önaldı Mehmet Hulusi 

Öcal 

Uşşâk 

15 Güç Ver Allah’ım Yusuf Nalkesen Mehmet Hulusi 

Öcal 

Hicâz 

39Öcal, Bahar Taşıyan Kervanlar, 116. 

* Tablo, bestekâr isimlerinin alfabetik sıralamasına göre numaralandırılmıştır. 
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SONUÇ 

İbnülemin Mahmut Kemal mûsikîyi ruhların tekellümü olarak tarif etmiştir. Mûsikî hislerin 

tercümanı; duygu, düşünce ve fikirlerin temsilcisidir. Zira insan sosyal bir varlık olduğundan 

duygu, düşünce ve fikirlerini paylaşmak ister. Atalarımızın “Sevinçler paylaştıkça artar, acılar 

paylaştıkça azalır.” demesi bundandır. Bu atasözü insanoğlunun “ifade” serüvenini de ortaya 

koymaktadır. İşte bu serüvenin en etkili iki vasıtası şiir ve mûsikîdir. Şiir, kendine has lisanla 

melodik bir mûsikîdir; mûsikî de kendi dilinde âhenkli bir şiirdir. Her ikisi de aşk, nefret; 

mutluluk, üzüntü; sevinç, hüzün; ümid, endişe; neşe, keder; kavuşma, ayrılık; özlem, hasret, 

ayrılık, firak, gurbet, acı, dert; vatan, bayrak sevgisi; ana-baba hakkı; insan, çevre, hayvan 

sevgisi; ahlâkî erdemler, insanî davranışlar… gibi sayısız duyguyu ve nice düşünceyi, fikri 

iletme aracıdır. Şiirin içinde bulunan mahsus mûsikî, bazen kullandığı sanatlara ve kelimelere 

yansımıştır. Mûsikî’nin sözün taşıyıcısı olma vasfı ise bir şiiri yani güfteyi barındırma ihtiyacını 

doğurmuştur. Savaş Ş. Barkçin “şiir, şiâr ve şuûr kelimeleri aynı kökten gelir; gerçek şâir, bir 

şiâra ve şuûra sahip olan ve bunu hem kişiliğinde hem de eserinde gösterendir.” demektedir. 

Aynı şekilde gerçek bir bestekârın da kalbiyle kurduğu “bağ”dan hareketle bir şiârı ve şuuru 

vardır ki o eserlerine bunu yansıtandır. Dolayısıyla bestekâr ve şairler benzer sorumluluğu 

sırtlayan ve gayeyi güden; benzer dertlerle dertlenen kişiler olarak birbirine kaynaklık etmiş, 

birbirinden beslenmişlerdir. Bestekârların istifade ettiği şairlerden biri de Urfalı Mehmet Hulusi 

Öcal’dır. 

Kişiliği, ahlâkı, çalışkanlığı, Urfa sevgisi… ile gönüllerde taht kuran Öcal’ın kalemi ve yazıdaki 

ustalığı da takdir edilmiş, takip edilmeye çalışılmıştır. Ulusal ve yerel derecede çeşitli ödülleri 

bulunan Mehmet Hulusi Öcal’ın üçü şiir kitabı olmak üzere sekiz çalışması mevcuttur. Bu 

eserlerden birkaçı ortak yazarlıdır. Öcal hece vezniyle yazdığı şiirlerinde tasavvufî, tarihî, millî, 

yöresel, hissî… hasılı hemen her konuyu işlemiştir. Şiirlerinin büyük çoğunluğu Hz. Eyyûb 

üzerine olan Öcal’ın, bu felsefesinden ve yaşantısından yola çıkarak, Hz. Eyyûb’u kendisine 

rehber edindiğini söyleyebiliriz. 

Mehmet Hulusi Öcal’ın şiirlerinden, dinî-tasavvufî muhtevalı olan eserlerini esas aldığımız bu 

çalışmada tespit edebildiğimiz kadarıyla, dokuz farklı güftesine sekiz bestekâr tarafından on 

beş beste yapılmıştır. Bestelerin geneli 1992 tarihinde Şurkav tarafından düzenlenen “Hazreti 

Eyyûb ve Sabır Konulu Besteler” projesi kapsamında üretilmiştir. Eserlerine en çok beste yapan 

kişiler, altı beste ile Prof. Dr. Hüseyin Akpınar ve üç beste ile Abdullah Balak’tır. Yapılan 

bestelerden bir kısmı albümlere okunmuş, digital platformlarda sergilenmiş ve bir esere klip 

çekilmiştir.  
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ÖZET 

Gelişen dünyada insan kaynaklarının temelini oluşturan işe alım süreçleri artık kalıplaşmış 

yöntemlerden çok yetkinlikler esas alınarak yapılmaktadır. Buradaki beklenti, çalışanların 

sadece görev tanımlarını kaliteli bir şekilde yapmaları değil, görevlerinin nasıl daha iyi 

yapılabileceğine dair fikirler üretmeleridir. Nitelikli çalışanların sayısının artması firmaların 

rekabet edebilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda firmalar ücret yönetimi, yan haklar, 

performans değerlendirmesi gibi alanlarda belirli bir seviyeye ulaşmanın yanında, psikolojik ve 

sosyal olarak da çalışanlarını destekleme ihtiyacı duymuşlar ve işinde yetkin kişilerin 

memnuniyetini üst düzeyde tutarak kalıcı hale gelmelerini sağlamak amacıyla bu uygulamaları 

daha çok tanıtmaya ve markalaştırmaya başlamışlardır. Bu süreçte son yıllarda işveren markası 

kavramı işletmeler için daha önemli hale gelmiştir. Marka değeri yüksek olan firmaların 

çalışanlar için daha cazip hale gelmesiyle işveren markasının önemi daha çok ortaya 

çıkmaktadır. Yani işveren markası, içeride çalışan nitelikli iş gücünü elde tutmaya yararken 

aynı zamanda dış adaylar için de firmanın cazip hale gelmesini sağlamaktadır. 

İşveren markası, işinde yetkin kişilerin kalıcılığını arttırsa da tüm firmaların bu alanda rekabet 

ediyor olması, işten ayrılma düşüncesini de tetikleyebilmektedir. Sunulan imkanların kişiye 

hitap etmemesi ya da yeterli gelmemesi, kişinin işten ayrılma niyetini artırabilmektedir. 

Çalışanların memnuniyet düzeyinin dikkate alınmaması da işten ayrılma niyetini faaliyete 

geçirmelerine sebep olabilmektedir. Firmalar için işten ayrılma büyük bir sorun olarak ortaya 

çıkmakta; firmaların finansal açıdan da etkilenmelerine yol açmaktadır. Bu araştırmada işveren 

markası ile ilgili yapılan çalışmaların, katılım bankacılığında çalışan kişilerde işten ayrılma 

niyetinde azalmaya etki edip etmediğine yönelik tespitlerin yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan veriler katılım bankacılığı alanında faaliyet gösteren toplan 256 beyaz 

yakalı çalışandan elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarının analizinde Tek Yönlü Anova, 

Bağımsız Örneklem T-Testi ve Basit Doğrusal Regresyon Testi Kullanılmıştır. Sonuç olarak 

işveren markası uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkisi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir etki gücünün olduğu tespit edilmiş olup bu etki incelendiğinde ters orantılı bir 

şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre işveren marka algısı arttıkça işten ayrılma niyeti 

azalmakta veya tam tersi şekilde işveren marka algısı azaldıkça işten ayrılma niyeti artmaktadır. 

Bu çalışma sonucunda ulaşılan bilgiler ve bulgular genelleme yapmak için yeterli olmasa da 

söz konusu alan için kavramsal yapıların zenginleşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İşveren Markası, İşten Ayrılma Niyeti, Katılım Bankacılığı 
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ABSTRACT 

Recruitment processes, which form the basis of human resources in the developing world, are 

now based on competencies rather than stereotyped methods. The expectation here is that 

employees not only do their job descriptions with quality, but also generate ideas about how 

their duties can be done better. The increase in the number of qualified employees has enabled 

companies to become competitive. In this direction, companies have not only reached a certain 

level in areas such as wage management, fringe benefits, performance evaluation, but also felt 

the need to support their employees psychologically and socially, and they started to promote 

and brand these practices more in order to ensure that the competent people become permanent 

by keeping their satisfaction at a high level. In this process, the concept of employer branding 

has become more important for businesses in recent years. As companies with high brand value 

become more attractive to employees, the importance of employer branding becomes more 

evident. In other words, the employer brand not only serves to retain qualified internal 

employees, but also makes the company attractive for external candidates. Although the 

employer brand increases the permanence of competent people, the fact that all companies 

compete in this field can also trigger the thought of leaving the job. If the opportunities offered 

do not appeal to the person or are not sufficient, the person's intention to quit can increase. 

Failure to consider the satisfaction level of the employees can also cause them to activate the 

intention to leave the job. Turnover is a big problem for companies; it also causes companies 

to be affected financially. In this study, it is aimed to determine whether the studies on employer 

branding affect the decrease in the intention to quit among people working in participation 

banking. The data used in the study were obtained from a total of 256 white-collar employees 

operating in the field of participation banking. One-Way ANOVA, Independent Sample T-Test 

and Simple Linear Regression Test were used in the analysis of the research results. As a result, 

it has been determined that there is a statistically significant effect power among the effect of 

employer branding practices on the intention to quit, and when this effect is examined, it is seen 

that it is inversely proportional. Accordingly, as the brand perception of the employer increases, 

the intention to leave the job decreases or conversely, as the brand perception of the employer 

decreases, the intention to leave the job increases. Although the information and findings 

obtained as a result of this study are not sufficient to make generalizations, it is thought that 

they will contribute to the enrichment of the conceptual structures for the field in question. 

Keywords: Employer Brand, Intention to Leave, Participation Banking 

 

GİRİŞ 

Gelişen dünyada insan kaynaklarının temelini oluşturan işe alım süreçleri artık kalıplaşmış 

yöntemlerden çok yetkinlikler esas alınarak yapılmaktadır. Buradaki beklenti, çalışanların 

sadece görev tanımlarını kaliteli bir şekilde yapmaları değil, görevlerinin nasıl daha iyi 

yapılabileceğine dair fikirler üretmeleridir. Nitelikli çalışanların sayısının artması firmaların 

rekabet edebilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu doğrultuda firmalar ücret yönetimi, yan haklar, 

performans değerlendirmesi gibi alanlarda belirli bir seviyeye ulaşmanın yanında, psikolojik ve 

sosyal olarak da çalışanlarını destekleme ihtiyacı duymuşlar ve işinde yetkin kişilerin 

memnuniyetini üst düzeyde tutarak kalıcı hale gelmelerini sağlamak amacıyla işveren markası 

değerini de öne çıkarmaya başlamışlardır. Marka değeri yüksek olan firmaların çalışanlar için 

daha cazip hale gelmesiyle işveren markasının önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. Yani işveren 

markası, içeride çalışan nitelikli iş gücünü elde tutmaya yararken aynı zamanda dış adaylar için 

de firmanın cazip hale gelmesini sağlamaktadır. 

İşveren markası, işinde yetkin kişilerin kalıcılığını arttırsa da, tüm firmaların bu alanda rekabet 

ediyor olması, işten ayrılma düşüncesini de tetikleyebilmektedir. Sunulan imkanların kişiye 
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hitap etmemesi ya da yeterli gelmemesi, kişinin işten ayrılma niyetini artırabilmektedir. 

Çalışanların memnuniyet düzeyinin dikkate alınmaması da işten ayrılma niyetini faaliyete 

geçirmelerine sebep olabilmektedir. Firmalar için işten ayrılma büyük bir sorun olarak ortaya 

çıkmakta; firmaların finansal açıdan da etkilenmelerine yol açmaktadır.   

Marka Kavramı ve İşveren Markası 

Bir ürünün tanınabilir olması ve tüketiciye ulaşması için marka değerini öne çıkartacak 

hamleler yapılması gerekmektedir. Bir ürünün tanınabilir, akılda kalabilir ve en önemlisi tercih 

edilebilir olması için doğru bir pazarlama yöntemi ile tüketiciye ulaşması gerekmektedir. Marka 

değeri yüksek olan ürünler, tüketiciler için her zaman ilk tercih olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Karakayaoğlu, 2018, s. 27). İşletmeler için de benzer bir durum karşımıza çıkmaktadır. 

Yıllardır müşteriler için rekabet eden kurumlar artık nitelikli çalışanları için de rekabet eder 

hale gelmişlerdir. İşletmelerin odağının endüstriden bilgiye kaymasıyla işveren ile çalışan 

arasındaki ilişkinin yönü de değişmiş, bilgi önemli hale geldikçe kalifiye çalışan da değerli hale 

gelmiştir (Dalboy, 2019, s. 12). Bu da çalışanların işletmeler için önemli hale gelmesini 

sağlamıştır. Çalışanların memnun olması, kaliteli iş ortaya çıkarmaya ve bu da müşteri 

memnuniyetine sebep olmaktadır (Bal Bostancıoğlu, 2019, s. 11).  

İşveren markası, marka kavramının insan kaynakları uygulamalarına uyarlanması olarak 

düşünülebilmektedir. Burada ürünün yerini insan almış ve çalışanların memnuniyetini arttırmak 

ve kurum aidiyetini korumak ön plana çıkmıştır (Tufan, 2018, s. 8). Ürün ve insan kaynağı 

noktasında marka ve işveren markası kavramlarının ortak noktaları bulunmaktadır. Her iki 

kavramın da fark edilen olma, ilgili olarak görülme, rakiplerden farklılaşma gibi hedefleri 

bulunmaktadır. Bir markanın fark edilebilir olması ve rakiplerinden farklılaşabilmesi için 

tüketicilerde bir farkındalık oluşturmak temel hedef olarak alınmıştır. Aynı şekilde işveren 

markasında da bir işletme fark edilir olursa doğru insan kaynağını içeri çekebilecektir (Köse, 

2016, s. 83).  

Tüm bunların yanında hedeflediği kitle, reklam içeriği, tutundurma kanalları, vurguları ve 

amaçları gibi bir çok farklılık da bulunmaktadır. Hedeflediği kitle, ürünün sektörüne ve türüne 

göre değişkenlik gösterebilirken, işveren markası çalışan insanları hedef olarak belirlemiştir. 

Reklam içeriği noktasında ürünün tüketicilerine etkileri anlatılırken, işveren markasında sosyal 

yardımlar, yan haklar, kültür ön plana çıkmaktadır. Tutundurma kanalları açısından ürünler 

hitap ettikleri sektöre göre değişkenlik gösterirken, işveren markası çalışma ortamını 

kullanmaktadır. Ürünlerde vurgu sadece dış alımlara yönelirken, işveren markasında hem iç 

hem dış insan kaynağı hedeflenmektedir. Son olarak amaçlarda hedeflenen, ürünü en çok 

müşteriye ulaştırmakken, işveren markasında hedeflenen insan kaynağının en yetkinine 

ulaşmaktır  (Gözen, 2016, s. 13).  

 İşveren Markası teriminden ilk olarak Ambler ve Barrow bahsetmiş ve işveren markasını 

fonksiyonel, ekonomik ve psikolojik faydalar bütünü olarak tanımlamışlardır. İşveren 

markasının sunduğu fonksiyonel faydalar kariyer gelişimini, ekonomik faydalar maddi 

kazançları ve psikolojik faydalar da kurumsal aidiyeti tanımlamıştır (Maraşlı, 2017, s. 8).  

İşveren markası ile ilgili ilişkili birçok kavramdan söz edilebilir. İşveren marka değeri, genel 

olarak taklitten uzaklaşma, ve ürüne eklenen katma değer olarak tanımlanabilir (Köse, 2016, s. 

84). İşveren marka değerinin oluşması için çalışanların mevcut iş yerlerinde çalışma 

istekliliğinin devam etmesi amaçlanmaktadır. Bu istekliliğin artması için de işletmenin 

çalışanlar için diğer işletmelere göre farkını ortaya koyması gerekmektedir (Karakaplan Özer, 

2019, s. 13). Bir diğer kavram olan işveren marka imajı, işletmelerin insanların zihninde 

oluşturduğu algı bütünü olarak düşünülebilir. İşletmeler kuvvetli marka imajı sayesinde daha 

çok tercih edilmekte ve piyasada rekabet edebilir hale gelmektedirler. İşveren marka 

farkındalığı işveren markasının bilinirliği olarak ifade edilebilir.  Bir marka ne kadar çok dikkat 

KONGRE TAM METİN KİTABI 209 www.gapzirvesi.org



çeker ve fark edilir olursa bilinirliği de o ölçüde artacaktır (Gürler, 2020, s. 10). Başarılı 

uygulamalar ile işveren marka farkındalığına yatırım yapan işletmelerin yetenekli adayları 

kendine çekmesi söz konusu olabilmektedir. Bu sayede de yine işletmeler rakiplerini geride 

bırakabilmekte ve güçlü rekabet koşulları ile başedebilmektedirler.  

Son olarak işveren marka sadakati ise ürün sadakatine benzemektedir. Bir ürüne sadık olan bir 

müşterinin bir gerekçe hissetmedikçe farklı bir ürüne geçiş yapma olasılığı daha düşüktür. Ürün 

ile tüketici arasında kurulmuş güven ilişkisine benzer olarak çalışan-işletme arasında da güven 

ilişkisi kurulursa çalışanlar işletmeye sadık kalırlar. İşveren marka sadakati, işveren tarafından 

çalışanlara verilen psikolojik bir taahhüttür (Kuşçu ve Yolbulan Okan, 2010, s. 122). 

İşveren Markasının Faydaları 

Güçlü bir işveren markasına sahip bir işletmenin farklı işletmelerle rekabet etme gücü artmakta, 

yetenekli çalışanların işletmeye olan bağlılıklarının artması da mümkün olmaktadır. Aynı 

şekilde güçlü bir işveren markasına sahip işletmelerin aday havuzlarının geniş olması işe alım 

süreçlerinde daha yetkin adaylara ulaşma imkanını oluşturmaktadır. Yetenekli çalışanların 

işletmeye kazandırılması yeni fikirlerin üretilmesine olanak sağlayacak ve işletmenin başarısına 

başarı katacaktır. İşveren markasının oluşumunda ön plana çıkan işletmenin vizyonunun, 

misyonunun ve değerlerinin çalışanlar tarafından daha çok içselleştirilmesi sağlanarak güçlü 

bir örgüt kültürü oluşturulabilecektir (Arslan, 2020, s. 51). Bu durum benzer şekilde dış 

adayların da burada çalışma isteğini arttıracaktır. Tüm bunlar çalışanların iyi bir motivasyon ile 

çalışmalarına ve performanslarınını arttırmalarına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda güçlü bir 

işveren markasına sahip olan işletmeler çalışanların kişisel gelişimlerine ve mesleki 

gelişimlerine olanak sağlayarak çalışanları ön planda tutma eğiliminde olacaklardır (Arslan, 

2020, s. 54).  

Güçlü bir işveren markası insan kaynakları uygulamalarında başı çeken işe alım süreçlerinde 

sadece başvurularda sayısal bir artışa yardımcı olmayacak, aynı zamanda nitelikli çalışanların 

işletmeye başvurmasına rol alacaktır. Benzer şekilde işe alım süreçleri devam eden adaylar için 

tercih edilir bir işletme olması yapılacak tekliflerin de kabul edilmesinde büyük rol 

oynayacaktır (Arslan, 2020, s. 53). İşveren markası daha çok iç müşteriye yani çalışanlara ve 

dış adaylara yönelik kullanılan bir kavramdır. Ancak güçlü bir işveren markasını benimseyen 

bir işletmenin kaliteli çalışanlarının olması, belirli bir imaja sahip olması, sağlam bir kültürünün 

olması ortaya çıkarılacak ürünü de doğrudan etkilemektedir. İşletmenin ana hedefinin başarı 

olması ve bu başarıyı sürdürebilir kılması için iç müşteriye yansıttığı marka değerini de 

tüketiciye yansıtabilmektedir. 

İşveren Markası Yönetim Modeli 

İşveren markası yönetimi modeli, işveren marka değerlendirmesi, marka kimliği, çalışan değer 

önermesi, konumlandırma ve uygulama olmak üzere beş aşamada incelenmiştir. İşveren marka 

değerlendirmesi, işveren marka yönetimi sürecinin ilk aşamasıdır. Burada amaç işletme için 

oluşturulmuş olan işveren markasının hem çalışanlar hem de dış adaylar için tanınır olmasıdır. 

Aynı zamanda işletme içerisinde gerçekleşen tüm faaliyetlerin işveren markası algısını nasıl 

etkilediğini değerlendirmektir (Çıtak, 2020, s. 20). Mevcutta devam eden işveren markası 

uygulamalarının diğer işletmelerdeki işveren markaları uygulamalarından nasıl ayrıştığını, 

hangi açılardan ileride olduğu, hangi noktalarda geri kaldığının tespit edilmesi önemlidir. Tüm 

bunların çalışanlar ve dış adaylar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi bu aşamada 

gerçekleşmektedir (Küçükturgut, 2020, s. 14).  

Marka kimliği, markayı hedef kitlelere ulaştıran bir unsur olarak görülmektedir. Marka kimliği 

işletmenin kim olduğunu, neleri nasıl yaptığını kapsayan bir unsurdur (Köse, 2016, s. 88). 

Marka yönetimine dahil olan tüm paydaşların benzer şekilde yorumlaması için sade bir marka 
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kimliği oluşturulması gerekmektedir. Marka kimliği işveren anayasasını analiz etmek için 

teorik bir arka plan görevi görmektedir. Araştırmacılar marka kimliğinin insan kimliğine ve 

marka imajını da sosyal algıya benzetmektedirler. Her insanın güçlü ve zayıf yönleri olabileceği 

gibi her markanın da güçlü ve zayıf yönleri olabilmektedir. 

Sosyobilimsel olarak yapılan işveren kimliğinin temelinde misyon, vizyon, değerler, 

yeterlilikler ve kültür yansıtılmaktadır (Tokes, 2020, s. 191). Çalışanlar her işletmede farklı bir 

kimlik ile tanışmakta ve nasıl davranmaları gerektiğini bilmektedirler. Kişilerin işe alım 

süreçlerinden ayrılma aşamasına kadar her kültürde farklı tutum sergilemeleri kaçınılmaz 

olmaktadır (Gözen, 2016, s. 16). Güçlü bir marka kimliği oluşturulduğunda işletmenin 

farklılaşması sağlanır, tercih edilebilirliğini arttırır, güven ve tutarlılık aşılar, markanın 

yayılmasını sağlar ve işletme için güçlü bir konumlandırma sağlar. 

Bir kavram olarak çalışan değer önermesi işveren markası ile yakından ilgili ve bağlantılı olarak 

görülmektedir. Çalışan değer önermesi, çalışanın verimliliği ve performansı karşısında 

yöneticinin sundukları olarak da tanımlanabilir. Bir işletmenin çalışana vaadettiği beceriler, 

yetenekler, çalışanın organizasyona katılımı gibi çalışan merkezli bir yaklaşımdır. Güçlü bir 

değer önerisi çalışan politikaları, süreçleri, çalışan gelişimi, gibi çalışanlara sunulan taahütler 

bütünüdür. İşletmenin cazip ve çekici hale gelmesi için çalışanlara verdiği değer önermesinin 

yüksek olması gerekmektedir (Alloush, 2020, s. 2-3). Öncelikle çalışanlara ve sonrasında da 

dış adaylara heyecan veren, çalışanların memnuniyet düzeyini arttıracak çalışma ortamlarının 

olması, ve rakip olarak görülen diğer işletmelerin vaadlerine göre daha farklı ve çekici faydalar 

taşımalıdır. Ücretler, yan hak uygulamaları gibi bir çok noktada sektörel eşitlik yaşanması 

muhtemel konulardan ziyade çalışanlara fayda sağlayacak duygusal faydaların üzerine 

gidilmelidir (Eren, 2019, s. 13).  

Elebette burada işletme tarafından sunulacak faydaların işletmenin kültürü, vizyonu, misyonu 

ve değerleri ile örtüşür nitelikte olması yani yerine getirilebilecek düzeyde olması önemlidir. 

Güçlü bir çalışan değer önermesine sahip olan işletmelerin dış adaylar içinde yetenekli olanları 

çekmesini de daha kolay hale getirebilecektir. Çalışan değer önermesi işletmelerdeki uçtan uca 

tüm çalışan deneyimini kapsamaktadır. Kişinin işe başlamasından işten çıkış sürecine kadar 

yaşadığı tüm deneyim çalışan değer önermesinde yerini alır. Çalışan deneyimi işletmenin 

çalışana sundukları ile çalışanın işletmeye sunduğu yetkinlikler, davranışlar ve çabalardan 

oluşmaktadır (Arslan, 2020, s. 39-40). Bir işletmenin güçlü bir çalışan değer önermesi 

geliştirmesi için işletmede kişilerin neden çalışması gerektiğine etkili cevaplar bulması ve bunu 

çalışanlardan da dinlemesi, hedeflenen kitle dikkate alınarak oluşturulması ve onların istekleri 

ile uyumlu olması ve bunu çalışan deneyiminden daha önce aday deneyim sürecindeyken 

güçlendirmesi ve hissettirmesi gerekmektedir (İnanç C. S., 2020, s. 43). 

İşletmede markanın doğru konumlandırılmasında ve bu konumlandırmada başarılı olmasında 

dört temel unsurdan bahsedilebilir. Bunlar; açıklık, tutarlılık, güvenilirlik ve rekabet 

edebilirliktir. Konumlandırma sürecinde markanın rakiplerini bilmesi ve hedef kitle belirlemesi 

önemlidir. İşveren markasında markaların doğru konumlandırılması ile ulaşılmak istenen amaç, 

çalışanlara ve dış adaylara işletme tarafından sağlanabilecek faydaların en doğru şekilde 

iletilmesidir. Marka doğru konumlandırıabildiği takdirde rakipleri ile mücadele edebilecek hale 

gelecektir (Yavuz Danacı ve Bal, 2019, s. 1228). İşveren markası yönetiminde son aşamada 

uygulama yer almaktadır. Uygulama basamağı, işveren markasının oluşum sürecinde dikkate 

alınan ve yapılması planlanan söylemlerin hayata geçtiği noktadır (Arslan, 2020, s. 41). 

İyi bir işveren markası yönetiminde çalışanlara vaadedilenlerin ne kadarının yerine getirildiği 

yani uygulandığı önem arz etmektedir (Atila Aşıcı, 2019, s. 16). Burada üst yönetimin 

uygulama ile ilgili duruşu işveren markası yönetim sürecini olumlu ya da olumsuz sonuçlara 

taşıyabilmektedir. Ayrıca sadece üst yönetim ve insan kaynakları departmanının değil, 
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pazarlama, kurumsal iletişim gibi departmanların da aktif olması gerekmektedir. Verilen 

sözlerin yerine getirilmesi ile başarılı bir işveren markası yönetim süreci tamamlanmış olacaktır 

(Türkoğlu, 2020, s. 12). 

İşveren Markasının Boyutları 

İşveren markası bir çok araştırmacı tarafından farklı boyutlarda değerlendirilmiş ve kategorize 

edilmiştir. Gözen (2016) işveren markasını sosyal, itibar, gelişim ve ekonomi olmak üzere dört 

boyutta tanımlamıştır (Dursun, 2017, s. 21). Sosyal boyut olarak bakıldığında çalışanların iyi 

ilişkiler kurabileceği manevi yönden destek alabileceği iş arkadaşlarının olması, iyi ilişkiler 

kurabileceği ve bir sorun veya mutluluğun rahatlıkla konuşulabileceği yönetici ilişkileri olması, 

mutlu ve eğlenceli bir iş ortamı olması, işletme ile bireylerin amaçlarının örtüşmesi ve aidiyet 

duygusunun oluşması sosyal olarak çalışanları olumlu yönde etkilemekte, dış adaylar için de 

işletmeyi cazip hale getirmektedir. İtibar boyutu olarak bakıldığında son dönemlerde tüm 

işletmelerin kazanmaya çalıştığı “Great Place To Work” (Çalışılacak En Güzel Yer) söylemi 

örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu söylem çalışanlar için itibar oluşturan bir durum olmakla 

birlikte, dış adaylar için de bu işletmelerin daha fazla tercih edilmesine katkı sağlamaktadır. Bu 

sayede işletmelerin güçlü rakipler karşısında daha sağlam durması kolaylaşmıştır (Gözen, 2016, 

s. 60 - 61). Gelişim boyutunda çalışanların ücret, kariyer yolu dışında önem verdikleri 

konulardan biri de kişisel ve mesleki gelişimlerinin yeterli düzeyde olmasıdır. Çalışanın hem 

mevcut işlerini daha kaliteli bir şekilde yerine getirebilmesi hem de kişisel gelişim noktasında 

kendilerini geliştirme fırsatı bulması işletmelerin fark oluşturabildiği önemli alanlardan biridir 

(Efe, 2018, s. 10). Bir işletmenin tercih edilmesinde en önemli etkenlerden biri de ücrettir. 

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşamayan çalışanlar işlerine daha iyi adapte olabilmekte ve 

performanslarını yüksek tutabilmektedirler (Dursun, 2017, s. 23). Elbette tek başına ücretin iyi 

olması güçlü bir işveren markası oluşturmak için yeterli değildir ancak çalışanlar için önemli 

bir motivasyon kaynağı olduğu da inkar edilemez bir gerçektir. 

İşten Ayrılma Niyeti 

2000’li yılların başına kadar işe alım süreçlerinde, doğru çalışanların belirlenmesinde kişinin 

ne kadar sıklıkla iş değiştirdiği çok anlamlı bir veri olarak tanımlanmaktaydı. Bireylerin bir işe 

başladığı zaman uzun yıllar orada çalışması beklenirdi. Bireylerin de tercihinin bu yönde 

olduğunu söylemek çok hatalı olmayacaktır çünkü iş değişiklikleri beraberinde bir takım 

riskleri de getirmektedir. Ancak günümüzde özel sektörün de çok gelişmesiyle iş değişikliği 

çok daha normal bir süreç haline gelmiştir. İşten ayrılma niyetinin dört aşaması vardır; 

ayrılmayı düşünmek, kalmayı veya ayrılmayı planlamak, yeni bir iş aramak ve mevcut işten 

ayrılma isteğini ifade etmek (Ismaeel, 2020, s. 33). İşten ayrılma sürecinin başlamasından önce 

çalışanlar tarafından işten ayrılma niyeti sinyalleri verilmektedir (Akdeniz, 2018, s. 55). 

İşten ayrılma niyeti ile işten ayrılma birbirinden farklı kavramlardır (Al-Ramadhani, 2020, s. 

15). İşten ayrılma niyeti bilinçli ve iyi düşünülmüş bir şekilde işten ayrılma kararı almadan 

önceki son aşama olarak tanımlanmaktadır (Sepeng, Stander, Coxen, ve Vaart, 2020, s. 3). İşten 

ayrılma niyeti isteyerek ve gönüllü olarak, planlı bir şekilde yapılırken, işten ayrılma, çatışma 

vb. nedenlerden ötürü oluşan beklenmedik davranışlardan kaynaklanır (Ismaeel, 2020, s. 33). 

Çalışanların algısını daha iyi anlamak için işten ayrılma niyetini incelemek, gerçek işten 

ayrılma oranlarını incelemek kadar önemlidir (Al-Ramadhani, 2020, s. 15). Büyük firmalar her 

zaman işten ayrılma niyetini ve işten ayrılma oranlarını ölçümleme eğiliminde olmuşlardır. 

Performansı yüksek olan yetenekli çalışanların işletmenin başarısında önemli bir yere sahip 

olması ve işten ayrılmayı düşünmemesi işletmenin verimliliğini arttıracaktır (Anafarta, 2015, 

s. 114). 
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Çalışanların işten ayrılması ile ilgili yapılan araştırmalarda öne çıkan iki kavram 

bulunmaktadır; bunlardan ilki iş tatmini ikincisi ise örgütsel bağlılıktır (Kitapçı, Kaynak, & 

Ökten, 2013, s. 52). İş tatmininin düşük olması işten ayrılma niyeti ile doğrudan bağlantılıdır. 

Yapılan araştırmalarda kamu sektörü çalışanlarının özel sektördeki meslektaşlarına göre iş 

tatminleri daha düşük ve işten ayrılma niyetleri daha yüksektir (Prihandinisari, Rahman, ve 

Hicks, 2020, s. 8). Çalıştığı yerde mutlu olan çalışanlar mevcut işlerinde daha uzun kalmakta 

ve sonuç olarak iş istikrarı daha yüksek olmaktadır (Al-Ramadhani, 2020, s. 16). Örgütsel 

bağlılık ise işten ayrılma ile birbirine zıt iki kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütsel 

bağlılığı yüksek olan çalışanların işten ayrılma niyetleri düşük olmaktadır (Sökmen & Şimşek, 

2016, s. 611). 

İşten Ayrılma Niyetini Etkileyen Faktörler 

İşten ayrılmaya etki edebilecek bir çok faktör bulunmakla beraber, bu durumu en aza 

indirmenin yolu da bu problemlerin neler olduğunu bilmekten geçmektedir. Cotton ve Tuttle 

(1986)’ya göre işten ayrılma niyetini etkileyen faktörler üç ana başlık altında toplanmaktadır. 

Bunlar; bireysel faktörler, örgütsel faktörler ve çevresel faktörlerdir (Çolak, 2018, s. 68).  

Bireysel faktörler, yaş, kıdem, cinsiyet, eğitim, medeni durum, yetenek, zeka, beklentiler, 

çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi etmenlerden oluşmaktadır. Yapılan 

araştırmalarda cinsiyet açısından bakıldığında kadın çalışanlara oranla erkek çalışanların işten 

ayrılma niyetinin daha az olduğu görülmektedir (Jafarova, 2018, s. 65). Yaş olarak bakıldığında 

yapılan araştırmalara göre genç çalışanların işten ayrılma eğiiminin daha fazla olduğu 

görülmektedir. Yaş ilerledikçe işten ayrılma eğilim azalmakta ve bu oran en düşük olarak 

emeklilik yıllarında görülmektedir. (Akdeniz, 2018, s. 59).  Medeni durum olarak bakıldığında 

evli çalışanların işten ayrılma niyetinin, bekar çalışanlara göre daha az olduğu görülmektedir. 

İşten ayrılma kararı alırken çalışanların ailesine karşı duyduğu sorumluluk ve bakmakla 

yükümlü olduğu kişilerin olması bu oranların oluşmasında etkili rol oynamaktadırlar (Cereyan, 

2018, s. 10). 

Ayrıca kişilik özellikleri açısından bakıldığında sorumluluk duygusu yüksek olan çalışanların 

işten ayrılma niyeti daha az olurken, yapısal olarak sorumluluk duygusu yüksek olmayan daha 

sinirli gergin bir yapıya sahip kişilerde işten ayrılma niyeti daha fazla görülmektedir (Özçelik 

Bozkurt, 2018, s. 53).  Eğitim seviyesi olarak bakıldığında ise yapılan araştırmalar eğitim 

seviyesinin artmasının kişinin işten ayrılma niyetini de arttırmaktadır. Özellikle işinde yetkin 

olan eğitimli kişilerin daha iyi şartlar ile gelen teklifleri değerlndirmesi ve iş değişikliği yapması 

sık rastlanılan bir durum olmaktadır (Cereyan, 2018, s. 11).   

İşten ayrılma niyetini ortaya çıkaran temel faktörlerden bir diğeri örgütsel faktörlerdir. Örgütsel 

faktörler, iş performansı, rol belirsizliği, işi tekrarlama, ücretten duyulan memnuniyet, iş 

arkadaşlarından duyulan memnuniyet, terfi ve gelişim imkanlarından duyulan memnuniyet, 

yapılan işten duyulan memnuniyet, örgütsel bağlılık gibi etmenlerden oluşmaktadır. Örgütsel 

faktörler nedeniyle bir işletmeden ayrılan kişi sayısına göre gerekli önlemlerin alınması 

mümkün olabilmektedir. Yönetimsel kadroların işletmenin yapısı ile ilgili alabileceği doğru 

kararlar sayesinde işten ayrılma eğiliminin azaltılabilmesi mümkün olabilmektedir (Akdeniz, 

2018, s. 62). 

İşten ayrılma niyetini ortaya çıkaran temel faktörlerden diğeri ise çevresel faktörlerdir. Çevresel 

faktörler, istihdam algısı, işsizlik oranı, işgücüne katılım oranı, sendikaların varlığı gibi 

etmenlerden oluşmaktadır. Bireysel ve orgütsel faktörler kişinin işten ayrılma niyetinde birebir 

etkili iken çevresel faktörler kişilerin işten ayrılma niyetini istemsiz olarak tetiklemektedir 

(Certel, 2018, 68). Genel olarak işletme veya kişilerden kaynaklamayan, daha çok işletmenin 

içinde bulunduğu sektördeki siyasi, ekonomik dalgalanmalar, çevresel faktörleri 

tetikleyebilmektedir. Etki alanı dışında kalan bu alanları iyi analiz ederek işletmenin kararlarını 
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doğru bir şekilde alması ve gelişmeleri takip etmesi, işletme içinde çalışan kişiler tarafından 

olumlu olarak algılanmaktadır. Genel atmosferde olumlu bir havanın oluşması, çalışanlar için 

işten ayrılma niyetini harekete geçirmek için elverişli ortamlar da hazırlayabilmektedir. 

Ekonomik olarak şartların iyi olması iş devrinde kişilerin iş bulma olasılığını da 

kolaylaştırabilmektedir. Ancak alternatif bir iş bulma ihtimali düşük olunan ortamlarda işten 

ayrılma niyeti de düşük olacaktır (Akdeniz, 2018, s. 64).    

İşten Ayrılma Niyetinin Sonuçları 

İşten ayrılma niyeti, çalışanlar için olumsuz duyguların oluşmasına ve dolayısıyla bir dizi 

olumsuz sonucun doğmasına neden olabilmektedir. Çalışan, daha iyi şartlara geçiş yapmak için 

ayrılma niyetinde olsa da, bu kararı verinceye kadar yaşayacağı performans ve motivasyon 

kaybı hem işletmeyi hem çalışanı etkileyebilmektedir. İşten ayrılmanın hem işten ayrılma niyeti 

olan çalışan için hem de çalışma arkadaşları için etkileri bulunuken aynı zamanda işletme için 

ve işletmenin yöneticileri için de etkileri olmaktadır. 

İşten ayrılan kişinin yerine yeni alınacak kişi için oluşan seçim, işe alım, eğitim ve gelişim 

maliyetleri, yaşanacak işgücü kesintisi, diğer çalışanların yaşayacağı demoralizasyon gibi bir 

çok olumsuz yönü bulunmakla birlikte bu durum her zaman olumsuz olarak 

değerlendirilmemekte, zaman olumlu sonuçlar da doğurabilmektedir. İşe yeni başlayan 

çalışanların yeni işine duyduğu heyecan yüksek motivasyon ile çalışmalarını 

sağlayabilmektedir. Bunun yanında işten ayrılma sürecinde her zaman yüksek performanslı 

kişilerin ayrılmazı söz konusu olmayabilmektedir. Zaman zaman yoğun çatışma yaşanmasına 

sebep olan kişiler de işten ayrılma kararı alabilmektedir. Bu durumda ortamda oluşan olumsuz 

hava doğal olarak ortadan kalkmakta ve işten ayrılan kişinin gitmesi, olumlu sonuçlara neden 

olabilemektedir. 

İşten ayrılma niyetine sahip olan çalışanlar bunu sesli olarak konuşuyorlarsa, bu diğer 

çalışanları da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.İşten ayrılma niyetinde olan kişilerin 

söylemleri ve odak noktaları genellikle işletmenin olumsuz yönlerine yönelik olmaktadır. Bu 

da diğer çalışanların da odağını pozitiften çok negatife kaydırmasına sebep olmaktadır. Böyle 

bir durumda işten ayrılma niyetinde olan kişinin bunu faaliyete dönüştürmesi, negatif 

atmosferin dağılması için en etkili yöntem haline gelebilmektedir. Ayrıca işten ayrılan kişilerin 

yerlerinin boşalmaıs ile terfi ya da farklı kariyer yolları için imkan oluşmaktadır.  

İşten Ayrılma Niyetinin Önlenmesi 

İşten ayrılma faaliyetinden önce gerçekleşen işten ayrılma niyetini iyi gözlemleyen işletmeler, 

bu durumun olumsuzluklarını yaşamadan erken önlem alabilmekte ve sektörlerde farkını ortaya 

koyabilmektedirler. İşten ayrılmanın önlenmesi hem maaliyet, hem de mevcut çalışanların 

moral ve motivasyonları için önemli bir durum olmaktadır (Kaygın ve Kosa Gözde, 2019, s. 

121). İşletmelerde işten ayrılma niyetinin ölçümlenmesinde ve engellenmesinde en önemli 

görev insan kaynakları ve üst yönetime düşmektedir. 

İnsan kaynakları için doğru işe doğru elemannın yerleştirilmesi ne kadar önemliylse doğru ve 

nitelikli çalışanın kalıcı olması da o kadar önemlidir. Çalışanları dinleyen, onların ihtiyaçlarına 

karşılık veren uygulamalar geliştiren, çalışanların eğitimlerini ve gelişimlerini önemseyen 

işletmeler, işten ayrılma niyetinin oluşmasını da minimun düzeyde tutabilmektedirler. Ayrıca 

gelişen dünyada iş imkanlarının artması ve işveren markası uygulamalarının çekici hale 

gelmesiyle işten ayrılma niyetinde de artış yaşandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar 

yöneticilerin açık bir iletişim dili benimsemesinin işten ayrılma niyetinde olumlu bir etkisini 

olduğunu göstermiştir (Özyurt Kaptanoğlu, 2020,s 167). 
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METADOLOJİ 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada “işveren markası” ile ilgili yapılan çalışmaların, katılım bankacılığında çalışan 

kişilerde işten ayrılma niyetinde azalmaya etki edip etmediğine yönelik tespitlerin 

yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırmada bağımsız değişken olarak İşveren Markası Algısı, cinsiyet, yaş, medeni durum, 

eğitim düzeyi, departman, gelir düzeyi faktörlerinin bağımlı değişken olarak saptanan İşten 

Ayrılma Niyeti algısı üzerindeki etkisi sorgulanmıştır. Araştırma kapsamında bir temel hipotez 

belirlenmiştir. İlgili hipotez katılım bankacılığı çalışanlarının kurumlarında uygulanan işveren 

markası uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkilerinin ilişkileri ile ilgilidir. Hipotezlerin 

test edilme sürecinde Tek Yönlü Anova, Bağımsız Örneklem T-Testi ve Basit Doğrusal 

Regresyon Testi Kullanılmıştır.  

 

 

 
 

 

 

 
 

       

  
 

       

          

          

          

Araştırmanın Modeli  

Verilerin Toplanması 

Araştırmada anket uygulanacak hedef kitle katılım bankacılığı alanında çalışan beyaz yakalılar 

olmuştur. Toplamda 256 kişiye ilgili anketler uygulanmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan 

anketler Türkiye’de faaliyet gösteren 5 katılım bankasında görev alan kişilere uygulanmıştır. 

Kurumlara ve kişilere ulaşım çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş olup sonuçlar çevrimiçi olarak 

sisteme yansımıştır. Araştırmada anket yöntemi uygulanmış ve iki ölçek demografik 

değişkenlerden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan işveren markası ölçeği Amber ve 

Barrow (1996), Knox ve Freeman (2006) ve Backhaus ve Tikoo (2004) çalışmalarında 

kullanılmıştır. Anket toplam 23 ifadeden oluşmaktadır. Ölçeklerin değerlendirilmesi 5’li likert 

biçiminde olmakla birlikte, katılımcılardan ifadelere ne derece katılıp katılmadıklarına yönelik 

1 (hiç katılmıyorum) ile 5 (tamamen katılıyorum) arasında değişen bir puanlama yapmaları 

istenmiştir. Ankette işten ayrılma niyeti ölçeği ile bütünlük oluşturması adına “Az 

katılmıyorum” ifadesi “Katılmıyorum” olarak değiştirilmiştir. İşten ayrılma niyeti ölçeği ise 

Aslantaş’ın (2016) doktora çalışmasında kullanmış olduğu İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği, daha 

öncesinde Büyükbeşe (2012) tarafından 5 madde şeklinde kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 

Reychav ve Weisberg’den (2009) geliştirilmiştir. Aslantaş’ın çalışmasında 5 maddeden 

oluşmakta olan ölçek sorularının, uzmanların görüşleri alınarak 8 maddelik bir ölçek 

oluşturulduğu belirtilmiştir. Çalışmada, 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= 

Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum şeklinde oluşturulmuş olan 5’li likert 

tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçeğe ait güvenilirlik katsayısı ise 0,895 olarak hesaplanmıştır.  

İşveren 

Markası 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

Cinsiyet Yaş Medeni 

Durum 
Gelir 

Düzeyi 
Eğitim 

Düzeyi 
Departman 
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Verilerin Analizi 

Araştırma amaçları doğrultusunda oluşturulmuş anket formu ile toplanan veriler, betimsel ve 

istatistiksel analizlere tabi tutularak incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu amaçla öncelikle elde 

edilen verilerin dağılımları frekans, yüzde ve ortalamalar yardımı ile betimsel analizlere tabi 

tutulmuş, sonrasında ise uygun istatistiksel test yöntemleri ile araştırma hipotezlerinin 

sınamaları gerçekleştirilmiştir. 

Hipotez 

Araştırma bir temel hipotez ve altı alt hipotezden oluşmuştur. Temel hipotez katılım bankacılığı 

çalışanlarının işveren markası algısı işten ayrılma niyetine etkilerini değerlendirirken, alt 

hipotezler bağımlı değişken olan işten ayrılma niyetinin demografik etkilerini 

değerlendirmiştir. 

H0: Katılım bankacılığı çalışanlarının işveren markası algısı işten ayrılma niyetini 

etkilememektedir. 

H1: Katılım bankacılığı çalışanlarının işveren markası algısı işten ayrılma niyetini 

etkilemektedir. 

H1-1: Katılım bankacılığı çalışanlarının cinsiyetlerine göre işten ayrılma niyeti puan 

ortalamaları arasında fark vardır. 

H1-2: Katılım bankacılığı çalışanlarının yaşlarına göre işten ayrılma niyeti puan ortalamaları 

arasında fark vardır. 

H1-3: Katılım bankacılığı çalışanlarının medeni durumlarına göre işten ayrılma niyeti puan 

ortalamaları arasında fark vardır. 

H1-4: Katılım bankacılığı çalışanlarının eğitim düzeylerine göre işten ayrılma niyeti puan 

ortalamaları arasında fark vardır. 

H1-5: Katılım bankacılığı çalışanlarının aylık gelirlerine göre işten ayrılma niyeti puan 

ortalamaları arasında fark vardır. 

H1-6: Katılım bankacılığı çalışanlarının görev aldıkları departmana göre işten ayrılma niyeti 

puan ortalamaları arasında fark vardır. 

 

ANALİZ VE BULGULAR 

Betimsel Analizler 

Bu bölümde araştırma örnekleminin araştırmanın demografik değişkenlerine verdikleri 

cevapların dağılımları ile araştırma ölçeklerinden aldıkları ortalama skorlar sunulmuştur. 

Aşağıda yer alan Tablo 1’de araştırma örnekleminin demografik değişkenlerinin dağılımlarına 

dair bulgular sunulmuştur. Elde edilen bulgular yaş değişkeni açısından incelendiğinde 108 

(%42) katılımcı 20-30 yaş arasında, 124 (%49) 31-40 yaş aralığında, 19 (%8) katılımcı 41-50 

yaş aralığında ve son olarak da 2 (%1) katılımcı 51 yaş ve üzerinde olarak tespit edilmiştir. 

Örneklemin Cinsiyet dağılımı ise şu şekilde tespit edilmiştir; katılımcıların %73’üne denk gelen 

186’sı erkek, %27’sine denk gelen 69’u ise kadın olarak tespit edilmiştir. Medeni Durum 

değişkeninin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir; katılımcıların %33’üne denk gelen 86’sı 

bekâr, %67’sine den gelen 168’i ise evli olarak tespit edilmiştir. 

Katılımcıların Eğitim Durumu dağılımına dair bulgular şu şekilde gerçekleşmiştir; 11 (%4) 

katılımcı lise-ön lisans mezunu, 174 (%68) katılımcı lisans mezunu ve son olarak da 70 (%28) 

katılımcı ise lisansüstü mezunu olmuştur. Aylık Gelir değişkeninin dağılımı ise şu şekilde 
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gerçekleşmiştir; 7 (%3) katılımcı 2000 TL ve altında bir aylık gelire sahip olmaktadır. 15 (%6) 

katılımcı 2001-3500 TL arasında, 65 (%25) katılımcı 3501-5000 TL arasında, 49 (%19) 

katılımcı 5001-6500 TL arasında ve son olarak da 117 (%47) katılımcı ise 6500 TL ve üzerinde 

bir aylık gelire sahip olmaktadır. 

Çalışılan departman değişkeninin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir; 51 (%20) katılımcı 

pazarlama biriminde, 18 (%7) katılımcı finans biriminde, 17 (%7) katılımcı krediler biriminde, 

62 (%24) katılımcı operasyon biriminde, 12 (%5) katılımcı destek hizmetleri biriminde, 21 

(%8) katılımcı insan kaynakları biriminde, 37 (%15) katılımcı bilgi teknolojileri biriminde ve 

son olarak da 35 (%14) katılımcı diğer birimlerde çalışmaktadır. 

İş Tecrübesi değişkeninin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşmiştir; 105 (%41) katılımcı 1-5 yıl 

arası iş tecrübesine, 68 (%27) katılımcı 6-10 yıl arası, 49 (%19) katılımcı, 11-15 yıl arası, 24 

(%10) katılımcı 16-20 yıl arası, ve son olarak da 6 (%3) katılımcı 21 yıl ve üzerinde bir iş 

tecrübesine sahiptir. 

 

Tablo 1. Örneklemin Demografik Değişkenlerinin Dağılımı 

    Frekans Yüzde 

Yaş 20-30 108 42 

 31-40 124 49 

 41-50 19 8 

  51 ve üzeri 2 1 

Cinsiyet Erkek 186 73 

  Kadın 69 27 

Medeni Durum Bekar 86 33 

  Evli 168 67 

Eğitim Düzeyi Lise-Önlisans 11 4 

 Lisans 174 68 

  Lisansüstü 70 28 

Aylık Gelir 2000 TL'den az 7 3 

 2000-3500 TL 15 6 

 3501-5000 TL 65 25 

 5001-6500 TL 49 19 

  6500 TL ve üzeri 117 47 

Çalışılan Departman Pazarlama 51 20 

 Finans 18 7 

 Krediler 17 7 

 Operasyon 62 24 

 Destek Hizmetleri 12 5 

 İnsan Kaynakları 21 8 

 Bilgi Teknolojileri 37 15 

  Diğer 35 14 

İş Tecrübesi 1-5 Yıl 105 41 

 6-10 Yıl 68 27 

 11-15 Yıl 49 19 

 16-20 Yıl 24 10 

  21 Yıl ve üzeri 6 3 

Toplam   255 100 
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Aşağıda yer alan Tablo 2’de ise araştırma örnekleminin araştırma ölçeklerinden aldıkları 

toplam puanların ortalama değerlerine yer verilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde 

örneklemin ortalama İşveren Marka Algısı skoru 86,8±17,6 ile ortalama üzerinde yüksek ve iyi 

bir algı olarak tespit edilmiştir. İşten Ayrılma Niyeti ise 17,1±6,3 ile ortalama düzeyde 

gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 2. Araştırma Ölçeklerinin Ortalama Skorları 

  Ortalama Ss Min Maks 

İşveren Marka Algısı 86,8 17,6 23 115 

İşten Ayrılma Niyeti 17,1 6,3 8 36 

 

Güvenilirlik Analizleri 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma ölçeklerinin istatistiksel güvenilirliklerinin ölçülmesi 

amacıyla gerçekleştirilen Cronbach’s Alpha testinin sonuçları yer almaktadır. Bu analiz 

çerçevesinde araştırma ölçeği bütün maddeleri ile birlikte teste tabi tutulmakta testten alınan 

0,7 ve üzeri puanlar yeterli güvenilirliğe denk gelmekte, artan ve 1’e yaklaşan güvenilirlik 

skorları ise yüksek güvenilirliğe işaret etmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 3’te araştırma ölçeklerinin bütün maddeleri gözetilerek gerçekleştirilen 

Cronbach’s Alpha testinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde İşveren 

Marka Algısı Ölçeği 0,968, İşten Ayrılma Niyeti Algısı ölçeği ise 0,913 gibi oldukça yüksek 

ve mükemmele yakın bir anlama işaret eden güvenilirlik skoruna sahip olmakta olup bu hali ile 

araştırma ölçeklerinin hipotez testlerinde kullanılmasında istatistiksel olarak bir engel 

bulunmamaktadır. 

 

Tablo 3. Araştırma Ölçeklerinin Cronbach's Alpha Skoru 

  Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

İşveren Marka Algısı 0,968 23 

İşten Ayrılma Niyeti 0,913 8 

 

Normallik Analizi 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın hipotez testlerinde kullanılacak testlerin parametrik mi 

veya parametrik olmayan testler mi olacağının kararlaştırılması amacıyla araştırma verilerinin 

dağılım incelemelerine yer verilmiştir. 

Araştırma ölçeklerinin normallik dağılımları basıklık ve çarpıklık yöntemleri ile 

gerçekleştirilmiş ve genel literatür gözetildiğinde -2 ile +2 arasında yer alan değerler verilerin 

normal dağıldığına ve hipotez testlerinde parametrik testlerin kullanılması gerektiğine işaret 

ederken bu değerlerin dışındaki değerler normal olmayan değerlere ve parametrik olmayan 

testlere işaret etmektedir. 

Aşağıda yer alan Tablo 4’te araştırma ölçeklerinin çarpıklık ve basıklık değerleri yer almaktadır 

ve elde edilen değerler incelendiğinde iki ölçek içinde elde edilen çarpıklık ve basıklık değerleri 

-2 ile +2 arasında elde edilmiş ve bu değerler araştırma verilerinin normal dağıldığını ve hipotez 

testlerinde parametrik testlerin kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. 
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Tablo 4. Araştırma Ölçeklerinin Normallik Dağılımları 

  Çarpıklık Basıklık 

İşveren Marka Algısı -1,005 1,857 

İşten Ayrılma Niyeti 0,738 0,183 

 

Hipotez Testleri 

Bu bölümde araştırma amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezlerin uygun test yöntemleri 

olarak belirlenen parametrik testler ile gerçekleştirilen analizlerine yer verilmiştir. Araştırmanın 

hipotez testlerinde Tek Yönlü Anova, Bağımsız Örneklem T-Testi ve Basit Doğrusal 

Regresyon Testi Kullanılmıştır. 

Aşağıda yer alan Tablo 5’te İşveren Marka Algısının, İşten Ayrılma Niyeti üzerindeki 

etkilerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen Basit Doğrusal Regresyon Analizinin sonuçları yer 

almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde İşveren Marka Algısının İşten Ayrılma Niyeti 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki gücünün olduğu tespit edilmiş (t = -9,361; sig<0,05) 

ve bu etki incelendiğinde ters orantılı bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre işveren 

marka algısı arttıkça işten ayrılma niyeti azalmakta veya tam tersi şekilde işveren marka algısı 

azaldıkça işten ayrılma niyeti artmaktadır. 

 

Tablo 5. İşveren Marka Algısı ve İşten Ayrılma Niyeti Regresyon Analizi 

  

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize 

Edilmiş Katsayılar     

  B std hata Beta t Sig. 

İşveren 

Marka 

Algısı 

-0,190 0,020 -0,510 -9,361 0,000 

Bağımlı Değişken: İşten Ayrılma Niyeti; R2 =%51 

  

Aşağıda yer alan Tablo 6’da Yaş değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki istatistiksel 

anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Anova analizinin 

sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmanın Yaş değişkeni ile 

İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama farklılığı tespit 

edilememiştir (Sig>0,05). 

Tablo 6. Yaş ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  Yaş Ort Ss F Sig 

İşten 20-30 16,68 6,51 1,276 0,283 

Ayrılma 31-40 17,85 6,31     

Niyeti 41-50 15,28 4,52     

  51 ve üzeri 19,00 11,31     

 

Aşağıda yer alan Tablo 7’de Cinsiyet değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki istatistiksel 

anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Bağımsız Örneklem T-

Testinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmanın Cinsiyet 
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değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama farklılığı 

tespit edilememiştir (Sig>0,05). 

 

Tablo 7. Cinsiyet ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  Cinsiyet Ort Ss t Sig 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

Erkek 17,44 6,65 1,313 0,191 

Kadın 16,29 5,28     

 

Aşağıda yer alan Tablo 8’de Medeni Durum değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki 

istatistiksel anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Bağımsız 

Örneklem T-Testinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde 

araştırmanın Medeni Durum değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ortalama farklılığı tespit edilememiştir (Sig>0,05). 

 

Tablo 8. Medeni Durum ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  

Medeni 

Durum Ort Ss t Sig 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

Bekar 16,44 6,49 -1,304 0,194 

Erkek 17,52 6,21     

 

Aşağıda yer alan Tablo 9’da ise araştırmanın Eğitim Düzeyi değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti 

arasındaki istatistiksel anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Tek 

Yönlü Anova analizinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde 

örneklemin eğitim düzeyi ile işten ayrılma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ortalama farklılığı bulunmaktadır (sig<0,05). Bu farklılık incelendiğinde Lisansüstü mezunu 

katılımcılar (18,30±5,18) en yüksek işten ayrılma niyetine sahipken Lise-Önlisans mezunu 

katılımcılar (13,45±3,98) en düşük işten ayrılma niyetine sahiptirler. 

 

Tablo 9. Eğitim Düzeyi ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  Eğitim Düzeyi Ort Ss F Sig 

İşten  Lise-Önlisans 13,45 3,98 3,215 0,042 

Ayrılma Lisans 16,92 6,75   

Niyeti Lisansüstü 18,30 5,18     

 

Aşağıda yer alan Tablo 10’da Aylık Gelir değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki 

istatistiksel anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü 

Anova analizinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmanın 

Aylık Gelir değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ortalama farklılığı tespit edilememiştir (Sig>0,05). 
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Tablo 10. Aylık Gelir ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  Aylık Gelir Ort Ss F Sig 

İşten Ayrılma 

Niyeti 

2000 TL'den az 14,43 3,21 1,668 0,158 

2000-3500 TL 17,93 7,06   

3501-5000 TL 15,77 5,51   

5001-6500 TL 18,29 6,76   

6500 TL ve üzeri 17,51 6,50     

 

Aşağıda yer alan Tablo 11’de Çalışılan Departman değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki 

istatistiksel anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Anova 

analizinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmanın Çalışılan 

Departman değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama 

farklılığı tespit edilememiştir (Sig>0,05). 

 

Tablo 11. Çalışılan Departman ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  Çalışılan Departman Ort Ss F Sig 

İşten  Pazarlama 17,35 7,52 1,569 0,145 

Ayrılma Finans 19,44 7,12   

Niyeti Krediler 19,71 5,65   

 Operasyon 17,03 6,23   

 Destek Hizmetleri 16,73 5,42   

 İnsan Kaynakları 15,29 3,72   

 Bilgi Teknolojileri 17,77 6,39   

  Diğer 15,17 5,53     

 

Aşağıda yer alan Tablo 12’de Mesleki Kıdem değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasındaki 

istatistiksel anlamlı ortalama farklılıklarının tespiti amacıyla gerçekleştirilen Tek Yönlü Anova 

analizinin sonuçları yer almaktadır. Elde edilen bulgular incelendiğinde araştırmanın Mesleki 

Kıdem değişkeni ile İşten Ayrılma Niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama 

farklılığı tespit edilememiştir (Sig>0,05). 

 

Tablo 12. Mesleki Kıdem ve İşten Ayrılma Niyeti Ortalama Farklılıkları 

  Mesleki Kıdem Ort Ss F Sig 

İşten 1-5 Yıl 17,07 6,95 0,856 0,491 

Ayrılma  6-10 Yıl 17,45 4,99   

Niyeti 11-15 Yıl 17,78 7,06   

 16-20 Yıl 15,00 4,49   

  21 Yıl ve üzeri 17,40 8,38     

 

ÖNERİLER 

Katılım bankacılığı sektöründe çalışanların kurumlarındaki işveren markası uygulmalarının 

işten ayrılma niyetlerine olan etkisinin ölçümlenmesinin hedeflendiği araştırmada, çalışanların 
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vermiş olduğu demografik bilgilerden eğitim durumunun etki ettiği, diğer demografik 

değişkenlerin ise bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Kurumlarda uygulanan işveren markası uygulamalarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi 

ve demografik değişkenlerin buradaki belirleyici gücünün tespit edilmesi için Türkiye’de 

faaliyet gösteren ve genel merkez ve şublerde yer alan beyaz yakalı katılım bankacılığı 

çalışanları araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Farklı unvan yapısında görev alan 

çalışanların araştırmaya katılması önem arz etmekte olup müdürlük pozisyonu ve altı tüm 

kademelerde yer alan çalışanlara uygulanan anketin büyük bir çoğunluğunu yönetici altı 

pozisyonlarda çalışanlar oluşturmuştur.  

Örneklem grubunun anket sorularına verdiği cevaplar dikkate alındığında ortalama işveren 

marka algısı skorunun ortalama üzerinde yüksek ve iyi bir algı olduğu tespit edilmiş, işten 

ayrılma niyeti ise ortalama bir düzeyde gerçekleşmiştir.  

İşveren markası uygulamaları ile işten ayrılma niyeti arasındaki istatistiksel nedensellik 

ilişkisinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal Regresyon analizinin sonuçlarına 

bakıldığında araştırmanın temel hipotezlerinden biri olan işveren markası uygulamalarının işten 

ayrılma niyetine etkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir etki gücünün olduğu tespit 

edilmiştir. Bu etki incelendiğinde ters orantılı bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Buna 

göre işveren marka algısı arttıkça işten ayrılma niyeti azalmakta veya tam tersi şekilde işveren 

marka algısı azaldıkça işten ayrılma niyeti artmaktadır. 

Araştırma kapsamında demografik değişkenlerin, çalışanların işten ayrılma niyetine etkisinin 

olup olmadığına yönelik altı alt hipotez kurulmuştur. Kurulan ilk hipotez yaş değişkeninin etkisi 

ölçümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların yaşı işten ayrılma niyeti arasında 

anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. İkinci hipotezde cinsiyet değişkeninin etkisi 

ölçümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların cinsiyeti ile işten ayrılma niyeti 

arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Üçüncü hipotezde medeni durum 

değişkeninin etkisi ölçümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların medeni durumu 

ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Dördüncü hipotezde 

eğitim durumu değişkeninin etkisi ölçümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların 

eğitim durumu ile işten ayrılma niyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ortalama farklılığı 

bulunudğu tespit edilmiştir. Bu farklılık incelendiğinde Lisansüstü mezunu katılımcıların en 

yüksek işten ayrılma niyetine sahip olduğu belirlenirken Lise-Ön lisans mezunu katılımcıların 

en düşük işten ayrılma niyetine sahip oldukları tespit edilmiştir. Beşinci hipotezde aylık gelir 

değişkeninin etkisi ölçümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların aylık geliri ile 

işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Son hipotezde ise görev 

alınan departman değişkeninin etkisi ölçümlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların 

görev aldığı departman ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir fark olmadığı 

gözlemlenmiştir.  

Bu çalışma sonucunda ulaşılan bilgiler ve bulgular genelleme yapmak için yeterli olmasa da 

söz konusu alan için kavramsal yapıların zenginleşmesine katkı sağlayacağını ileri sürmek 

mümkündür. 

Yapılan literatür araştırmalarında işveren markası algısının işten ayrılma niyetine etkileri ile 

ilgili farklı sektörlerde bir çok araştırma bulunmaktadır. Genel olarak sonuçların birbiri ile 

tutarlı olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara göre iyi bir işveren markasına sahip 

kurumlarda çalışan kişilerin, işten ayrılma ile ilgili düşüncelere daha az sahip olduğu 

görülmektedir. Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar, çalışanlar 

tarafından anlamlı bulunmaktadır. İşten ayrılma niyetinde literür çalışması sırasında 

gözlemlenen ücret, yan hak uygulamaları, kariyer süreçleri, görev tanımındaki tutarlılıklar gibi 

durumların etkisinin daha fazla olduğu gözlemlense de iyi bir işveren markasına sahip 
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kurumlarda çalışanların algısal olarak iyi bir kurumda çalıştıklarını düşündükleri belirlenmiştir. 

Dış adaylar nezdinde de benzer bir durumun oluştuğu, iyi bir işveren markasına sahip 

kurumların daha çok dikkat çektiği ve çalışılmak istenilen kurumlar olduğu söylenebilmektedir.  

Günümüzde yetenekli çalışanların kurumlara çekilmesi önmli bir hal almıştır. Kurumsal 

bağlılığın artması için kurumların insan kaynakları uygulamalarında işveren markası 

çalışmalarına daha fazla eğilmesi gerektiği söylenebilir. Mevcut çalışanlara yapılan yatırım, 

hem içerideki kaliteli çalışanların kalıcılığını arttırmakta hem de doğru işgücünün istihdam 

edilmesini sağlayarak kurumlar için uzun vadede kar oluşturacak bir süreç haline gelmektedir.  
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ÖZET 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden 

ayırmaya yarayan işaretlere verilen addır. Markanın marka sahibine sağladığı korumalar, 

markanın tescili ile kazanılır. Tescil ile kazanılan marka hakkı ve bunun hak sahibine sağladığı 

yararlar, kötüniyetli üçüncü kişiler tarafından markanın kötüniyetli şekilde tescili ile bertaraf 

edilmeye çalışılabilmektedir. Marka sahibinin markasını tescil ederken, markanın kullanılış 

amacı ve fonksiyonlarına aykırı şekilde, iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara 

şantaj yapma veya engelleme amacı gütmesi gibi hallerde, kötüniyetli marka tescilinden söz 

edilmektedir.  

Mevzuatta, marka hukuku anlamında kötüniyet kavramı net bir şekilde tanımlanmamış 

olduğundan dolayı, kavram doktrin ve uygulamada farklı şekillerde ifade edilmeye çalışılmıştır. 

Her halükarda kötüniyet kavramı, TMK başlangıç hükümlerinde yer alan dürüstlük kuralı ve 

hakkın kötüye kullanılması yasağı çerçevesinde ele alınmalıdır. Çalışmamızda, bir tescil engeli 

ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiş olan kötüniyetli tescil, doktrin ve yargı kararları 

çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda kötüniyetin somut olay bakımından var 

olup olmadığının tespit edilmesine yarayan çeşitli kriterler üzerinde durulmuştır. Bu kriterler 

arasında, kullanma niyeti olmamasına karşın rakiplerinin kullanımını engelleme kasdıyla marka 

tescil ettirmek, tescil edilen marka kapsamını ticari hayatın olağan olarak gerektirdiği kapsama 

nazaran çok daha geniş tutarak tescil başvurusunda bulunmak, izin veya onay almaksızın bir 

kimsenin imaj veya isminin marka olarak tescil ettirilmesi, iltibas yaratmak suretiyle bir 

markanın engellenmeye çalışılması sayılmaktadır.  

Kötüniyetli tescilin yaptırımı, marka tescil başvurusu aşamasında nisbi ret sebebi olması yahut 

hükümsüzlük davası yoluyla markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi olurken, 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde iş bu kararın sonuçları geçmişe etkili olacağından, 

gerçekte var olmayan, kötüniyetli olarak tescil ettirilen bir hak iddiası ile neden olunan 

zararların tazmini şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Marka, Kötüniyetli Tescil, Hükümsüzlük Davası.  

 

ABSTRACT 

A trademark is an advertisement given to a product or service, to signs that benefit from its 

services for use goods. The protections provided by the trademark to the trademark owner are 

gained with the registration of the trademark. The trademark right gained by registration and 

the benefits it provides to the right owner can be tried to be eliminated by malicious third parties 

by registering the trademark in bad faith. In cases where the trademark owner tries to suppress 

third parties, blackmail or prevent in good faith, contrary to the purpose and functions of the 

trademark, a malicious trademark registration is mentioned. 
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Since the concept of bad faith in the meaning of trademark law is not clearly defined in the 

legislation, the concept has been tried to be expressed in different ways in doctrine and practice. 

In any case, the concept of bad faith should be handled within the framework of the honesty 

rule and the prohibition of abuse of right in the initial provisions of the TMK. In our study, 

malicious registration, which is regulated as a registration obstacle and invalidity reason, is tried 

to be explained within the framework of doctrine and judicial decisions. In this context, various 

criteria have been focused on to determine whether bad faith exists in terms of concrete events. 

Among these criteria, registration of a trademark with the intention of preventing the use of its 

competitors (although there is no intention to use it), to apply for registration by keeping the 

scope of the registered trademark much wider than the scope normally required by commercial 

life, registering a person's image or name as a trademark without obtaining permission or 

approval, trying to prevent a brand by creating confusion is counted. 

The sanction of malicious registration is the reason for refusal at the stage of trademark 

registration application or the decision to invalidate the trademark through an invalidation 

lawsuit. 

If it is decided to be null and void at the end of the lawsuit, the consequences of this decision 

have a retroactive effect. This requires compensation for the damages caused by the registration 

made in bad faith based on a right or interest that does not actually exist. 

Keywords: Trademark, Malicious Registration, Invalidation Case. 
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AB  : Avrupa Birliği 

bkz.  : Bakınız 
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Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden 

ayırmaya yarayan işaretlere verilen addır. Markanın marka sahibine sağladığı korumalar, 

markanın tescili ile kazanılır.  

Markanın kötüniyetli tescili, 556 sayılı Mülga KHK’da bir ret sebebi olarak düzenlenmemiş, 

ancak KHK m. 42’de süreye bağlı olmaksızın iptal davası açılabilecek nedenler arasında 

gösterilmişti. Uygulamada ve doktrindeki yaygın görüşe paralel olarak markanın kötüniyetli 

tescili 6769 sayılı SMK’da hükümsüzlük ve nisbi ret sebepleri arasında açıkça düzenlenerek, 

kanuni boşluk ve çelişki giderilmiştir.  

Çalışmamızda, marka tescil başvurusu aşamasında bir ret sebebi olarak ve tescil edilmiş 

markaların hükümsüzlüğünün talep edilebileceği nedenler arasında gösterilen markanın 

kötüniyetli tescili, doktrin ve yargı kararları çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

MARKA KAVRAMI  

1. Markanın Tanımı 

Mülga düzenleme olan 21.12.1988 tarihli ve 89/104/EEC sayılı Avrupa Birliği Topluluk Marka 

Direktifi’nin 2. maddesinde marka, bir ticari işletmenin ürün veya hizmetlerini farklı bir 

teşebbüsün ürün veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması şartıyla, kişi adları dahil olmak 

üzere özellikle kelimeler, tasarımlar, harf, sayı, ürünlerin biçimi, ambalajları gibi çizimle 

sunulabilen her türlü işaret olarak tanımlanmıştır.  Marka, markalar konusunda 22.12.2016 

tarihinde yürürlükten kaldırılmış olan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin (Kısaca KHK olarak anılacaktır) 5. maddesinde ise bir ticari 

teşebbüsün ürün veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi 

sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların 

biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, 

baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretler olarak tanımlanmaktaydı. 

KHK’yı ilga eden 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. maddesi ile marka tanımını 

KHK’ya göre genişletilerek; ayırt edilebilir olan, açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak 

şekilde sicilde gösterilebilir olan, kişi adları da dahil olmak üzere sözcükler, şekiller, renkler, 

harfler, sayılar, sesler ve ürünlerin veya ambalajların biçimi olmak üzere her türlü işareti kapsar 

hale getirilmiştir. Marka olabilecek işaretler kanun kapsamında sınırlandırılmamıştır, hatta 

çizimle görüntülenebilme şartı da kaldırılarak; ses ve hareket gibi yeni marka türlerinin 

tescilinin önü açılmıştır1. 

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini, diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden 

ayırmaya yarayan işaretlere verilen addır. Esasen söz konusu işletmelerin aynı kişiye ait olması 

halinde de sonuç değişmez. Bir markadan söz edilebilmesi için, marka olmaya uygun bir 

işaretin bulunması, çizimle görüntülenebilmesi veya benzer biçimde ifade edilebilmesi baskı 

yoluyla yayınlanabilmesi veya çoğaltılabilmesi ve hepsinden önemlisi ayırt edici niteliğinin 

bulunması gerekir2. 

2. Markanın Unsurları  

Markanın yukarıda yer alan tanımı itibarıyla,  markanın “işaret”, “ayırt edicilik” ve “açıklık-

kesinlik” olmak üzere üç temel unsurundan bahsedilebilecektir 

1 YAMAN Özlem, “Marka Hukukunda Dürüst Kullanım İlkesi”, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Şubat 2019, s. 4.  
2 KARAHAN Sami /SULUK Cahit /SARAÇ Tahir /NAL Temel, “Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları”, 2015, s. 

167; ÇAĞLAR Hayrettin, “Marka Hukuku Temel Esaslar”, Ankara 2015, s. 10.  
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2.1.  İşaret  

Marka hukuku anlamında işaret, bir teşebbüsü yahut onun mal veya hizmetini çağrıştıran, hedef 

kitleyi teşebbüse bağlayan bir simge anlamına gelmektedir. Bu işaretin illa ki gözle görünür 

elle tutulur olması şart değildir, öyle ki duyu organlarından herhangi biriyle algılanabilmesi 

yeterlidir. Bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edici nitelikte olması ve marka sahibine açık-

kesin bir koruma sağlaması gerekmektedir3.  

2.2. Ayırt Edicilik 

Ayırt edicilik, soyut ve somut ayırt edicilik olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmektedir. Bir 

işaret, akla gelebilecek hiçbir mal veya hizmet için ayırt edici niteliğe sahip değilse (örneğin; 

“süper, mükemmel, ultra, kalite” gibi ayırt edici olmayan ibareler) bu işaret bir bütünlük arz 

etmemesi ve sınırlarının da tespit edilememesi dolayısıyla soyut ayırt edicilikten yoksundur. 

Somut ayırt edicilik ise, bir işaretin belirli bir mal veya hizmet açısından ayırt edici olup 

olmaması anlamındadır. Örneğin elma sözcüğünün soyut ayırt ediciliği olmakla birlikte yiyecek 

ve içecek ürünleri açısından somut ayırt ediciliği bulunmamaktadır4. 

2.3. Açıklık ve Kesinlik 

KHK m. 5’te, yalnızca çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı 

yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen işaretlerin marka olabileceği düzenlenmişti. SMK m. 

4/1’de ise, marka sahibine açık ve kesin bir biçimde ayırt edicilik sağlayabilecek mahiyette ve 

sicilde gösterilebilir olan her türlü işaretin marka olabileceği prensip olarak kabul edilerek tescil 

edilebilir işaretlerin kapsamı genişletilmiştir5.  

3. Markanın İşlevleri 

Markanın işlevleri ile ifade edilmek istenen, markanın marka hakkı sahibine sağladığı hukuki 

korumanın fonksiyonlarıdır. Bunlar, ayırt etme işlevi, köken belirtme işlevi, garanti işlevi ve 

reklam işlevidir. 

3.1. Ayırt Etme İşlevi  

Ayırt etme işlevi, bir işaretin diğer işaretlerden farklı olması ya da diğer işaretler dışında algı 

yaratması olarak tanımlanabilecektir6. Markanın en önemli fonksiyonu söz konusu mal veya 

hizmetleri diğerlerinden ayırt etmeye yaramasıdır. Markanın bu özelliği nedeniyle bir kimse 

istediği bir işaretin marka olarak tescilini isteyemez. Bu durum bir kimsenin işareti marka 

olarak serbestçe seçmesine engel oluşturmaktadır. Kişi ancak kendi mal veya hizmeti için 

seçeceği işaretin diğerlerinden ayırt edilebilir olması durumunda bu işareti marka olarak tescil 

ettirebilecektir7. Markanın ayırt etme fonksiyonu, kullanıldığı mal ve hizmetleri diğer 

benzerlerinden ayırt etmek ve marka ile tekrar karşılaşıldığında ayırt etme vakıasının 

tekrarlanmasını sağlamaktır8.  

3.2. Köken Belirtme (Menşe Gösterme) İşlevi 

Markanın köken belirtme işlevi, temelinde işletmelerin mallarının birbirinden ayrılması 

fonksiyonunu yerine getirir.  Bir malın hangi teşebbüse ait olduğunu gösterir. Markanın ayırt 

etme fonksiyonu ile sıkı bağlantı içinde bulunan menşe gösterme fonksiyonu, belirli bir mal 

veya hizmetin hangi işletmeden kaynaklandığının, marka tarafından belirlenmesini ifade 

3 SULUK Cahit/ KARASU Rauf/ NAL Temel, “Fikri Mülkiyet Hukuku”,  Ankara 2019, s. 160; ÇAĞLAR, s. 11.  
4 SULUK/KARASU/NAL, s. 160-161; ÇAĞLAR, s. 12. 
5 SULUK/KARASU/NAL, s. 161.  
6 ÇOLAK Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, s. 25.  
7 ŞANAL Osman, “Markalarda Hükümsüzlük Davaları”, Ankara 2006, s. 3; KAYA Burçin, “Markanın 

Hükümsüzlüğü”, Bahçeşehir Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 8. 
8 DİRİKKAN Hanife, “Tanınmış Markanın Korunması” Ankara, 2003, s. 12; KAYA, s. 8. 
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etmektedir9. Burada amaç mal ile malı üreten, piyasaya arz eden veya hizmeti sunan işletme 

arasındaki bağın tüketiciler nezdinde kurulmasıdır. Eğer marka birden fazla işletme tarafından 

kullanılırsa, markanın işletmeleri ayırt etme fonksiyonu zayıflar. Amaç, mal ile işletme 

arasındaki bağlantının kurulmasıdır. Bu durumda mal ile işletme arasındaki bağlantının 

sağlanabilmesi için, markanın kullanılması gerekmektedir. Şayet marka, söz konusu işletme 

tarafından artık kullanılmıyorsa, marka ile işletme arasındaki bağın koptuğunu söyleyebiliriz10.  

3.3. Garanti İşlevi  

Garanti işlevi; esasen tüketiciler nezdinde mal veya hizmetin kalitesi noktasında güven tesis 

etme ve kaliteyi temin etme fonksiyonunu yerine getirir. Markanın bu işlevi sayesinde 

tüketiciler markanın mal veya hizmetinin belirli bir kalite standardında olacağına inanır ve bu 

nedenle o markayı diğerlerine nazaran tercih edebilmesi söz konusu olur. Markanın, mal veya 

hizmetin kalitesini garanti etme fonksiyonundan da söz edebiliriz. Hukuk düzeni, marka 

sahibine, aynı marka altında üretilen malların veya verilen hizmetlerin her zaman aynı kalitede 

olmasını ve kalitenin bozulmamasını sağlama yükümünü yüklememiştir11. Fakat ekonomik 

açıdan düşündüğümüzde marka kalitesinin markanın ünü bakımından büyük önemi olduğu 

ifade edilebilecektir. Belirli bir markanın ürünü veya hizmetini satın alan tüketiciler ürünün 

veya hizmetin kalitesinden ne kadar memnuniyet duyarlarsa, bir sonraki tercihlerinde de aynı 

kaliteye ulaşmak için daha önce denedikleri ve zihinlerinde kaliteli olarak vasıflandırdıkları 

ürüne ve dolayısıyla markaya yöneleceklerdir. İşte bu sebeple, her ne kadar hukuki açıdan 

marka sahibine kaliteyi garanti etme yükümlülüğü getirilmese de, markanın ekonomik ve pazar 

değeri açısından dolaylı olarak bu yükümlülüğün varlığından söz edebiliriz. Bu sayede garanti 

fonksiyonu, tüketicinin belirli ürünleri, kaynağı farklı olan diğer ürünlerden ayırt etmesini 

sağlar12.  

Garanti markalarını ise garanti fonksiyonu ile karıştırmamak gerekir. Çünkü garanti 

markalarında, üzerinde bulunduğu malların belirtilen niteliklere haiz olduğunun garanti 

edilmesi söz konusudur. Son olarak diyebiliriz ki; ekonomik açıdan mal veya hizmetin belirli 

bir kalite düzeyinde tutulması zorunluluğu; aslında satış politikasının başarılı olmasının, fiyat 

rekabetinden çok, kalite ve imaj rekabeti olmasından ortaya çıkmaktadır13. 

3.4. Reklam İşlevi 

Markanın reklam işlevi, teşebbüslerin mal veya hizmetlerini tanıtma ihtiyacını gideren 

fonksiyonu görevini görür. Nitekim tanınmışlık seviyesi yükseldikçe markanın kendisi reklam 

yapar hale gelir. Bu sayede teşebbüsün varlıklarıyla rekabet edebilmesinin başlıca koşulu olan 

sektörde var olabilmeleri sağlanır.   

Reklam (tanıtım) işlevinin marka için önemli bir ekonomik değer olduğunu söyleyebiliriz. 

Şöyle ki; markanın tanınmışlık düzeyinin yükselmesi, işletmenin müşteri çevresini genişletir. 

Böylece marka, müşteri çevresi ile işletme arasında güçlü bir bağlılık yaratır ve işletmenin en 

güçlü reklam ve müşteri kazanma aracı haline gelir14. Bir markanın tanıtılması geniş müşteri 

çevresi kazanmanın en etkili yollarındandır15.  

9 DİRİKKAN, s. 12- 13; KAYA, s. 8.  
10 YASAMAN Hamdi, “Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi” C. 1, İstanbul 2004, s. 18; ŞANAL, s. 4; KAYA, 

s.  8-9.  
11 ARKAN Sabih, “Marka Hukuku”, I. Cilt, Ankara 1997, s. 38 
12 MICHAELS, Amanda/NORRIS, Andrew ; A Practical Guide To Trade Mark Law, 3. Edition, London 2002, 

s. 2’den naklen KAYA, s. 9.  
13 DİRİKKAN, s. 15 
14 ARKAN, C. 1, s. 39 
15 YASAMAN, C. 1, s. 20 
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Reklam fonksiyonu, garanti ve ayırt etme fonksiyonları ile sıkı bağ içindedir. Markanın 

bilinirliğini, o ürünlerin veya hizmetlerin tercih edilebilirliğini artırmaktadır. Bir markanın 

müşteri çevresince diğerlerinden farklı olarak algılanabilmesi için ayırt edici olması, satılan 

ürünün veya verilen hizmetin diğerlerine nazaran kaliteli olması gerekir. Bu bağlamda ayırt 

edici nitelik kazanmış ve kalitesi tüm müşteri çevresi tarafından onaylanan bir markanın 

ekonomik ve pazar değeri de bu oranda artmaktadır. Bu da söz konusu işletme ve işletmenin 

ürünleri veya hizmetleri açısından önemli bir tanıtım sağlamaktadır16. 

 

KÖTÜNİYETLİ TESCİL 

1. SMK’da Yer Alan Ret Sebepleri 

SMK m. 25’te tescil edilmiş olan bir markaya ilişkin hükümsüzlük halleri düzenlenmiştir. Bu 

maddeye göre hükümsüzlük hallerinin kapsamına SMK m. 5’te düzenlenen mutlak ret sebepleri 

veya m.6’da düzenlenen nispi ret sebepleri girmektedir. Mutlak ret sebepleri, marka olarak 

seçilmiş bir işaretin tesciline mutlak surette engel olan hallerdir. Mutlak ret sebepleri, m. 5’te 

tahdidi olarak sayılmıştır. Nitekim mutlak ret sebepleri kamu düzenine ilişkin hükümsüzlük 

hallerini de belirlediğinden, kanun koyucu mutlak ret sebeplerini sınırlı sayı prensibi uyarınca 

düzenlemiştir. 

SMK m. 6’da düzenlenmiş bulunan nisbi ret sebepleri ise menfaat sahipleri veya ilgililer 

tarafından ileri sürülecek sebeplerdir. Bu sebepler, üçüncü kişilerin hak iddiasına dayanırlar ve 

kamu düzenini ilgilendirmemektedirler. Bu nedenledir ki Türk Patent ve Marka Kurumu 

tarafından re’sen dikkate alınmazlar. Nisbi ret sebeplerinin ileri sürülebilmesi için marka tescil 

başvurusunun yayımlanması gerekmektedir. Çalışmamızın konusu olan kötüniyetli tescil bir 

nisbi ret ve hükümsüzlük sebebi olarak SMK’da düzenlenmiş olup, aşağıda incelenecektir.  

2. Bir Nisbi Ret Ve Hükümsüzlük Sebebi Olarak Kötüniyetli Tescil 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 2017 tarihinden önce 

kötüniyetli tescile Türk marka hukuku çerçevesinde mutlak veya nisbi ret sebepleri arasında 

yer verilmemiş idi. Marka tescil işlemleri ile ilgili olarak kötüniyet kavramı KHK m. 35 

hükmünde düzenlenen itiraz içerisinde yer almaktaydı17. Buna göre madde, başvurunun 

kötüniyetle yapıldığına ilişkin itirazların ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun 

yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılabileceğini öngörmekteydi.  

KHK’da kötüniyet açıkça bir tescil engeli olarak düzenlenmemiş olmasının yanında, m. 35’de 

mutlak ve nisbi ret nedenlerinin yanında ayrıyeten itiraz nedeni olarak öngörülmüş olduğundan, 

bir marka başvurusunda mutlak ve nispi ret nedenlerinin varlığı mevcut olmasa dahi, başvuru 

kötüniyetle yapılmış ise ilgili kişiler marka başvurusuna itiraz edebiliyorlardı. Bunun dışında, 

itiraz sebebi olarak öngörülmüş olan mutlak ve nisbi ret nedenleri ayrıca hükümsüzlük nedeni 

olarak sayılmış iken kötüniyetli tescil ayrı bir hükümsüzlük nedeni olarak sayılmamıştı. 

Hükümsüzlük ile ilgili düzenlemeler arasında kötüniyetli tescile yer verilen düzenleme, m. 

42/1-a’da yer alan; tanınmış markalarla ilgili davacının tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde 

davayı açması gerektiği, tescilin kötüniyetli olması durumunda ise davanın süreye tabi olmadığı 

şeklindeydi18.  

KHK m. 35’te yer alan itiraz ile m. 34’te yer alan “marka tescil başvurusu hakkında görüş 

bildirme” fiili farklıdır. KHK m. 34’te düzenlenen olgu, üçüncü kişi tarafından yapılan ve 

16 KAYA, s. 9.  
17 ÇAĞLAR, s. 180. 
18 AKGÜN Aliye, “Kötüniyetli Marka Tesciline İlişkin bir Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirme”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C.19, Özel Sayı 2017, s. 2201-2202. 
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markanın tesciline yönelen bir itiraz olup, m. 35 anlamında itiraz ise ilgili kişilerin, marka 

olmak üzere başvurusu yapılan işaretin tescil edilemeyeceğine ilişkin olarak yönelttikleri 

hukuki talebi ifade etmektedir. Bu itibarla hukuki sonuç bakımından itiraz ile görüş bildirme 

filleri farklı niteliktedirler. İtirazın, görüş bildirmeden farklı olarak yalnızca ilgili kişiler 

tarafından yapılabileceği, bu kişilerin başvurunun tescil edilmesinden zarar görebilecek 

kimseler olduğu madde metninden açıkça anlaşılmaktadır. KHK m. 35’e göre itirazın; tescil 

için mutlak ya da nisbi ret nedenlerinden birinin bulunması ya da başvurunun kötüniyetle 

yapılmış olması gerekçelerine dayanabileceği düzenlenmiştir19.  

Mehaz alınan AB marka mevzuatının aksine kötüniyetin varlığı KHK’da marka tescilinde ret 

nedeni olarak öngörülmediği gibi, KHK m. 42’de hükümsüzlük nedeni olarak da sayılmamıştır. 

Buna rağmen; marka tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olması, m. 35’te tescil 

başvurularına karşı bir itiraz nedeni olarak sayılmakta, iş bu itiraza rağmen markanın tescili 

gerçekleşirse itiraz eden YİDK kararının iptali için KHK m. 53 hükmüne dayanarak iptal davası 

açma hakkına sahip olmaktaydı. Marka tescilinde kötüniyetin varlığı tescil başvurusuna karşı 

bir itiraz ve itirazın reddi halinde iptal davasının dayanağı kabul edildiği halde tescil aşamasında 

bir ret sebebi olarak veya hükümsüzlük sebebi olarak yasal kurala bağlanmamış olması 

doktrinde ihmale dayanan bir çelişki olarak ifade edilmekteydi. Bu nedenle doktrinde ve 

uygulamada marka tescilinde kötüniyetin varlığı hem bir tescil engeli hem de bir hükümsüzlük 

sebebi olarak kabul edilmekte idi20. Uygulamada da uzun yıllar tartışıldıktan sonra, “RG 512 & 

şekil” kararı olarak da anılan 16.07.2008 tarih ve 2008/501 E., 2008/507 K. sayılı HGK kararı21 

ile kötüniyetli marka tescili hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmiştir.  

19 YASAMAN/AYOĞLU, C. II, Ekim 2004, s. 829-830. 
20 ARKAN, C.1, s. 158; TEKİNALP Ünal, “Fikri Mülkiyet Hukuku” İstanbul 2012, s. 486; SEKMEN Orhan, 

“Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları”, Ankara 2016, s. 229-230. 
21 “Özel Dairenin yukarıda açıklanan bozma kararı 556 sayılı KHK.nun 42. maddesi ile getirilen ve markanın 

hükümsüzlük sebeplerini sınırlayan düzenlemeye uygun görülmekte ise de, somut uyuşmazlıkta kötüniyetin varlığı 

sabit olduğundan, MK.nun 2. maddesi uyarınca hukuk düzeninin kötüniyeti koruması mümkün olmayıp, bu 

durumun KHK.nun 42. maddesinde sayılmamış olması halinde dahi gözönüne alınması zorunludur. Nitekim, bu 

benimseme, aynı zamanda 556 sayılı KHK.nun marka hakkının korunmasına ilişkin genel sistematiğine de aykırı 

düşmemektedir. Zira, aynı KHK.nun 42/1-(a) bendinde yer alan "Tanınmış markalarla ilgili hükümsüzlük 

davalarının tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötüniyet varsa, iptal 

davası süreye bağlı değildir." hükmünden de anlaşılacağı üzere, 556 sayılı KHK.nun amacı herhalükarda 

kötüniyetli tescillerin önlenmesidir…Tescil başvurusunun kötüniyetle yapılmış olması halinin 556 sayılı KHK.nun 

42. maddesinde düzenlenmemiş olmasına karşın, başlı başına bir hükümsüzlük nedeni sayılması hususunda 

öğretide görüş birliği mevcuttur (Bkz. Sabih Arkan, Marka Hukuku, Cilt II, s. 158, Ankara 1998; Ünal Tekinalp, 

Fikri Mülkiyet Hukuku, s. 452, Dördüncü Bası, İstanbul 2005; Hamdi Yasaman ve ark., Marka Hukuku, Cilt II, s. 

878-879, İstanbul 2004). Diğer taraftan, yerel mahkemenin direnme kararında da belirtildiği üzere İspanyol, 

Alman ve İngiliz Markalar Yasası'nda da kötüniyetle marka tescili bir hükümsüzlük nedenidir. Yine, 1/95 sayılı 

Ortaklık Konseyi kararları gereğince AB ile Türkiye arasındaki fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin mevzuatın 

uyumlu hale getirilmesi kapsamında 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması 

Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname'nin mehazını oluşturan 89/104 sayılı Avrupa Birliği Marka 

Yönergesi'nin 3/2. ve 40/94 sayılı Topluluk Marka Tüzüğü'nün 51/1-b maddelerinde de kötüniyetli marka tescil 

başvurusu mutlak ret ve hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu durumda, gerek öğretide ileri sürülen 

görüşler, gerekse mukayeseli hukuk ve mehaz Avrupa Birliği mevzuatında yer alan hükümler itibariyle; markalar 

hukukundaki ülkesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerinin yanında başvuru ve tescilde kötüniyetin himaye 

edilmemesine ilişkin temel ilkenin de aynen korunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekten de, 556 sayılı KHK.nun 35/1. 

maddesi uyarınca tescil başvurusu sırasında kötüniyetin başlı başına bir itiraz sebebi olarak öne sürülebilmesi 

mümkün olduğu gibi, sonradan aynı nedenle hükümsüzlük davasının açılabilmesi de KHK.nun amacına uygundur. 

Çünkü, KHK.nun 35/1. ve 42/1-(a) maddelerindeki düzenlemeler de, esasen, MK.nun 2. maddesinin özel bir 

uygulamasından ibarettir. Bu bakımdan her somut olayın özellikleri gözönüne alınarak açıkça kötüniyetle 

gerçekleştirildiği belirlenen marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilebilmelidir. Bu husus 556 sayılı 

KHK.nun 42. maddesinde başlı başına bir hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmemiş olsa dahi, genel hüküm ve 

temel prensip niteliğindeki MK.nun 2. maddesi uyarınca kötüniyetin korunması söz konusu olamayacağından 

dolayı aynı sonuca ulaşılması KHK.nun ruhuna da uygundur.Yukarıda belirtilen maddi ve yasal olgular 
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SMK m. 6/9’da kanun koyucu KHK’da mevcut olmayan bir düzenlemeye yer vermiş ve bir 

boşluğu ortadan kaldırmıştır. 6. maddede nispi ret nedenleri ve 25. maddede hükümsüzlük 

halleri sayılmıştır. Buna göre; 

-m. 25/1’de; “5. veya 6. maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme 

tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir” denilerek 6. maddedeki nisbi ret hallerinin 

aynı zamanda mahkeme bakımından hükümsüzlük nedenleri olarak sayıldığını belirtmiştir.  

-m. 6/9’da ise, “Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir” denilerek, 

kötüniyetli tescilin hem tescil esnasında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından itiraz üzerine 

değerlendirileceğini, hem de 25. maddede yapılan atıfla mahkemece bir hükümsüzlük nedeni 

olarak değerlendirileceğini düzenlemiştir. Böylece, kötüniyetli marka tesciline dayanarak Türk 

Patent ve Marka Kurumu’nda tescil edilmiş bir marka sahibi aleyhine görevli ve yetkili 

mahkemede hükümsüzlük davası açarak, kötüniyetin ispatı ile markanın hükümsüzlüğü talep 

edilebilecektir22.  

SMK m. 6/9; “kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir.”  hükmünü 

içermektedir. Bu hüküm, kanuna eklenen yeni ve isabetli bir hükümdür. Hüküm ele alındığında, 

yapılan marka başvurusunun tesciline itirazın sadece ilgili bir kişi tarafından yapılabileceği 

şeklinde yorumlanmalıdır. Yine hükümde yer alan kötüniyet kavramı, TMK m. 2 çerçevesinde 

yorumlanarak marka tescil başvurusunun “açıkça kötüniyetle” yapılmış olması aranmalıdır. 

Kanun koyucu mevcut hükümde kötüniyetten söz etmekle birlikte marka hukukunda bu 

kavramdan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapmamıştır23. SMK’daki kötüniyet 

kavramının daha iyi anlaşılması amacıyla, TMK m. 2 ‘de yer alan dürüstlük kuralı ve hakkın 

kötüye kullanılması yasağı kavramları çalışmamızın aşağıdaki bölümünde açıklanmaya 

çalışılmıştır.   

3. Dürüstlük Kuralı, Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı Ve İyiniyet Kavramlarının 

Markanın Kötüniyetli Tescili Bakımından İncelenmesi 

Hak, hukuk düzeni tarafından korunan ve bu korumadan yararlanan kişilerin kendi iradesine 

bırakılan menfaat ve yetkilerdir. Hakkın kullanılması ise hukuk düzeninin koruduğu 

menfaatlerden yararlanmak ve yetkileri kullanmak üzere fiilen harekete geçilmesidir24. 

Hakların kullanımı ve borçların yerine getirilmesi konuları soyut bir biçimde TMK’da 

düzenlenmiştir. TMK’da soyut düzenlemeler şeklinde yer alan hakların kullanımı ve borçların 

yerine getirilmesine yönelik hükümlerin, somut olaya ne şekilde uygulanacağı sorununa 

TMK’nın 2. Maddesi 1. Fıkrasında yer alan düzenleme bir temel ilke getirmiştir. Buna göre; 

gözetildiğinde; davalı markasının kötüniyetle tescil ettirildiğinin anlaşılmasına göre, MK.nun 2. maddesi 

hükmünün uygulanması suretiyle dava konusu markanın hükümsüz kılınmasına ilişkin yerel mahkemenin direnme 

kararı yerinde görüldüğünden kararın onanması gerekmiştir. SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi 

ile direnme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle (ONANMASINA), 16.07.2008 gününde oyçokluğu ile karar 

verildi.” www.corpus.com (Erişim Tarihi: 24.06.2021) 
22ÖZDİLER Filiz, “6769 Sayılı Kanundaki Değişiklikler Uyarınca Kötüniyetli 

Tescil Nedeniyle Markanın Hükümsüzlüğünün EUIPO Kararları ile Birlikte İncelenmesi”, Fikri ve Sınai Haklar 

Dergisi, Yıl 2018, Sayı 55, s. 572. 
23 AB Hukuku tarafından da hakkın kötüye kullanılması hususu düzenlenmiştir. 2015/2436 sayılı AB Marka 

Direktifi’nde 5/4(c) maddesinde nisbi ret nedenleri arasında kötüniyetli tescile (bad faith) yer verilmiştir. 

01.10.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren AB Marka Tüzüğü’nde ise kötüniyet, m. 59/1(b)’de  topluluk 

markası bakımından mutlak hükümsüzlük nedeni olarak düzenlenmiştir. BAHADIR Zeynep, “Markanın 

Hükümsüzlüğü ve İptali”, Ankara 2018, s. 104-105.  
24 OĞUZMAN M. Kemal / BARLAS Nami, “Medeni Hukuk” (Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar) 24. Bası, 

İstanbul 2018, s. 107-109; AKİPEK Jale / AKINTÜRK Turgut, “Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri 

Kişiler Hukuku”, Yenilenmiş 14. Baskı, 1. Cilt, İstanbul 2018,  s. 163. 
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“Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak 

zorundadır.”   

Bir hak, dürüstlük kuralına aykırı kullanılırsa kötüye kullanılmış (suistimal edilmiş) olur. Bu 

açıdan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı, madalyonun iki yüzü gibi 

birbirine bağlıdır25. Bir kimsenin bir hakkını kullanması kendisine çeşitli yararlar sağlarken, 

aynı zamanda başka birini zarara uğratabilir veya güç duruma sokabilir. Hak sahibi, hakkını 

kullanmada tümüyle serbest değildir. Bütün haklar, bunların tanınmasındaki amaca uygun 

olarak kullanılmalıdır. Bir hakkın amacına aykırı olarak kullanılması dürüstlük kuralı ile 

bağdaşmaz ve böylece o hak kötüye kullanılmış olur. Bir hakkın kötüye kullanılıp 

kullanılmadığı her somut olayın kendi şartları göz önünde tutularak tayin edilebilir. 

Oğuzman/Barlas’a göre; hakkın kullanımında meşru bir menfaat bulunmaması, hakkın 

kullanılmasının sağlayacağı menfaat ile başkasına vereceği zarar arasında aşırı oransızlık 

bulunması, bir kimsenin kendi ahlaka aykırı davranışına dayanarak hak kullanılması ve talepte 

bulunulması, uyandırılan güvene aykırı davranışta bulunulması durumları hakkın kötüye 

kullanıldığı yönünde önemli işaret teşkil edecek unsurlar olarak sayılmıştır26.  

Dürüst davranma, karşısındakinin duyduğu güvene uygun şekilde doğruluk ve dürüstlükle 

hareket etmek demektir. Dürüstlük kuralları ise toplumun bilincinde yerleşmiş olan ve 

toplumun büyük çoğunluğu tarafından beğenilerek ve uygun görülerek uyulan namusluluk, 

doğruluk, dürüstlük, işlem iş ve ilişkilerindeki dikkat, özen ve karşılıklı güven esaslarının 

oluşturduğu davranış düsturudur. Bu niteliği gereği dürüstlük kuralları objektif mahiyettedirler. 

Bu durumda, hakkın dürüstlük kurallarına açık ve objektif şekilde aykırı kullanılması hakkın 

kötüye kullanımı demek olacaktır27. Yargıtay’ın görüşüne göre de; hakların objektif dürüstlük 

kurallarına ve yasa koyucunun düzenlediği amaca aykırı kullanılması hakkın kötüye 

kullanılması anlamına gelmektedir28. 

Dürüstlük kuralı, TMK m. 3’te düzenlenen iyiniyet kavramından farklıdır. İyiniyet, iş bu hükme 

göre hakların kazanılmasında kazanmaya engel bir durumu bilmemek ve bilmesi gerekmemek 

anlamına gelmektedir. Objektif olarak haksız bir davranış karşısında kişide haksızlık yapma 

bilinci bulunmadığı takdirde hukuk düzeni bu iyiniyeti koruyarak elverişsiz durumu ortadan 

kaldırmak suretiyle hakkın kazanımı sağlanmaktadır. Yanlış bir durum doğduğu halde, TMK 

m. 2’de ifadesini bulan güvenin korunması düşüncesi ile iyiniyetin korunması ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bir diğer deyişle, iyiniyetin korunması, temelindeki dürüstlük kuralı gereği 

olarak güvenin korunmasına dayalıdır. Örneğin devredenin tasarruf yetkisine sahip olmadığını 

bilmemek şeklindeki iyiniyetin varlığı, tasarruf yetkisinin varlığına olan güveni korumakta 

olup, temelinde dürüstlük kuralı yer almaktadır. Her iki kavramın bu denli iç içe olmasına karşın 

her iki kavramın esasen birbirinden farklı kavramlar olduğu unutulmamalıdır. Dürüstlük kuralı 

ahlaki temele dayalı, orta vasıfta, makul ve dürüst bir insanın davranışını göstermekte iken; 

25 OĞUZMAN/BARLAS, s. 192.  
26 OĞUZMAN/BARLAS, s. 194-205.  
27 OĞUZMAN/BARLAS, s. 193; AKİPEK/AKINTÜRK, s. 163-167; DURAL Mustafa / ÖĞÜZ Tufan, “Türk 

Özel Hukuku (Kişiler Hukuku)”, 19. Baskı, İstanbul 2019, s. 218-219. 
28 “ İİY 82/12.maddesi uyarınca ;meskeniyet iddiasını borçlu babanın ileri sürmesi yasal olarak mümkün isede,  

bu hakkın da her hak gibi TMK 2.madde uyarınca dürüstlük,objektif iyiniyet kurallarına uygun 

biçimde kullanılması gerekir,hakkın objektif iyiniyete açıkça aykırı kullanılması hakkın kötüye kullanılmasıdır. 

Hukuken tanınan bir hakkın objektif iyiniyet kurallarına aykırı kullanılması ve bu hakkın kullanılması sonucunda 

diğer hak sahibinin yasal hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesi bundan zarar görmesi hakkın kötüye 

kullanılması olduğu gibi ayrıca bir hakkın ,yasa koyucunun düzenlediği amaca aykırı kullanılması 

da hakkın kötüye kullanılmasıdır , hukuken korunamaz.” , Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 07.04.2010 T. , 2010/ 

179 E.,  2010/207 K., (http://www.hukukturk.com) , Erişim Tarihi : 24.06.2021) 
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iyiniyet ise yalnızca bir hakkın ve hukuki durumun kazanılmasına engel olabilecek bir durumun 

bilinmemesi veya bilinmemesi gerekmesi halidir29.   

TMK, dürüstlük kuralı vesilesiyle ve hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzeni 

tarafından korunmayacağını ifade etmiştir. Ancak hangi durumlarda hakkın kötüye kullanılmış 

sayılacağı sorusuna kanun koyucu bir açıklama getirmemiştir. Bu sorunun cevabı, öğretiye ve 

uygulamaya bırakılmıştır. Öğretiye göre bir hakkın kötüye kullanılıp kullanılmadığını tespit 

etmeye yarayan iki temel ölçüt mevcuttur30: 

- Geçerli şekilde kazanılmış bir hak mevcut olmalıdır. 

- Hak açık bir şekilde kötüye kullanılmış olmalıdır.  

Yukarıda yer alan ölçütler, somut olayın özellikleri göz önüne alınarak hakim tarafından tespit 

edilir. Bu olguların varlığı her zaman hakkın kötüye kullanılmış olduğu anlamına 

gelmeyecektir. Uygulamada ortada bir hakkın kötüye kullanılma olup olmadığının 

belirlenmesinde örnek olarak şu olgular kabul edilmektedir31: 

- Hakkın kullanılmasın bir menfaatin olması, 

- Hakkın kullanılmasındaki menfaat ile başkasının uğrayacağı zarar arasında aşırı 

nispetsizlik bulunması,  

- Kişinin hakkını kullanırken çelişkili davranış sergilemesi,  

- Hakkın tanınmasındaki amaca aykırı kullanılması.  

TMK m. 2 genel bir ilke olduğundan, somut olayın mahiyetine uygun düştüğü ölçüde hukukun 

tüm alanlarında uygulama alanı bulacaktır. Nitekim hakkın kötüye kullanılması marka hukuku 

içerisinde markanın tescilinde temel bir ilke olarak göz önünde tutulacaktır. AB Adalet Divanı 

da meşhur “Paskalya Tavşanı Davası32” olarak da geçen Lindt&Sprüngli / Franz Hauswirth 

davasında verdiği kararda kötüniyetin varlığının tespitinde aşağıdaki kriterleri uygulamıştır33: 

- Kendisinden önce bir başkasının diğer bir üye ülkede aynı veya karışıklığa yol açacak 

kadar benzer bir markasının aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için tescilli olduğunu  

bildiğine veya bilmesi gerektiğine, 

- Başvuru sahibinin önceki hak sahibinin markasını kullanım alanını genişletmesine engel 

olma amacının olup olmadığına ve 

- Başvuru sahibinin ve marka sahibinin yararlandığı hakkın derecesinin göz önünde 

bulundurulması gerektiğine işaret etmiştir. 

Kötüniyetli marka başvurusunun SMK m. 6/9 ve m. 25/1’de nisbi ret sebebi ve hükümsüzlük 

nedeni olarak açıkça düzenlenmesine karşın; öğretide kötüniyetin bir mutlak ret sebebi olması 

29 AKYOL Şener, “Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı”, İstanbul 2006, s. 11-12.  
30 ANTALYA Gökhan/ TOPUZ Murat, “Medeni Hukuk”, İstanbul 2015, s. 393; BAHADIR, s. 107. 
31 BAHADIR, s. 107. 
32 İsviçre’de faaliyet gösteren Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (‘Lindt & Sprüngli’), Avusturya’da faaliyet 

gösteren Franz Hauswirth GmbH (‘Franz Hauswirth’) şirketine karşı, kendi adına topluluk markası “Lindt 

Goldhase” olarak tescilli üç boyutlu çikolata tavşana çok benzer şekilde ürünü, Avrupa Birliği içinde 

ürettiği/pazarladığı ve bu durumun karıştırılma ihtimali doğurduğunu iddia ederek, bu kullanımın önlenmesi için 

Avusturya’da dava açmıştır. Franz Hauswirth’e göre başvurucunun aynı veya benzer mallar veya hizmetler için, 

rakibinin en az bir üye devlette kazanılmış hak sahibi olduğunu bildiği bir işaret ile aynı veya benzer bir marka 

için, sırf rakibini o işareti kullanmaktan men etmek amacıyla topluluk markası başvurusu yapması bir kötüniyettir. 

Bu anlamda, Lindt & Sprüngli’nin dava konusu topluluk markasını tescil ettirmesinin arkasında da tüm rakiplerini 

engelleme niyeti yatmaktadır. https://iprgezgini.org/ (Av. Gülcan Tutkun Berk makalesi, Erişim Tarihi: 

24.06.2021) 
33ÇAĞLAR, s. 182.  
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gerektiğini savunan yazarlar da mevcuttur34. Kötüniyetin bir mutlak ret sebebi olması 

gerektiğini savunan yazarlara göre; kötüniyetin hiçbir surette korunmaması gerektiği ilkesi 

gereği kötüniyetli başvurunun nisbi ret nedeni olarak değil, mutlak ret nedeni olarak kabul 

edilmesi daha yerinde görülmektedir35. Kanımızca kanunun kötüniyetli tescili nisbi ret 

sebepleri içerisinde sayması yerindedir. Zira kötüniyetin varlığı bir itiraz olarak ileri sürülmekte 

ve her somut olayın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir.  

Hakkın kötüye kullanılması yasağı ve dürüstlük kuralının hem marka tescil başvurusu 

yapılırken hem de tescilli bir markaya itiraz etme hakkının kullanılması sırasında gözetilmesi 

gerekmektedir. SMK m. 6’da düzenlenen nisbi ret sebepleri arasında yer alan kötüniyetli tescil 

karşısında itirazda bulunma hakkının da her hak gibi dürüstlük kuralına uygun şekilde 

kullanılması gerekmektedir.  

Yargıtay’ın bir kararına konu uyuşmazlıkta ilk derece mahkemesi tarafından; taraf markaları 

arasında bütünsel olarak ortalama düzeyde bir benzerlik bulunduğu, davacı ve davalı taraf 

şirketlerin önceden birlikte faaliyet gösterdikten sonra iki ayrı şirket olarak ve aynı sektörde 

faaliyete devam ettiği, davalının markayı yoğun bir şekilde inşaat sektöründe kullandığını, ilgili 

sınıftaki inşaat hizmetleri açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunmadığı, 

markaların her iki tarafça yoğun ve yaygın kullanımı nedeniyle müşterilerin her iki markanın 

iki ayrı teşebbüsten geldiği yönünde düşünce içerisinde olabilecekleri, tarafların her ikisinin de 

"DUMANKAYA” ibaresinin inşaat sektöründe tanınmış olmasında emeklerinin bulunması ve 

davacının kendi rızasıyla davalıya dava öncesi tarihte marka devir sözleşmesi ile benzer ibareli 

markanın devredilmiş olduğu gözetilerek davacı yanın, davalının “... HOLDİNG 1961 DKY 

OTOMOTİV” ibareli marka başvurusuna yapılan itirazının hakkın kötüye kullanılması 

niteliğinde olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. Karara karşı davacı yanca 

yapılan istinaf başvurusu neticesinde Bölge Adliye Mahkemesi; davalının davacı yandan 

devraldığı markaya ek olarak “HOLDİNG 1961 DKY OTOMOTİV” ibaresinin kullanılmasını 

davacının “DUMANKAYA” markasına yanaşma teşkil ettiğini, karıştırılma ihtimali olduğu, 

önceden davacı adına tescilli olmakla davalı yana devredilen markanın davalı adına müktesep 

hak teşkil etmek bakımından gerekli koşulları sağlamamış olduğu gerekçeleriyle ilk derece 

mahkemesinin kararını kaldırarak davanın kabulüne karar vermiştir. Karar, davalı şirket ve 

TMPK tarafından temyiz edilmiştir. Yargıtay’ca yapılan temyiz incelemesinin sonunda, ilgili 

sayılı markanın devir sözleşmesi ile davalı yana devrinin ardından  davalının aynı asıl unsurları 

kullanarak yeni başvuruda bulunmasına itiraz edip hükümsüzlük istemesinin TMK m. 2’ye 

uyarınca “çelişkili davranış yasağına” aykırı olduğu, davalının başvurusunda önceki markasına 

“HOLDİNG 1961 DKY OTOMOTİV” ibaresini eklemesinin daha önceden davacılar adına bu 

ibareleri konu alan herhangi bir marka tescilinin bulunmaması, tam tersine davalı adına aynı 

veya benzer mal ve hizmetler yönünden tescilli “DKY OTOMOTİV” markasının bulunması 

nedeniyle davacının tescilli markasına yanaşma olarak değerlendirilemeyeceği kabul edilerek 

istinaf mahkemesi kararının davalılar yararına bozulmasına karar verilmiştir36.  

4. Marka Hukukunda Kötüniyetli Tescilin Varlığını Tespite Yarayan Kriterler 

Kötüniyetli tescil, herhangi bir ülkede veya WIPO, EUIPO’da tescilli ve ilgili sektörde bilinen 

bir ürün markasının müşteri kitlesi, dağıtım ağı, ürün kalitesi, tanınmışlık ve itibarından haksız 

olarak faydalanmak üzere, kötüniyetli kişilerce markanın aynısının veya benzerinin ilgili ülkede 

34 SEKMEN, s.230; SULUK/KARASU/NAL, s. 203; KARASU Rauf, “Spekülasyon ve Engelleme Markaları”, 

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Yıl:2008, Sayı: 3,  s. 30.  
35 2015/2436 sayılı AB Marka Yönergesi’nin 4/2. maddesinde de kötüniyet, mutlak ret nedenleri arasında 

sayılmıştır. SULUK/KARASU/NAL, s. 203 
36 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2020/1417 E, 2021/1610 K., 23.02.2021 T. www. corpus.com (Erişim Tarihi: 

24.06.2021) 
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henüz tescil edilmemiş olmasını fırsat bilerek, kötüniyetli kişi adına tescil edilmesi ve kendi 

markasıymış gibi kullanılmasıdır37.  

Marka hukukunda hükümsüzlük sebebi veya mutlak tescil engeli olarak kötüniyetin ne anlama 

geldiği mehaz düzenlemelerde net bir biçimde ortaya konmuş değildir. Alman hukukunda 

konunun ayrıntılı olarak ele alındığı ifade edilmekte38, kötüniyetin bir tescil engeli veya 

hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilebilmesi için açık/bariz (ersichtlich) olması ve hakkın 

kötüye kullanılması veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre, 

marka başvurusunda bulunan kişi, bir başkasının haklı olarak kullandığı markanın aynısını veya 

onunla karışıklığa yol açacak kadar benzerini aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler için tescil 

başvurusuna konu ediyorsa, bunu önceki tarihli marka sahibinin haklarına zarar vermek 

amacıyla veya onun haklarına zarar vereceğini öngördüğü halde yapıyorsa veya tescil 

başvurusu diğer tarafın haksız rekabet hükümlerine dayalı talebine karşı tedbir aracı olarak 

kullanmak amacı taşıyorsa, kötüniyetin varlığı kabul edilmelidir39. 

Marka sahibinin markasını tescil ederken, markanın kullanılış amacı ve fonksiyonlarına aykırı 

şekilde, iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara şantaj yapma veya engelleme 

amacı gütmesi gibi hallerde, kötüniyetli marka tescilinden söz edilmektedir. Tescil 

başvurusunda bulunan kişinin kötüniyetli olduğuna emare teşkil edebilecek olgu ve olayların 

varlığı, kötüniyetli marka başvurusunun kabulü için yeterli sayılmaktadır. Buna karşın, başvuru 

sahibinin hakkın kötüye kullanma, engelleme amacı taşıması gibi içsel nitelikte sübjektif 

durumlar kural olarak tespit edilmeye çalışılmamalıdır. Ancak bunların varlığını gösteren ciddi 

emarelerin varlığı halinde, kötüniyetin tespiti noktasında yardımcı unsur olarak 

kullanılabileceği ifade edilmektedir40.  

Kötüniyetin varlığının tespiti, hakim tarafından somut olayın özelliklerine göre tespit 

edilmelidir. Başkası adına tescil edilmiş herhangi bir anlamı olmayan özgün işaretlerin 

aynısının başkası tarafından marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde kural olarak 

kötüniyetin varlığı kabul edilmelidir. Ancak özellikle önceki markanın varlığı hakkındaki veya 

muhtemel bilgi ve markalar arasında iltibas oluşması, tek başına başvurunun kötüniyetli 

olduğunu kanıtlamaya yeterli değildir41. Örneğin Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2018/2526 E. 

2019/3943K sayılı kararında42; “HOMETEX” ve “HOMEX” adlı iki ayrı marka arasında her 

37 ÖZDİLER, s. 572. 
38 BGH, GRUR 2012,429 SIMCA, naklen ÇAĞLAR, s. 181. 
39 ÇAĞLAR, s. 181. 7 
40 KARASU, s. 30; SULUK/ KARASU/ NAL, “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Ankara 2019, s. 203.  
41 SULUK/KARASU/NAL, s. 204.  
42 “Davacı vekili müvekkilinin devir yoluyla 16, 20 ve 35.sınıflarda tescilli markanın sahibi olduğunu, ayrıca 

sektörde HOMETEX dergisi yayınladığını, davalının ise kötüniyetli olarak 2008 yılında HOMEX markasını 16. 

41.sınıflarda tescil ettirdiğini, bu markanın, müvekkilinin markası ile ayırd edilemeyecek halde benzer olduğunu, 

karıştırma ihtimalinin bulunduğunu iddia ile davalının markasının benzer olduğunun tespitiyle hükümsüzlüğüne 

ve sicilden terkinine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, 

dava konusu markanın tescil edildiği tarih ile davanın açıldığı tarih arasında 7 yıllık bir sürenin geçmiş olduğu, 

bu süre içerisinde davacı ve davalının aynı sektörde birbiriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu, davacının 

davalı markasından haberdar olmama ihtimali bulunmadığı,davalının tescil başvurusunda kötüniyetli 

davrandığına ilişkin delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili istinaf 

etmiştir.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince, davacının markasının tanınmış marka olduğuna ve dava dışı 

da kötüniyetli olduğuna dair dosyada bir delilin bulunmadığı, dolayısıyla 5 yıllık hak düşürücü süre geçtikten 

sonra açılan davanın reddi gerektiği, bu nedenle de ilk derece mahkemesi kararının isabetli olduğu gerekçesiyle 

istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.Yapılan yargılama ve 

saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece 

Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun 

HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya 

uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.” 

www. corpus.com (Erişim Tarihi: 24.06.2021) 
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ne kadar görünüşte ve sesçil anlamda benzerlik olduğu yadsınamaz ise de; somut olayın 

özellikleri bakımından hükümsüzlük neticesini doğurmaya elverişli bir kötüniyetin varlığı 

tespit edilmediğinden dolayı, yerel mahkemenin davanın reddi yönünde vermiş olduğu ilişkin 

kararı onanmıştır. 

Bilindiği üzere Türk Hukukunda aslolan iyiniyetin varlığıdır. Bu nedenle tescilin kötüniyetli 

olduğunu iddia eden taraf bunu ispatlamakla mükelleftir. Buna karşılık, bazı hallerde kişinin 

iyiniyetini ispat etmesi gerekebilir. Çünkü iyiniyetin asıl olması kuralı, kanunun bir hakkın 

doğumu için koşul olarak kabul ettiği normal hallerde söz konusudur. Dolayısıyla artık içinde 

bulunan durum normal değil ise artık iyiniyetin asıl olmayacağından hareketle kişinin ayrıca 

iyiniyetini de ispat etmesi gerekecektir43. Buna karşın, Yargıtay’ın tanınmış markalar açısından 

makul bir gerekçe göstermeksizin aynı sektörde faaliyet gösteren kimseler tarafından tescil 

ettirmesini açıkça kötüniyet karinesi olarak kabul etmesi44, kötüniyet iddiasında bulunan taraf 

bakımından ispat kolaylığı getirmektedir.  

Mevzuatta, marka hukuku anlamında kötüniyet kavramı net bir şekilde tanımlanmamış 

olduğundan dolayı, kavram doktrin ve uygulamada farklı şekillerde ifade edilmeye çalışılmıştır. 

AB ve İngiltere doktrini, aslolanın iyiniyetle tescil olduğundan hareketle, kötüniyetin somut 

olay özelinde başvuru anında tesbitine yarayacak bir takım kriterler ortaya koymuşlardır. Bu 

kriterler arasında, kullanma niyeti olmamasına karşın rakiplerinin kullanımını engelleme 

kasdıyla marka tescil ettirmek, tescil edilen marka kapsamını ticari hayatın olağan olarak 

gerektirdiği kapsama nazaran çok daha geniş tutarak tescil başvurusunda bulunmak, izin veya 

onay almaksızın bir kimsenin imaj veya isminin marka olarak tescil ettirilmesi, iltibas yaratmak 

suretiyle bir markanın engellenmeye çalışılması sayılmaktadır45.  

Doktrinde ve uygulamada marka hakkının kötüye kullanılması, spekülasyon markaları, 

engelleme markaları, tuzak markaları, transfer markaları, vekil markaları, ihtiyat markaları, 

savunma markaları, tekrarlama markaları, hileli markalar, serbest işaretlerin kötüniyetle marka 

olarak tescili, internette markanın kötüye kullanılması gibi farklı şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir46.  

Tüm bu sebeplerin var olup olmadığının belirlenmesi, her bir somut olay bakımından ayrıca 

incelenerek tespit edilecek unsurlar doğrultusunda mümkün olabilmektedir. Markanın 

kullanılma amacıyla değil, ticaretinin yapılması veya şantaj amacıyla yapılan marka tescil 

43 KERVANKIRAN Emrullah, “Tanınmış Markalarda Tanınmışlığın Aranacağı Toplumsal Çevrenin/İlgili 

Sektörün Belirlenmesi ve Kötüniyetli Tescil ile Tanınmışlık Arasındaki İlişki Konuya İlişkin İlk Derece 

Mahkemesi ve Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt:11, Sayı:42, Yıl:2015 

s. 39; MEMİŞ Tekin, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, Fikri Mülkiyet Hukuku 

Yıllığı, 2009, s. 419.  
44 “… Davacı vekili, müvekkilinin tanınmış “CeBIT” ibareli markasının tescili için yapmış olduğu başvurunun 

davalı şirkete ait tescilli markalar nedeniyle 556 sayılı KHK.nın 7/1-b maddesi gereğince reddedildiğini,oysa 

anılan markanın gerçek hak sahibinin davacı şirket olduğunu, kaldı ki davalı tescilinin iyiniyet kuralları ile 

bağdaşmadığını ileri sürerek, davalı şirkete ait markaların hükümsüzlüklerine ve ilana karar verilmesini talep ve 

dava etmiştir. … O halde, mahkemece, öncelikle dava konusu markaların tescil edildiği tarih itibariyle davacı 

markasının 556 sayılı KHK.nin 7/1-(i) bendi anlamında tanınmış olup olmadığı hususundaki delillerin 

incelenmesi, tanınmış olduğunun kabulü halinde kötüniyetli bir tescilin varlığı karine olarak kabul edileceğinden, 

karinenin aksini ispat yükü davalı tarafta olup, bu şekilde oluşturulan tescilin terkini gerçek marka sahibince hak 

düşürücü süreye bağlı olmaksızın talep edilebilir. Oysa mahkemece bu konuda yeterli inceleme ve değerlendirme 

yapılmadan ve açıklanan bu yönler denetlebilir bir şekilde açıklığa kavuşturulmadan davalının büyük masraflara 

girişerek markasını kullandığına ve yeni mal değerleri meydana getirdiğine ilişkin kanıtlar da gösterilmeden yazılı 

şekilde hüküm tesisi eksik incelemeye dayalı olup, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.” Yargıtay 11. 

HD. 05.07.2011 tarih, 2009/8200E., 2011/8270 K. www.lexpera.com.tr (Erişim Tarihi: 24.06.2021) 
45 SEKMEN, s. 231. 
46 KÜÇÜKŞAHİN Ali, “Marka Hakkının Kötüye Kullanılması”, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi 

Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara 2010, s. 45.  
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başvuruları spekülasyon amaçlıdır. Ancak bunların varlığının tespiti hayli güçtür. Bu, somut 

olayın özellikleri değerlendirilmek suretiyle ortaya çıkabilecek bir durumdur. Örneğin ortada 

hiçbir işletme bulunmaz iken çok sayıda markanın çok sayıda mal veya hizmet için tescil 

ettirilmesi, basın yoluyla bu markaların ticaretinin yapılması gibi durumların spekülasyon 

amaçlı marka tesciline işaret ettiği söylenebilecektir. Engelleme amaçlı yapılan marka 

başvuruları ise markanın başkası tarafından tescil edilerek kullanılmasının engellenmesi 

amacına dayanmakta, böylelikle markayı tescilsiz olarak kullanan kimsenin bu markayı 

kullanması engellenmektedir47. Engelleme sonucunu doğuran bu davranışı kötüniyetli hale 

getiren unsur ise, ortada meşru bir amacın bulunmayışıdır. Engelleme kastının tespiti için bilme 

veya bilebilecek durumda olma hallerinin varlığı değerlendirme noktasında dikkate 

alınmalıdır48.  

Savunma markası olarak da karşımıza çıkan yedekleme markaları da benzer yolla farklı 

kimselerin marka tescili yolunda engellenmesi amacını gütmektedir. Hak sahibi kişi, marka 

yedeklemesi yaparak benzer markaların önünü kesmekte, birden çok sınıfta yedekleme 

yapmaktadır. Bu davranış türü, şayet meşru ve geçerli kabul edilebilecek bir amaçla 

gerçekleştirilir ise; örneğin kişi açık bir şekilde kullanma niyeti olan bir markayı koruma amacı 

güderek bu davranışı gerçekleştirmiş ise bu durumda ihtiyat markası tabir edilen durum söz 

konusu olur49.   

 

HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI 

1. Markanın Hükümsüzlüğü Davası 

Markanın hükümsüzlüğünün söz konusu olabilmesi için öncelikle ortada tescille koruma altına 

alınmış olan bir markanın bulunması şarttır. Henüz tescil edilmemiş bir marka veya başvurusu 

yapılmış olmakla birlikte henüz tescili gerçekleştirilmemiş bir marka bakımından hükümsüzlük 

davası açılması mümkün değildir50. Hükümsüzlük sebeplerinin varlığı, SMK m. 25/1’de 

düzenlendiği üzere SMK m. 5 ve 6’da sayılan hallerden birinin mevcut olması durumunda 

ortaya çıkar. Tescilli markanın hükümsüzlüğü istemi ile dava açılabilmesi mümkündür. Marka 

hakkının sona erme hallerinden birisi olan hükümsüzlüğün, iradi bir işleme dayalı olarak ortaya 

çıkması mümkün olmayıp, muhakkak mahkeme kararı gerektirmektedir. Zira hükümsüzlük 

sebeplerinden bir kısmı kamu düzeninden olduğundan, mahkeme kararının aranması isabetlidir. 

47 Engelleme markası şeklinde yorumlanabilecek bir kötüniyetli tescil örneği; NİZİPLİ OCAKBAŞI KEBAP 

SALONU davasında karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2001/712 E. 

sayılı davasında; davacı 1998 tarihinde “Nizipli Ocakbaşı Kebap Salonu” ismiyle açtığı kebapçının firma ismini 

ve unvanını Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Gazetesinde ilan ettirmiştir. Davacı, bu ismi marka olarak tescil ettirmek 

istediğinde, davalı adına halihazırda NİZİPLİ ve DÜRÜMCÜ NİZİPLİ OCAKBAŞI markalarının bulunduğu 

gerekçesi ile tescil talebinin reddi ile karşılaşmıştır. Markayı tescil ettiren davalı, 1998-1999 yılları arasında davalı 

yanında sigortalı çalışmış olan Ali Değirmenci adlı şahıstır. Yasaman tarafından hazırlanıp dosyaya ibraz edilen 

bilirkişi raporunun sonuç kısmında, tescilin kötüniyetli olduğuna dair değerlendirme mevcuttur. Buna göre; “ 

SONUÇ: Davacının “Nizipli” kelimesini unvanında kullandığı ve 1998 tarihinde tescil ettirdiği; ancak bu 

unvandaki kelimeyi markasal olarak kullanıp, kelimeye ayırt edici nitelik kazandırıp kazandırmadığının tam 

olarak belli olmadığı, bunun sadece unvanda kullanılmasının KHK’nın 7/son fıkrası anlamında markaya ayırt 

edici nitelik kazandıramayacağı, bu konunun davacı tarafından ispat edilemediği, ancak davalının işçi olarak 

çalıştığı Nizipli Ocakbaşı Kebap Salonu adlı işyerinden ayrıldıktan sonra bu işyerinin unvanındaki tanıtıcı kelime 

olan “Nizipli” kelimesini marka olarak tescil ettirdiği, bu tescilin kötüniyetli olduğu; KHK’nın 35. maddesinde 

dayanağını bulan kötüniyetin varlığının hükümsüzlük sebebi sayılması gerektiği Sayın Mahkemece kabul edildiği 

taktirde, markanın terkini yoluna gidilmesi kanaatine varılmıştır.” YASAMAN Hamdi, “Marka Hukuku İle İlgili 

Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları”, İstanbul 2004, s. 86-89.  
48 BAHADIR, s.110-115.  
49 BAHADIR, s.110-115; YASAMAN/YÜKSEL, C.I,  s.644.  
50 Yargıtay 11. HD. E. 2010/3497 K. 2012/3268 T. 6.3.2012 - E. 2009/10701 K. 2011/2916 T. 21.3.2011, GÜNEŞ 

İlhami, “Uygulamalı Marka Hukuku”, Ankara 2018, s.390; BAHADIR, s.145;  
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Bu durumda tescilli bir markanın bulunması ve bu tescilli markanın SMK m. 5 ve 6’da sayılan 

hükümsüzlük hallerinden birini veya bir kaçını içeriyor olması gerekmektedir51.  

2. Davada Görevli ve Yetkili Mahkeme 

SMK m.156/1, SMK kapsamında açılacak hukuk davalarında görevli mahkemenin hangisi 

olduğunu düzenlemiştir. Buna göre; SMK kapsamında açılacak hukuk davalarında görevli 

mahkeme Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleridir. Markanın hükümsüzlüğü talepli 

açılacak davalar da, SMK kapsamında açılacak hukuk davalarından bir tanesidir. Fikri ve Sınai 

Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava 

ve işlere o yerdeki asliye hukuk mahkemesi tarafından fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi 

sıfatı ile bakılır52. Yetkili mahkemeler ise, aynı maddenin devamında, 2.,3.,4. ve 5. fıkralarında 

belirlenmiştir. Buna göre yetkili mahkemeler aşağıdaki şekildedir: 

- Kurumun bu Kanun hükümlerine göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve 

Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda 

görevli ve yetkili mahkeme, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir. (m. 156/2) 

- Sınai mülkiyet hakkı sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk 

davalarında yetkili mahkeme, davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği 

yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir. (m. 156/3) 

- Davacının Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde yetkili mahkeme, davanın 

açıldığı tarihte sicilde kayıtlı vekilin işyerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı 

silinmişse Kurum merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir. (m. 156/4) 

- Üçüncü kişiler tarafından sınai mülkiyet hakkı sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili 

mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesidir. Sınai mülkiyet hakkı 

başvurusu veya sınai mülkiyet hak sahibinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmaması hâlinde, 

dördüncü fıkra hükmü olan bir üst madde uygulanır. (m. 156/5) 

3. Dava Açma Süresi 

SMK kapsamında marka hükümsüzlüğü davasının açılması için hak düşürücü süre veya 

zamanaşımı süresi gibi herhangi bir süre öngörülmemiştir53. Bunun nedeni, hükümsüzlük 

davasının temelinin hukuka aykırılık teşkil eden bir durumun varlığına dayanmasıdır. Kaldı ki 

haksız tescil, tescil süresi boyunca devam etmektedir. Bir diğer deyişle marka tescilinin 

getirdiği korumadan yararlanma imkanı olmayan bir markanın tescili devam ettiği müddetçe, 

edindiği koruma da hukuka aykırı olarak devam edecektir. Bu nedenle tescil devam ettiği 

müddetçe, markanın hükümsüzlüğü davasının bir süre ile sınırlandırılması da mümkün 

olmayacaktır54. 

4. Davanın Tarafları 

Hükümsüzlük davasının davacısı, SMK m.25/2’de sayılmıştır. Buna göre menfaati olanlar 

yanında Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğüne 

karar verilmesini mahkemeden talep edebileceklerdir. Davanın davalısı ise aynı maddenin bir 

51 BAHADIR, s. 145-148. 
52 BAHADIR, s.153-155. 
53 Önceki marka sahibi tarafından sonraki tarihli bir markanın hükümsüzlüğü için açılmış bir marka hükümsüzlüğü 

davası varsa bu bakımdan bir istisna benimsenmiştir. SMK m. 25/6’ya göre; önceki marka sahibi hükümsüzlüğünü 

talep ettiği sonraki tarihli markanın kullanıldığını biliyorsa veya bu kullanımı bilmesi gereken bir hal söz konusu 

ise bu durumda birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalan önceki marka hakkı sahibinin sonraki markanın 

hükümsüzlüğüne ilişkin talebi kabul edilmeyecektir. Bu duruma sessiz kalma yolu ile hak kaybı adı verilir. Bu 

durumun istisnası, sonradan yapılan marka tescilinin kötüniyetli yapılmış olmasıdır. BAHADIR, s. 159. 
54 ARKAN Sabih, Marka Hukuku, Cilt II, Ankara 1998, s. 167; BAHADIR, s. 159.  
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sonraki fıkrasında sayılmıştır. Bunlar; davanın açıldığı tarih itibarıyla sicilde marka sahibi 

olarak kayıtlı bulunan kişiler, bunların halefleri olabilmektedir.  

5. Dava Neticesinde Tazminat Talebi 

SMK m.27/3’e göre; “Marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyetli olarak hareket etmesi 

nedeniyle zarar görenlerin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlük ve ikinci fıkranın 

ikinci cümlesinde düzenlenmiş olan iptal kararının geriye dönük etkisi aşağıdaki durumları 

etkilemez” denilerek, kötüniyetli olarak hareket edilmesi halinde, zarar gören kişilerin tazminat 

davası açma hakkı bulunduğu ifade edilmektedir. Hükümsüzlük kararı geçmişe etkili bir 

karardır. Bu nedenle marka sahibine marka koruması hiç sağlanmamışçasına etki edecektir. 

Dolayısıyla kötüniyetli kişi tarafından marka sahibi ve iyiniyetli kişilere verilen zararlar 

mahkeme kararı ile geriye dönük şekilde tazmin edilmelidir. Kaldı ki, dürüst bir tacirin veya 

marka sahibinin kötüniyetli rakiplerince haksız yere sektörde itibarının zedelenmesinden 

doğacak maddi ve manevi zararın tazmini oldukça zordur55.  

Tarafımızca da katılındığı üzere, kötüniyetli olarak bir markayı adına tescil ettiren kimsenin bu 

tescil nedeniyle verdiği zararı tazmin etmemesinin hakkaniyete ve hukuka aykırı olduğu, bir 

hakkın açıkça kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunmayacağı açıktır. Bu 

nedenle markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde sonuçların geçmişe etkili olacağı, 

gerçekte var olmayan, kötüniyetli olarak tescil ettirilen bir hak iddiası ile neden olunan 

zararların tazmini gerekmektedir56.   

 

SONUÇ 

Tescil ile kazanılan marka hakkı ve bunun hak sahibine sağladığı yararlar, kötüniyetli üçüncü 

kişiler tarafından markanın kötüniyetli tescili ile bertaraf edilmeye çalışılabilmektedir.  

Marka hukukunda hükümsüzlük sebebi veya mutlak tescil engeli olarak kötüniyetin ne anlama 

geldiği mehaz düzenlemelerde net bir biçimde ortaya konmuş değildir. Her halükarda kötüniyet 

kavramı, TMK başlangıç hükümlerinde yer alan dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması 

yasağı çerçevesinde ele alınmalıdır.  

Marka sahibinin markasını tescil ederken, markanın kullanılış amacı ve fonksiyonlarına aykırı 

şekilde, iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara şantaj yapma veya engelleme 

amacı gütmesi gibi hallerde, kötüniyetli marka tescilinden söz edilmektedir. Mevzuatta, marka 

hukuku anlamında kötüniyet kavramı net bir şekilde tanımlanmamış olduğundan dolayı, 

kavram doktrin ve uygulamada farklı şekillerde ifade edilmeye çalışılmıştır. AB ve İngiltere 

doktrini, aslolanın iyiniyetle tescil olduğundan hareketle, kötüniyetin somut olay özelinde 

başvuru anında tesbitine yarayacak bir takım kriterler ortaya koymuşlardır. Bu kriterler 

arasında, kullanma niyeti olmamasına karşın rakiplerinin kullanımını engelleme kasdıyla marka 

tescil ettirmek, tescil edilen marka kapsamını ticari hayatın olağan olarak gerektirdiği kapsama 

nazaran çok daha geniş tutarak tescil başvurusunda bulunmak, izin veya onay almaksızın bir 

kimsenin imaj veya isminin marka olarak tescil ettirilmesi, iltibas yaratmak suretiyle bir 

markanın engellenmeye çalışılması sayılmaktadır. 

Bir markanın kötüniyetle tescil edilip edilmediğinin tespitinde kullanılacak ölçütler objektif 

olmalı, hakim tarafından somut olayın özelliklerine göre tespit edilmelidir. Bu bağlamda 

kötüniyetin yaptırımı, marka tescil başvurusu aşamasında nisbi ret sebebi olması yahut 

hükümsüzlük davası yoluyla markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi olurken, 

hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde iş bu kararın sonuçların geçmişe etkili olacağından, 

55 ÖZDİLER, s. 583. 
56 AKGÜN, s. 2193-2208. 
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gerçekte var olmayan, kötüniyetli olarak tescil ettirilen bir hak iddiası ile neden olunan 

zararların tazmini şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
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ÖZET 

Tahassür, özlem duyulan ve kavuşmak istenen kişi veya nesne için üzülmek, yanıp yakılmak 

anlamına gelir. Tahassürname ise tasavvuftan ve maneviyattan habersiz geçen ömre duyulan 

üzüntüyü konu alan dinî-tasavvufi edebi bir tür olarak tanımlanır. Bu edebi türe Âdile Sultan’ın 

manzumesi örnek olarak gösterilse de daha eski numuneleri mevcuttur. Nitekim Türk-İslam 

tarihinde ilk siyasetname özelliğini taşıyan Kutadgu Bilig'in içerisinde iki adet tahassürname 

örneğine rastlamak mümkündür.  

İslami Türk edebiyatının bilinen ilk edebi eseri olan Kutadgu Bilig, Türk kültür medeniyeti 

içerisinde yer alan önemli başyapıtlardan biridir. Kutadgu Bilig'i Türk edebiyat tarihinde öncü 

kılan özelliklerden biri, pek çok ilki muhtevasında barındırmasıdır. Bu ilklerden bir diğeri de 

dinî-tasavvufi bir tür olan tahassürnamenin bilinen ilk örneklerinin Kutadgu Bilig'de karşımıza 

çıkmasıdır. Eserin 5632’nci ve 5647’nci beyitleri arasında Ögdülmiş'in "Geçen Hayatına 

Acıyarak Tövbe Ettiğini Söylediği" ve 6521'nci ve 6564'üncü beyitleri arasında ise Yusuf Has 

Hâcib'in "Gençliğine Acıyarak İhtiyarladığını Söylediği" bölümler tahassürname örneği olarak 

tezahür etmektedir. 

Eserde Ögdülmiş ve Odgurmış, dünyevi ve uhrevi yaşam biçimini diyaloglar yoluyla 

birbirlerine anlatırlar. Ögdülmiş, Odgurmış'ı hükümdarın yanına gelmesi ve halkın içine 

karışarak insanlara hizmet etmesi için ikna etmeye çalışırken Odgurmış, ısrarla mutluluğun öte 

dünyada olduğunu anlatır. Odgurmış, sözleriyle Ögdülmiş'i etkilemiş olmalı ki Ögdülmiş, 

geçmiş günler üzerine muhasebeler yaparak gönlünü masivadan temizlemesi gerektiğini dile 

getirir. Bu inanç muhasebelerinden hareketle Yusuf Has Hâcib'in de dünyeiî hayattan ziyade 

uhrevi yaşam biçimini tercih ettiği söylenebilir. Nitekim Yusuf Has Hâcib, Ögdülmiş'in Tanrıya 

ibadet etmeden geçirdiği günlere dair pişmanlıklarını, benzer ifadeler ile ″Gençliğine Acıyarak 

İhtiyarladığını Söylediği″ bölümde dile getirir. Bu bağlamda çalışmada öncelikle Kutadgu Bilig 

üzerine genel bilgiler verilecektir. Ardından sözü geçen tahassürname örnekleri satır arası 

okumalarla tahlil edilecektir. 

Anahtar Kelimeler:  Tahassürname, Kutadgu Bilig, Ögdülmiş, Yusuf Has Hâcib. 

 

ABSTRACT 

Tahassür means feeling sorry for the person or object that is longed for and wanted to meet and 

being burned. Tahassürname, on the other hand, is defined as a religious-mystical literary genre 

that deals with the sadness of a life that is unaware of mysticism and spirituality. Although 

Adile Sultan's poem is shown as an instance of this literary genre, there are older instances. It 
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is possible to come across two instances of tahassürname in Kutadgu Bilig, which is the first 

policy book in Turkish-Islamic history. 

In the work, Ögdülmiş and Odgurmuş explain their worldly and otherworldly lifestyles to each 

other through dialogues. While Ögdülmiş tries to persuade Odgurmış to come to the side of the 

ruler and to serve the people by mixing with the people, Odgurmış insists that happiness is in 

the other world. Odgurmış must have influenced Ögdülmiş with his words, as Ögdülmiş states 

that he needs to clear his heart from the masiva by making calculations about the past days. 

Based on these belief calculations, it can be said that Yusuf Has Hacib preferred the 

otherworldly lifestyle rather than the worldly. As a matter of fact, Yusuf Has Hacib expresses 

Ögdülmiş's regrets about the days he spent without worshiping God, with similar expressions 

in the section where he says he got old with pity for his youth. In this article, Kutadgu Bilig, 

the first known literary work of Islamic Turkish literature, is an important masterpiece in 

Turkish cultural civilization. One of the features that make Kutadgu Bilig a pioneer in the 

history of Turkish literature is that it contains many firsts. One of these firsts is that the first 

known instances of tahassürname, a religious-mystical genre, appeared in Kutadgu Bilig. 

Between the 5632nd and 5647th couplets of the work, Ögdülmiş's "He says he repented with 

pity for his past life" and between the 6521st and 6564th couplets Yusuf Has Hâcib's "He says 

he got old with pity for his youth" appears as an instance of tahassürname. In the study, first of 

all, general information on Kutadgu Bilig will be given. Then, the tahassürname instances in 

question will be analyzed by reading between the lines. 

Keywords: Tahassürname, Kutadgu Bilig, Öğdülmiş, Yusuf Has Hâcib. 

 

GİRİŞ 

Doğu’da ve Batı’da üzerine birçok çalışmalar yapılmış olan Kutadgu Bilig, yeni Müslüman 

olmuş Türk toplumunun kültürünü, sınıflar arası münasebetlerini, hukuk ve ahlak kurallarını 

içeren (Kara, 1998, IX) 1069 yılında Balasagunlu Yusuf tarafından yazılan Türklerin en eski 

İslami verimidir (Dilâçar, 2016: 13-71). ″Saadet veren ilim″ veya ″padişahlara layık ilim″ 

anlamına gelen Kutadgu Bilig (Köprülü, 2016: 221) Kün Toğdı, Ay-Toldı, Ögdülmiş ve 

Odgurmış adlı dört kişinin karşılıklı konuşmalarından meydana gelmiştir (Kafesoğlu, 1980: 

12). Alegorik bir niteliğe sahip olan eserin karşılıklı konuşan kişileri genellikle Türk adları 

taşırlar. Yusuf Has Hâcib, İslami terminolojiyi değil eski Türk örfünün kelimelerini kullanmayı 

tercih etmiştir. Adaleti temsil eden hükümdar Kün Togdı, könitörü (doğru töre) olarak 

karşımıza çıkar. ″Kut″u temsil eden vezir Ay Toldı, aynı zamanda devlet olarak da rol oynar. 

Eserin üçüncü şahsı olan Ögdülmiş’e verilen rol ″ukuş″ yani akıldır. Odgurmış ise akıbet veya 

kanaat rolündedir (Sağol Yüksekkaya, 2020: 57-58).  

Yusuf Has Hâcib, İslam’ın manevi değerlerini müdafaa eden "inanmış bir Müslüman" olmakla 

beraber (Kafesoğlu, 1980: 15) ilim ve erdem sahibi bir şairdir. O, eserinde toplumu 

gözlemleyen ve sorunlara çare bulmaya çalışan bir kişi olarak karşımıza çıkar (Yavuz, 143). 

Yazmış olduğu eser ahlak dersi veren klasik bir öğüt kitabı değil, insan hayatının anlamını tahlil 

ederek onun toplum ve devlet içindeki görevlerini belirleyen bir hayat felsefesi sistemidir. 

Yusuf Has Hâcib birbirine çok sıkı bağlarla bağlı bulunan birey, toplum ve devlet hayatının 

ideal bir biçimde düzenlenmesinde gerekli olan zihniyet, bilgi ve erdemlerin nelerden ibaret 

olduğu, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl kullanılacağı üzerinde durmuştur (Akar, 2020, 

64). Nitekim Kutadgu Bilig'i Türk edebiyat tarihinde öncü kılan özelliklerinden biri, birçok 

ilklere imza atmasıdır. Gerek mesnevi tarzıyla yazılmış ilk eser olması, gerek hükümdara yol 

göstermek amacıyla nasihatler içermesi, gerekse alegorik bir anlatıma sahip olması Kutadgu 

Bilig'in değerini ölümsüzleştirmektedir. Türk-İslam tarihinde ilk siyasetname özelliği taşıyan 

Kutadgu Bilig'in içerisinde dinî-tasavvufi halk edebiyatı türlerinin izlerine de rastlamak 
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mümkündür. Bu bağlamda dinî-tasavvufi bir tür olan tahassürnamenin bilinen ilk örnekleri 

Kutadgu Bilig'de karşımıza çıkar. 

Tahassür kavramı Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat’te "hasret çekme, çok istenilen ve ele 

geçirilemeyen şeye üzülme" anlamına gelir (Devellioğlu, 2010: 1187).  Türk Dil Kurumuna ait 

Türkçe Sözlük’te  "kavuşmak istenen şey veya kimse için üzülme, yanıp yakılma" olarak 

tanımlanır (2019: 2242). Boşa geçen ömre veya dinî-tasavvufi duygulardan habersiz, gafletle 

geçen zamana karşı üzüntü duyma ve bu duyuşu ifade eden manzum ve mensur eserlere ise 

tahassürname adı verilir. Tahassürname türüne son dönem mutasavvıf şairlerinden Âdile 

Sultan’ın57 divanında yer alan manzumeler örnek olarak gösterilir (Güzel, 2012: 444). Âdile 

Sultan’ın şiirlerinin büyük bir bölümü dinî-tasavvufi bir mahiyet taşır. Münacat, na't, mersiye, 

ehlibeyit ve ashap ile tarikat kurucularının methiyelerinden meydana gelen şiirlerinin yanı sıra 

babası, kocası, kızı ve kardeşleri için yazdığı manzumeler de divanında geniş bir yer tutar. 

Kendisinden önce vefat eden hanedan mensupları için yazdığı "Tahassürname" örneği taşıyan 

manzumeler de bulunur (Azamat, 1988: 383).  

Tahassürname, Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatına ait edebi bir türdür ve çok yaygın olmadığı 

için örneklerine nadiren rastlanılmaktadır. Bu edebi türe Âdile Sultan’ın divanı örnek olarak 

gösterilse de Kutadgu Bilig'in içerisinde iki adet tahassürname örneği bulunmaktadır. Bu 

örneklerden ilki 5632’nci ve 5647’nci beyitler arasında Ögdülmiş'in "Geçen Hayatına Acıyarak 

Tövbe Ettiğini Söylediği" bölümde karşımıza çıkar. Söz konusu olan bölüm şu şekildedir: 

ayur men yorıdım usalın küle 

tiriglik yava boldı gaflet bile 

 

tiriglik küçi bardı mindin kitip 

tayak tuttı elgim bu tirgin atıp 

 

ökündi ayur bardı isiz künüm 

tiriglik tükedi kararur tünüm 

 

yidi arzu ni’met özüm udlayu 

tirildim hem ud teg bilü bilmeyü 

 

ayur men yorıdım usalın küle 

künümni keçürdüm yavalık bile 

 

yigitlik küçi bardı mindin kite 

acır men yigitlikke küyüp tüte 

 

57 5 Şevval 1241/23 Mayıs 1826’da İstanbul’da, Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nde dünyaya gelen Âdile Sultan, 
otuzuncu Osmanlı padişahı II. Mahmud’un Zernigâr Kadın’dan olan kızıdır. Âdile Sultan’ın, çocukluğu 
Dolmabahçe Sarayı’nda gençliği ise Beylerbeyi Sarayı’nda geçmiştir (Masak, 2004: 123). 
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tiriglik uçuktı yagudı ölüm 

ölümke itig yok ya ötgü yolum 

 

saçım boldı sungkur tüsi teg şaşut 

sakal boldı yazkı gülef teg orut 

 

otuz iki tişim örüng yinçüler 

üzüldi yipi kör saçıldı birer 

 

körür erd, közler bu künlük yirig 

tünerdi körümez katında erig 

 

yırak eştür erdi kulak tutsa ma 

bu kün boldı elgin özüm imleme 

 

kara erdi kuzgun tüsi teg başım 

kugu kondı başka yetildi yaşım 

 

özüm yangu boldı bayatka bu kün 

yazuklar üçün yıglasa men ünün 

 

özüm yangu boldı bayatka turup 

yazuklarka ‘uzri tilese kolup 

 

özüm kodsa emdi yaragsızlarıg 

köngül bulganuktın süzülse arıg 

 

özi tevbe kılmak tiledi turup 

bayatka sığınsa yazukın kolup (Yusuf Has Hâcib, 1991a: 559-660).  

 

Ögdülmiş, insanoğlunun maddi dünyadaki mutluluğunu ve devletin işlevini sağlamaya yönelik 

çalışmalar yapar. Bir başka deyişle Ögdülmiş, maddi dünyanın temsilcisidir. Ancak 

insanoğlunun mutluluğu ve devletin bekası için dünyevi unsurlar yeterli değildir. Mutluluğun 

ve devletin bekası, maddi olan unsurların aşılmasıyla gerçekleşir. Kutadgu Bilig'de dünyevi 
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hayatın sınırlarını aşarak uhrevi hayatın önemini vurgulayan kişi ise Odgurmış'tır58. Odgurmış, 

maddi dünyadan tamamen soyutlanarak dağ başında ibadet eden bir zahittir. Eserde Ögdülmiş 

ve Odgurmış, dünyevi ve uhrevi yaşam biçimini diyaloglar yoluyla birbirlerine anlatırlar. 

Ögdülmiş, Odgurmış'ı hükümdarın yanına gelmesi ve halkın içine karışarak insanlara hizmet 

etmesi için ikna etmeye çalışırken Odgurmış, ısrarla mutluluğun öte dünyada olduğunu anlatır.  

Ögdülmiş’in zahide nasihat etmesi, oldukça dikkate değerdir. Tanrı iki göz, iki ayak verdi. Biri 

dünyaya diğeri ahirete bakmalıdır. İki elden biri dünya, diğeri ahiret için; birinin içinde 

diğerinin aranması gerektiğini belirtir. Sarayın dışına uzanan yönetici ile bir münzevinin 

dünyası arasında geçen görüşmeler (Önal, 2020: 925-927), iki farklı gerçeklik arasındaki 

gerilimi açığa çıkarır. Ögdülmiş’in Odgurmış’ın kişiliğinde keşfettiği gerçeklik bireysel hayatın 

bağımsızlığıdır. Bireyin başarması gereken şey, öncelikle dünyanın geçiciliği ve ölümün 

kaçınılmazlığı karşısında kendi bireysel var oluşunun sürekliliğini kazanmasıdır (Yıldız, 2017: 

119-120). Ögdülmiş’in keşfettiği gerçeklik, Odgurmış’a hak vermesiyle sonuçlanır. Yöneticiler 

de zahit olmak, zahit gibi yaşamak isterler. İki dünyanın dengeleri üzerindeki muhasebe, öte 

dünyayı telkin edenin kazanmasıyla sona erer (Önal, 2020: 937) ve Ögdülmiş, 5632'nci ve 

5647'nci beyitler arasında geçmiş günler üzerine muhasebeler yaparak Tanrı’ya dönmesi 

gerektiğini dile getirir. Tahassürname esas olarak gafletle geçen zamana esef etmeyi 

içermektedir. Ögdülmiş’in "Ben gaflet içinde kendimi mesut sandım/Bu gaflet içinde hayatım 

heder oldu. Gençlik kuvveti beni terk ederek uzaklaştı/Bu giden gençliğime acıyor ve yanıp 

tutuşuyorum. Benim artık faydasız şeyleri bırakmam ve gönlümü masivadan temizlemem 

lazımdır." şeklinde karşımıza çıkan ifadeleri, tahassürname türünün muhtevasına uygunluk 

göstermektedir (Yusuf Has Hâcib, 1991b: 403-404).   

İkinci tahassürname örneği ise 6521'nci ve 6564'üncü beyitler arasında yer alan ″Yusuf Has 

Hâcib’in Gençliğine Acıyarak İhtiyarladığını Söyler″ adlı bölümdür. Tahassürname örneğini 

teşkil eden beyitler şu şekildedir: 

 yorıglı bulıt teg yigitlikni ıdtım 

 tüpi yil keçer teg tiriglik tükettim 

 

 isizim yiğitlik isizim yiğitlik 

 tuta bilmedim men sini terk kaçıttım 

 

 yana kelgil emdi yiğitlik manga sen 

 ayada tutayın agı çuz töşettim 

 

 isiz bu yiğitlik kanı kanca bardı 

 tilep bulmadım men nece me tilettim 

 

 tiriglikke tatgı süçig can sevinçi 

 yiğitlik teg edgü yok ermiş ayıttım 

58 Saadet Çağatay, Odgurmuş’un kişiliği hakkında sadece onun bir zahit olup münzevi hayat yaşaması, 
hükümdarın üç kere davet etmesine rağmen devlet ve içtimai hayattan uzak kalması ve Ögdülmiş’in yanında 
kalmayı kabul etmeyerek münzevi hayatta ölmesinin açık olarak bilindiğini ifade eder (1967: 41).  

KONGRE TAM METİN KİTABI 248 www.gapzirvesi.org



 

 kiçiglik tatıgı yiğitlik ereji 

 yitürdüm men emdi tutarda kürettim 

 

 karılıkta kor yok köni turdum erse 

 yavalıkka isiz tiriglikni ıdtım 

 

 esirkep acır men sanga ay yiğitlik 

 kamug körkümi sen yırattıng yırattım 

 

 temam erguvan teg kızıl mengzim erdi 

 bu kün za’feran urgın engde tarıttım 

 

 yıparsıg kara başka kafur aşudum 

 tolun teg tolu yüx kayuka ilettim 

 

 yaruk yaz teg erdim tümen tü çiçeklig 

 hazanmu tüşüttüm kamugnı kurılttım 

 

 kadırıg teg bodum erdi ok teg köni tüz 

 ya teg eğri boldı eğildim töngittim 

 

 yava kıldım isiz tiriglik avınçın 

 ökünç birle közde kanın yaş akıttım 

 

 kiçiglik keçürdüm yiğitlik yitürdüm 

 künüm çeliledim özümni çökittim 

 

 yimek içmek erse yidim içtim ud teg 

 tilek sürmek erse tümen tog tozıttım 

 

 nece kuşka avka avındım sevindim 

 uçar kuş teg arkun ağımda kürettim 

 

 adaş koldaşımka sevüg can teg erdim 
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 yağım boldı erse tosun teg suçıttım 

 

 sere söktüm emdi nece yalngukug men 

 yazuksuzka yarlıg elig til uzattım 

 

 kögüz kerdim anca yagı sançmış er teg  

 küvez teg kür erip kaya teg kadıttım 

 

 içip yatmış er teg udıp odlu keldim 

 özüm yolda azmış bayatka uyadtım 

 

 bayat tapgı kaldı kişi tapgı kıldım 

 ajun tegre yügrü özümni kürettim 

 

 tilek arzu birle yügürdüm nece men 

 kuturmış böri teg ajunnı ulıttım 

 

 kişig tuttum aldım küçün yarmakın men 

 kimig serdim irdim kimi me açıttım 

 

 manga rabbim aysa nelük kıldıng andag 

 negü tıldagım bar uvutka tuşıktım 

 

 kayu tilve kılkı bolur munda tetrü 

 keçer künke avnıp tiriglikni ıdtım 

 

 sevinç keçti emgek yime keçgey erdi 

 yava boldı kün ay ökünçke basıktım 

 

 tutayın ya kisra ya kayşarça boldum 

 ya şeddad-u ‘ad teg takı uçmak ittim 

 

 ajun bütrü tuttum sikender tutarca 

 tükel nuh yaşın men yaşadım yaşattım 
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 özüm haydar erse yaşın teg kılıçlıg 

 ya rüstemleyü men ajunda çavıktım 

 

 ya ‘isa bolup kökke ağdım takı men 

 ya nuşin revan teg törü tüz yorıttım 

 

 ya kençim tükel boldı karun nengi teg 

 ya ashab-ı res temür kend tokıttım 

 

 negü asgı ahır yanış yirke boldı 

 turu kaldı dünya iki böz ilettim 

 

 yalıng keldim erdi yalıng kirgü yirke 

 nelük dünyaka özni munça işittim 

 

 keçer dünya keçti tüpi yil keçer teg 

 keçer dünyaka öz usalın basıttım 

 

 tiriglikke asgı kanı edgü kılkım 

 tiriglikte tarlag kayu yirke ektim 

 

 negü ektim erse anı orgu ahır 

 negü ektim erse anı orgu ahır 

 negü ordum erse anın öz süçittim 

 

 yigitlikni ıdtım karılıkka tegdim 

 yana yangıl emdi negü söz tagıttım 

 

 uzun tünle yatma idike tapın sen 

 odun yıgla tınma yazukka basıttım 

 

 yılan kurt konguz yimi öz igdileyü 

 bu ni’met bile men negüke igidtim 

 

 aya usrık öz sen odun yıgla tınma 
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 bayatka tapug kıl yok erse yokadtım 

 

 karılık kavurdı yiğitlik yıradı 

 tatıg bardı bargu udu yol könittim 

 

 idi kiçki dünya öküş ardı halkıg 

 kayusında men men ne munça sevittim 

 

 ya rab odguru bir mini ay idim sen 

 süre ıdmagıl men köngülni arıttım 

 

 sen ök sen yazuk yarlıkaglı idim bir 

 suyurka mini sen yazukum unıttım (Yusuf Has Hâcib, 1991a: 644-647).  

 

Eserde inanç muhasebeleri dikkate alındığında bu dünya ile öte dünya arasındaki dengenin 

sorgulandığı bir din felsefesi ile karşı karşıya kalınır. Mistik dünyanın temsilcileri ile yöneticiler 

arasındaki muhasebeler, iki ayrı dünyanın sorgulamaları üzerinden yürütülür. Odgurmış, inanç 

muhasebeleri açısından hem hükümdarı hem de veziri bu dünyanın geçici olduğuna ikna eder 

(Önal, 2020: 936). Bu inanç muhasebelerinden hareketle Yusuf Has Hâcib’in de Odgurmış’ın 

zahidane yaşam biçiminin üstünlüğüne yönelik bir kanaati olduğu görülür (Yıldız, 2017: 120). 

Nitekim Yusuf Has Hâcib, Ögdülmiş'in Tanrıya ibadet etmeden geçirdiği günlere dair 

pişmanlıklarını, benzer ifadeler ile ″Gençliğine Acıyarak İhtiyarladığını Söylediği″ bölümde 

dile getirmiştir. Adı geçen bölümlerdeki beyitlerden hareketle bilinen ilk tahassürname 

örneklerinin Kutadgu Bilig’de yer aldığı görülür. Bu beyitlerde ağırlıklı olarak geçmiş günlere 

bir hayıflanma durumu söz konusudur. Tahassürname de boşa geçen bir ömür için duyulan 

üzüntüyü ve hayıflanmayı konu edinir. Yusuf Has Hâcib, ″Gençliğine Acıyarak İhtiyarladığını 

Söylediği″ bölümde yaşlandığını ve gençlik zamanlarını Tanrı’dan ayrı geçirdiğini dile 

getirerek geçmiş hayatından duyduğu pişmanlığını ifade eder. Muhteva bakımından bu eşitlik, 

bilinen ilk tahassürname örneğinin Kutadgu Bilig’de yer alabileceği ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir.  

 

SONUÇ 

Sosyal ve siyasal konular üzerine öğütler içeren Kutadgu Bilig, geçiş dönemi eseri olması 

sebebiyle başta İslami literatürün ilk eseri olarak pek çok ilki muhtevasında barındırmıştır. 

Bunun yanı sıra Kutadgu Bilig'in içerisinde dinî-tasavvufi halk edebiyatı türlerinin izlerine de 

rastlamak mümkündür. Bu minval üzere dinî-tasavvufi bir tür olan tahassürnamenin bilinen ilk 

örnekleri Kutadgu Bilig adlı eserde karşımıza çıkar. Eserde tahassürname örneği olarak 60 beyit 

tespit edilmiştir. Bu örnekler, 5632-5647 ve 6521-6564 numaralı beyitler arasında yer 

almaktadır. Tahassürname için 19. yüzyılda yazılan divandan örnekler verilse de 11. yüzyılda 

Yusuf Has Hâcib tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig’in içerisinde bu örnekler mevcuttur. 

Sonuç olarak adı geçen beyitler, boşa geçen zamanı konu alan tahassürname türünün bilinen ilk 

örneklerini teşkil eder. 
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ÖZET 

İslam düşüncesine göre en üstün varlık, insandır. Kur’an, bu avantajı apaçık bir şekilde 

vurgulamıştır (İsra, 17/70). İnsanın doğasında din ve inanç duygusu vardır. Hangi yer ve 

zamanda doğarsa doğsun her insan, İslam fıtratı üzere dünyaya gelir. Bu gerçek, İslam’ın, etnik 

kökeni, rengi ve anadili ne olursa olsun, her insana eşit bağlamda verdiği kazanımlar arasında 

sayılır. Allah, insanı yaratırken ilk insanı bir davetçi konumunda yaratmıştır. Bu itibarla insanın 

doğuşuyla birlikte insan-mabet ilişkisi de doğmuştur. İslam’da ibadetler, mabetlerin dışında da 

kabul görmesine rağmen, topluca yapılan ibadetler için mescid/cami diye adlandırılan özel 

yerler yapılmıştır. Nitekim insanların ibadet yapmaları ve tevhid inancını devam ettirmeleri 

amacıyla yeryüzünde yapılan ilk mabed, Mekke’deki Kâbe’dir (Âl-i İmrân, 3/96). Kur’an, 

mescitleri Allah’a ait başka bir ifadeyle Allah’ın evi diye nitelendirdiğinden (Cin, 72/18), her 

dönemde Müslümanlar tarafından önemsenmiş, korunmuş, değer verilmiştir. İslam’da bütün 

mescidler saygın olmakla beraber Mekke’deki “Mescid-i Haram”, Kudüs’teki “Mescid-i Aksa” 

ve Medine’deki “Mescid-i Nebi” daha kutsaldır. Mescitler, Kur’an’da işlevi noktasında “takva 

üzerine kurulan mescid” (Tevbe, 9/108) ve “Mescid-i Dırâr” olarak nitelenmiştir (Tevbe, 

9/107).  

İnsan-mescid ilişkisinin yanında insan-dua ilişkisi de vardır. Dua ritüeli, neredeyse her din ve 

her ideolojiye mensup kimseler tarafından icra edilmektedir. Bu olgu insanın fıtratında 

mevcuttur; dolaysıyla insan kendisini ondan soyutlayamaz. Kur’an, duaya ilgi göstermeyen ve 

Allah’a yakarmayan kimselerin, Allah katında değersiz olduğunu belirtmiştir (Furkân, 25/77). 

Bunun yanı sıra duanın nasıl yapılacağına dair bazı davranışları kaydetmiştir (A'râf, 7/55).  

Bu çalışmada Carullâh Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ömer b. Ahmed Zemahşerî’nin (ö.538/1143) 

“Keşşâf” adlı tefsirinde mescitlerin işlevi ve duanın fonksiyonu ele alınmış, analiz edilmiştir. 

Çalışmanın ana kaynağı “Keşşâf” olmakla beraber, Zemahşerî’nin diğer eserlerinde konuya 

ilişkin yorumlar da tarafımızdan kaydedilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Zemahşerî, Mescid, Dua, Keşşâf, İnsan. 

 

ABSTRACT 

According to Islamic thought, the supreme being is human. The Qur'an has clearly emphasized 

this advantage (Isra, 17/70). Human nature has a sense of religion and belief. Regardless of 

where and when he is born, every human being is born according to the nature of Islam. This 

fact is counted among the gains that Islam gives to every human being, regardless of ethnic 

origin, color and mother tongue. While creating man, God created the first man as a caller. In 

this respect, with the birth of man, the human-temple relationship was born. Although worship 

is accepted outside the temples in Islam, special places called masjid/mosque were built for 

collective worship. As a matter of fact, the first temple built on earth for people to worship and 

maintain the belief of oneness is the Kabah in Mecca (Âl-i İmran, 3/96). Since the Qur'an 

describes mosques as belonging to Allah, in other words, as the house of Allah (Jinn, 72/18), 

they have been cared for, protected and valued by Muslims in every period. Although all 
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mosques are respected in Islam, the “Masjid al-Haram” in Mecca, the “Masjid al-Aqsa” in 

Jerusalem and the “Masjid al-Nabi” in Medina are more sacred. Masjids are described in the 

Qur'an as “the mosque built on taqwa” (Tawba, 9/108) and “Mescid-i Dirar” (Tawba, 9/107). 

In addition to the human-masjid relationship, there is also the human-prayer relationship. Prayer 

ritual is an activity performed by people belonging to almost every religion and every ideology. 

Because this phenomenon is present in human nature, man cannot isolate himself from it. The 

Qur'an states that those who do not show interest in prayer and do not invoke Allah are 

worthless in the sight of Allah (Furqan, 25/77). In addition, he recorded some behaviors on how 

to pray (A’raf, 7/55). 

In this study, Carullâh Ebu’l-Qâsım Mahmoud b. Umar b. Ahmed Zamakhshari’s (d.538/1143) 

commentary named “Kashshaf”, the function of mosques and the function of prayer in 

Zamakhshari’s “Kashshaf” are discussed, examined and analyzed. Zamakhshari is one of those 

people who are very sensitive about the practice of prayer. Although the main source of the 

study is “Kashshaf”, expressions related to the subject in other works of Zamakhshari have also 

been recorded by us. 

Keywords: Zamakhsharî, Mosque, Prayer, Kashshaf, Human. 

 

GİRİŞ 

İslâm’da iman şehadetinden sonra gelen en büyük yükümlülük, namazdır.1 Hatta namaz, 

Müslümanlar tarafından “dinin direği” olarak kabul edilmiştir.  

Yeryüzünde inşa edilen ilk yapı “mescid” olmuştur. “Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabet, 

Mekke'deki o çok kutsal ve bütün âlemlere hidayet olan İbadet Evi’dir.”2 Ebu Zer el-Gıfârî 

(ö.32/653), Hz. Peygambere yeryüzünde bina edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sorduğunu, 

cevap olarak “Mescid-i Haram” diye verildiğini rivayet etmiştir.3  

İslâm, evrensel olduğundan, müntesiplerini ibadet yapmaları için belli bir alana 

sıkıştırmamıştır. Kabristan ve hamamlardan başka bütün yeryüzü onlara mescid kılınmıştır.4 

Kur’an, “Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin”5 gibi hükümleriyle bir 

bakıma Müslümanları mescide yönlendirmekte, toplumsal düzeyde orada ibadet yapmalarını 

istemektedir. 

Hz. Peygamber, tüm müminler için en güzel (üsve-i hasene) bir örnektir. Onun tarihçe-i 

hayatına baktığımızda, döneminde mescidlere ayrı bir önem verilmiş, mescidler mümin 

toplumun odak noktasını oluşturmuştur. Başka bir ifadeyle mescitler, mümin toplumun gerek 

bireysel gerekse toplumsal hayatında edilgen mekânlar değil, aksine toplumun genel 

maslahatına merkez görevini icra eden mekânlardır. Hicret güzergâhında Hz. Peygamberin ilk 

inşa ettiği mekânın mescid olduğu herkesin malumudur.  

Mescid ile doğrudan ilişkili dua ise insan fıtratının bir gereği ve ibadetin özü durumundadır. 

Esasen insan, yapısı itibariyle aşkın varlıktan yardım istemeye muhtaçtır. Duada insanı 

psikolojik bağlamda rahatlatan bir boyut; Allah’ın birliğine dayalı, onun dışındaki bütün güç 

ve otoriteleri dışlama gibi felsefî, hikemî bir derinlik vardır. 

1 Buhârî, İman 2; Muslim, İman 21. 
2 Âl-i İmrân, 3/96. 
3 Muslim, Mesâcid 5. 
4 Tirmizi, Salât, 234. 
5 Bakara, 2/43. 
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Genelde hiçbir insanın, özelde ise hiçbir müminin, kendisini duadan müstağni görmesi, duayı 

hayatından çıkarması düşünülemez. Zira insanlığın kutlu şahsiyetleri hep dua etmiş, duayı 

davetlerinin merkezine yerleştirmişlerdir. Kur’an, konuya ilişkin peygamberlerden birçok 

örnek getirmiştir.6 

Müminin hayatında, duasının tevhid ilkesiyle uyumlu olması gerektiği gibi karınca ve nazar 

duaları türden formatlara sahip olmamalıdır. Bu noktayı “Vâiz Kürsüde” şiiriyle en güzel 

şekilde tasvir eden İslam şairi Mehmed Akif Ersoy’a (ö.1936) kulak verelim: 

Başın sıkıldı mı, kâfi senin o nazlı sesin: 

“Yetiş” de, kendisi gelsin, ya Hızır’ı göndersin! 

Evinde hastalanan varsa, borcudur: Bakacak; 

Şifa hazinesi derhal oluk oluk akacak. 

Demek ki: Her şeyin Allah... Yanaşman, ırgadın o: 

Çoluk çocuk ona ait: Lalan, bacın, dadın o; 

Vekil-i harcın o; kâhyan, müdür-i veznen o; 

Alış seninse de, mesul olan verişten o; 

Denizde cenk olacakmış... Gemin o, kaptanın o; 

Ya ordu lazım imiş... Askerin, kumandanın o; 

Köyün yasakçısı; şehrin de baş muhassılı o; 

Tabib-i aile, eczacı... Hepsi hâsılı o.7 

Konumuzun daha iyi anlaşılması açısından, ilkin mescid kelimesinin sözlük ve terim anlamını 

vermeye çalışalım.  

 

1.Mescid Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı  

Mescid kelimesi, Arapça bir kelime olan s-c-d fiil kökünden türemiştir ve “secde edilen yer” 

demektir. Secde ve mihrab sözcüklerinin mescid kavramıyla doğrudan ilişkisi vardır. Secde 

kelimesi insan, hayvan ve bütün cansız varlıklar için kullanılır. “(Ey insanlar) Allah’a secdeye 

kapanınız, ona ibadet ediniz”8; “Göklerdeki ve yerdeki canlıların hepsi ve melekler de sadece 

Allah’a secde ederler”9 ayetlerinin yanı sıra hem insan hem hayvan hem bitkilerin secde 

etmesini kapsayan şu ayetler de misal olarak verilebilir: “Göklerde ve yerde bulunanlar da, 

onların gölgeleri de sabah akşam, ister istemez, sadece Allah'a secde ederler.”10 “Yıldızlar ve 

ağaçlar da Allah’a secde edip durmaktadır.”11 

Secde “Sadece Allah’a boyun eğmek, onun önünde eğilmek ve ona ibadet etmek”12 anlamına 

geldiğinden bazıları “Mescidler sadece Allah’a aittir”13 ayetini, bütün yeryüzü şeklinde 

yorumlamıştır. Zaten bir hadiste bütün yeryüzünün mescid ve temiz kılındığı vurgulanmıştır.14 

6 Al-i İmrân, 3/38; İbrahim, 14/40; Meryem, 19/3-6; Nuh, 71/6. 
7 Mehmet Akif Ersoy, Safahât, Haz. Orhan Okay-Mustafa İsen, DİB Yayınları, Ankara, 1992,  s.215-216. 
8 Necm, 53/62. 
9 Nahl, 16/49. 
10 Ra’d, 13/15. 
11 Rahman, 55/6. 
12 Râgıb İsfahânî,  el-Mufredât, Dâru’l-Kalem, Dımaşk, H/1412, s. 396-397. 
13 Cin, 72/18. 
14 Buharî, Salât 56; Muslim, Mesâcid 3.  
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Başka bir ifadeyle secde edilen her mekânın, mescid diye nitelenmesinde bir beis yoktur.15 

Başka bir hadise göre mümin kimsenin Allah’a en yakın olduğu zaman, secde anıdır.16  

Hz. Zekeriyya’nın, yanında dua ettiği mihrab da “mabed, mescid” diye nitelenmiştir.17 Bu 

itibarla Arapların nezdinde mihrab diye nitelenen mekân “meclislerin en üstünü” olarak kabul 

gördüğünden kıbleye de mihrab denmiştir. Çünkü mihrab, mescidin en değerli yeridir.18  

Araplar, sarayın en görkemli yerine “mihrab” derler. Orası sadece krala has olduğu gibi 

mescidin mihrabı da sadece imama hastır. İsrailoğullarının mihrapları ise namaz kıldıkları 

yerlerdi.19 

Mescid kelimesi, Kur’an’da çeşitli şekil ve türevleriyle (tekil/müfret, çoğul/cemi) birçok yer 

zikredilmiştir.20 Buradan hareketle her secde edilen yer için “mescid” kavramı kullanılabilir. 

Kur’an’da Ka’be için mescid kavramı kullanılmıştır.21 Ama Ka’be için mescid denirken, 

mescidler için Ka’be denmez.22 

Osmanlılar döneminde, padişahlar tarafından inşa ettirilen büyük camilere “selâtin camileri”, 

vezirler ve diğer devlet adamları tarafından yaptırılan orta büyüklükteki ibadet yerlerine, 

yaptıranın adına izafeten sadece cami, küçük olanlara da mescid denmiştir. Mescidlerde cuma 

namazı kılınmazdı. Mescidlerin cuma namazı kılınan camiye tahvili ise berat ve izinle 

olmaktaydı. Çünkü Hz. Peygamber zamanında Medine’de, Mescid-i Nebevî’den ayrı dokuz 

mescid daha olmasına rağmen buralarda vakit namazı kılınır, cuma namazı kılınmazdı.23 Ayrıca 

bayram ve cenaze namazlarının kılındığı açık alanlara musallâ, yol boylarında üstü açık olarak 

inşa edilen mescidlere de namazgâh denilmiştir.24 Günümüzde ise Türkiye’de bir mânia 

olmadıkça, neredeyse her cami ve –apartman zemin katlardaki dâhil olmak üzere- her mescidde 

Cuma namazları eda edilmektedir. 

İslâm secde etme, namaz kılma konusunda maslahaten her yeri secdegâh ve namazgâh olarak 

kabul etmesine rağmen, cemaatle kılınan namazı bireysel kılınan namazdan daha faziletli 

görmüş25; Allah rızası için mescid inşa edene cennette mislinin verileceğini müjdelemiştir.26 

İşte Hz. Peygamberin bu sözü, Müslümanların mescid bina etmelerine ivme kazandırmıştır.  

Şimdi de çalışmanın ana konusunu oluşturan Keşşâf tefsirinde Zemahşerî’nin mescid ve duaya 

dair yaptığı yorumların analizini yapmaya çalışalım.  

 

15 Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed el-Herevî el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luga, Dâru İhyâi Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 

2001,  X/301. 
16 Muslim, Salât 215; Nesâî, Mevâkît 35. 
17 Bkz. Âl-i İmrân, 3/37-38. 
18 Ebûbekir Muhammed b. Kâsım b. Muhammed b. Beşşâr el-Enbârî, ez-Zâhir fî Me’ânî Kelimâti’n-Nâs, 

Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 1992, I/433.  
19 el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luga,  V/17; Ebu’l-Hasen Alî b. İsmâîl ed-Darîr el-Mursî İbn Sîde, el-Muhassas, Dâru İhyai 

Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 1996, IV/66; Ebu’l-Hasan Alî b. Muhammed Curcânî, Kitâbu’t-Ta‘rifât, Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, ts., s.201; Mecduddîn Muhammed b. Ya‘kûb Firûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, 

Muessesetu’r-Risâle, Beyrût, 2005, s.73; Muhammed Murtazâ Zebidî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, 

Dâru’l-Hidâye, Kâhire, ts., II/254. 
20 Bkz. Muhammed Fuâd Abdulbakî, el-Mu‘cemu’l Mufehres li Elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerim, el-Matba‘atu’l-

İslâmiyye, İstanbul, 1982, s.345. 
21 Muhammed Fuâd Abdulbakî, el-Mu‘cemu’l Mufehres, s.198. 
22 Ebû Hilâl el-Hasan b. Abdullah b. Sehl b. Saîd b. Mehrân el-Askerî, Mu’cemu’l-Furûk el-Lugaviyye, 

Muessesetu’n-Neşri’l-İslâmî, H/1412, s.319.  
23 Ahmet Önkal-Nebi Bozkurt, “Câmi”maddesi, DİA, İstanbul, 1993, VII, 47. 
24 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Hayreddin Karaman ve diğerleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 2014, I/192. 
25 Buhârî, Ezan 30; Muslim, Mesâcid 249. 
26 Tirmizi, Salât, 236. 
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2.Keşşâf’ta Mescid’in İşlevi 

2.1.Bakara Suresi’nde 

“Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların (mescitlerin) harap 

olması için çalışandan daha zalim kim olabilir ki! Onların oralara ancak korkarak 

girebilmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik vardır; onlar için ahirette de büyük bir azap 

vardır.”27 

Zemahşerî, Bakara’daki 114.ayetin bildirdiği hükmün, cins manada kullanıldığını dolaysıyla 

Allah’ın bütün mescitlerini ilgilendirdiğini söylemiştir. Namaz kılınan ve adına mescit denen 

yerde Allah’ın anılmasına mani olan herkes, haddini aşmış, zulümde ileri gitmiş olur. 

Zemahşerî,  ayetin nüzul sebebini açıklarken Hıristiyanların, Kudüs’te insanların dua etmesini 

engellediklerini; Romalıların Kudüs’e saldırıp orayı tahrip ettiklerini; Tevrat’ı yaktıklarını; 

insanları öldürüp esir ettiklerini bildirmiştir. Zemahşerî, bir diğer yorumda ise ayetteki 

maksadın müşriklerin Hudeybiye anlaşması senesinde Hz. Peygamber ile sahabilerin, Mescid-

i Haram’a girmelerini engellemek olduğunu vurgulamıştır.28  

Zemahşerî, daha sonra hem bir soru sormuş hem cevabını vermiştir: Şayet insanları dua 

etmekten engelleme ve mamur yerleri tahrip etme olayı Kudüs ya da Mescid-i Haram’dan bir 

yerleşim biriminde olmuşsa, niçin ayetteki ifade, müfret/tekil formda “mescid” değil de 

cemi/çoğul sığada “mescitler” şeklinde gelmiştir, diye sorarsanız, cevabım şu olacaktır: Mesela 

Salih bir kimseye eziyet eden hakkında “Salih kimselere eziyet edenden daha zalim olan var 

mıdır?” dersin. 

Ayette “Allah’ın mescitleri” ile genel bir hüküm kastedildiği gibi “engel olan” ifadesiyle de 

aynı formatta genel bir hüküm kastedilmiştir. Bu itibarla Allah’ın mescitlerinde ibadeti 

engelleyen çevreleri, Hıristiyan ve Müşrikler ile sınırlandırmak mümkün değildir.29  

2.2.Tevbe Suresi’nde 

Mekkeli müşrikler, Kâbe’nin perdedârlığını yaptıklarından, anahtarlarını ellerinde 

bulundurduklarından, hacılara su dağıttıklarından, hacıların iaşe ve ibatelerini (rifâde) yerine 

getirdiklerinden Müslümanlara ve diğer insanlara karşı üstünlük taslıyorlardı. Allah, onların 

üstünlük taslama gerekçelerini boşa çıkarmak üzere şu ayetleri indirmiştir: 

 “Müşriklerin, kendilerinin kâfirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken, Allah'ın 

mescitlerini imar etme görevleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Onlar, ateşte 

ebedî kalacaklardır.” 

 “Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, 

zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola 

ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”30 

Zemahşerî, Tevbe suresinde geçen yukarıdaki ayetlere dair şu yorumda bulunmuştur:  

“Allah'ın mescitlerini imar etme görevleri yoktur” ifadesinden kasıt “Müşriklerin, Allah’ın 

mescidini imar etmeleri yakışık almaz” demektir. Burada iki farklı yorumda bulunmak 

mümkündür:  

27 Bakara, 2/114. 
28 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/179. 
29 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/179. 
30 Tevbe, 9/17-18. 
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Birincisi “Allah’ın mescidi”, Mekke’deki Mescidu’l-Haram demektir. “Mesâcid” diye 

cemi/çoğul kipinde gelmesinin nedeni de Mescidu’l-Haram’ın bütün mescitlerin kıblesi 

olduğundandır.  

İkinci yorum ise orayı imar edenler, sanki bütün mescitleri imar etmiş gibidir. Eğer 

müşrikler mescid cinsini imar etmeye hak sahibi değillerse, bütün mescitlerin anası 

durumundaki Mescidu’l-Haram’ı da imar etme hakkına sahip değillerdir. Mesela sen “Şu 

kimse, Allah’ın kitaplarını okumaz” dediğinde onun, Allah’ın Kitabı’nı okumasını “Kur’an 

okumaz” demekten daha çarpıcı şekilde olumsuzlaştırmış olursun.31 

Malum olduğu üzere Bedir savaşında Müslümanlar, müşriklerden yetmiş kişiyi esir 

almıştı. Onların arasında Hz. Peygamberin amcası Abbas da vardı. Hz. Ali, onu yeğeni 

Hz. Peygamber ile savaşmak ve akrabalık ilişkilerini koparmakla itham etmişti. Hz. 

Ali’nin bazı ağır sözlerine “Siz, bizim kötülüklerimizi dile getiriyorsunuz ama iyiliklerimizi 

söylemiyorsunuz” diye karşılık verince Hz. Ali “Demek, sizin de iyilikleriniz var!” diye 

tepki göstermişti. Bunun üzerine Abbas ve yanındaki esir müşrikler “Biz, sizden daha 

fazilet sahibiyiz. Biz Mescidu’l-Haram’ı imar ediyor, Kâbe’yi koruyor, hacılara su 

dağıtıyor, sıkıntıda olana yardımda bulunuyoruz” diye söylenmişlerdi. Ayet ise Mescid’i 

onaracak kimselerin ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazını dosdoğru kılan, 

zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimselerin imar edeceğini 

vurgulamıştır.32 

2.3.Yunus Suresi’nde 

“Biz de Musa ve kardeşine,”Kavminiz için şehirde evler hazırlayınız ve evlerinizi namaz 

kılınacak yerler yapınız, namazlarınızı da dosdoğru kılınız. Ey Musa! Müminleri müjdele!” 

diye vahy ettik.”33 

Zemahşerî, ayete şu yorumu yapmıştır: Ey Musa ve Harun! Şehirdeki bazı evleri, kendinize ve 

size iman edenlere sığınak yapın. İbadet etmek ve namaz kılmak için oraları birer merkez haline 

getiriniz. O mekânları kıbleye dönüştürünüz; yani merkez kıble olan Kâbe’ye müteveccih 

mabetlere dönüştürünüz. Zaten o günkü şartlarda da Hz. Musa ve ona iman edenler Kâbe’ye 

yönelik namazlarını eda ediyorlardı. Malum olduğu üzere İslam’ın ilk döneminde Müslümanlar 

da, müşriklerin işkencesinden, cevr-u cefasından, kendilerini İslam’dan döndürürler 

endişesinden namazlarını gizlice evlerinde kılıyorlardı. İşte Hz. Musa döneminde de 

İslamiyet’in Mekke dönemindeki gibi bir tablo oluşmuştu.34  

2.4.Meryem Suresi’nde 

“Doğrusu Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. Ona kulluk ediniz. Doğru yol budur.”35 

Zemahşerî, yukarıdaki ayeti özet formunda ele almış ve Arapça nahiv/gramer kaidesinden 

istidlal ederek “Allah, benim ve sizin rabbiniz olduğundan, ona ibadet/kulluk ediniz” anlamına 

geldiğini söylemiştir. Aynen “Mescitler yalnız Allah’ındır. O halde Allah’la beraber başkasına 

dua etmeyin”36 ayetindeki mana gibidir. 

 

 

31 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/253. 
32 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/254. 
33 Yunus, 10/87. 
34 Zemahşerî, el-Keşşâf, II/364. 
35 Meryem, 19/36. 
36 Cin, 72/18. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 259 www.gapzirvesi.org



2.5.Nur Suresi’nde 

“Bu kandil birtakım evlerdedir ki, Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin 

anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam O'nu tesbih ederler/anarlar.”37 

Zemahşerî’ye göre “Allah’ın evleri” ifadesinden murat edilen şey “mescitler”dir. Müellif 

“kandil” ile mescit arasında ilinti kurmuş; kandilin, çevresini aydınlattığı gibi mescid de 

çevresini aydınlatır, demiştir.  

“İbrahim İsmail’le birlikte Ka’be’nin temellerini yükseltiyordu…”38 İbn Abbas’a (ö.68/688) 

göre evler, mescitlerdir; Allah, mescit inşa etmeyi ve ona değer vermeyi, oralarda Allah’ın 

kitabının okunmasını emretmiştir. Hasan-ı Basrî (ö.110/728) ise Allah, binaların 

yükseltilmesinden daha çok, onlara saygı gösterilmesini emrettiği görüşündedir.39 

 

3.Rebîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr’da Mescidin İşlevi 

Zemahşerî, bu eserini40 tarihî, edebî, ilmî ve hikemî sözlerden seçmiştir.41 Bu eserinde bazı 

önemli şahsiyetlerin hikmet içerikli sözlerini konu edinmiştir. Eserine hadis diye aldığı kimi 

rivayetleri, hadis metinlerinde göremedik. Zaten Zemahşerî’nin en çok eleştirildiği noktaların 

başında Keşşâf adlı tefsirinde ve diğer bazı eserlerinde hadis diye naklettiği kimi ibarelerin 

zayıf, hatta mevzu oluşu gelmektedir.42 Bu nedenle mescitlere dair hadis metinlerinde muttali 

olmadığımız ibare ve ifadeleri zikretmedik. Onun, mescitler hakkında derlediği birkaç sözü 

buraya alıyoruz. 

Meşhur Tabiinden zahid olan Ebû Muslim el-Havlânî (ö.62/681-82), “Mescitler, asil ve seçkin 

insanların oturdukları yerdir” demiştir.43 

Mâlik b. Dinâr (ö.131/748): “Mescitlerdeki münafıklar, kafesteki serçeler gibidir.”44 

“Mescide gitmeyi adet haline getiren bir adamı görürseniz, onun mümin olduğuna şahitlik 

ediniz”45 

“Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler ise çarşı ve 

pazarlardır.”46 

“Kim mescide alışırsa, Allah da ona alışır, onu sever.”47 

37 Meryem, 24/36. 
38 Bakara, 2/127. 
39 Zemahşerî, el-Keşşâf, III/242. 
40 Hacı Halîfe, Mustafâ b. Abdullâh (Kâtib Çelebî),  Keşfu’z-Zunûn an Esâmi’l-Kutub ve’l-Funûn, Mektebetu’l-

Musennâ, Bağdâd, 1941, I/832; Bağdâtlı İsmail Paşa, Keşfu’z-Zunûn Zeyli, nşr: Şerafettin Yaltkaya- Rifat Bilge, 

MEB. Yay, İstanbul, 1972, II/402.  
41 Carl Brockelmann, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, Arapçaya çev. Abdulhalîm Naccâr, Dâru’l-Maarif, Kâhire, 1959, 

V/234-235. 
42 Konuya dair geniş bilgi için bkz. Hasan Yerkazan, Zemahşerî’nin Eserlerinde Bulunan Hadislerin Kaynakları, 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, sayı: 8, s.273-310. 
43 Ebu’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr, Muessesetu’l-A‘lamî, Beyrût, 1992, I/249. 
44 Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr, I/250. 
45 Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr, I/251. Bkz. Ahmed İbn Hanbel, Musned, Muessesetu’r-Risâle, Beyrut, 2001, 

XVIII/194. Ayrıca bkz. İbn Mâce, Mesâcid 19. 
46 Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr, I/250. Ayrıca bkz. Muslim, Mesâcid 288. 
47 Ebu’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr ve Nusûsu’l-Ahyâr, Muessesetu’l-A‘lamî, Beyrût, 1992, 

I/249. Ayrıca bkz. Ebu’l-Kâsım Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, el-Mu‘cemu’l-Evsat, Dâru’l-

Harameyn, Kâhire, ts., I/250. 
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Hz. Ali, Ramazan ayında içi kandiller ile aydınlatılan bir mescide uğramış ve “Emiru’l-

mü’minin Ömer’in, mescitlerimizi aydınlattığı gibi Allah da onun kabrini aydınlatsın”48 diye 

dua etmiştir. 

Medineli meşhur yedi tabiinden Said b. Müseyyeb (ö.94/713): “Mescidde oturan kimse, 

rabbiyle oturuyor demektir, Onun hak sözden başka deme hakkı yoktur.”49 

 

4.Dua Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamı 

Dua kelimesi, Arapça olup da-a-ve fiilinden türemiştir. Bir bakıma “çağırma, seslenme ve 

bağırma” demektir. “Davet”, “iddia” gibi sözcükler de aynı fiil kökünden türemiştir. Dua, nida 

gibidir ama nida, kendisine herhangi bir isim eklenmeden “ya”, “ey” ve benzeri edatlar ile 

yapılır. Dua ise neredeyse isimsiz yapılmaz; ya filan gibi.50 Bu nedenle inanmış bir kimsenin, 

duasına “Allah’ım”, “Ey Rabbim” gibi hitaplar ile başlaması, Hz. Peygamberin davranışına 

uygun bir durumdur. 

Mesela “İnkârcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma şeklinde anlamadan 

tekrarlayan kimse gibidir.”51 “Peygamberin çağırmasını, herhangi birinizin bir başkasını 

çağırmasıyla bir tutmayın”52 mealindeki ayetler, onun anlamına işaret etmektedir.  

Duada güdülen amaç, kişinin içinde bulunduğu durumu Allah’a arz etmesi, tabir caizse onunla 

iletişim/diyalog kurmasıdır. Namaz kılan bir müminin, günde kırk kez, ikinci tekil (muhatab) 

kipinde rabbine “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, 

kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine 

değil”53 demek suretiyle niyazda bulunması, bunun en çarpıcı göstergesi değil midir?   

 

5. Zemahşerî’ye Göre Duanın Mahiyeti ve Adabı 

Malum olduğu üzere mescid ile duayı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bu, mescidin 

dışında duanın yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Dua için özel bir yer tahsisi 

olmamasına rağmen İslam kültür medeniyetinde teamül haline gelen duanın uygulanma yeri, 

daha çok, ibadetin toplumsal bağlamda yapıldığı mescitlerdir denebilir. 

Allah, kulun değerini duasının olup olmamasıyla, duaya ilgi duyup duymamasıyla kıyaslamış, 

ölçmüştür. Allah, “Şayet duanız olmasaydı Allah katında bir kıymetiniz olur muydu?”54 diye 

uyarıda bulunduğu gibi “Rabbinize gönülden (yalvara yakara) ve gizlice (için için) dua edin. 

Şüphesiz ki O, (duada) haddi aşanları sevmez”55; “O'na ürpererek ve ümit ederek dua ediniz. 

Şüphesiz Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır.”56; “Kendi kendine, yalvararak ve 

ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma!”57  

48 Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr, I/161. 
49 Zemahşerî, Rebîu’l-Ebrâr, I/251. 
50 Râğıb İsfahânî,  el-Mufredât, s. 315. 
51 Bakara, 2/171. 
52 Nur, 24/63. 
53 Fâtiha, 1/5-7. 
54 Furkân, 25/77. 
55 A'râf, 7/55. 
56 A'râf, 7/56. 
57 A'râf, 7/205. 
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Allah, gerçek ve müstecap duanın kime yapılacağını da bildirmiştir: “Kullarım sana beni 

sorduklarında, de ki ben onlara çok yakınım; bana dua ettiğinde, dua edenin isteğine karşılık 

veririm. O halde, benim davetime uysunlar ve bana güvensinler ki doğru yolu bulabilsinler.”58 

Allah, bir taraftan kendisine yalvaran kuluna yakın olduğunu, ondan yardım dileyene yardım 

edeceğini bildirirken, diğer taraftan ise kendisinden başkasına yalvarılmamasını istemiştir. Aksi 

takdirde harcanan emeklerin boşa gideceğine dair uyarıda bulunmuştur: “Gerçek dua Allah'a 

yapılır. Ondan başka yalvardıkları, kendilerine hiçbir cevap veremezler. Bunlar, suyun ağzına 

gelmesi için avuçlarını suya açan, ancak hiçbir zaman su ağzına ulaşmayan kimseye benzerler. 

İnkârcıların duası da aynı şekilde boşa gitmektedir.”59  

Kur’an’da neredeyse baştan sona kadar dua içerikli sure de vardır. Fatiha suresi, bunun en 

somut göstergesidir. Surenin içeriğine dikkat edildiğinde onun baştan sona kadar bir dua ve 

münacaat formatında olduğu görülecektir. Birçok müfessirin bu görüşe sahip olduğu 

bilinmektedir.60 Zemahşeri de söz konusu sureyi dua sadedinde değerlendirmiş ve ona dair şu 

görüşleri zikretmiştir: 

Fatiha’daki “Ancak sana ibadet/kulluk eder ancak senden yardım dileriz” ayetinde Arapça 

gramerine göre mefulun/tümlecin, fiilden/yüklemden önce gelmesi, kulluğun sadece Allah’a 

yapılacağının bir ifadesidir. Aynı durum “De ki: Allah’tan başkasına ibadet etmemi mi 

emrediyorsunuz bana?”61; “De ki: Hiç, Allah’tan bir rab arar mıyım ben?”62 ayetleri de  gramer 

açısından “Ancak sana ibadet/kulluk eder ancak senden yardım dileriz” anlamına 

gelmektedir.63 

Zemahşeri, ayette kulluk etme ile yardım dileme tabirlerinin bir arada kullanılmalarını 

“Kulların, rablerine yakınlaşmaya vesile olacak taleplerini ondan istemelerini ifade etmek 

içindir” diye izah etmiştir. 

“Bizi dosdoğru yola ilet” ayeti hakkında ise sanki burada “Size nasıl, ne şekilde yardım 

edeyim?” sorulmuş, onlar da “Bizi dosdoğru yola ilet” diye karşılık vermişlerdir.64 

Zemahşerî’nin özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de duanın yapılış biçimidir. O, 

bir iki paragraflık makaleleriyle duanın yapılış felsefesini kavratıp Kur’an ve sünnet 

çerçevesine oturtmak çabasındadır. Kendisi şu uyarıda bulunmuştur:  

 “(Dikkat et) Senin duan, sen henüz yokken senin taleplerini senden daha iyi bilen yüce birisi 

içindir. Durum böyle iken devenin böğürmesi gibi inlemen ve sağırlara bağırır gibi bu 

haykırışın nedir?”65 

58 Bakara, 2/186. 
59 Ra’d, 13/14. 
60 Bu konuda Mevdûdî şöyle demiştir: “Fatiha suresi aslında Allah’ın kitabını okumak isteyenlere öğrettiği bir 

duadır. Okuyana bu dersi öğretmek için Kitab’ın başına yerleştirilmiştir. Eğer samimi olarak Kur’an’dan 

yararlanmak istiyorsan, Âlemlerin rabbine bu şekilde dua etmelisin.” Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdî, Tefhimu’l-

Kur’an, İnsan Yayınları, İstanbul, 1986, I/33. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Cemaluddin el- Kâsimî, Mehâsinu't-

Te'vîl,  thk. Muhammed Bâsil Uyûnu’s-Sûd, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, H/1418, I/229-234; Ebû 

Abdullâh Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmiu‘ li Ahkâmi’l-Kur’an, thk. Ahmed el-Bardûnî-İbrâhîm 

Utfayş, Dâru’l-Kutubi’l-Mısriyye, 1964, I/128-131. 
61 Zümer, 39/64. 
62 Enam, 6/164 
63 Ebu’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l Ekâvil fî Vucûhi’t-Te’vîl, 

Dâru’l-Kuttâbi’l-Arabî, Beyrût, 1987, I/13. 
64 Zemahşerî, el-Keşşâf, I/15. 
65 Ebu’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb fî´l-Mevâ‘iz ve´l-Hutab, nşr. Matbaatu Nahbatu’l-Ahbâr, 

Kâhire, H/1304, s. 5. Zemahşerî’den sonra aynı formatta makaleler yazan bir başka edip ise neredeyse aynı 

vurguları yapmıştır: “Ey ellerini kaldırıp bağırarak Allah’a dua eden adam! Onun (kısık sesleri) işitmediğini 

mi sanıyorsun? Bağırıp çağırmayı bırak! Yoksa sen, uzaktaki birine mi sesleniyorsun ya da uyuyan birisini 
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Zemahşerî, duanın mahiyetini ele alırken bazı ayetlere66 telmihte bulunmuştur. Zemahşerî’ye 

göre kişi, sağırlara sesini duyurmak istercesine duada bağırıp çağırmamalı, tumturaklı 

sözlerden kaçınmalıdır. Çünkü bağırıp çağırarak yapılan dualar, nefsin hevasından 

kaynaklanmaktadır. Eğer kişi, bidate değil de, sünnete meyilli; gösteriş meraklısı değil de, 

sadece Allah’ın rızasını gözetiyorsa, samimi olarak içinden dua etmelidir. Çünkü Allah, 

“haykırmadan başka bir şeyi duymayan” bir varlık değildir. Aksine o, gizli saklıyı67, kalplerde 

geçen her duygu ve eğilimi68 tüm detaylarıyla bilendir. Zemahşerî, “Deve gibi bu bağırışın 

nedir?” tarizinden sonra ise dua edene nefsinin isteklerini dizginlemesini tavsiye etmiş ve “en 

hayırlı mektup ve içeceğin, ağzı kapalı olan yerde olduğunu” vurgulamıştır.69 

Zemahşerî, başka bir makalede de halk içinde bağırarak yapılan duayı, aklı kıt insanların duası 

olarak nitelemiş; gizlice yapılan duanın ise sahibini riyadan koruyacağını ve takva ehlinin 

arasına katacağını söylemiştir.70 Zemahşerî, ağlayarak ve gözyaşı dökerek dua eden her kişiye 

aldanmanın gereksiz olduğunu belirtmiştir: “Nice dua ve gözyaşı vardır ki salt riya içindir. Her 

dua eden ve gözyaşı dökene aldanma!”71  

Zemahşerî, duanın işlevini anlatırken, bir bakıma kendi psikolojik ruh halini de bize göstermiş 

olmaktadır. O, duanın mahiyetine ve yapılış şekline dair şu ince noktaları vurgulamıştır: 

“Silginin yazıyı sildiği; tertemiz suyun, kirin izini yok ettiği gibi iyilik de sahibinin kötülüğünü 

silmeli, izlerini yok etmelidir. Duada ellerini, mutlak güç kuvvet sahibi olan Allah’a aç ve güç 

kuvvetin sadece onda olduğunu bil! Huşudan kol kanatların kırılacak, gözyaşların yanaklarını 

ıslatacak, ağlamaktan boğazın parçalanacak, hayâ etmekten dolayı alnın terleyecek, neredeyse 

korkudan sesin duyulmayacak ve mahcubiyetten de dilin konuşamayacak şekilde Allah’ı 

çağır!”72 

Zemahşerî, neredeyse her zaman ve mekânda birçok inanmış insanın ihmalkârlık yaptığı bir 

noktaya da parmak basmıştır. O, ibadetlerin eda edilmesinde ihmalkâr davranan ve üşenen 

kişilere ise “Allah’ın farzlarını yerine getirmeye çalış! Hz. Peygamberin sünnetlerine 

uymaya devam et! Farzların, sünnetlere üstünlüğünü düşünüp de sünnetleri ihmal etmekten 

sakın! Çünkü sünnetleri yerine getirmek, farzların sevap derecesini arttırır”73 tavsiyesinde 

bulunmuştur.  

 

SONUÇ 

Çalışmamızda mescid ve duanın, insanı rahatlatan ve rabbiyle irtibatı devam ettiren fonksiyonel 

amillerden olduğu söylenebilir.   

mi uyandırıyorsun?” Bkz. Şerefuddîn Abdulmu’min b. Hibetullâh el-İsfahânî, Atbâku’z-Zeheb fî’l-Mewâ‘iz 

we’l-Hutab, el-Mektebetu’l-Unsiyye, Beyrut, H/1309, s.9-10.  
66 Bakara 2/186; Tâhâ 20/7; Mülk 67/13. 
67 Bakara, 2/77; Hûd, 11/5; Nahl, 16/19; Tâhâ 20/7. 
68 Mülk, 67/13. 
69 Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb, s. 5. 
70 Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb fî´l-Mevâ‘iz ve´l-Hutab, s.14. Hz. Peygamber, Müslüman kardeşin gıyabında 

yapılan duanın, en müstecap ve makbul dua olduğunu buyurmuştur. Bkz. Muslim, Zikr 23;Tirmizî, Birr 50. 
71 Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb, s. 22. 
72 Ebû’l-Kâsım Mahmûd Zemahşerî, Makâmât, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 2004, s. 18. Duanın gizli 

yapılacağına dair Kur’an, bize Hz. Zekeriyyâ’yı model olarak göstermektedir: “Hani o, gizli bir sesle Rabbine 

yalvarmıştı:“Ey Rabbim, dedi, kemiklerim eridi, saçım başım ağardı. Ey Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde 

hiç bedbaht olmadım. Benden sonraki yakınlarımdan endişeliyim. Eşim de çocuktan kesildi. Bana katından bir 

oğul bağışla ki o, bana ve Ya'kûb ailesine vâris olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl!” (19/Meryem, 4-6). 
73 Zemahşerî, Atvâku´z-Zeheb, s. 18. 
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İnsanoğlu aya, Mars’a ve daha birçok gezegene ulaşsa da çıplak gözle görülemeyen bir mikroba 

teslim olacak kadar zayıftır. Kendini tanıyan, zayıf olduğunun şuuruna varan kimse, kendisini 

motive etmek ya da emeline ulaşmak için rabbine yalvarması, ona dua etmesi psikolojik 

bağlamda gayet doğaldır. Öyle ki tarihte kendini dua ikliminden uzak tutan nice insanların, 

tehlike atmosferine girdiklerinde Allah’a nasıl yalvardıkları bilinmektedir. 

Mühendisinin “Bu gemiyi tanrı dahi batıramaz” dediği Titanic, 1912 yılının Nisan ayında 

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda sabaha doğru battığında, mevcut yolcularının hangi halet-i 

ruhiyye ile dua ettikleri herkesin malumudur. “Fakat gemiye binip de (tehlike hissettikleri) 

zaman, içten inanarak Allah'a yalvarırlar. Ama Allah, onları kurtarıp karaya çıkarınca bir de 

bakarsın ortak koşarlar” (Ankebût, 29/65). Tevhid akidesini sosyal, kültürel ve ekonomik 

hayatına egemen kılmayan insanın psikolojisi budur. İnsan, olumsuzluklarla karşılaştığında 

gerek yan üstü yatarken, gerek oturur veya ayakta iken hemen Allah’a yalvarmaya başlar. Söz 

konusu olumsuzluktan kurtulduğunda ise sanki başına bir şey gelmemiş, rabbine yalvarıp 

yakarmamış gibi inkârcılığına devam eder.  

Zemahşerî’nin yorumuna göre duanın bağırıp çağırmadan, tabir caizse yedi mahalleye 

duyurmadan yapılması gerekir. Aynen silginin bir yazıyı sildiği; tertemiz bir suyun, kirin izini 

yok ettiği gibi dua da sahibinin kötülüğünü silmesine yol açmalıdır.  

Zemahşerî’ye göre dua; huşudan kol kanatların kırılacak, gözyaşlarının yanakları ıslatacak, 

hayâ etmekten alnın boncuk boncuk terleyecek, neredeyse korkudan sesin kısılacak ve 

mahcubiyetten dilin konuşamayacak şekilde Allah’ı çağırmaktır. 

Dua, aynı zamanda kişinin çaresizliğini, herhangi bir konuda zayıf düştüğünü Allah’a arz 

etmesidir. Duanın en nirengi noktası ise sahibinin, kendisi için istediğini diğer inanmış 

kardeşlerine istemesi; kendisi için istemediğini diğer kardeşleri için de istememesidir. Bu 

itibarla “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem 

azabından koru” (Bakara, 2/201) demek durumundayız. 
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ÖZET 

Ebü’l-Hasan el-Eş’arî Sünni Kelâm’ın kurucu isimlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. 

İlmi ve entelektüel serüveni oldukça dikkat çekmektedir. Orta yaşlarına kadar Mu’tezile 

geleneği içinde yer alırken önemli bir fikri değişim yaşayarak ehl-i hadisin ve daha sonra 

kurumsal yapısını kazanan Sünni kelâmın önemli temsilcisi olmuştur. Bu bakımdan Eş’arî ve 

onun kelâm sistemi iyi anlaşılmadan Sünni paradigmayı doğru anlamak oldukça zordur. 

Eş’arî’nin günümüze intikal eden eserleri kelâm kültürü ve terminolojisi bakımından çağdaşı 

Mâtüridi’nin eserlerine nispetle zayıftır. Buna rağmen kendisi Sünni kelâm ekolünün önemli 

kurucularından biri olarak kabul edilmiştir. Sosyal bilimlerde kişileri ve ekolleri çalışırken söz 

konusu kişilerin düşünce yolculuklarındaki diyalektik ya da değişim/dönüşümün iyi takip 

edilmesi gerekmektedir. Çünkü her bir düşünürün kendi düşünce serüveninde takip ettiği çizgi 

değişebildiği gibi; aynı ekol içinde birbirinden farklı eğilimler de görülebilmektedir. Mesela 

Eş’arî’nin İbâne ile Lüma eserleri arasında farklı paradigmaların ve söylemlerin varlığı dile 

getirilmektedir. Biz bu bildirimizde Eş’arî’nin özellikle İbâne adlı eseri üzerinden onun hidayet, 

dalâlet ve kader anlayışlarını tasvir etmek istiyoruz. Bu konular insanın konumu ve 

sorumluluğunu doğrudan ilgilendirmektedir. Nitekim düşünürümüze göre kul fiilini Allah’ın 

dileyip yarattığı hâdis kudretle yapar ve böyle bir kudretle de olsa fiili yaptığı için sorumludur. 

Eğer kul fiilini ilahi irade ve kudretten bağımsız olarak yapabilseydi ona dilediği niteliği 

verebilmesi gerekirdi. Hâlbuki kulun güzel ve iyi olmasını istediği bir şey çirkin ve kötü 

olabilmektedir. Eş’arî’nin hidayet ve dalâlete nasıl anlam verdiği, yine kaderle ilişkilendirilen 

ayetleri ve rivayetleri nasıl değerlendirdiği bu çalışmanın konusu olacaktır. Diğer yandan bu 

konuları insanın konumu, sorumluluğu ve özgürlüğü bakımlarından nasıl cevaplandırdığı da 

tespit edilmeye çalışılacaktır. Eş’arî’nin ulaştığı sonuçlar Kur’ân perspektifinden kısaca 

değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Kelâm, Eş’ari, Hidayet, Kader, Sorumluluk. 

 

ABSTRACT 

Abu'l-Hasan al-Ash'arî is considered as one of the founding names of Sunni kalâm. His 

scientific and intellectual adventure draws attention substantially. He had become an important 

representative of the Ahl al-Hadith and the Sunni theology, which later gained its institutional 

structure, by going through an important change of opinion while taking part in the Mu'tazila 

tradition until middle age. In this respect, it is very difficult to understand the Sunni paradigm 

correctly without understanding Ash'arî and his theological system well. The works of Ash'arî 

in terms of kalam culture and terminology are weak compared to the works of his contemporary 

Mâturidi. Despite this, he is considered to be one of the founders of the Sunni school of kalâm. 

While working with people and schools in social sciences, the dialectics or change / 

transformation in their thought journey should have been followed closely because the line 

KONGRE TAM METİN KİTABI 266 www.gapzirvesi.org



followed by each thinker in his own thought adventure could change; different tendencies could 

also be observed within the same school. For example, the existence of different paradigms and 

discourses between Ash'arî's works named Ibâne and Luma have been mentioned. In this 

declaration, we want to describe Ash'arî's understanding of guidance, misguidance and destiny, 

especially through his work called Ibâne. These issues have directly concerned human position 

and responsibility. As a matter of fact, according to our thinker, the servant performs his act 

with the power that God wills and creates, and is responsible for doing the deed even with such 

power. If the servant could do his act independently of divine will and power, he should be able 

to give him the quality that he wishes. However, something that the servant wants to be good, 

good can be ugly and bad. How Ash'arî had given meaning to guidance and misguidance, and 

how he had evaluated the verses and narrations associated with fate will be the subject of this 

study. On the other hand, it will be tried to be determined how he had answered these subjects 

in terms of human position, responsibility and freedom. The results achieved by Ash'arî will be 

briefly evaluated from the perspective of the Qur’an. 

Keywords: Kalâm, Ash’arî, Guidance, Destiny, Responsibility. 

 

GİRİŞ  

EŞ’ARÎ’NİN KELÂM SİSTEMİNİN MERKEZİ TEMASI: ALLAH TASAVVURU 

Konuya Allah tasavvuruyla başlamak oldukça önemli zira insan fiilleri konusu bundan 

bağımsız ele alınamaz. Eş’ari tanrı tasavvuru tanrısal öznellik/teistik subjektivizm olarak 

tanımlanmaktadır. Mu’tezile’nin tasavvuru ise ahlaki nesnelcilik şeklindedir. Eş’ari kelamının 

en belirgin özelliklerinden birisi, konulara daha ziyade ilahi irade, kudret ve otorite açısından 

yaklaşılmasıdır. Ona göre Allah bir şeriata tabi değildir. Ondan daha yüksekte olup ona sınır 

koyan bir kimseden bahsedilemez. Bir şeyi ona mübah kılan, yasaklayan, emreden ve zorunlu 

kılan birisi olamaz. İnsan için geçerli olan ahlaki bir değerin Allah için geçerli olduğunu 

söyleyemeyiz. Söz gelimi Allah, ergenlik çağına gelmedikleri halde çocuklara bu dünyada da 

ahirette de azap edebilir ve bu Allah için zulüm değil adalet olur.” (Arslan, 2016, 14). Ancak 

bu tasavvur ahlaki anlamda göreceli ve çifte standarda dayalı bir ahlak telakkisine yol açmakla 

tenkit edilmiştir. Kazanç Eş’ari’nin geliştirdiği Allah tasavvurunun neden olduğu bir takım 

teolojik problemleri dört başlıkta toplamaktadır. “1. Eş’arilik Allah tasavvuru bilimsel ve fikri 

anlamda İslam dünyasında geri kalmışlığa sebebiyet vermiş, doğa hakkında yeterli ve istendik 

çalışmaların yapılmasının önünü kapamıştır. Çünkü nesneler dünyasında sabit bir öz ve özünlü 

yerleşik nitelikler anlayışına pek sıcak bakılmamıştır. 2. Her alanda özellikle özgürlük ve 

yaratıcılık hususunda insanın Allah karşısında edilgin ve alıcı bir pozisyonda düşünülmesine 

yol açmıştır. Aslında onlar bu anlayışlarını orta bir yol izleyerek geliştirdikleri kesb kuramı ile 

temellendirirler. 3. Eş’ariliğin Allah tasavvuru, ahlaki değerlerin Allah’ın buyruk ve yasalarına 

bağlı olduğunu ortaya koyar. İyilik ve kötülük Allah’ın irade ve kararı gereğince belirlenir (ilahi 

öznelcilik). Allah neyi buyurursa o şey iyi; neyi yasaklarsa o şey kötüdür. 4. Mutlak kudret ve 

hâkimiyet düşüncesinin ve cebr doktrininin bir ürünü olan bu tür Allah tasavvuru siyasal alanda 

yöneticiye mutlak itaat düşüncesinin meşrulaştırılmasını ve haklılaştırılmasını beraberinde 

getirmiştir. Böylece siyasal önderin icraatları ve uygulamaları, mutlak kudret doktrini 

bağlamında ve cebr ideolojisi kapsamında değerlendirilerek sorgulanamaz ve eleştirilemez; 

dolayısıyla böylesi bir düşüncede yöneticilerin eylemlerini siyasal kontrol ve denetleme ve 

onlara muhalefet etme mekanizmasına yer yoktur.” (Kazanç, 2005, 117-142). Bu konuda ilah 

tasavvurunu maddeler halinde sıralayan bir çalışmaya da değinmek isabetli olacaktır. Eş’ari 

ilah tasavvurunun temel ilkeleri şöyle takdim edilebilir: 1. Allah’ın eylemleri her türlü amaçtan 

uzaktır. 2. Allah’ın eylemlerinin kötü olarak nitelenmesi aklen imkansızdır. 3. Allah sınırlara 
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tabi olan değil sınırlar koyandır. 4. Allah-insan ilişkisi efendi-köle ilişkisi gibidir. (Barlak, 

2020, 87-130).      

1. Ebü’l-Hasan el-Eş’arî ve Kelâm Yöntemi1 

Eş’ari üzerinde çalışan çağdaş yazarlardan bazıları onun sadece Ahmed b. Hanbel’e uyan ve 

tamamen Selefi çizgiyi takip eden bir akaid âlimi olduğunu ileri sürerken bir kısmı da onu İbn 

Küllab, Haris Muhasibi ile Kalânisi’den etkilenen ve onların görüşlerini açıklayan bir kelamcı 

olarak görürler. Öyle anlaşılıyor ki, Eş’ari itikadi esasları belirlerken Ahmed b. Hanbel’den 

faydalanmış, nakli akılla desteklerken İbn Küllab, Haris Muhasibi ile Kalânisi gibi kelamcılar 

doğrultusunda bir çizgi takip etmiş, ancak kendine has bir kelam sistemi de kurmuştur.2 Onun 

sistemi Ehli Sünnet ilmi kelamının bir mektebi haline gelmiş, kendisinden sonra önemli 

değişikliklerle İbn Fûrek, İsferâyini, Bağdadi, Cüveyni, Gazzali, Ebu Bekr İbn Arabi, Fahreddin 

Râzi, Âmidi, Îcî, Cürcani ve Teftâzâni gibi belli başlı kelamcılar tarafından geliştirilerek 

günümüze kadar devam ettirilmiş ve sonuçta kelami metot açısından Eş’ari’yi büyük ölçüde 

aşan bir noktaya ulaşmıştır. (Abdülhamid, 1995, 11/446). Artık söylem ve zihniyet olarak tek 

bir Eş’arilikten söz etmek mümkün değildir.3 Gerçi aynı tespiti bir çok ekol/mezhep için de 

söylemek mümkün görünmektedir. Eş’arilik tarihinde birbirinden farklı söylemlere ve 

metodolojiye sahip üç tür Eşarilikten söz edilirken bu ekolün iç diyalektiğine işarette 

bulunulmaktadır. Eş’ari nitelemesiyle temelde neyin kastedildiğini tespit etmek gerçekten 

zordur. Eşariliğin yaşandığı kimi farklılaşmalar ve ilişkili olduğu diğer toplumsal kimliklerin 

analizi bu bakımdan aydınlatıcı olabilir. İlki Kelami Eşariliktir. Şahıstan şahısa değişen farklı 

tonları bünyesinde barındırmakla birlikte burada Eş’ari’nin fikirleri merkezde olmakla beraber 

Küllabi geleneğin dağınık haldeki görüşleri  toplanarak insicamlı ve tutarlı bir kelam ekolü 

oluşturulmuştur. İkinci aşama Razi ile birlikte başlayan mantığın müstakil bir ilim haline 

getirildiği ve felsefenin kelama taşındığı yeni ve önemli adımı temsil eden Felsefi Eşariliktir. 

Bu aslında Eşariliğin kendi kalıplarını zorladığı ve zaman zaman dışına çıktığı bir süreçtir. Son 

aşama Akaid Eşariliğidir. Bu tür Eşarilik algısının muhatapları İsmaili Batıniler ile 

Hanbelilerdir. Akaid Eşariliğin bölgede tesisinde sosyo-politik bağlamın yanı sıra tasavvufi 

faaliyetlerin de etkisi büyüktür. İlginç bir anekdot ise “Osmanlıların Memlüklerin siyasi 

varlığına son vermesi ve bölgeyi kendi topraklarına katması sonucunda akaid Eşariliği 

Osmanlılara taşınmaya başlanmıştır.” (Kalaycı, 2013, 71-74). 

Nakille aklı uzlaştırmak suretiyle Mu’tezile ile Selefiyye arasında mutedil bir çizgide yer alan 

Eş’ariyye itikadi bir mezhep olarak tanınmaya başlandığı 5./11. yüzyıldan itibaren zamanımıza 

kadar Şia, Mu’tezile, Mâtüridiyye, Selefiyye, Sûfiyye ve Felasife gibi değişik mezhep ve 

anlayışlara mensup alimlerce eleştirilmiş bu eleştirilerden bazıları tekfire kadar varmıştır.  

(Yavuz, 1995, 11/453). 

Eş’ari cedel yöntemini kullanan bir bilgindir onun kullandığı cedel türleri/akli kanıtlama kısaca 

şöyle sıralanabilir: “1. Sebr ve taksim/kuramsal inceleme ve bölümlere ayırma, 2. Karşı tarafın 

görüşünden doğacak bazı güçlüklere dikkati çekme, 3. Karşı tarafın görüşünün dayandığı 

1 Bir kelamcının düşüncelerini doğru değerlendirmek adına Yar’ın tespitlerini buraya almak yerinde olur: “Bir 

kelamcının teolojik görüşlerinin incelenmesi, onun kendi eserlerinde açıkladığı görüşlerle birlikte dönemindeki 

teolojik tartışmalara karşı aldığı tutumun belirlenmesi ile ortaya çıkar. Eş’ari’nin kendi eserlerinde sistematik bir 

teoloji geliştirdiği söylenemez. Bunun nedeni dönemindeki teolojik problemleri incelemesi ve onlara yanıt verme 

yöntemini tercih etmesidir. Bu durumda kelam, konuların sistemli ve ayrıntılı olarak incelenmesi yerine diyalektik 

yöntem kullanılarak ötekinin görüşlerinin çürütülmesine indirgenmektedir. Özellikle İbane adlı eserde bu 

yöntemin geçerli olduğu söylenebilir.” (Yar, 2006, 2). 
2 Nitekim Eş’ari’nin fikri arka planı olarak Mu’tezile, Ashabu’l Hadis ve Küllabilerden söz edilmektedir. (Kubat, 

2013, 49-95). 
3 Eş’ari’nin düşünce dünyasını üç döneme ayıranlar da olmuştur: Mu’tezîli dönem, selefi dönem ve kelâmi dönem. 

(Kubat, 2017, 22-23). 

KONGRE TAM METİN KİTABI 268 www.gapzirvesi.org



temelleri öğrenme, 4. Karşı tarafın görüşlerinin ileteceği yanlış sonuçlara dikkati çekme, 5. 

Güçlüklere benzer bir güçlükle karşı çıkma, 6. Karşı tarafın görüşünü esasta ona çelişik 

olmayan başka bir görüşle geçersiz kılma.” (Doğan, 2013, 139-168). Öte taraftan bilginimizin 

çalışmalarında kullandığı bazı ana prensiplerden de söz etmek mümkündür: “1. Delil ve 

dayanak olmaksızın Kur’an’ı bâtınî olarak yorumlamamak 2. Ayetlerin nüzul sebeplerini 

gözetmek 3. Husus ve umum açısından meselelere bakmak 4. Metinlerle ilgili dil analizine 

başvurmak 5. İcmayı gözetmek 6. Objektif olmak 7. Rivayetleri sıhhatine göre değerlendirmek 

8. Tenzih anlayışı. (Şık, 2006, 239-244). 

2. Ebü’l-Hasan el-Eş’arî’de İnsan Fiilleri/Ef’âlü’l-İbâd 

Sünni kelâmın önemli temsilcilerinden biri olan Eş’ari meşhur eseri el-ibâne adlı eserinde insan 

fiillerine yönelik düşüncelerine yer vermektedir. Kulların fiilleri kısmına bir soruyla giriş yapar. 

Kaderiyye âlimlerine yönelttiği bir soru ile istidlalde bulunmaktadır: Onlara Allah’ın bilmediği 

bir şeyi, kullarına bildirmesinin caiz olup olmadığı sorulduğunda onlar, Allah, ancak bildiği bir 

şeyi kullarına bildirir, şeklinde bir cevap verirlerse onlara, ‘Öyle ise aynı şekilde Allah, ancak 

kendi gücünün yettiği bir şeyi, kullarına takdir eder. Bunda herhangi bir kuşku yoktur. Bu 

durumda Allah, kullara kâfir olmalarını takdir ettiği için küfrü yaratmaya kadir olmaktadır. 

Yine Allah, insanlara küfür eylemini yaratmaya kadir olduğuna göre, neden insanların küfür 

eylemini Allah yaratmış olmasın? Bu neden bozuk bir düşünce, kabul edilemeyen bir tenakuz 

olsun? Zira O, şöyle buyurmaktadır: “Rabbin dilediğini yapandır.”4 (Eş’ari, 2010, 82). 

Metinden anlaşıldığı kadarıyla Eş’ari genel kelam sistematiğine paralel olarak soruyu 

cevaplamaktadır. Konuya sadece Allah’ın kudreti, iradesi ve ilmi açılarından baktığı için söz 

gelimi insanın iradesini ve sorumluluğunu dikkate almadığı görülmektedir. 

Kul fiilini Allah’ın dileyip yarattığı hadis kudretle yapar ve böyle bir kudretle de olsa fiili 

yaptığı için sorumlu olur. Eğer kul fiilini ilahi irade ve kudretten bağımsız olarak yapabilseydi 

ona dilediği niteliği verebilirdi. Hâlbuki kulun güzel ve iyi olmasını istediği bir şey kötü 

olabilmektedir. (Eş’ari, 1987, 118). Bütün ilahi fiiller hikmet ve adalet ürünü olmakla birlikte 

irade sıfatına göre gerçekleşir. Dolayısıyla bu fiillerde menfaat elde etme veya bir zararı bertaraf 

etme anlamında her hangi bir hikmet aramak gereksizdir. Esasen hiç bir şey O’nun hakkında 

vacip değildir.  (Eş’ari, 1987, 148-153). 

Eş’ari küfür eylemi hakkında insanın etkinliğine pek yer vermez: “Küfür eylemi Allah’ın 

diledikleri arasında olursa, bu onu yaptığı, takdir ettiği ve imansızlara lütfunu esirgediği 

anlamına gelir. Allah insanlara rızkı bol olarak vermeye kadirdir. Bundan dolayı bazı insanlar 

azgınlığa ve küfre düşebilir. Bu tür insanlara küfrü verdiğinde elbette küfre düşerler.” (Eş’ari, 

2010, 82). Devamında aynı paradigmayı sürdüren Eş’ari, Kaderiyye’ye karşı cevaplar 

vermektedir. İman anlayışında insana alan ve etkinlik tanımamakla birlikte konuya sadece 

yaratma açısından baktığı anlaşılmaktadır. Bazı ayetlerden iktibaslarda bulunur: “Eğer Allah’ın 

lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı azınız hariç şeytana uyup gitmiştiniz.”5 “Ya üzerinizde 

Allah’ın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı bir de Allah çok şefkatli ve merhametli olmasaydı”6 

“Allah’ın müminlere yaptığı fazilet ne kadar önemli. Eğer onu yapmamış olsaydı elbette onlar 

şeytana uymuş olacaklardı. Allah onu esirgeseydi onlardan hiçbir kimse ebediyyen temize 

çıkamazdı. Ne büyük bir nimet ki eğer Allah onu esirgemiş olsaydı onlar cehennemde sürekli 

kalacaklardı. İmanın, Allah’ın kâfirlerden alıkoyduğu ve müminlere lütfettiği bir husus olduğu 

olduğu kabul edilirse, Kaderiyye ekolünün görüşleri terkedilmiş olur. Zira Allah’ın müminleri 

yarattığı zaman onlara nimet ve fazilet vermiş olduğunu kabul etmek gerekir. Kaderiyye bunu 

itiraf ederse elbette gerçeği söylemiş olur. Allah bunu müminlere yaptığı zaman kâfirlere de 

4 Hûd, 11/107. 
5 Nisa, 4/83. 
6 Nûr, 24/20. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 269 www.gapzirvesi.org



yapar. Ancak kâfirler, henüz temize çıkmadıkları ve hâlâ şeytana uydukları için 

cehennemliktirler... Bu durum açıklıyor ki Allah nimetini, tevfikini ve irşadını sadece müminlere 

özgü kıldı.” (Eş’ari, 2010, 83). 

Eş’ari iman-istitaat ilişkisinde de benzer tutum takınmakta, konu yaratma açısından ele 

alınmakta ve tamamen Allah’ın kudretine ve ilmine gönderme yapılmaktadır. “Kaderiyye 

mensuplarına, ‘Allah’ın inkârcılara tevfik edip de onların iman etmelerini sağlayan bir kudreti 

ihsan etmeye kadir midir?’ diye sorulduğunda, hayır derlerse, O’nun aciz olduğu ifade edilmiş 

olur. Allah bu tür bir anlayıştan yücedir. Öte yandan Allah’ın böyle bir kudrete sahip olduğu 

belirtilerek ‘eğer Allah onlara tevfikini ihsan etmiş olsaydı, elbette onlar iman edeceklerdi’ 

denirse, onlar eski görüşlerinden vazgeçip gerçekleri itiraf etmiş olurlar.” (Eş’ari, 2010, 84). 

İnsana isabet eden iyilik ve kötülük hakkında Eş’ari’nin Kur’an ayetleri7 arasında çelişki 

olmadığını tespiti önemli olmakla birlikte konuyu insanın özgürlüğü ve sorumluluğu 

bakımından ele almaması yine insanı ihmal eden teosentrik bir kelâm anlayışına sahip olduğunu 

göstermektedir. “Kur’an’da tenakuz bulunmaz. Allah bir yerde her şeyin kendisinden olduğunu 

vurgularken, arkasından gelen ayette ise insanların başına gelen iyi ve kötü hallerin, Allah’ın 

dışındaki bir varlıktan geldiğinin söylenmesi, olan bitenlerin hiçbirisinin Allah’tan olmadığının 

ifade edilmesi caiz değildir.” (Eş’ari, 2010, 84). Esed de burada çelişki olmadığını 

düşünmektedir. Çünkü “Kur’anî dünya görüşünde Allah, bütün hadiselerin nihai kaynağıdır. 

Sonuçta insanın karşılaştığı her iyilik ve başına gelen her kötülük son tahlilde Allah’ın 

iradesinin bir eseridir. Ancak insanın kötü kader saydığı her şey, gerçekte, nihai sonuçları 

itibariyle kötü değildir.” (Esed, 2009, 219). 

3. Kalbin Mühürlenmesi/Hatm 

İnsan fiillerinin nispeti bağlamında kalplerin mühürlenmesi konusu da Eş’ari’nin kelâm 

sistematiğini öğrenmede yol gösterici olmaktadır. Anladığımız kadarıyla Eş’ari, muarızlarına 

kendi argümanları üzerinden karşı çıkmakta ve onların muhtemel cevaplarına kendi 

zaviyesinden yine muhtemel cevaplar vermek suretiyle Kelâm yapmaktadır. Ancak 

muhataplarının cevaplarını kendi paradigması üzerinden verirken, onların sistematiğini ne 

kadar doğru anladığı ve aktardığı müphem kalmaktadır. Söz gelimi şu önermelere bakalım. 

“Buna göre Allah kâfirlerin kalp ve kulaklarını mühürlemiştir. Allah’ın onları hidayete 

erdirmesini, kalplerini İslam’a açmasını veya onları saptırmasını kabul ediyor musunuz? Eğer 

Kaderiyye buna evet demiş olursa, kendileriyle çelişkiye düşmüş olurlar.” Ne var ki, burada 

muhataplarının içine düştüklerini ifade ettiği çelişki tam olarak anlaşılamamıştır. Şöyle ki 

muhatapları olan Kaderiler konuya insanın özgürlüğü ve imtihan edilmesi açısından baktıkları 

için fiillerin yaratılmasını insana nispet etmektedirler. Yukarıda yer verilen önermede olduğu 

gibi, eğer fiiller insana nispet edilirse insanların kalplerinin İslam’a açılması da açılmaması da 

imkan dahilindedir ve insanın seçimlerine dayanmaktadır. Böylece bir çelişkiden söz etme 

imkânı kalmamaktadır. Ancak kalplerin mühürlenmesi insandan bağımsız ve yalnızca yaratma 

bakımından ele alınırsa, o takdirde yaratma Allah’a ait olduğundan belki çelişkiden söz 

edilebilir. Kelamcımız Eş’ari’nin eserinde fazlaca ayetler kullanılmakta ama tek bir 

paradigmadan hareket edilmektedir. Musa peygamberin duasına yer verdikten sonra hükmünü 

vermektedir. “Allah onların kalplerini örtüler içerisinde yaratmış, kilitli ve sapıklık içerisinde 

kılmıştır. Zira Allah başka ayette ‘hani bir zaman Musa kavmine: Ey kavmim benim size 

gönderilmiş Allah’ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? 

demişti. Sonra onlar yamukluk edince Allah da kalplerini yamulttu. Öyle ya Allah fasıklar 

7 Sözü edilen ayetler şunlar: “... Onlar güzel şeylere kavuştuklarında bazıları ‘bu Allah’tandır!’ derler; ama 

başlarına bir kötülük gelince ‘bu senin yüzündendir!’ diye feryat ederler. De ki ‘hepsi Allah’tandır.’ ... Başına her 

ne iyilik gelirse bu Allah’tandır; başına her ne kötülük gelirse bu da senin kendindendir.” Nisa, 4/78-79.  
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güruhunu doğru yola çıkarmaz8 şeklinde buyurdu. Ayetlerde yer alan mühürleme ve göğsün 

daraltılmasının yanında ardından Allah’ın (olmayacağını bildiği halde) onlara imanı emretmesi 

gösteriyor ki Allah, onlara güçlerinin yetmeyeceği bir eylemi emretmektedir. Mademki Allah 

onların kalplerinde imana karşı darlık yaratmış, bu ise imanın zıddı olan küfürden başka bir şey 

değildir. Bu da onların küfür ve günahlarının Allah tarafından yaratıldığını açıklamaktadır.”  

(Eş’ari, 2010, 90).   

4. Hidayet ve Dalâlet Metafiziği 

Yazarımız Bakara Sûresinin ilk ayetleriyle konuya giriş yapmaktadır. “Elif Lâm Mîm, işte o 

kitap bunda şüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi”9 mealindeki ayet Kur’an’ın 

takva sahipleri için doğru bir yol olduğunu haber vermektedir. Eş’ari hidayetle idlal arasındaki 

farkı şöyle izah eder: “İblisin kendisine icabet etmeyen müminlerin dışındakileri ve ona boyun 

eğen kâfirleri inkâra yönlendirmesi, bir saptırmadır. Buna göre Allah’ın kendisini kabul 

etmeyen kâfirlerin ötesinde kalan inananları davet etmesinin bir hidayet olduğu inkâr 

edilemez.” Burada kelamcımız hidayeti inananlara tahsis etmektedir. Yine “Allah, böyle bir 

örnek ile ne demek istemiş, derler? Evet, Allah onunla birçoğunu da şaşırtır, yine onunla 

birçoğunu da yola getirir. Onunla ancak fasıkları şaşırtır.”10 Bu ve benzeri ayetlerden 

hareketle Eş’ari Mu’tezile’nin Allah’ın bütün insanlara hidayet edeceğine dair görüşlerinin 

yanlış olduğu kanaatini düşünmektedir. (Eş’ari, 2010, 94). Ayete yakından baktığımızda idlal 

fiili kullanılmakla beraber, ancak fasıkların saptırıldığı hususu atlanmış gibi gözükmektedir. 

Kişinin kendi eylemleri ve tercihleri sebebiyle fasık ismini alıp almadığı konusuna Eş’ari 

değinmemiş görünmektedir. 

Diğer yandan Eş’ari davetin genel, hidayetin ise özel olduğunu dile getirmektedir. Konuyla 

ilgili pek çok ayet11 sıraladıktan sonra konuyu özetler. “Doğrusu sen sevdiğini doğru yola 

iletemezsin; fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri O daha iyi bilir.”12 

ayetini referans verir ancak burada kulun iradesine asla göndermede bulunmaz. Sanki sonuç 

itibariyle kişilerin hidayet bulması veya dalalette olması kendisi için yeterli görünmektedir ve 

öncesine temas etmemektedir. Esed ise şu yorumda bulunur: “Kişinin bir başka kişiyi, bu kişi 

çok sevdiği kişi de olsa, kendi istek ve eğilimi olmadıkça doğru yola sokmaya, doğruya 

inandırmaya ya da yanlış ve hatalı olandan uzaklaştırmaya çalışmasının bir noktadan sonra 

yararsız olduğunu işaret etmektedir.” (Esed, 2009, 954).  

Eş’ari akli argüman da kullanır: “Kafirler, hidayete ermedikleri halde Allah’ın onları hidayete 

ulaştırmasından bahsedildiğinde, onların yararlanmadığı bir şeyden Allah’ın onları 

faydalandırdığı, onların iyilik bulmadığı bir hususta Allah’ın onların iyiliğini murad ettiği 

düşünülebilir mi? Eğer bu mümkün görülürse, zarar görmediği halde bir kimseye Allah’ın zarar 

verdiğini düşünmek de uygun olur.” (Eş’ari, 2010, 97). 

Eş’ari Semud kavminden söz eden ayette hidayetin tahsis edildiğini düşünür. “Semud’a gelince, 

biz onlara yolu gösterdik de onlar, hidayete karşı körlüğü seçmek istediler.”13 Eş’ari ayeti kendi 

paradigması doğrultusunda yorumlar: “Söz konusu ayet iki şekilde yorumlanabilir. Öncelikle 

Semud kavmi mümin ve inkârcılardan oluşmaktadır. Bu ayetteki Semud topluluğundan murad 

müminlerdir. Zira O, ancak müminlere hidayet eder. Dolayısıyla Kur’an kendi içerisinde 

çelişkiye düşmez. Aksine Kur’an’ın bir kısmı diğerini onaylar ve açıklar. Bu nedenle Allah, 

Kur’an’ın bir yerinde inkârcılara hidayet vermeyeceğini açıklarken, bir başka ayette Semud 

8 Saf, 61/5. 
9 Bakara, 2/1-2. 
10 Bakara, 2/26. 
11 Kehf, 18/17; Âli İmran, 3/86; Yûnus, 10/25; Bakara, 2/264; Kasas, 28/56. 
12 Kasas, 28/56. 
13 Fussilet, 41/17. 
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kavmini hidayete ulaştırdığını beyan ediyorsa, buradaki topluluğun Semud kavmi içerisinde 

bulunan müminler olduğunu anlamamız gerekir.” (Eş’ari, 2010, 99). Burada yorum metodu 

hakkındaki tespitlerine katılmakla birlikte, hidayeti tahsis etmesi şeklindeki çıkarımına 

katılmadığımızı belirtmek isteriz. Zira ayette umum kullanıldığı halde burada tahsise gitmenin 

zorunlu olmadığı söylenebilir. 

5. Kadere Yaklaşımı 

Kaderle ilgili eserinde genellikle ayetlere değil de hadislere ve rivayetlere yer vermesi not 

edilmesi gereken bir konudur. Sadece iki rivayete yer vermekle yetinmek isteriz. “Bir kimse 

karakteri gereği dünyada iyi işlerde bulunur. Bu öyle bir duruma gelir ki kendisiyle Cennet 

arasında bir kulaç mesafe kalır. Bu arada meleğin çok öncelerden anne karnında iken yazmış 

olduğu yazı işlemeye başlar ve o şahıs, Cehennemliklerden olur. Öte yandan bir kimse kötü 

işler yapmaya başlar. Bu o dereceye varır ki Cehennemle arasında bir kulaç mesafe kalır. Bu 

arada meleğin anne karnında iken yazdığı yazı devreye girer ve o şahıs Cennetlikler arasında 

yer alır.” Bir diğeri “Ey Aişe, Allah tarafından babalarının sulbünde iken cennetlik olan bir 

topluluk vardır. Yine babalarının sulbünde iken cehennemlik olarak kılınan bir topluluk 

bulunmaktadır. Buna göre cennetlik ve cehennemlikler önceden takdir edilmiştir. Bununla 

birlikte Hz. Peygamber ‘çalışınız, herkes karakterine göre eylemlere yönelir.’ Şeklinde 

buyurmuştur.” (Eş’ari, 2010, 104). Burada dikkatimizi çeken nokta, âlimimizin ayetlere yer 

vermemesi ve konuyu sadece ilahi ilim bakımından ele alması ve insani sorumluluğa, imtihan 

olgusuna temas etmemesidir. İlahi adalet bakımından zaten bir sorun görmemektedir. Zira 

Allah mülkünde tasarrufta bulunmaktadır. Tam da burada Hourani’nin tespitlerine yer vermek 

gerekir: “Bu sonuç, tümüyle kaderci Tanrısal lütuf kuramına imkân tanır. Tanrı doğrulara 

hidayet etmiş ve onları birer mümin yapmıştır. Tanrı kâfirler için de aynı şeyi yapmış olabilirdi. 

Bununla beraber Tanrı kâfirlere mümin olmaları için hidayet etmeyi ve lütuf ihsan etmeyi irade 

etmeyip, önceden takdir ettiği gibi kâfir olmalarını dilemiş, onları terk etmiş, doğru yoldan 

saptırmış ve kalplerini mühürlemiştir. Böylece Kur’an’da ifade edilen her şeyi tek bir akide 

halinde birleştirme çabasına rağmen Eş’ari’nin sonunda gerçek bir çelişkiye düştüğü görülüyor. 

Ancak bu onu izleyenlerce kabul edilmemiştir.”  (Hourani, 2003, 363). Bu tartışmaya Güler de 

katılmaktadır: “Fromm’un dediği gibi şirkin temeli tanrıların sayısının artırılması değil, insanın 

kendine yabancılaşmasıdır. Çünkü insan çok rahat bir şekilde tek bir tanrıya inanarak da 

kendine yabancılaşabilir. Eğer bu ilah ahlaktan tamamen arındırılmış biri ise (Eşarizmin ve 

Luther’in teorilerinde olduğu gibi) gücünü kullanmada kayıtsız olarak insanın insan olma 

kabiliyetlerinin tümünü felç ederek ezip geçer. İslam dünyasında yaşanan kaderci insan tipinin 

bu çarpılmışlıkla ilişkisinin yok olduğu söylenemez.” (Güler, 1994, 120). 

Eş’ari kelam sisteminin eleştirisi yapılırken iki noktaya temas edilmektedir. “İlki Eş’arilerin 

yaklaşımlarının daha sonraki dönemlerde Kur’an ve Sünnet merkezli olduğu algısının 

pekişmesi, diğeri ise teorik akılla temellendirilen iddiaların birer inanca dönüşmesidir. Mesela 

eylemin her bir aşamasında ayrı bir istitaat arazının yaratılması varsayımı ne Kur’an’da ne de 

en zayıf hadislerde yer alır. Bunların tamamı teorik akılla üretilmiş sonuçlardır.” (Özdemir, 

2015, 30). Yine konuya ahlak felsefesi perspektifinden yaklaşan Türkeri bir kaç başlıkta 

eleştirilerine yer vermektedir. “1. İrade özgürlüğünün ortadan kalkması 2. Sınırsız uluhiyet 

anlayışı 3. Tutarsızlık 4. Allah’ın ahlakiliğini kuşkulu hale getirmesi 5. Kur’an’ın ahlaki 

hedeflerinin anlamsızlaşması.” (Türkeri, 2004, 32-48). Toprak da kader konusuna yaklaşımı 

hakkında Eş’ariyi açık bir tavır takınmamakla eleştirmektedir. “Allah’ın mutlak irade ve 

kudretini her şeyin üstünde tutan Eş’ari, insan fiillerinin önceden takdiri ve insanın hürriyeti 

konusunda açık bir tavır takınmıyor. Kaza ve kaderi kabul ve ona rıza göstermekle insanın 

fiillerinin önceden takdir edildiğini beyan ediyor, fakat bu kazanın kader olarak ortaya çıkışında 

işi Allah’a bırakıp kesb nazariyesi ile ve anlaşılması zor bir ifade ile bu nazik meseleye tam bir 
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açıklık getirmemekte, insanın hürriyeti meselesinde tek ve mutlak yaratıcı Allah prensibinden 

hareketle sanki insana herhangi bir hareket serbestisi tanımamaktadır.” (Toprak, 1990, 179). 

 

SONUÇ  

Eş’ari görüşleriyle İslam düşüncesinde önemli bir konuma sahiptir. Tek bir Eşarilikten söz 

edilemeyeceği gibi kendisi de bizatihi hayatında ciddi dönüşümler ve değişimler yaşamıştır. 

Bize düşen onun yaşadığı ilmi, kültürel ve düşünsel değişimi ve süreci doğru anlamaya 

çalışmak olmalıdır. Kendisinden sonra güçlü kelamcılar marifetiyle Eşarilik nasıl geliştirilmiş 

ve zengin bir içeriğe ulaştırılmışsa, günümüzdeki akademi dünyasının görevi onu kendi 

kaynaklarından sahih biçimde öğrenmek ve günümüz sorunlarına cevap üretebilecek bilimsel 

bilgi üretmek olmalıdır. Başka bir ifadeyle cedel metodu ve mantığıyla Eşariyi tüketmek değil, 

Eşariliği belki daha ileri taşıyabilmek olmalıdır.  

Eş’ari’nin kelam ilminde yaptıklarını olumlamaya dair bir iktibas Ay’dan yapmak gerekir. 

“Eş’ari, Mu’tezile’den ayrıldıktan sonra selefi eğilimin nassçı çizgisini teolojik bir üslupla 

sistematik bir hale getirerek daha sonraki yüzyıllarda kendi ismiyle anılacak olan en büyük 

Sünni teolojik okullardan birinin temellerini atmıştı. Eş’ari selefi eğilimin akaid esaslarını 

benimseyerek Mutezile’ye karşı durmuş, ama yöntem konusunda selef akaidini akli-teorik bir 

kalıba dökerek kelâmi bir yöntem kullanmıştır. Eş’ari yaklaşım, bir uzlaşma veya orta yol 

felsefesi olarak yüzyıllar boyunca Sünni İslam dünyasında büyük bir itibar görmüştür.” (Ay, 

2004, 105). Eş’ari’nin önemi onun akılcı yöntem kullanan Mu’tezile’den ayrılmakla birlikte 

Kur’an’ın literal anlamlarını kabul eden ve önceleyen yorumları kabul eden Hadis 

taraftarlarının düşüncesini kabul etmesi ve bu düşüncenin rasyonel temellerini kurmasıdır. 

(Yar, 2005, 20). Diğer bir ifadeyle Kelâma ve kelâmi yönteme mesafeli olan çevrelere ilmi 

kelâmın meşruiyyetini ve itibarını kazandırmıştır. Nitekim onun çizgisinde yürüyen Gazzali 

Kelâmı ilimler hiyerarşisinde en tepe noktaya koymaktadır. 
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ÖZET 

Osmanlı’nın son dönemleriyle genç Türkiye’nin kuruluş yıllarında yaşayan Mehmed Âkif 

çağdaş bir Türk-İslam düşünürüdür. Âkif inançları doğrultusunda ve ilmi gerçeklere dayanarak 

kendisi, çevresi, milleti ve İslam alemiyle ilgili bir çok probleme sistemli bir şekilde çözümler 

getirmeye çabalamıştır. Klasik manada medrese eğitimi almamıştır ancak kendisini gayet iyi 

şekilde yetiştirebilmiştir. Nitekim Kur’ân’ın meâli yazımı sürecinde kendisine teklifin 

götürülmesi bu alandaki yetkinliğini göstermektedir. Bildirimizde Âkif’in teolojiye dair 

konuları nasıl ele aldığı, onları nasıl yorumladığı ve hangi referanslara gittiği ele alınmaya 

çalışılacaktır. Zira Safahat okunduğunda düşünürümüzün şu konuları ve temaları işlediği 

görülmektedir: Çalışmaya güçlü atıflar ve ataletin yerilmesi; tevekkülü yeniden yorumlayarak 

istişareyi ön plana alması; kavmiyetçiliği ve tefrikayı reddetmesi ve buna karşılık ittihada 

davette bulunması; ümitsizlik yerine ümide, azim ve gayrete dikkat çekmesi; bid’at ve 

hurafelere karşı uyarılarda bulunması; cehaleti yermesi ve ilme sürekli teşvikte bulunması; dini 

duyarsızlığı açık şekilde tenkid etmesi; aileden başlayarak sağlam bir eğitim sisteminin 

gerekliliğine inanması; insan hürriyetine değinmesi; dünya-ahiret ilişkisi ve dengesinin 

gözetilmesi ve dünya hayatının imtihan esası üzerine kurulması vb. Mehmed Âkif’in 

düşüncesinde özellikle Safahat adlı manzum eserinde dile getirdiği kimi teolojik konuları nasıl 

ele aldığı ve hangi metinlere referansta bulunduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Âkif’in 

yorumlarından hareketle hangi metodolojiyi benimsediği ve takip ettiği anlaşılmaya 

çalışılacaktır. Âkif hayatı, mücadelesi ve eserleriyle üzerinde daha derinlikli çalışılmayı hak 

etmektedir. Topçu’nun ifadesiyle bütün ömründe aynı kanaatin, aynı imanın adamıdır. 

Devirlere, zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez. Muhitine uymaz. Muhitini kendine uydurur. 

Cemiyeti sürükleyicidir. Kader konusunda ise kadere yanlış anlamlar yüklenmesinden 

rahatsızlığını dile getirirken konuya ilahi irade, beşeri irade ve sebeblilik prensibi açılarından 

yaklaşmayı denemektedir. 

Anahtar kelimeler: Teoloji, Mehmed Âkif, Kur’ân, Kader, Sorumluluk. 

 

ABSTRACT 

Mehmed Akif, who lived in the last period of the Ottoman Empire in the founding years of 

young Turkey, is a contemporary Turkish-Islamic thinker. In line with his beliefs and scientific 

facts, Akif had tried to systematically find solutions to many problems related to himself, his 

environment, his nation and the Islamic world. He did not receive madrasah education in the 

classical sense, but he was able to educate himself very well. As a matter of fact, the submission 

of a proposal to him in the process of writing tranlaslation of the Qur’an has shown his 

competence in this field. In our paper, it will be tried to discuss how Akif handles the issues 

related to theology, how he interprets them and which references he goes to. Forasmuch, when 

Safahat is read, it is seen that our thinker deals with the following subjects and themes: Strong 
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references to work and the placement of inertia; prioritizing consultation by reinterpreting trust 

in God; refusing tribalism and division and calling for alliance in return; drawing attention to 

hope, perseverance and effort instead of despair; warning against bid'ahs and superstitions; 

condemning ignorance and constantly encouraging science; his open criticism of religious 

insensitivity; believing in the necessity of a sound education system starting with the family; 

his reference to human freedom; observing the relationship and balance between the world and 

the hereafter and establishing the worldly life on the basis of testing, etc. In Mehmed Akif's 

thought, it will be tried to determine how he deals with some theological issues and which texts 

he refers to, especially in his poem called Safahat. Based on Akif's comments, it will be tried 

to understand which methodology he has adopted and followed. Akif has deserved to be studied 

more deeply with his life, struggle and works. As Topcu puts it, he is a man of the same 

perspective and belief throughout his life. It does not change according to periods, necessities 

and societies. It does not fit its neighborhood. He adapts his neighborhood to himself. Its 

community is immersive. While expressing his discomfort about the misconceptions of destiny, 

he has tried to approach the subject in terms of divine will, human will and the principle of 

causation. 

Keywords: Theology, Mehmed Âkif, The Qur’an, Fate, Responsibility. 

 

GİRİŞ  

MEHMED ÂKİF’İ VE YAŞADIĞI DÖNEMİ ANLAMAK 

Mehmed Âkif’i yaşadığı dönemin koşullarından ve dinamiklerinden bağımsız doğru anlamak 

mümkün değildir. Söz gelimi Karakoç’un dönemin önemli şahsiyetleriyle Âkif arasındaki 

ilişkiye dair düşünceleri hem o döneme ilişkin hem de Âkif’e ilişkin önemli tespitlere imkan 

vermektedir. O dönemin çağdaş İslam düşüncesini Mısır ve Hint ekolü diyebileceğimiz iki ekol 

temsil ediyordu. Mısır ekolü (Ferid Vecdi, Reşid Rıza ve Muhammed Abduh) daha çok akılcı 

ekoldü. Mısır’ın diğer İslam ülkelerinden önce batılılaşması, ona bu çerçeveyi vermişti. Hint 

ekolü ise daha çok batının esiri olmanın yol açtığı bir teselli ihtiyacıyla ve görüş imkanlarıyla, 

Batı zincirlerini kırma esasına dayanan tarihi ve tasavvufi bir karakter gösteriyordu (İkbal).14 

Tarihi perspektif Cemaleddin Afgani’de ağır basıyordu. Yerli ekol denebilir ki, bunların 

yanında zayıftı. Ancak Meşrutiyette çeşitli tezlerin alternatifliği söz konusu olunca, İslam tezi 

de en kısa bir sürede kendini kurmuş ve başta Mehmed Âkif’in gözüyle, o zamana kadar 

eserlerini vermiş bulunan çağdaş İslam düşünürlerine bir bakış atmış ve yüzünü döndürmüştü. 

Âkif bu dönemde bu yüzdendir ki, İslam yazarlarından tercümeler yapmıştır. (Karakoç, 2019, 

22).  

Düşünürlerin birbirlerinden etkilenmeleri hem doğaldır hem de meşrudur. Ancak Âkif’in 

bütünüyle bunların etkisinde kaldığı söylenemez. Düşüncelerin üretildiği coğrafya ve 

kültürleriyle doğrudan ilişkileri bulunmaktadır. Bu manada Âkif’in sentezinin/üretiminin ne 

anlama geldiğini Karakoç’tan takip edebiliriz: “Türkiye’de yeni İslam düşüncesinin doğuşuyla 

öbür ülkelerde doğuşu apayrı şartlara bağlı olmuştur. Türkiye’de esas İslam devleti kurulu 

bulunduğundan, İslam, düşünce sistemi olmaktan çok, davranışlarda ve kuruluşlarda yaşıyordu. 

14 Münevver Ayaşlı İkbal’in Türkiye’deki muadilinin Mevlana değil Âkif olduğunu söylerken, A. Schimmel ise 

Hintli olmayan Müslümanlardan ilk olarak İkbal’in kıymetini itiraf edenin Akif olduğu kanaatindedir. (Ayaşlı, 

1973, 154; İkbal, 1964, 13, takdim yazısı). Diğer yandan Mahir iz de Akif ile birlikte İkbal’in eserlerini 

okuduklarından söz etmektedir. (İz, 1975, 139). Akif’in tasavvufla ilişkisi hakkında farklı düşünceler dile 

getirilmiştir. Söz gelimi Topçu “Akif’in evvelce mistik olmadığını, vahdeti vücûda inanmadığını, yurdundan 

ayrıldıktan sonra hicranın, hasretin manasını iyice anladığını ve kendisinde Eflatunları, Mevlânâları mesteden bir 

mistisizmin zuhur ettiğini belirtmektedir.” (Topçu, 2006, 54). Şimşek ise Akif’in hakiki tasavvufa değil, bâtınî 

tasavvufa karşı olduğunu düşünmektedir. (Şimşek, 2019, 23). 
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Ancak devletin yıkılma tehlikesiydi ki, yeni yeni, düşünce planında da bir sistem yapmaya 

yöneltiyordu. Bunun için denilebilirse, İslamcılar, çekirdekten yetişme İslamcılardı. 

Ötekilerdeyse daha bir sistem ve düşünce İslamlığı gelişmişti. Bunun için Mehmed Âkif, 

fikirlerini, bu düşünürlerden çok, sokaktan, aileden, klasik kültürden, toplumdan, devletin 

sarsıntılı halinden ve nihayet kendinden alıyordu. Bu İslam mütefekkirlerinin tesiri, kendisinde 

İslam fikrini doğurmuyor, esasında var olan bir ülküyü geliştirmeye ve beslemeye yarıyordu. 

Onları tercüme kendi tezini müdafaada kullanılan çalışmalardan ve yeni nesli yetiştirme 

vasıtalarından ibaretti ve çağdaş İslam düşüncesi arasında bir köprü kurmak içindi. Aradaki 

benzerlikler 20. yüzyıl başlangıcındaki İslam düşüncesinin ortak tarafları ve genel çizgileridir. 

Aralarındaki en büyük fark ise Âkif’in İslam ruhunu canlandırmak istemesine karşılık Mısır 

bilginlerinin İslam’ın genel sistemine yeni bir yorum getirmeye çalışmalarıdır. Her biri kendi 

şartlarında gerekeni yapıyordu. Bizim üzerinde durduğumuz nokta, Akif’in fikir kaynağıdır. 

Anlamış bulunuyoruz ki Akif’in fikir kaynağı bizzat toplum ve toplumda yaşayan düşüncedir.” 

(Karakoç, 2019, 24). Diğer yandan Karakoç, Safahât’ın arka planına da işaret etmektedir. 

“Üstüste gelen felaketler, Balkan savaşı, Cihan harbi, Akif’i bu dönemde Sırat-ı Mustakim’de 

şiir ve yazılarla halkı uyandırmaya didindiği psikoloji içinde çok velût yapmış ve 

ebedileştirmiştir. Safahât bir nevi bu yıkıntıların safha safha anlatılışı, duyuruluşu ve bu 

yıkıntıların şairde bıraktığı acı izlerin derlenişi, toplanışı ve tespit edilişidir. Bu yüzden Safahât, 

bir bakıma Türk tarihinin en acıklı günlerinin yaşanmış bir destanı ve yas yapraklarıdır. 1908-

1918 yılları dönemine Akif bakımından Mütefekkir Akif dönemi diyebiliriz. Bu dönemdedir ki, 

bir yandan o, İslam idealini anlatır. İslam’ın nasıl anlaşılması gerektiğini gösterir; batıcılara 

cevap verir. Batıcıların şairi olan Fikret’le Tarih-i kadîm meselesinde çatışır. Türkçülere 

Süleymaniye kürsüsünde adlı şiiriyle bu dönemde gerçeği gösterir. Almanya ve Necid 

seyahatlarıyla Batı ve Doğuyu daha iyi tanır.” (Karakoç, 2019, 25). Âkif gerek memleketimizle 

ilgili problemlerde, gerekse İslam alemi ile ilgili problemlerin çözümünde hareket noktası 

olarak daima zihniyetlerle mücadeleyi esas almıştır. (Erdem, 1986, 90). 

1. Mehmed Âkif’te Bazı Teolojik Temalar 

Karakoç’un ifadeleriyle bir cemiyetin muayyen bir devrini ifade eden Safahât’ı sosyolojik bir 

bakışla şöyle vasıflandırabiliriz:  “1. Birinci Safahât: genel sosyolojik çizgiler, denemeler. 2. 

İkinci Safahât: Süleymaniye kürsüsünde, spekülatif yapı şiirleri. 3. Üçüncü Safahât: doktrin 

şiir, Hakkın sesleri, değer hükümleri. 4. Dördüncü Safahât: Fatih kürsüsünde, siyasi yapı, kadro. 

5. Beşinci Safahât: Hatıralar, karşılaştırmalı tarihi-sosyolojik çizgiler. 6.  Altıncı Safahât: Asım, 

tarihi destansı yapı, savaş sosyolojisi, potansiyel halinde gelecek zaman ve 7. Yedinci Safahât: 

Gölgeler, metafizik.” (Karakoç, 2019, 45).   

Âkif’in fikirlerini daha iyi anlamak adına gerçekçiliğine temas etmemiz yerinde olacaktır. Onun 

gerçekliğe atıflarını olgusal alana atıflar şeklinde de değerlendirmek mümkündür. Şöyle ki, 

toplumun şimdiki zamanını çok defa tablolar halinde verir, böylece hasta, bir küfeci çocuğun 

ağır hayat şartı, Doğu ülkelerinin sefaleti, bir mahalle kahvesinin genel seviyeyi en hurda 

noktasına kadar ifşa eden çıplak hali, kadınların durumu, genel içtimai tembellik, bezginlik ve 

yılgınlık ve bunun yanlış olarak kadere atfı, bütün yaşama ve düşünce dejeneresansı, bütün 

cepheleriyle toplum masaya yatırılmaktadır. Bu yapılırken şair son derece realist, hatta yer yer 

natüralisttir. Halkın içine onlardan biri olarak girer ve onların diliyle hatta zaman zaman 

argolarıyla onların mantığı ve görüş açılarına da yer vererek hayatın acı tablolarını çizer. Şiirleri 

bu yüzden yer yer hikayeleşir. Böylece şiir, yazmakla güttüğü gayeye uygun ve elverişli bir 

teknik kazanır. “Akif’in şiirlerini –birkaç şiiri müstesna- belki bir dönemde belli bir topluluğun 

tarihi sosyolojik realitesiyle, o toplumun temel değerlerinin bütünü olan İslam karşısındaki 

durumu, işte bu iki ana unsur kurar. İslam ve realite. İşte bu iki kelime Akif’in bütün şiirini 

özetler.”  (Karakoç, 2019, 39).  Âkif’in eserlerindeki teolojik konulara geçebiliriz. 
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2. Kur’ân’a Yaklaşımı 

Âkif’in Kur’an’a olan ilgisi bilinmektedir. Nitekim onun Kur’an hakkında Safahât’ın altıncı 

kitabı Âsım’da dile getirdiği şu dizeler herkes tarafından bilinmektedir. “Yedi yüz yıllık 

eserlerle bu dinin hâlâ, İhtiyâcâtını kabil mi telafi? Asla. Doğrudan Doğruya Kur’an’dan alıp 

ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam’ı” (Âkif, 2009, 810). Buna göre Âkif, toplumun 

realitesini Kur’an’ın ışığında incelemiş, hastalıklarını teşhis edip tedavi çarelerini Kur’an’da 

aramıştır. (Turgay, 2012, 29). Kur’an’a olan ilgisi eserlerinde rahatlıkla görülebilir hatta 

basılmış ilk şiiri Kur’an’a Hitab  adını taşımaktadır. (Aydar, 1996, 44).  

Akif’in Kur’an’a bakışında onun yanlış anlaşılmasına karşı uyarılarda bulunduğu 

görülmektedir. “Diyor Kur’an: Bilenler bilmeyenler bir değil. Heyhat/Nasıl yeksân olur 

zulmetle nur, ahya ile emvât! Çünkü biz bilmiyoruz dini, evet bilseydik, Çare yok gösteremezdik 

bu kadar sersemlik... Lafzı muhkem yalınız, anlaşılan, Kur’an’ın, Çünkü kaydında değil, 

hiçbirimiz mananın: Ya açar Nazmı Celil’in bakarız yaprağına; Yahud üfler geçeriz, bir ölünün 

toprağına. İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin/Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal 

bakmak için.” (Âkif, 2009, 170).  

Âkif’in çalışmalarında referansta bulunduğu dini metinlere baktığımızda acil sosyal 

gereklilikten hareket ettiği anlaşılmaktadır. Ele aldığı konulardan hareketle içtimai tefsir 

yaklaşımını benimsediğinden de söz edilebilmektedir. Tefsirinde edebi tahlillere, nahvi 

tahlillere yer vermez. Kur’an’ı baştan sona tercüme etmeyi düşünmemiştir. Zaten yaşadığı 

dönemin şartları da ona bu imkanı vermemiştir. Bunun sonucu olarak Kur’an’a yaptığı atıflarda 

bir seçmeciliğe yönelmiştir. En fazla atıf yapılan ayetler, acil çözüm bekleyen siyasi birlik ve 

Müslümanların kalkınması gibi temel problemlerle ilgili görülen ayetler olmuştur. O daha çok 

halkın yaşayışını ilgilendiren ilim, adalet, insan hakları, kardeşlik, bu istikamette birlik, ümitvar 

olma ve benzer sosyal içerikli konularla ilgili ayetlerin anlamı üzerinde durmuştur. Akif’in 

çalışmalarının tamamı gözden geçirildiğinde ağırlıklı olarak şu konular dikkati çekmektedir: 

“Çalışmaya vurgu yapması ve ataleti yermesi; Tevekkülü yeniden yorumlayarak istişareyi ön 

plana çıkarması; Kavmiyetçiliği ve tefrikayı reddetmesi buna mukabil ittihada davet etmesi; 

Ümitsizlik yerine azim ve gayrete vurgu yapması; Bid’at ve hurafelere karşı çıkması; Cehaleti 

yermesi ve ilme karşı teşvikte bulunması; Dini duyarsızlığı infial derecesinde tenkid etmesi; 

Hayat felsefesine geçit vermeyen Batının teknolojisini kullanma zorunluluğunu dile getirmesi 

ve aileden başlayarak sağlam temellere dayanan bir eğitim sistemini savunması.” (Öztürk, 

2017, 84). İslamcı bir düşünür olarak kabul edilen Akif’in Kur’an’la hayat arasında direkt bağ 

kurarak klasik tefsir bilgilerini kenara bırakarak toplumun sorunlarına Kur’an’dan pratik 

çözümler ürettiği de ifade edilmektedir.  (Şahin, 2017, 2483). 

3. Hz. Peygamber ve Hadisler/Rivayetler  

Âkif’in Hz. Peygambere bakışında da benzer saiklerin rol oynadığı söylenebilir. Söz gelimi 

onun doğumundan dahi söz ederken sözü İslam alemine getirir ve mevlidin “zulmette kalan 

zemini şarka” “sema sema nur” saçtığını söyler. İslam aleminin yarınlarının aydınlık ve parlak 

olmasını bu nurun devam etmesine ve İslam Peygamberinin hatırlanmasına bağlar. Ancak 

burada Hz. Peygamberin zatını değil, aynı zamanda geleceği yakın olan yeni bir hayatı kast 

ettiği söylenebilir. Şair Hz. Muhammed’in yetim kalmasına gönderme ile İslam şeriatinin de 

kıyamete kadar yetim kalmamasının ancak Hz. Muhammed’in başka bir deyişle onun getirdiği 

dinin ilkelerinin hatırlanması ile mümkün olacağını vurgular. (Koçak, 2016, 209). Âkif’e göre 

irfan, aydınlanma, düşünce, din, ahlak, birlik gibi bir medeniyetin hem maddi hem de manevi 

unsurlarını sayarak İslam Peygamberinin yaklaşık yirmibeş yıllık peygamberliği döneminde 

İslam’ın bu nitelikleriyle büyük mesafeler katettiğini ve toplumlara örnek olduğunu 

söylemektedir. Bu bağlamda Hz. Muhammed sadece bir elçi olarak değil, bir medeniyet kurucu 

sembolü olarak da idealize edilmektedir. Yine manzum eserlerinde şairin İslam Peygamberinin 
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manevi birleştiriciliğine yaptığı vurgu önemlidir. “Kabrin önünde farklı milletlerden 

Müslümanlar aynı duygu ve hislerle bulunmakta, hiçbiri diğerini yadırgamamakta, aynı amaca 

yönelmekte ve dudaklarında benzer duaları terennüm etmektedirler.” (Koçak, 2016, 211).  

Şairimizin Hz. Peygamber’in hadislerine yer verdiği kısımlara genel manada bakacak olursak 

şunları söyleyebiliriz. Öncelikle şiirlerinde ve yazılarında ağırlıklı olarak toplumun acil 

sorunları karşısında çözüm mahiyetindeki hadislere ve rivayetlere yer verdiği görülmektedir. 

En fazla yer verdiği hadisler şunlardır. “Kavmiyet gayreti güdenler bizden değildir yani 

Müslüman değildir. Kavmiyet sebebiyle vuruşan da bizden değildir. Kavmiyet güderek ölenler 

de bizden değildir.”15 “Kişinin dini aklı oranındadır. Aklı olmayanın dini de olmaz.”16 “Dünya 

için hiç ölmeyecekmiş gibi, ahiret için de yarın ölecekmiş gibi çalış.”17 “İslam hüsn-i ahlaktan 

ibarettir.”18 Şunu özellikle belirtmek gerekir ki Âkif teknik manada bir hadis uzmanı değildir. 

Hadisçi titizliği de kendinden beklenmemelidir. Zaten toplumun içinden geçtiği zor şartlarda 

şairimizin önceliği de hadislerin sıhhati konusu olamazdı. Belki pragmatik gayelerle toplumu 

bir arada tutmak ve ona dinamizm vermek amacıyla literatürde var olan hadisleri kullandığı 

söylenebilir.19 Milli şairimizin mevzu hadisler hakkındaki hassasiyeti bilinmektedir. “Kitabı, 

sünneti, icmaı kaldırıp attık; Havassı maskara yaptık, avamı aldattık. Yıkıp şeriatı, bambaşka 

bir bina kurduk; Nebiye atf ile binlerce herze uydurduk! O hali buldu ki bu cüret; ‘yecuzu fi’t 

terğib’ kararı erzeli fetva kesildi.. hem ne garib, hadisi vaz’ ediyorken sevab uman bile var! 

sevabı var mı imiş bir zaman gelir anlar, cihanı titretiyorken nidayı ‘men kezebe’ işitmiyor mu 

nedir, bir bakın şu bi-edebe, lisanı pâk-i Nebiden yalanlar uyduruyor: sıkılmadan da sevap 

işledim deyip duruyor!” Ne var ki şairimiz zaman zaman bu hassasiyete uymamakta ve zayıf 

hadisleri ve hatta mevzu haberleri kullanabilmektedir. (Karabacak, 2014, 132). 

4. Çalışmanın Önemi ve Taklid Tehlikesi 

Âkif bütün felaketlerin bilgisizlik yüzünden olduğunu sözlerinde, şiirlerinde, makalelerinde, 

hutbelerinde sürekli tekrar ederdi. Bu konu hakkında iki kavrama atıf yapmaktaydı. Milletlerin 

ikbali için iki değer vardır. “-Amca Bey! –Nafile Asım, seni hiç dinlemeyiz. Çünkü sen bir 

kişisin, biz bakalım öyle miyiz? Ben.. baban.. sonra melek.. tutturamazsın ne desen. Hadi 

tahsilini ikmâle tez elden, hadi sen! Çünkü milletlerin ikbali için, evladım, Marifet bir de 

fazilet.. iki kudret lazım.” (Âkif, 2009, 441). Akif’in ıstılahında marifet ilme, bilime ve tekniğe 

tekabül ederken fazilet ise erdeme, ahlaka ve dini şuura karşılık gelmekteydi.20 “Ma’rifet, farz 

edelim, var da fazilet mefkûd.. bir felaket ki cemaatler için na-mahdûd. Beşerin ruhunu tesmim 

edecek karha budur; ne musibettir o Tâûnlara rahmet okutur!”  (Âkif, 2009, 442). Burada Akif, 

bilginin ve onun getirdiği imkan ve güçlerin varlığına rağmen faziletin olmamasını 

insanoğlunun ruhunu, yani bütün tabiatını zehirleyecek bir çıbanla açıklamıştır. Bu durumda 

bilginin bir rahmet değil, musibet olduğunu belirtmiştir. O kadar ki onun şerrinden dolayı veba 

salgınları bile tercih edilir. Bu konuda faziletten, merhametten ve insana saygıdan yoksun 

güçlerin elinde fevkalade imkanların bulunmasının doğurabileceği sonuçlar göz önüne 

alınabilir. Böyle zamanlarda dünya onbinlerce insanın öldürülmesinin sadece istatistik değer 

olarak ölçüldüğü çok büyük katliamlara şahit olabilir.  (Barlak, 2016, 483). 

Müminlerin ıstırabını kendi ıstırabı olarak gören Âkif şöyle selenmektedir: “Cemaat intibah 

ister, uyanmaz gizli yaşlarla! Çalışmak!... Başka yol yok, hem nasıl? Canlarla başlarla! Alınlar 

15 Ebû Dâvûd, Edeb, 111.  
16 Suyûti, el-Câmiu’s-Sağîr, 2/16. 
17 Suyûti, el-Câmiu’s-Sağîr, 1/48. 
18 Benzer rivayet için bk. Beyhaki, Şuâbu’l-İman, 20/375. 
19 Âkif’in kullandığı hadislerin sıhhati ve ilmi hadis bakımından bir değerlendirme için bk. (Karabacak, 2014, 

132). 
20 Hz. Peygamber’in eğitime verdiği önem ve yine ihdas edilen yeniliklere/muhdesâta karşı tutumu hakkında şu 

çalışmalara bakılabilir: (Gözün, 2018, 40-56; Gözün, 2019, 246-263). 
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terlesin, derhal iner mev’ud olan rahmet, Nasıl hâsir kalır ‘tevfiki hak ettim’ diyen millet.” 

(Âkif, 2009, 456; Çelik, 2004, 180). Müslümanların çöküşünün birinci sebebi olarak cehaleti 

görmektedir: “Öyleyse cehalet denilen yüzkarasından/Kurtulmaya azmetmeli baştan başa 

millet, Kafi mi değil, yoksa bu son dersi felaket?.. Son dersi felaket ne demektir? Şu demektir: 

Gelmezse eğer kendine millet, gidecektir. Zira yeni bir sadmeye artık dayanılmaz, Zira bu sefer 

uyku ölümdür, uyanılmaz!.. Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık, Silkin de muhitindeki  

zulmetleri yak, yık! Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır; Dünya uyanıkken uyumak 

maskaralıktır! Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet.. Ey derdi cehalet, sana düşmekle bu millet, 

bir hale getirdin ki, ne din kaldı ne namus! Ey sine-i İslam’a çöken kapkara kabus, Ey hasmı 

hakiki seni öldürmeli evvel: Sensin bize düşmanları üstün çıkaran el! Bakın ne hale getirmiş ki 

cehlimiz dini, Hurafeler bürümüş en temiz menâbiini.” (Âkif, 2009, 274). 

Yine Safahat’ın altıncı kitabı Âsım’da çalışmaya dair göndermeler dikkat çekmektedir. “Var 

mı bir başka sözün söyleyecek? –Elbet var: Hani tevfiki hesab etmedin, onsuz ne çıkar? –Ama 

kul neyle mükellefti ki, tevfik ile mi? Hiç değil, sa’y ile; tevfik, o: Huda’nın keremi. Sarıl esbaba 

da çık, işte tarik, işte refik; Ne vazifen senin olmazmış, olurmuş tevfik? Oturup dil dökecek 

yerde gidip döksene ter! Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter. Mütebâki o dokuz yüz 

emeğin yok mu, Hocam? –daha doksan dokuz ister, ne demek etsene zam! –hadi ettik... biri 

olmaz, biri hatta zâyi; ya onun gayede tek hissesi var, hem şâyi.” (Âkif, 2009, 794) 

Ümitsizliği en büyük sosyal problem olarak gören şairimiz kurtuluşun bizde olduğunu belirtir: 

“Ey, yolda kalan, yolcusu yeldayı hayatın, göklerde değil, yerde değil, sende necatın: ölmüş 

dediğin ruhu alevlendiriver de, bir parça açılsın şu muhitindeki perde.” (Âkif, 2009, 898). 

Taklid konusuna müstakil bir makalesiyle temas etmektedir. ‘Taklid, taklid.. insan taklidi’21 

başlığıyla kaleme aldığı makalesinin serlevha ayeti gayet çarpıcıdır: “Hem onlara: Allah ne 

göndermişse ona uyunuz! Dendiği zaman, biz daha iyi, atalarımızı müdavim bulduğumuz 

şeylere uyarız, derler. Pek âla! Ya ataları birşeye akıl erdirmemiş, doğru yolu seçememiş ise, 

yine mi uyacaklar?”22 Şair burada taklidin bid’at yığını oluşundan ve dinimizi tahrib ettiği kadar 

dünyamızı da mahvettiğinden söz eder. Taklidin insan hayatındaki etkilerinin büyüklüğü ve 

sonuçları korkunç olmaktadır. “Dini taklid, dünyası taklid, âdatı taklid, kıyafeti taklid, selamı 

taklid, kelamı taklid, hülasa her şeyi taklid olan bir milletin efradı da insan taklidi demektir ki, 

kâbil değil, hakiki bir heyet-i ictimaiyye vücuda getiremez, binaenaleyh yaşayamaz.” (Âkif, 

1912, 4). Nitekim “zaten tevfik-i Hak’tan ümidini kesmek; ye’se kunûta düşmek haramdır. 

Sa’ye mücahedeye, azme sarılmak Müslümanlığın ruhudur.” (Âkif, 2016, 47). 

5. Kader, Tevekkül ve Hürriyet Düşüncesi

Kader hakkında Âkif’in gerçekçiliğine eğilmek gerekir. Zira o, gerçeklerin peşindedir ve bu 

nedenle realist bir şairdir. (Bayyiğit, 2011, 149). “Hayır, hayal ile yoktur benim alış verişim... 

İnan ki; her ne demişsem, görüp de söylemişim. Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 

Sözün odun gibi olsun; hakikat olsun tek!” (Âkif, 2009, 442). Nitekim eserine Safahat adını 

vermesi de bu gerçekçiliğiyle yakından ilişkilidir. “Akif’in eserlerinde yaşadığı dönemin 

olaylarını, toplumun mevcut sorun ve açmazlarını, hayatın çeşitli yüzlerini bütün çıplaklığıyla 

görmek mümkündür. Akif’in yaşadığı yıllar, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda 

büyük değişimlerin olduğu, toplumun büyük kargaşaya sürüklendiği, ızdıraplı, sancılı bir 

zaman dilimine rastlar.23 Osmanlı Devletinin önlenemeyen çöküş sürecindeki büyük hadiseler 

ve yine bütün bu hadiselerin yanısıra toplum yapımıza musallat olan cehalet, ye’s, aile hayatının 

21 Âkif, Sebîlürreşâd Dergisi, 5 Eylül 1912/23 Ağustos 1328/1330. 9-2, aded 209-27, s. 4.  
22 Bakara, 2/170. 
23 Kader konusu Âkif’te sadece bir şiirinde Tevhid şiirinde fatalist bir anlayışla ele alınır. Bunun dışında iradeye 

büyük önem veren ve kaderi bir meskenet olarak anlayanları tembelikle suçlayarak onları sarsan bir insan 

hüviyetiyle karşımıza çıkmaktadır. (Okay, 1987, 69). 
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bozulması, tembellik, meskenet, eğitimsizlik, ahlaki yozlaşma... gibi sosyal bünyemizdeki 

dejenerasyon, toplumu bir kaosa sürüklemişti.”  (Bayyiğit, 2011, 151). 

Âkif yanlış kader ve yanlış tevekkül anlayışlarına itiraz etmektedir24 ve mısralar o kadar açık 

ki yoruma/şerhe ihtiyaç bırakmamaktadır: “Nedir bu meskenetin, sen de bir kımıldasana! Niçin 

kımıldamıyorsun? Niçin? Ne oldu sana? Niçin mi? Çünkü bu fani hayata yok meylin! Onun 

neticesidir sa’ye varmıyorsa elin. Değil mi? Ben de inandım! Huda bilir ki yalan! Hayata nerde 

görülmüş senin kadar sarılan? Zorun: gebermemek ancak ölümlü dünyada! Değil hakikati, 

mevtin hayali rüyada Dikilse karşına, hiç şüphe yok, ödün patlar! Düşün: hayata feda etmedik 

elinde ne var? şeref mi, şan mı, şehamet mi, din mi, iman mı? Vatan mı, hiss-i hamiyet mi, hak 

mı, vicdan mı?...  ‘Kadermiş’ öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; belanı istedin, Allah da verdi.. 

doğrusu bu. Talep nasılsa, tabii, netice öyle çıkar, meşiyyetin sana zulmetmek ihtimali mi var? 

‘çalış’ dedikçe şeriat, çalışmadın, durdun, onun hesabına birçok hurafe uydurdun’ sonunda bir 

de tevekkül sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya! Bırak çalışmayı, emret 

oturduğun yerden, yorulma, öyle ya, Mevla ecîr-i hâsın iken! yazıp sabahleyin evden çıkarken 

işlerini, birer birer oku tekmil edince defterini, bütün o işleri Rabbim görür: vazifesidir... Ya 

sen nesin? Mütevekkil! Yutulmaz artık bu! Biraz da saygı gerektir.. ne saygısızlık bu? Hudayı 

kendine kul yaptı, kendi oldu huda! Utanmadan da tevekkül diyor bu cürete.. ha?” (Âkif, 2009, 

498). Muhammed Abduh’tan yaptığı çeviride sahih bir kader inancının insana dinamizm 

kazandırdığını aktarır. “Kaza ve kader inancı, cebrin alçaklığından uzaklaşırsa o zaman cüret 

ve çalışmak cesaret ve yiğitlik gibi güzel huyları arkasında görür... Ömrün sınırlı, rızkın 

güvende olduğuna, bütün eşyanın Allah’ın elinde bulunduğuna inanan kişi, hakkı savunurken 

veya ait olduğu milleti yüceltirken yahut yapması gereken farzlarını eda ederken hiç ölümden 

korkar mı?” (Abduh, 2016, 379). Ancak Allah’ın insan faaliyetleri için tabiat düzenine koymuş 

olduğu geçerli yasanın çalışmak olduğunu da pek çok yerde dile getirmiştir. (Arslan, 2009, 19). 

“Cihan kanun-i sa’yin bak, nasıl bir hisle münkaadı! Ne yaptın? ‘Leyse lil insani illâ mâ se’a’ 

vardı!” 

Devamında Âkif, kaderin iman esaslarından biri olduğunu söyler ancak insanın seçimlerinin 

belirleyici olduğunu belirtir fakat yine de sünni algının etkisinde kalarak bu konunun fazla 

kurcalanmaması gerektiğini de söyleme gereği duyar: “Tevekkül öyle tahakküm demek mi 

Yezdan’a? kimin hesabına inmiş, düşünmüyor, Kur’an.. Cenabı hak çıkacak, sorsalar, muhatab 

olan! Bütün evamire ilanı harb eden şu sefih, Mükellefiyyeti Allah’a eyliyor tevcih! Görür de 

halini insan, fakat bu derbederin; nasıl günahına girmez tevekkülün, kaderin? Sarılmadan en 

ufak bir işinde esbaba, muvaffakiyyete imkan bulur musun acaba? Hamakatin aşıyor haddi 

itidali yeter! ekilmeden biçilen tarla nerde var? göster! Kader senin dediğin yolda şer’a 

bühtandır; tevekkülün hele, hüsran içinde hüsrandır. Kader feraizi imana dahil.. amenna.. fakat 

yok onda senin sapmış olduğun mana. Kader: şeraiti mevcud olup da meydanda, zuhura 

gelmesidir mümkinatın ayanda. Niçin, nasıl geliyormuş.. o büsbütün meçhul; biz ihtiyarımızın 

suretindeniz mesul. Kader nedir, sana düşmez o sırrı istiknah; senin vazifen itaat ne emrederse 

ilah. O, sokmak istediğin, şekle girmesiyle kader; bütün evamiri Şer’in olur bir anda heder! 

Neden ya, hazreti hakkın Resuli Muhteremi, bu bahsi men ediyor müminine, boş yere mi?” 

(Âkif, 2009, 500).   

Âkif takvadan söz eden ayete25 atıfla insandaki erdem duygusu ile takva/sakınma arasında 

münasebet kurar ve insanın temel vasfının hürriyet olduğunu ima eder: “Ne irfandır veren 

ahlaka yükseklik, ne vicdandır; Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden 

çekilmiş  farz edilsin havfı Yezdanın..  Ne irfanın kalır tesiri katiyyen, ne vicdanın. Hayat artık 

24 Yanlış tevekkül tasavvurundan o kadar rahatsızdır ki doğru tanımını yapmak durumunda kalmıştır: “Meşru bir 

gayeye, meşru bir maksada doğru yürürken hiç fütur getirmemek; tevfik-i ilahinin tecellisinden emin olarak 

muttasıl ilerlemektir.” (Âkif, 1913, 381). 
25 Âl-i İmrân, 3/102. 
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behimidir.. hayır ondan da alçaktır: ya hayvan bağlıdır fıtratla, insan hürr-i mutlaktır.” (Âkif, 

2009, 580). 

 

SONUÇ 

Âkif’in yaşadığı yıllarda çağdaş İslam düşüncesini Mısır ve Hint ekolü diyebileceğimiz iki ekol 

temsil ediyordu. Mısır ekolü (Reşid Rıza ve Muhammed Abduh) daha çok akılcı ekoldü. Hint 

ekolü ise daha çok batının esiri olmanın yol açtığı bir teselli ihtiyacıyla ve görüş imkanlarıyla, 

Batı zincirlerini kırma esasına dayanan tarihi ve tasavvufi bir karakter gösteriyordu. Mehmed 

Âkif, fikirlerini hem bu düşünürlerden hem de sokaktan, aileden, klasik kültürden, toplumdan, 

devletin sarsıntılı halinden ve nihayet kendinden alıyordu. Onları tercüme etmesi kendi tezini 

müdafaada kullanılan çalışmalardan ve yeni nesli yetiştirme vasıtalarından ibaretti ve çağdaş 

İslam düşüncesi arasında bir köprü kurmak içindi. Âkif gerek memleketimizle ilgili 

problemlerde, gerekse İslam alemi ile ilgili problemlerin çözümünde hareket noktası olarak 

daima zihniyetlerle mücadeleyi esas almıştır. 

Âkif, Kur’an’a olan ilgisi bilinmektedir. Toplumun realitesini Kur’an’ın ışığında incelemiş, 

sorunlarını teşhis edip tedavi çarelerini Kur’an’da aramıştır. Burada onun pratik ve olgusal 

amaçlarla buna yöneldiği aşikardır. Yorum yönteminde aklı, olguyu kullandığı anlaşılmakla 

birlikte sistematik bir metodolojiyi takip ettiğini söylemek zordur. Âkif’in çalışmalarında 

referansta bulunduğu dini metinlere baktığımızda acil sosyal gereklilikten hareket ettiği 

anlaşılmaktadır. Ele aldığı konulardan hareketle ictimai tefsir yaklaşımını benimsediğinden de 

söz edilebilmektedir. 

Hadislere yaklaşımında da benzer tutumlar ve sâikler dikkat çekmektedir. Şöyle ki şiirlerinde 

ve yazılarında ağırlıklı olarak toplumun acil sorunları karşısında çözüm mahiyetindeki 

hadislere ve rivayetlere yer verdiği görülmektedir. Akademik hadisçi titizliği kendinden 

beklenmemelidir. Zaten toplumun içinden geçtiği zor şartlarda şairimizin önceliği de hadislerin 

sıhhati konusu olamazdı. Belki pragmatik gayelerle toplumu bir arada tutmak ve ona dinamizm 

vermek amacıyla literatürde var olan rivayetleri kullandığı söylenebilir. 

Âkif yanlış kader ve yanlış tevekkül anlayışlarına sert biçimde itiraz etmektedir. Yanlış kader 

inancının İslam’da yerinin olmadığını, yanlış kader tasavvurunun hurafe olduğunu ve hatta 

Allah’a saygısızlık anlamına geldiğini söylemektedir. 

Doğru ve sahih bir kader inancının insana dinamizm kazandırdığını aktarır. Kader konusunda 

da ilahi yasalılıktan hareket edilmesini önerir görünmektedir. Nitekim Allah’ın insan 

faaliyetleri için tabiat düzenine koymuş olduğu geçerli yasanın çalışmak olduğunu da pek çok 

yerde dile getirmiştir. “Cihan kanun-i sa’yin bak, nasıl bir hisle münkaadı! Ne yaptın? ‘Leyse 

lil insani illâ mâ se’a’ vardı!” Âkif, kaderin iman esaslarından biri olduğunu söyler ve insanın 

seçimlerinin belirleyici olduğunu belirtir fakat yine de sünni algının etkisinde kalarak bu 

konunun fazla kurcalanmaması gerektiğini de söyleyerek hâkim sünni paradigmanın ötesine 

geçemez. 

Son olarak kendisine can suyu olan ümidine temas edelim. Âkif her ne kadar zor yılların ve 

dönemlerin insanı olsa da ümidini daima korumuştur ve gerçekçiliği elden bırakmamıştır. 

Formül bellidir Allah’a güvenmek, özsaygımızı kaybetmeden daima çalışmak.  

“Tek sen uluyan ye’si gebert, azmi uyandır.  

Kâfi ona can vermeye bir nefha-i iman;  

Davransın ümidin, bu ne haybet, bu ne hirman?  

Mazideki hicranları susturmaya başla;  
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Evladına sağlam bir emel mâyesi aşla.  

Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol..  

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” (Âkif, 2009, 900). 
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ÖZET 

Günümüzde dil öğretim süreçlerinde geleneksel dil öğretim yöntemlerinin yerini çağdaş, 

yapılandırmacı ve etkileşimli yöntemler almaktadır. Bu bağlamda öğrenciler için dersi sıkıcı 

olmaktan çıkaran ve eğlenceli eğitim ortamları haline getiren teknolojik araçların eğitim 

süreçlerindeki yeri her geçen gün daha da artmaktadır.  Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgınıyla beraber daha da önemli hale gelen uzaktan öğretim ortamları, bu 

ortamlarda kullanılabilecek nitelikli dijital içeriklerin hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.  Bu 

içeriklerin hazırlanmasına ve uygulanmasına imkân sağlayan araçlardan biri de web 2.0 eğitim 

araçlarıdır.  Genelde dil öğretim çalışmalarında, özelde ise yabancı dil olarak Türkçe öğretim 

süreçlerinde kullanıcılara birçok imkânlar sunan web 2.0 araçlarının kullanımı önem arz 

etmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki web 2.0 araçları, öğrencilerin 

motivasyonlarını artırmakta, sosyal etkileşim kurmalarına imkân tanımakta, öğrenciler arasında 

akran desteği ile işbirliğinin sağlanmasına olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle 

yabancılara Türkçe öğretim süreçlerinde öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi ve Türk 

kültürü hakkında bilgi edinebilmeleri için bu araçlardan farklı şekillerde yararlanılabilir. Bu 

çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 düzeyindeki öğrencilerin anlatma 

becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ortamlarında kullanılabilecek web 2.0 araçlarıyla 

oluşturulmuş etkinlik örnekleri sunmaktır. Çalışma, örnek ders etkinliklerinin yer aldığı teorik 

bir çalışmadır. Çalışmada, Patlet, LearningApps, Voki, WordArt, Blogger, Mindmeister adlı 

web 2.0 araçları kullanılmıştır. Çalışmada örnek etkinlikler verilerek yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimine yönelik eğlenceli ve öğretici bir öğretim ortamının oluşturulabilmesi için Web 2.0 

araçlarından faydalanılabileceği önerisinde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Anlatma becerileri, web 2.0 araçları, yabancılara Türkçe öğretimi 

 

ABSTRACT 

Today, contemporary, constructivist and interactive methods replace traditional language 

teaching methods in language teaching processes. In this context, the place of technological 

tools, which make the lessons not boring and entertaining educational environments for 

students, in the educational processes is increasing day by day. Distance education 

environments, which have become even more important with the Covid-19 epidemic, which 
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has affected the whole world, necessitated the preparation of qualified digital content that can 

be used in these environments. Web 2.0 training tools are one of the tools that enable the 

preparation and implementation of these contents. It is important to use web 2.0 tools that offer 

many opportunities to users in language teaching studies in general and in Turkish language 

teaching processes as a foreign language in particular. Studies show that web 2.0 tools increase 

students' motivation, enable them to engage in social interaction, and contribute positively to 

providing peer support and cooperation among students. For this reason, these tools can be used 

in different ways in order to improve students' language skills and learn about Turkish culture 

in the process of teaching Turkish to foreigners. The aim of this study is to present examples of 

activities created with web 2.0 tools that can be used in educational environments to improve 

the productive skills of B1 level students who learn Turkish as a foreign language. The study is 

a theoretical study with sample course activities. Web 2.0 tools such as Patlet, LearningApps, 

Voki, WordArt, Blogger, Mindmeister were used in the study. In the study, it has been 

suggested that Web 2.0 tools can be used to create an enjoyable and instructive teaching 

environment for teaching Turkish as a foreign language by giving sample activities. 

Key words: Productive skills, web 2.0 tools, Teaching Turkish to Foreigners. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde teknolojinin insan hayatını değiştirme ve dönüştürme işlevi, her alanda olduğu gibi 

eğitim teknolojilerinde de kendini göstermektedir. İnternetin sunduğu imkânlarla teknolojik 

araçların öğrenmeye olan katkıları gittikçe artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak geçmişte 

kullanılan dil laboratuvarları yerini artık çoklu ortam etkinliklerine bırakmıştır. İşitsel, görsel 

birçok özelliğin bir arada kullanılabildiği bu ortamlarda gerçekleştirilen öğretim süreçlerinin 

başarısı, bu teknolojik araçların verimli kullanılmasıyla artacaktır (Büyükaslan 2007, 2). 

Öğrencilerin derste ilgilerini canlı tutmak ve farklı duyu organlarına hitap ederek kalıcı 

öğrenmelerin oluşmasına katkıda bulunmak için etkileşimli öğrenme ortamlarına gereksinim 

duyulmaktadır. Bu ortamın oluşmasında önemli bir işleve sahip olan öğretim teknolojilerinden 

ve bu araçlarla oluşturulan çok boyutlu materyallerden yararlanmak günümüzde artık bir ihtiyaç 

değil zorunluluk halini almıştır. Duyu organlarımızın çevremizde olup bitenleri anlamamıza ve 

yeni bilgiler öğrenmemize katkıları farklı oranda olmaktadır. Cobun (1968)’a  göre öğrenciler, 

öğrendiklerinin % 83’ünü  görme, % 11’ini işitme, %3,5’ini koklama, % 1,5’ini dokunma, % 

1‘ini tatma duyusuyla öğrenir (Cobun, 1968’den aktaran: Ergin, 2008:48). 

Hayatımızda  giderek daha çok yer alan dijital araçlar, bilgiye erişimde sağladığı kolaylık 

ve  çok boyutlu öğrenme ortamları oluşturması sebebiyle her seviyedeki öğrenciler için fırsatlar 

sunmaktadır.  

Bugün dil sınıflarında elektronik materyaller yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bununla birlikte 

günlük yaşam alanlarında da teknolojik araçlar ile insanlar bilgi edinebilmekte, paylaşabilmekte 

ve haberleşebilmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte internet kullanımı ve dijital araçların 

kullanımı hız kazanmıştır. Dijital araçlar ve ortamlar, kolay erişim ve zengin içerik sunma gibi 

özelliklerinden dolayı her yaştan bireye hitap etmektedir. Bu araçlar, yabancı dil öğretiminde 

de etkin biçimde kullanılmalıdır. Zira yabancı dil öğretim süreci sınıf içinde başlayıp biten bir 

özellik taşımamaktadır (Maden, 2018:411). Demirel (2012: 30-32) çalışmasında “görsel ve 

işitsel araçları kullanma,  bireysel farklılıkları dikkate alma, öğrencilerin dersi daha etkin 

katılmalarını sağlama” ilkelerini yabancı dil öğretiminin temel ilkeleri arasında göstermekte; 

“dersi planlarken derse çeşitlilik getirmeye dikkat edilmesini” ve “öğrencilere sorumluluklar 

verilerek bireysel çalışmalar için öğrencilerin yönlendirilmesi”  gerektiğini belirtmektedir. 
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Yapılandırmacı yaklaşıma göre birey, yeni öğrendiklerini önceki öğrenmeleriyle birlikte 

yeniden yapılandırır. Bu süreçte öğrenci, merkezde yer alır; çeşitli sorumluluklar alarak derse 

aktif katılım gösterir. Öğretmenin rolü ise uygun öğretim ortamının oluşturmak ve öğrencilere 

rehberlik etmektir. Bunun yanında derslerde yapılan etkinlikler ve kullanılan materyaller, 

belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında oldukça önemlidir. Öğretim süreçlerinde yapılan 

etkinlikler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalı,  dil ve zihinsel becerilerinin gelişmesine imkân 

tanımalıdır. Eğitim teknolojileri ile zenginleştirilmiş öğretim uygulamaları, genel olarak 

monoton bir şekilde geleneksel öğretim araçlarıyla sunulan etkinliklerden farklı olarak 

teknolojinin sağladığı yeniliklerle daha etkin bir öğretim sağlanması ve bu araçlar sayesinde 

yeni bir iletişim ortamının oluşturulmasını amaç  edinir (Şengül ve Yalçın, 2003:319). İnsanlar 

arasındaki zaman ve mekân farkından oluşan olumsuzlukları ortadan kaldıran internet ve 

bilişim teknolojileri, eğitim için de birçok imkân tanımaktadır. Öğrencilerin aktif olmalarını, 

işbirlikli öğrenmelerini, birbirleriyle ve öğretmenleriyle olan etkileşimlerini artırmalarını 

kolaylaştırmaktadır. Eğitim araçlarının günümüz teknolojisi ile yeniden tasarlanması; 

öğrencilerin ilgisini çekerek derse motive olmalarını sağlayacak şekilde zenginleştirilmesi 

öğretim sürecinin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bu anlamda birçok işlevsel özelliğe 

sahip Web 2.0 araçlarından öğretim süreçlerinde özellikle dil öğretiminde kolaylıkla 

yararlanılabilir. 

2020 yılında etkisini göstermeye başlayan Covid-19 salgını nedeniyle okullar, yüz yüze eğitime 

ara vermek zorunda kaldı. Bu zorlu süreçte bireylerin eğitim gereksinimleri uzaktan öğretim 

araçları ile giderilmeye çalışıldı. Mevcut ders kitapları ve diğer öğretim materyalleri, uzaktan 

öğretim ortamlarında kullanılabilirlik açısından yetersiz kaldığı için nitelikli dijital ders 

materyallerine duyulan gereksinim daha da artmaktadır. 

 

WEB 2.0 ARAÇLARI VE EĞİTİMDE KULLANIMI 

“Web 2.0, web ortamına yeni teknolojik destekler veya uygulamalar katmaktan ziyade var olan 

web teknolojisini daha kolay kullanılabilir veya daha fonksiyonel hale getirebilmek için ortaya 

konulan eğilimleri ifade eder. Web 2.0 bilginin oluşturulması ve paylaşımı konusunda radikal 

bir değişikliktir. Web 2.0 ifadesi ilk olarak 2003 yılında O’Reilly Media tarafından bilginin 

internet üzerinden paylaşımında yeni bir yolu işaret etmek için türetilmiştir” (Karaman, 

Yıldırım ve Kaban, 2008:2). 

Günümüzde sıkça kullandığımız Web 2.0 araçlarının sayısı ve kullanım alanları her geçen gün 

daha da artmaktadır. Öğrencinin diğer öğrencilerle ve öğretmenle kolayca etkileşime girmesine 

olanak tanıyan bu araçlar, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerinin de 

gelişmesine olumlu katkı sağladığı bilinmektedir. Bu araçların öğretim süreçlerinde 

yaygınlaşmasıyla birlikte öğretmenlerin yeterlik alanları ve rolleri de değişmekte 

öğretmenlerden teknoloji ile ilgili belli seviyede bilgi ve becerilere sahip olmaları 

beklenmektedir. “Dijital çağda dijital araçlarla büyüyen ve sonrasında okul sıralarına gelen 

öğrencilerin beklentilerini karşılamada Web 2.0 araçlarının yapılan işi eğlenceli hâle 

sokmasından, kalıcı öğrenmenin kapılarını açmasından, akran öğretimine yardımcı olmasından, 

fırsat eşitliği sağlamasından yararlanmak ve bu yararı en üst seviyeye çıkarmak gerekmektedir” 

(Batıbay, 2019:21). 

Eğitim ortamlarında kullanılan Web 2.0 araçlarının sayısı ve bunların kullanıcılara sunduğu 

imkânlar zamanla değişmektedir. Bu alanda kullanılabilecek araçlar, teknik özellikleri ve 

kullanım alanları bakımından çeşitli şekillerde sınıflandırılmakla birlikte Altıok, Yükseltürk ve 

Üçgül (2017)’ün yaptığı sınıflandırma, çok sayıda Web 2.0 aracını kapsamaktadır.  
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Tablo 1. Web 2.0 Araçlarının Temel Sınıflandırılması 

Animasyon Araçları   Kodlama Araçları   Sınıf Yönetim Araçları 

Anket Araçları    Logo Tasarım Araçları   Sunum Araçları 

Depolama ve Dosyalama Araçları  Müzik ve Ses Araçları    Takım ve Grup 

Oluşturma Araçları 

Dijital Pano Araçları   Oyun Geliştirme Araçları   Takvim, Çizelge 

Uygulamaları 

Elektronik Kitap Araçları   Sosyal Paylaşım Siteleri   Metin ve Yazarlık 

Araçları 

Fotoğraf ve Resim Araçları  Poster ve Afiş Araçları   Video Konferans Araçları 

Harita Araçları    Sanal Gerçeklik Araçları  Video Araçları 

Karikatür ve Çizim Araçları  Test ve Sınav Araçları   Web Geliştirme Araçları 

 

 Kaynak: Altıok, Yükseltürk, Üçgül (2017: 2) 

 

Hayatımızdaki internet kullanımları, Web 2.0 araçları ile değişim ve dönüşüme uğrayarak çok 

farklı bir yapıya kavuşmuştur. İnternette içerik üretmeye ve mevcut içerikleri farklı şekillerde 

kullanmaya imkân tanıyan Web 2.0 araçlarının temel özelliği kolay kullanılabilir olması ve iş 

birliği ile etkileşime imkan sağlamasıdır (Atıcı ve Yıldırım, 2010). Web 2.0 araçları, özel 

kodlama dili bilmeksizin içerik üretmeye ve üretilen içeriğin  başkalarıyla paylaşılabilmesine 

imkan tanıyan uygulamalardır. Bu araçlarla bilginin diğer kullanıcılarla hızlı bir şekilde 

paylaşılması ve kişiler arasında etkileşim kurulması kolaylaştırılmaktadır (Batıbay,2019:25). 

Öğrenciler, bu araçlarla yapılan etkinliklerde hem içeriğin üretilmesinde hem de 

paylaşılmasında etkin bir rol üstlenmektedir. Web 2.0 araçları, dil öğretiminde, dil becerilerinin 

geliştirilmesinde, her seviyedeki öğrencilere yönelik yapılacak etkinliklerde rahatlıkla 

kullanılabilir. Bu araçların öğrenme öğretme süreçlerindeki en önemli yanlarından biri de 

informal ortamlarda öğrencilerin öğrenmelerine ortam sağlaması ve eş zamanlı olarak dönüt 

alabilmeye imkân tanımasıdır. 

Yabancı dil öğrenme süreci sınıf içinde yapılan etkinliklerle sınırlı tutulamaz. Bu bakımdan 

sınıf dışı etkinlikler, dil öğrenimi ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Okul dışı öğrenmelerde sınıf içerisinde kullanılan ders materyalleri yeterli düzeyde işlevsel 

olmayabilir. İnternet, bu alanda oluşan boşluğu gidererek bir anlamda fırsat eşitliğinin de 

oluşmasına katkı sağlayan çok yönlü bir araçtır. 

 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE WEB 2.0 ARAÇLARININ KULLANIMI 

Ülkemizin jeopolitik konumu ve son yıllardaki gelişmesine bağlı olarak Türkçe öğrenmek 

isteyenlerin sayısı giderek artmaktadır. Dünya dilleri arasında en fazla konuşulan dillerden biri 

olan Türkçenin yabacılara öğretiminde, geleneksel yöntemlerin dışında eğitim süreçlerinde 

kullanılacak alternatif ders içeriklerinin ve materyallerin kullanılması bir zorunluluk halini 

almıştır. Özellikle Türkçenin yabancılara öğretiminde öğrenciyi aktif kılan etkinlik örneklerinin 

tasarlanması ve eğitim ortamına getirilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda anlatma 

becerilerinden olan yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi için yapılacak etkinliklerde 

görsel ve işitsel araçlar önemli bir işlevi yerine getirmektedir 

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte dil öğretiminde kullanıcılara sağladığı etkileşimli ortamla 

görsel, işitsel öğrenmelere imkân tanıyan uygulamaların arttığı görülmektedir. Dil öğretiminde 
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teknolojinin kullanılmasıyla oluşan çok boyutlu öğrenme ortamları, klasik öğretim araçlarıyla 

oluşturulmuş sınıflara göre kalıcı öğrenmelerin oluşması için daha zengin bir ortam 

oluşturmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hizmet veren Yunus Emre Enstitüsünün 

yanında yabancılara Türkçe öğretimi yapan birçok kurum ve kuruluş sahip oldukları web 

siteleri ile Türkçe ve Türk kültürünü öğrenmek isteyenlere yüz yüze ve uzaktan öğretim 

süreçlerinde kullanılabilecekleri zengin dijital materyaller sunmaktadır. Özellikle yabancı dil 

olarak Türkçe öğrenenlerin en çok zorlandıkları alanlardan biri olan yazma becerilerine yönelik 

etkinlikler, önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Yazma becerisini geliştirmeye yönelik 

“Google Drive, Google Docs, E-mail, Facebook, Whatsapp, Twitter, Wiki, Blog gibi Web 2.0 

araçları kullanılabilmektedir” (Baş & Turhan, 2017). 

Yabancı dil öğrenme sürecinin başarıya ulaşmasında öğrenci motivasyonu önemli bir unsur 

olarak ortaya çıkmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında motive olmuş bir öğrenci, 

daha kararlı ve istekli iken öğrenmeye yönelik motivasyonu yeterli olmayan öğrencilerin dil 

öğrenme başarıları ile öğrendikleri dili kullanma becerileri de zayıf olacaktır. Dil öğrenme 

süreçlerinde öğrencinin önüne çıkan engeller, onun olumsuz bir deneyim yaşamasına ve dil 

öğrenmeye yönelik motivasyonunun azalmasına sebep olabilir. Bu durumda öğrencinin 

derslerde yaşadığı motivasyon kayıpları dil öğrenme başarısını da düşürecektir. “Öğrencinin 

motivasyonunu olumsuz etkileyen unsurlar arasında ders ve dersin içeriğiyle ilgili durumların 

yanı sıra öğretmenin kullandığı yöntem ve tekniklerin etkisiz olması; öğrencinin öğretmene, 

sınıfına, derslerine ve kendi yeteneklerine karşı olumsuz duygular beslemesi, olumsuz 

değerlendirilme endişesinin yaşanması gösterilebilir. Bu nedenle öğretmen ders esnasında 

yapacağı etkinlikleri öğrencinin öğrenme isteğini ve merakını uyandıracak biçimde planlamak 

durumundadır” (Varışoğlu, 2018: 69). Bu bağlamda eğitimde Web 2.0 araçlarından 

yararlanmanın öğrenci motivasyonunu artıracağı ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesine katkı 

sağlayacağı söylenebilir. 

Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılacak Web 2.0 araçlarının amaçlar bakımından en 

uygununun seçimi son derece önemlidir. Bununla birlikte kullanılacak teknoloji ve materyal 

kullanımı açısından öğrenci ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı,   öğretim ortamı çok 

boyutlu bir hale getirilerek dil öğretiminin sıkıcı olmaktan çıkarılması ve ekili öğrenmelerin 

gerçekleşmesine katkı sağlanmalıdır. Temel dil becerilerinden yazma ve konuşma becerileri, 

bireyin duygu ve düşüncelerinin karşıya aktarılmasında, sosyal hayatta kuracağı iletişimde, 

kendini değerli hissetmesinde oldukça önemli bir işleve sahiptir. Özellikle yabancı dil 

öğretiminde öğrencilerin dili somut bir şekilde edinebilmeleri ve motivasyonlarını yüksek 

tutmaları için anlatma becerilerden biri olan yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye 

yönelik yapılan etkinlikler öğrencinin ilgi duyacağı bir özellikte olmalıdır.  Bu çalışmanın 

amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde anlatma becerilerine yönelik Web-2.0 araçlarıyla 

oluşturulmuş ders materyallerine ilişkin etkinlik örnekleri sunmaktır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma, örnek ders etkinliklerini içeren teorik bir çalışmadır. Çalışma ile yabancı dil olarak 

Türkçe öğrenen B1 düzeyindeki öğrencilerin anlatma becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

Web 2.0 araçları kullanılarak özgün etkinlikler geliştirilmiştir.  

Web-2.0 Araçlarıyla Anlatma Becerilerine Yönelik Oluşturulan Etkinlikler: 

Etkinlik -1 

Etkinlik adı: Kuş Masalı  

Hedeflenen Beceri: Yazma 
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Yönerge: Öğretmen, öğrencilerden Padlet uygulamasında paylaştığı fotoğraf üzerine 

düşünmelerini ve bu görselle ilgili kısa bir masal yazmalarını ister. Öğrenciler, yaptıkları 

çalışmaları uygulamada yer alan öğretmenin paylaşımının altına yorum olarak ekler. Sınıftaki 

öğrenciler birbirlerinin çalışmalarından haberdar olur. Öğretmen, paylaşılan yazıları bireysel 

veya grup olarak öğrencilerin değerlendirmelerini isteyebilir. 

Uygulama soruları: Aşağıdaki resim sizde neyi çağrıştırıyor? Bu resimden hareketle bir masal 

yazınız. 

Kullanılan Web 2.0 aracı: Padlet 

 

 

Etkinlik -2 

Etkinlik adı: Boşluk Doldurma 

Yönerge: Öğrencilere bir kelime listesi verilir. Öğrencilerden metinde boş bırakılan yerlere 

gelebilecek uygun kelimeleri listeden bularak yazmaları istenir. Etkinlik, bireysel veya grup 

olarak yaptırılabilir. 

Kullanılan Web 2.0 aracı: LearningApps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik -3 

Etkinlik adı: Türkçe Kalıp Sözler 

Yönerge: Derste kalıp sözler ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında öğrenilenlerin 

pekiştirilmesi için  

uygun kalıp sözler belirlenerek bunlardan bulmacalar oluşturulur. Öğrencilerden bu kalıp 

ifadeleri çeşitli görseller aracılığı ile tahmin etmeleri istenir. 

Resim- 2: Boşluk Doldurma 

Resim- 1: Kuş Masalı Etkinliği 
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Konuşma soruları: Vedalaşma anında kalan kimsenin giden kişiye söylediği söz nedir? 

Türkçede kullanılan vedalaşma sözlerinden başka hangilerini biliyorsunuz? 

Kullanılan Web 2.0 aracı: LearningApps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik -4 

Etkinlik adı: Karakterler Konuşuyor  

Yönerge: Öğrenci uygulama üzerinden kendine bir karakter seçer. Bu karakterin dış 

görünümünü istediği gibi tasarlayabilir. Ses kaydetme bölümünden bu karakterin 

seslendirmesini yapar. Uygulama, bireysel veya sınıfça yapılan etkinlikler için uygundur.   

Konuşma soruları: Bir günde neler yaptığınızı geniş zamanı kullanarak anlatınız. 

Kullanılan Web 2.0 aracı: Voki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik -5 

Etkinlik adı: Zihin Haritam 

Yönerge: Öğrencilere bir kelime veya kelime grubu verilir. Öğrencilerden kelime grubunun 

zihinlerinde çağrışım yaptırdığı kelimeleri söylemeleri istenir. Öğrencilerden tek kelime yerine 

iki veya daha fazla kelimeden oluşan cevaplar vermeleri söylenir. 

Resim 3:Kalıp Sözler Etkinliği 

Şekil 4:Karakterler Konuşuyor Etkinliği 
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Konuşma soruları: “Türkiye’de yaşamak”  sözü sizde neyi çağrıştırıyor? 

Kullanılan Web 2.0 aracı: Mindmeister 

 

 

 

 

 

 

Etkinlik -6 

Etkinlik adı: Türkçe Bloğum 

Yönerge: Öğretmen konuyla ilgili olarak öğrencilere yazma ödevlerini blog sayfasında belirtir. 

Öğrenciler bireysel veya küçük gruplar halinde blog üzerinde çalışmalarını tamamlar. 

Öğrenciler, yazılarını çeşitli görsel ve işitsel materyallerle destekleyebilir. 

Etkinlik soruları: Ailen ve arkadaşların doğum günü kutlamalarında neler yapıyor? Doğum 

günü kutlamalarında Türkiye ile kendi ülken arasında farklılıklar nelerdir?   

Kullanılan Web 2.0 aracı: Blogger 

 

 

Etkinlik -

7 

Etkinlik 

adı: 

Paragraf 

Oluşturma 

 

Yönerge: Sınıf iki gruba ayrılır. Bir grup cümle kurmakla diğer grup ise kurulan cümleleri 

kontrol etmekle görevlendirilir. Öğretmenin belirlediği konuyu çağrıştıran kelimeler tahtaya 

karışık olarak yazılır. Cümle kurmayla görevli grup, yazılı kelimelerden birini seçerek bir 

cümle oluşturur. Oluşturulan cümleyi düzeltme grubu kontrol eder. Öğretmen yapılan 

düzeltmeleri gözden geçirir. Tahtaya yazılı tüm kelimeler ile cümle kurma işlemi bittikten sonra 

oluşturulan cümlelerden anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir paragraf oluşturulur. 

Kullanılan Web 2.0 aracı: Wordart. 

 

     Şekil 6 : Türkçe Bloğum Etkinliği 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin hedef dilde iletişim kurmaları amaçlanmaktadır. 

Yabancılara Türkçe öğretiminde bu amaca ulaşılabilmesi noktasında öğrencilerin anlatma 

becerilerinden olan yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan etkinlikler, 

önemli bir rol üstlenmektedir. Etkisi devam eden Covid-19 salgınıyla beraber daha da önemli 

hale gelen uzaktan öğretim ortamları, bu ortamlarda kullanılabilecek nitelikli dijital içeriklerin 

hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.  Bu içeriklerin hazırlanmasına ve uygulanmasına imkân 

sağlayan araçlardan biri de web 2.0 eğitim araçlarıdır.  Genelde dil öğretim çalışmalarında, 

özelde ise yabancı dil olarak Türkçe öğretim süreçlerinde kullanıcılara birçok imkânlar sunan 

web 2.0 araçlarından yararlanmak, öğrenci motivasyonunun sağlanması ve kalıcı öğrenmelerin 

sağlanması açısından oldukça önemlidir. Bu alana yönelik kullanılacak ders materyallerinin ve 

etkinlik içeriklerinin ilgi çekici olması ve öğrencinin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekir. Web 

2.0 araçları işitsel-görsel birçok özelliğe sahip olduğu için öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir 

özelliğe sahiptir. Çalışmada Web 2.0 araçları ile oluşturulmuş masal yazma, kalıp sözlerle 

alıştırmalar yapma, karakterleri canlandırma gibi dijital ortamda öğrencilerin kullanımına 

sunulan konuşma ve yazma etkinlikleri ile sınıf dışı ortamlarda da öğrenmelerin sağlanması 

gerçekleştirilebilir. Kullanılacak Web 2.0 aracı seçilirken öğrenci seviyesine uygun olmasına 

ve seçilen aracın amaçlara hizmet etmesine dikkat edilmelidir. 

Yabancılara Türkçe öğretim süreçlerinde öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi ve Türk 

kültürü hakkında bilgi edinebilmeleri için bu araçlardan çok farklı şekillerde yararlanılabilir. 

Öğretmenler, Web 2.0 araçlarından öğrenme öğretme sürecini daha etkili ve verimli şekilde 

düzenlemede, sınıf yönetiminde, veli işbirliği gibi sınıf içi ve sınıf dışı birçok alanda 

yararlanabilir. Ayrıca derslerin tekrar edilmesinde, konularla ilgili ödev hazırlanmasında 

bireysel veya grup çalışması şeklinde bu araçlar kullanılabilir. Bunun için öğretmen ve 

öğrencilere bu araçların tanıtımının yapılması ve onların bu araçları etkili bir şekilde 

kullanılabilmeleri için derslerde uygulamaların yapılması gerekmektedir. 

 

 

Şekil 7:Paragraf Oluşturma Etkinliğine Ait Kelime Bulutu 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarının 

demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Tarama modelinde gerçekleştirilen 

araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu, 

Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 101’i kadın ve 99’u erkek olmak üzere toplam 

200 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında stratejik liderlik ölçeği 

kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına 

yönelik algılarının yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Okul müdürlerinin stratejik liderlik 

davranışlarının alt boyutlarından yönetimsel ve politik özelliklerini erkek öğretmenler daha 

yüksek olarak değerlendirmişlerdir. Branş ve mesleki kıdem değişkenleri açısından 

değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Anahtar kelimeler:  Öğretmen, stratejik liderlik, okul müdürü, demografik değişken 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the strategic leadership behavior of school principals 

according to teachers in terms of demographic variables.In the 2020-2021 academic year, 

teachers working in official primary and secondary schools in Dulkadiroglu, Onikishubat and 

Türkoglu districts of Kahramanmaraş province constitute the universe of the research carried 

out in the screening model.A total of 200 teachers, 101 of whom were women and 99 of whom 

were men, sampled the study.Strategic leadership scale was used in the collection of research 

data.SPSS 22 package program was used in the analysis of the collected data.As a result of the 

research, it was found that teachers had a high level of perception of the strategic leadership 

behavior of the principals. Male teachers rated the administrative and political characteristics 

of school principals as higher than the lower dimensions of strategic leadership behavior. There 

was no significant difference in their evaluation in terms of branch and professional seniority 

variables. 

Keywords: Teacher, strategic leadership, principal, demographic variable. 

GİRİŞ 

Küreselleşme süreci ile bilim, sanat, teknoloji, eğitim gibi daha birçok alanda başlayan değişim 

süreci ve bu değişim sürecine bağlı olarak yaşanan paradigma değişimleri örgütleri etkilediği 

gibi, yönetim bilimindeki anlayışları da değiştirmiştir. Yaşanan tüm bu değişimler ve içinde 
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bulunduğumuz yüzyılın rekabetçi, ortamı düşünüldüğünde örgütlerin ve paydaşların ihtiyaç 

duyduğu liderlik özelliğinin stratejik liderlik olduğu vurgulanmaktadır (Mahdi ve Almsafir, 

2014).  

1960’lı ve 1970’li yıllara bakıldığında örgütlerin karşı karşıya kaldığı durumların ve koşulların 

ana sebebi olarak yönetimden kaynaklı davranışlar ve örgütsel çıktılar görülmekteydi. Bu 

noktadan bakıldığında, liderliğin fonksiyonun örgütün performansını etkileyebilecek kadar 

önemli olmadığına inanılmıştır (Ireland ve Hitt 2005). 

Stratejik liderlik, stratejik yönetim anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte alanyazına girmiş bir 

kavramdır (Kılınçkaya, 2013).  Stratejik liderlik kavramını 1980’lerde ilk olarak ortaya koyan 

Adair (2013), stratejik lideri kurumun ya da örgütün değişim zamanlarında bir lider olarak 

kendisinden beklenileni başarılı bir şekilde yerine getiren kişi olarak ifade etmiştir. Stratejik 

lider, örgütün içinde bulunduğu durumu doğru şekilde analiz edip planlar geliştirebilen 

(Altınkurt, 2007), örgütle nitelikli ilişki kurarak planlarını sağlıklı şekilde uygulamaya 

dönüştürebilen (Vajarodaya, 2013, akt. Çetin ve Kumkale, 2016) ve örgüt üyelerinin 

motivasyonlarını artırarak örgütün amacına ulaşmasını sağlayan kaptan olarak tanımlanmaktır 

(Williams ve Johnson, 2013, akt. Çetin ve Kumkale, 2016). 

Birçok örgüt için önemli bir yeri olan stratejik liderlerin eğitim kurumlarındaki önemi 

yadsınamaz. Nitekim toplumu şekillendirme, topluma yön verme ve toplumun değerlerini 

gelecek kuşaklara aktarma gibi bir misyonu olan okulların, zamanın şartlarına uygun olarak 

dönüşümlerinin sağlanması gerekir (Aksulu Köse ve Güçlü, 2018). Sosyal ve toplumsal 

değişimin odak noktasında yer alan okullar, ancak okulun lideri konumunda olan yöneticilerin 

kendisinden beklenileni karşıladığı zaman başarılı olabilecektir (Çelik, 1995). Bu süreçte okul 

yöneticisinden başında bulunduğu okulun verimliliğini ve etkililiğini sürdürebilmek için 

gerekli yenilikçi liderlik davranışlarında bulunması beklenir (Altınkurt, 2007). Çağa ayak 

uydurabilen, kurumunun vizyonunu belirleyebilen ve kurum çalışanlarının motivasyonunu 

sağlayabilen bir okul liderinden, okulun niteliğini de arttırması beklenir. Okulu başarıya 

götürecek, gelişimini sağlayacak, küresel şartların ortaya çıkardığı rekabet şartları karşısında 

üstünlük sağlayacak stratejileri belirlemek ve gerekli stratejik liderlik davranışlarını ortaya 

koymak okul müdürünün zorunluluğu ve sorumluluğudur (Aksulu Köse, 2018). Okul müdürleri 

okullarının hedeflerine ulaşabilmesi için stratejiler geliştirebilmeli ve okula ait bir misyon ve 

vizyon, ortaya koyabilmelidir. Bu bağlamda okul müdürleri değişen şartlara karşı doğru 

zamanda doğru stratejiler üreterek ve değişimleri önceden öngörerek okularının varlıklarını 

etkili, verimli bir şekilde devam ettirmelerini ve küresel değişimler karşısında rekabet 

edebilmelerine olanak sağlayabilirler (Altınkurt, 2007; Davies 2004, Pisapia, 2009). 

Bu araştırmanın problem durumu okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarının 

demografik değişkenler açısından incelenmesidir. Literatürde okul müdürlerinin stratejik 

liderlik davranışlarını demografik değişkenlere göre inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Bu nedenle okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarını bazı demografik değişkenler 

açısından ortaya koyma gereği duyulmuştur.  

Bu araştırmanın amacı öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarını 

demografik değişkenler açısından ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına yönelik algıları ne 

düzeydedir? 

2.  Öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin 

değerlendirmeleri cinsiyet, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarını demografik değişkenler 

açısından incelemeyi amaçlayan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, 

geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir 

yöntemdir. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu 

üzere tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2013). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki 

resmi ilkokul ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Örneklemini ise, evren içinden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 200 sınıf ve branş 

öğretmeni oluşturmaktadır. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan katılımcıların %50.5 ‘ini kadınlar, %49.5’ini 

erkekler oluşturmaktadır. Katılımcıların %48’ini sınıf öğretmenleri, %52’sini branş 

öğretmenleri oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verilerinin toplanmasında John Pisapia tarafından geliştirilen ve Türkiye’de okul 

müdürlerine yönelik olarak uyarlaması Aydın (2012) tarafından yapılan “Stratejik Liderlik 

Ölçeği” (SLÖ) kullanılmıştır. 

Araştırmanın verileri küresel ölçekte yaşanan salgın nedeni ile online formlar ile toplanmıştır. 

İnternet aracılığı ile online olarak toplanan veriler daha etkili toplanmasının yanı sıra maliyet, 

zaman ve analizlerde sağladığı fayda sebebiyle diğer veri toplama yöntemlerine alternatif bir 

yöntemdir (Çakıroğlu, 2008). 

Stratejik Liderlik Ölçeği 

Katılımcıların okul idarecilerine yönelik stratejik liderlik değerlendirmelerini ölçmek için 

Pisapia tarafından (2010) geliştirilen ve Aydın (2012) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 

stratejik liderlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 35 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Maddeler 
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Tablo 1. Demografik Değişkenlere Ait İstatistiki Veriler 

Değişkenler N % 

Cinsiyet 

Kadın 101 50.5 

Erkek 99 49.5 

Branş 

96 48.0 Sınıf Öğretmeni 

Branş Öğretmeni 104 52.0 

Mesleki Kıdemi 

54 27.0 

69 34.5 

21 10.5 

24 12.0 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 

11-15 Yıl 

16-20 Yıl 

20 Yıl ve Üzeri 32 16.0 



5’li likert (1=Hiç, 2=Nadiren, 3= Arasıra, 4= Genellikle 5=Her zaman) tipindedir. Ölçeğin alt 

boyutları Dönüşümsel Uygulamalar, Yönetimsel Uygulamalar, Politik Uygulamalar, İletişimsel 

Uygulamalar şeklinde isimlendirilmiştir. Orjinal ölçeğin güvenirlik katsayısı toplam ölçek için 

.94, uyarlama çalışmasında ise .92 olarak bulunmuştur. Bu çalışma örnekleminde ise alt 

boyutlara ilişkin güvenirlik katsayısı .71 ile .83 arasında değişmekte ve toplam ölçek için .90 

bulunmuştur. Puanların artması stratejik liderlik özelliğinin yükseldiğini göstermektedir. 

Ölçeğin orjinalinde 4 alt boyut bulunmaktadır. Aksulu Köse (2018) araştırmasında ölçeğe 

iletişimsel boyutu da eklemiştir. Bu araştırmada iletişimsel alt boyutu kullanılmıştır.  

Katılımcıların ifadelere katılma düzeylerini belirleyen puan sınırları; 1.00- 1.80= Hiç, 1.81-

2.60= Nadiren, 2.61-3.40= Arasıra, 3.41-4.20= Genellikle, 4.21-5.00= Her zaman şeklindedir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın 

normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için basıklık ve çarpıklık değerlerine 

bakılmıştır. Araştırmada parametrik testlerin kullanılabilmesi için verilerin normal dağılım 

göstermesi, bu şart sağlanamıyorsa parametrik olmayan testlerin kullanılması önerilmektedir 

(Karağöz, 2010). Araştırma verilerine ait ait çarpıklık ve basıklık değerleri Tablo 2’ de 

verilmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Stratejik liderlik ölçeğinin dönüşümsel uygulamalar, yönetimsel 

uygulamalar, iletişimsel uygulamalar ve politik uygulamalar boyutlarında dağılımın normal 

olduğu görülmektedir.  

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma problemlerine ilişkin yapılan istatistiki işlemlere ve bu 

işlemlere ait bulgulara yer verilmiştir. Araştırmanın birinci amacı doğrultusunda öğretmenlerin, 

okul idarecilerinin stratejik liderlik özelliklerine ilişkin değerlendirmeleri incelenmiş ve Tablo 3’te 

sunulmuştur. 
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Tablo 2. Dağılımın Normalliği Testi 

Ölçek Faktörler  Çarpıklık Kurtosis 

 (Skewness) (Basıklık) 

-.963 2.01 

Stratejik Liderlik Ölçeği -.341 .821 

-1.49 3.39 

-.00 .140 

Dönüşümsel Uygulamalar 

Yönetimsel Uygulamalar 

Etik Uygulamalar 

Politik Uygulamalar 

İletişimsel Uygulamalar -1.01 1.81 

Toplam -.82 2.03 



Tablo 4’ e göre öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış düzeyleri cinsiyet 

değişkeni açısından dönüşümsel uygulamalar, uygulamalar, iletişimsel uygulamalar boyutlarında 

anlamlı farklılık görülmemiştir (p>.05). Yönetimsel uygulamalar ve politik uygulamalar 

boyutları açısından ise istatiksel olarak anlamlı farklılıklar görülmüştür. (p<.05). Bu 

anlamlılığın yönetimsel uygulamalar ve politik uygulamalar boyutlarında erkekler lehine 

olduğu görülmektedir. 

Öğretmenlerin, okul idarecilerinin stratejik liderlik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinin 

öğretmen branşına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Analize ilişkin t-Test 

sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

KONGRE TAM METİN KİTABI 299 www.gapzirvesi.org

Tablo 3.  Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Davranışlarına Yönelik Algı 

Düzeylerine İlişkin Bulgular  

Değişken N Minimum   Maximum Ss 

Boyutlar 

Dönüşümsel Uygulamalar 200 1.43 5.00 4.06 .65 

Yönetimsel Uygulamalar 200 1.80 5.00 3.85 .54 

Politik Uygulamalar 200 1.29 5.00 3.47 .69 

İletişimsel Uygulamalar 200 2.00 5.00 4.21 

.56 

Genel 200 1.97 4.86 3.95 .49 

Tablo 3’ e göre öğretmenlerin okul müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarına ilişkin 

değerlendirmelerinin  ( = 3.95)  ortalamanın üzerinde olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin, 

okul idarecilerinin stratejik liderlik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinin cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Analize ilişkin t-Test sonuçları Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Davranışlarını 

Değerlendirmelerinin Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N ss sd t p 

Dönüşümsel Uygulamalar Kadın 101 3.98 .63 
198 -1.809 .072 

Erkek 99 4.15 .66 

Yönetimsel Uygulamalar Kadın 101 3.77 .58 
198 -2.113 .036 

Erkek 99 3.93 .48 

İletişimsel Uygulamalar Kadın 101 4.17 .56 
198 -.894 .37 

Erkek 99 4.24 .57 

Politik Uygulamalar Kadın 101 3.30 .67 
198 -3.747 .00 

Erkek 99 3.65 .67 

Toplam 
Kadın 101 3.88 .49 

198 -1.984 .049 
Erkek 99 4.02 .48 



Tablo 5’ e göre öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış düzeyleri branş 

değişkeni açısından tüm boyutlarda anlamlı farkılık görülmemiştir (p>.05). 

Öğretmenlerin, okul idarecilerinin stratejik liderlik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinin 

mesleki kıdem yılına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Analize ilişkin ANOVA 

sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 
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Tablo 5. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Davranışlarını 

Değerlendirmelerinin Branşa  Göre t-Testi Sonuçları 

Boyut Branş N ss sd t p 

Dönüşümsel Uygulamalar Sınıf 96 4.03 .69 
198 -.73 .46 

Branş 104 4.09 .60 

Yönetimsel Uygulamalar Sınıf 96 3.77 .57 
198 -1.83 .06 

Branş 104 3.91 .50 

İletişimsel Uygulamalar Sınıf 96 4.14 .62 
198 -1.49 .13 

Branş 104 4.26 .50 

Politik Uygulamalar Sınıf 96 3.40 .73 
198 -1.39 .16 

Branş 104 3.54 .64 

Toplam 
Sınıf 96 3.90 .53 

198 -1.37 .17 
Branş 104 3.99 .44 

Tablo 6. Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin Stratejik Liderlik Davranışlarını 

Değerlendirmelerinin Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) Sonuçları 

Boyutlar Kategori N X̅ ss F p 

1 - 5 yıl 54 4.06 .58 

6 - 10 yıl 69 4.00 .64 

Dönüşümsel Uygulamalar 11 - 15 yıl 21 4.03 .74 1.268 .28 

16 - 20 yıl 24 3.95 .76 

20 yıl ve üzeri 32 4.29 .59 

1 - 5 yıl 54 3.97 .41 

6 - 10 yıl 69 3.86 .57 

Yönetimsel Uygulamalar 11 - 15 yıl 21 3.65 .74 1.799 .13 

16 - 20 yıl 24 3.85 .54 

20 yıl ve üzeri 32 3.72 .49 

1 - 5 yıl 54 4.19 .56 

6 - 10 yıl 69 4.15 .56 

İletişimsel Uygulamalar 11 - 15 yıl 21 4.26 .60 1.486 .20 

16 - 20 yıl 24 4.09 .64 

20 yıl ve üzeri 32 4.41 .48 

1 - 5 yıl 54 3.38 .59 

6 - 10 yıl 69 3.46 .69 



Tablo 6’ye göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonuçlarına göre, öğretmenlerin 

mesleki kıdem değişkenine göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış düzeyine ilişkin 

yapılan analiz çalışmaları sonucunda; dönüşümsel uygulamalar (F=1.268), yönetimsel 

uygulamalar (F=1.799), etik uygulamalar (F=1.199), politik uygulamalar (F=1.744) ve 

iletişimsel uygulamalar (F=1.486) dağılımları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık ortaya 

çıkmamıştır. (p>.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular alanyazın 

çerçevesinde tartışılmıştır. 

Araştırmanın sonucunda öğretmenlere göre okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış 

düzeyinin yüksek olduğu, alt boyutlarına bakıldığında dönüşümsel uygulamalar, yönetimsel 

uygulamalar ve politik uygulamalar boyutlarında yüksek düzey; iletişimsel uygulamalar 

boyutunda ise çok yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Araştırmanın bulgusunu destekler 

nitelikte Aksulu Köse (2018) tarafından yapılan araştırmada da genel ortalama puanının yüksek 

düzeyde olduğu görülmüştür. Aydın (2012) tarafından yapılan araştırmada ise  dönüşümsel, 

yönetimsel boyutlarının yüksek, politik liderlik özelliklerinin ise ortaya yakın düzeyde olduğu 

görülmüştür. Bu araştırma ve diğer araştırmaların sonuçları beraber ele alındığında okul 

müdürlerinin stratejik liderlik davranışlarının öğretmenler tarafından kabul gördüğünü ve 

müdürlerinden memnun olduklarını düşündürebilir.  

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış düzeylerinin cinsiyet değişkeni sonuçlarına göre, 

dönüşümsel uygulamalar boyutunda anlamlı fark görülmezken, yönetimsel ve politik 

uygulamalar boyutlarında istatiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür. Bu anlamlılık erkekler 

lehinedir. Biçer (2015) tarafından yapılan araştırmada, öğretmen algılarına göre okul 

müdürlerinin stratejik liderlik davranışları cinsiyet değişkenine göre dönüşümcü ve yönetimsel 

uygulamalar boyutlarında anlamlı farklılık görülürken, etik ve politik uygulamalar boyutlarında 

anlamlı farklılık görülmemiştir. Şişik (2015) tarafından yapılan araştırmada, stratejik liderliğin 

bütün boyutlarında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bu 

araştırma ve diğer araştırmaların sonuçları beraber ele alındığında kadın öğretmenlerin 

yöneticilerinin stratejik liderlik özelliklerini daha yetersiz buldukları dikkati çekmektedir. Okul 

müdürlerinin erkek olmasından kaynaklı olarak kadın öğretmenler daha eleştirel yaklaşmış 

olabilecekleri düşünülebilir. 

Okul müdürlerinin stratejik liderlik davranış düzeylerinin branş değişkeni sonuçlarına göre, tüm 

boyutlarda anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırmanın bulgusunu destekler nitelikte 

Aksulu Köse (2018) ve Altınkurt (2007) tarafından yapılan araştırmalarda da okul müdürlerinin 

stratejik liderlik davranış düzeyleri branş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Bu araştırma ve diğer araştırmaların sonuçları beraber ele alındığında okul 
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Politik Uygulamalar 11 - 15 yıl 21 3.44 .67 1.744 .14 

16 - 20 yıl 24 3.37 .66 

20 yıl ve üzeri 32 3.75 .82 

1 - 5 yıl 

6 - 10 yıl 

Toplam 11 - 15 yıl 200 3.95 .49 .997 .41 

16 - 20 yıl 

20 yıl ve üzeri 



müdürlerinin uygulamaları konusunda farklı branştaki öğretmenleri aynı okulda aynı okul 

müdürü ile çalıştıkları için stratejik liderlik becerileri konusunda benzer düşüncelere sahip 

oldukları söylenebilir.  

Mesleki kıdem değişkenine göre, stratejik liderlik ölçeğinin tüm boyutlarında istatiksel olarak 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırmanın bulgusunu destekler nitelikte Şişik (2015) 

tarafından yapılan araştırmada tüm boyutlarda mesleki kıdem değişkeni açısından anlamlı bir 

farklılık görülmemiştir. Biçer (2015) tarafından yapılan araştırmada ise, etik ve politik 

uygulamalar boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmezken, dönüşümcü ve yönetimsel 

uygulamalar boyutlarında anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu fark dönüşümcü uygulamalar 

boyutunda 1-5 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerle, 6-10 yıl ve 11-15 yıl arası 

mesleki kıdeme sahip olan öğretmenler arasında, yönetimsel uygulamalar boyutunda ise 1-5 yıl 

arası mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerle, 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 

öğretmenler arasındadır. Bu araştırma ve diğer araştırmaların sonuçları beraber ele alındığında 

bütün öğretmenlerinin yöneticilerinin uygulamalarından memnun oldukları ve yöneticilerinin 

stratejik liderlik özelliklerine ilişkin değerlendirmelerinde görevinde yeni olan öğretmenler ile 

tecrübeli öğretmenlerin benzer düşüncelere sahip oldukları düşünülebilir. Okul ortamının ve 

yöneticinin stratejik liderlik uygulamalarının öğretmenler tarafından kabul gördüğü 

söylenebilir.  
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ÖZET 

Gelişen teknoloji ve değişen dünya zamanla endüstriyel yeniliklere hatta devrimlere sebebiyet 

vermiştir. Şimdiye kadar yaşanan yenilikler, değişiklikler, yeni üretim yöntemleri ve diğer tüm 

alanlardaki etkiler ile beş endüstriyel devrim yaşanmıştır. Endüstriyel devrimlere paralel olarak; 

teknolojik, sosyal, demografik ve pazar koşullarının değiştiği bir yapıda lojistikte de beş devrim 

yaşanmıştır. Bu doğrultuda Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren, Nesnelerin ve hizmetlerin 

interneti (IoTS), RFID Sistemleri, Siber Fiziksel Sistemler (SFS-CPS) Lojistik 4.0 kavramını 

ortaya koymuştur. Endüstriyel devrimler içerisinde üzerinde en fazla durulan ve en çok 

çalışmanın yapıldığı devrim, Endüstri 4.0 devrimidir. Bu devrimle beraber internet tabanlı 

birçok yenilik hayatımıza girmiştir. Endüstri 4.0 ile beraber lojistik 4.0 kavramı da literatürde 

kendine yer edinmiştir. Lojistik 4.0 günümüz iş dünyası için oldukça önemlidir. Lojistik 4.0’ın 

içinde barındırmış olduğu her bir bileşen firmalar için rekabet avantajı, kar maksimizasyonu ve 

maliyet azalışı sağlamaktadır.  

Lojistik 4.0 devriminin ardından insan merkeziyetçiliği ile robotların ve otonom yapıların 

insanlar için varolmasını ve insanlar için teknolojiiyi kullanmayı hedefleyen toplum 5.0 

kavramı ortaya atılmıştır.  Bu kavramla birlikte lojistik te beşinci evrimini yaşamak durumunda 

kalmıştır. Lojistik 5.0  ile lojistik sektöründe insan merkeziyetçiliği, firma verimliliği, firma 

giderleri için Endüstri 4.0’ın sağlamış olduğu modern lojistik yöntemleri ile firmalar kendi 

yapılarını entegre ederek çalışmaktadır. Bu bağlamda lojistik firmaları değişen müşteri 

taleplerine uygun türlü yapılarda kişiye özel lojistik hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. 

Böylece müşteri memnuniyetinin sağlanarak hem firma verimliliği arttıralacak hem de insanlar 

merkez konumda kalacaktır. Ancak dünyada beş endüstriyel ve lojistik devrim yaşansa da 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke hala lojistik 4.0 trendlerini yakalamaya 

çalışmaktadır.  

Bu çalışmada, literatür iki aşamada incelenerek lojistiğin evrimleşmesi resmedilecektir. İlk 

olarak endüstriyel devrimleri ile ilgili literatür taraması yapılacaktır.  Daha sonra evrim 

aşamalarını belirlemek için Lojistik ve Tedarik Zinciri ile ilgili literatür incelenecektir. Böylece 

endüstriyel devrimler ile lojistik evrimler/devrimler arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Devrimler, Toplum 5.0, Endüstri 4.0, Lojistik 5.0 

 

ABSTRACT 

Developing technology and a changing world have led to industrial innovations and even 

revolutions over time. So far, there have been five industrial revolutions with innovations, 

changes, new production methods and effects in all other areas. In parallel with the industrial 

revolutions, there were five revolutions in logistics in a structure where technological, social, 

demographic and Sunday conditions changed. In this direction, Industry 4.0 introduced the 

concept of Internet of objects and services (IoT), RFID systems, Cyber Physical Systems (SFS-

CPS) logistics 4.0, which entered our lives. In the Industrial Revolutions, The Revolution on 

which the most focus and most work is done is the revolution of Industry 4.0. With this 

revolution, many internet-based innovations have entered our lives. Along with Industry 4.0, 

the concept of logistics 4.0 has also taken its place in the literature. Logistics 4.0 is very 
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important for today's business world. Each component of logistics 4.0 provides competitive 

advantage, profit maximization and cost reduction for companies. 

After the logistics 4.0 revolution, the concept of Society 5.0, which aims at the existence of 

robots and autonomous structures for people and the use of technology for people, was put 

forward with human decentralization. Along with this concept, logistics te had to experience its 

fifth evolution. With logistics 5.0, companies work by integrating their structures with modern 

logistics methods provided by Industry 4.0 for human decentralization, company efficiency, 

company expenses in the logistics sector. In this context, logistics companies aim to provide 

personalized logistics services in various structures in accordance with changing customer 

demands. In this way, by ensuring customer satisfaction, the company will increase productivity 

and people will remain in the central position. But although there are five industrial and logistics 

revolutions in the world, many countries, including Turkey, are still trying to catch up with 

logistics 4.0 trends. 

In this study, the evolution of logistics will be illustrated by examining the literature in two 

stages. First, literature on industrial revolutions will be reviewed. The literature on logistics and 

Supply Chain will then be examined to determine the stages of evolution. In this way, the 

relationship between industrial revolutions and logistics evolutions/revolutions will be 

revealed. 

Keywords: Industrial Revolutions, Society 5.0, Industry 4.0, Logistics 5.0 

 

GİRİŞ 

Malların hareketini kolaylaştıran ve ticari faaliyetleri ve günlük yaşamı destekleyen sosyal 

altyapının önemli bir parçası olan lojistik, ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamaktadır. 

Avcılıkla başlayan toplum, tarım, sanayi ve bilgi toplumlarına ve Toplum 5.0'a evrilmiştir. 

Toplum 5.0, Japonlar tarafından Süper Akıllı Toplum olarak tanımlanmaktadır. Süper Akıllı 

Toplum, dijitalleşmenin ve yapay zekânın etkisinin tüm yönleriyle değerlendirildiği, insanlarla 

makineler ve robotlar arasında en verimli ilişkinin sağlandığı bir toplum modeli olarak 

görülmektedir (Sonmezturk Bolatan, 2021:191-193).  

Gün geçtikçe hızla büyüyen ve değişen dijital teknolojiler ve yapay zekâ tabanlı çözümler 

nedeniyle zirvede kalmak daha da zorlaşmaktadır. Teknoloji dünyası, kitlesel kişiselleştirme ve 

gelişmiş üretim, hızlı bir dönüşüm yaşamaktadır. Robotlar, artık beyin-makine arayüzü ve 

yapay zekâdaki ilerlemeler aracılığıyla insan zihniyle eşleştirilebildikleri için daha da önemli 

hale gelmektedir. İnsan işçileri imalat endüstrisinden çıkarmadan üretkenliği artırmaya yönelik 

güçlü bir gereklilik, küresel ekonomiye cezalandırıcı zorluklar dayatmaktadır. 1780'li yıllara 

değin devam eden Birinci Sanayi Devrimi, su, buhar ve fosil yakıtlardan mekanik güç elde 

edilmesiyle ortaya çıkmıştır. İkinci devrim ise elektrik enerjisinin icadı ile 1870'li yıllarda 

montaj hatları ve seri üretimle imalatçılar tarafından tercih edilmiştir. Elektronik ve bilgi 

teknolojilerinin (BT) kullanıyımla ortaya çıkan Üçüncü Sanayi Devrimi, 1970'li yıllarda imalat 

sektörlerini otomasyon ile buluşturmuştur. Endüstriyel devrimlerin 4. Ayağını oluşturan 

endüstri 4.0, sanal ve fiziksel dünyalar (sözde siber-fiziksel sistemler) arasında eş zamanlı bir 

arayüz oluşturmak adına Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut bilişimi ortaya çıkarmıştır 

(Nahavandi, 2019). Bir başka ifade ile birinci ve üçüncü endüstri devrimleri makineleri ortaya 

çıkararak üretimin artmasına imkân veririken, ikinci ve dördüncü endüstri devriminde 

organizasyonun iyileştirilmesi ve değer yaratıcılığının ön plana çıkmasına imkân vermektedir 

(Derya, 2018:2). Toplum 5.0 ise daha önceki devrimlerle ortaya çıkan teknolojilerin insanlarla 

entegre ve işbirliği içinde çalıştığı insan odaklı bir üretim süreci ortaya koymaktadır. 

En son Sanayi Devrimi ve tedarik zincirlerini stratejik bir şekilde gerçekten optimize etme 

potansiyeline sahip beşinci devrim; Endüstri 5.0, bu yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, 
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bağlantılı ve akıllı dijital ekosistemleri alıp insan dokunuşuyla eşleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bu, son kullanıcı deneyimlerini özelleştirmeye, iş akışlarını optimize etmeye vb. yardımcı 

olacak şekilde hem insanlardan hem de sürece dâhil olan teknolojiden en iyi şekilde 

yararlanmak anlamına gelmektedir  (Neights, 2021). 

 

ENDÜSTRİYEL DEVRİMLERLE LOJİSTİK 

Sanayi devrimleri, teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi ile birlikte kendini sürekli yenilemekte 

olup, insan hayatını etkileyen radikal değişimlerin olduğu dönemlerdir (Gönçer Demiral, 

2021:234). Bu değişimler beraberinde lojistik sektöründe de yenilikler ortaya çıkararak lojistik 

devrimlerin itici gücünü oluşturmuştur. Şimdiye kadar yaşanan yenilikler, değişiklikler, yeni 

üretim yöntemleri ve diğer tüm alanlardaki etkiler ile beş endüstriyel devrim yaşanmıştır. 

Endüstriyel devrimlere paralel olarak; teknolojik, sosyal, demografik ve pazar koşullarının 

değiştiği bir yapıda lojistikte de beş devrim yaşanmıştır. 

 

Şekil 1: Endüstriyel Devrimlerle Lojistik 5.0 Evrimleşmesi 

 

 

Kaynak: (Gönçer Demiral, 2021:237, Galindo, 2016:25, Nahavandi, 2019). 

 

Endüstri 1.0 ve Lojistik 1.0 

İlk sanayi devrimini ifade eden Endüstri 1.0’a 18. yüzyılın başlarında buhar ve mekanizasyonun 

bulunması yol açmıştır. Büyük endüstrilerde bu devrimin ana özelliği olarak buhar, üretkenliğin 

gelişmesine ve iyileştirilmesine yol açmıştır. Bu devrimde buhar gücü, iplik endüstrisinde insan 

kas gücünün yerini almıştır. Böylece bu dönemde makineleşme, iplik endüstrisinde üretimin 

sekiz kat artmasına neden olmuştur. Buhar gücünün kullanılmasının ardından buharlı gemilerde 

ve buharlı lokomotiflerde iyileştirmeler yapılmış ve bu teknoloji insanların ve eşyaların uzun 

mesafelere seyahat etme süresini kısalttığı için bu dönemde bir başka büyük değişikliğe neden 

olmuştur  (Pilevari ve Yavari, 2020:47). Ulaşım kapasitesi önemli ölçüde genişlemiş ve bu 

yenilik seri taşıma döneminin başlangıcını oluşturmuştur (Çetindaş, 2020:136). 
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İlk sanayi devrimi ile birlikte lojistik 1.0 kavramı ortaya çıkmıştır. Ortaya atılan lojistik 1.0 

kavramının yükselişi sadece askeri uygulamalarda görülmüş ancak 60’lı yıllarda işletme 

yönetiminin konusu olmuştur.  Fakat sadece ulaşımın ve malların hareketlilğinin (fiziksel 

dağıtım) optimizasyonuna odaklanarak personeli dikkate almamıştır. Buna rağmen yine de 

lojistik 1.0’ın müşterilerin en başta yarattığı endüstriyel ihtiyaçları karşıladığını söylemek 

mümkündür (Amr vd., 2019:1). 

Endüstri 2.0 ve Lojistik 2.0 

1960'larda elektrik enerjisinin bulunmasıyla Endüstri 2.0 dönemi başlamış ve seri üretime 

verilen önem artmıştır. Seri üretim için, kargo elleçleme işleminin otomasyonlaşması gereklilik 

arz etmiştir (Çetindaş, 2020:137). Dolayısıyla üretimde elektrik enerjisi ve seri üretimin icadı, 

kargo elleçleme otomasyonu ile adlandırılan ikinci lojistik yeniliğe yol açmıştır. Otomatik 

depolar ve otomatik tasnif sistemleri, otomatik yükleme/boşaltma sistemi gibi lojistik 

ekipmanların pratik uygulaması nedeniyle, lojistikte en ağır işleri elektrikli motorlar ile çalışan 

makineler yapabilmektedir. Konteyner gemileri limanda yaygın olarak kullanılmaktadır ve 

liman yük elleçleme sistemini değiştirmektedir (Wang, 2016:69).  

Lojistik 2.0 ile süreç içinde daha fazla iyileştirme yapmak için optimizasyon seviyesinin nasıl 

artırılacağı düşünülmüş, böylelikle birbirlerinin tedarikçisi olarak çalışan farklı kuruluşlar 

arasındaki katılım düzeyinde artış gerçekleşmiştir. Sonuç olarak Lojistik 2.0, aynı zincire ait 

farklı taraflar arasındaki koordinasyon süreci ile ilgilidir. Bu koordinasyon süreci o zamanlar 

yenilikçi olarak nitelendirilmesi nedeniyle Lojistik 2.0 bir devrim olarak kavramlaştırılmıştır. 

Bu dönemde daha önce bahsedilen 3P'ye ek olarak süreç koordinasyonu ya da ortaklık yönetimi 

(Process Coordination or Partnerships management) eklenerek dördüncü P ortaya çıkmıştır 

(Sheffi ve Klaus, 1997:8). 

Endüstri 3.0 ve Lojistik 3.0 

Lojistiğin üçüncü seviyeye çıkması (Lojistik 3.0), 20. yüzyılın sonundaki otuz yıllık dönemi 

kapsayan üçüncü sanayi devrimi ile Bilişim İletişim Teknolojilerinin (ICT) geliştirilmesi ve 

üretim alanında uygulaması ile gerçekleşmiştir. Bu dönem için en önemli olay bilgisayarların 

üretim süreçlerine girmesidir. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramları tartışılmış ve 

küreselleşen tedarik zincirleri içinde şirketlerin yönetimi zorlaştıkça yeni iş modelleri 

geliştirilerek ve uygulanarak rakiplerle performans kıyaslamaları yapılmıştır (Çetindaş, 

2020:137).  

Bu Endüstriyel devrim öncülüğünde lojistikte üçüncü devrimin en önemli yeniliği lojistik 

yönetiminin sistemleştirilmesidir. Benzer şekilde lojistik sektöründede bilgisayarların ve BT 

teknolojisinin kullanılması nedeniyle Lojistik 3.0 1980'lerde başlamaktadır. Depo Yönetim 

Sistemi (WMS- Warehouse management system) ve Taşıma Yönetim Sistemi (TMS- Transport 

Management System) gibi lojistikte BT (Bilişim Teknolojileri) sisteminin kullanılmasıyla, 

lojistik yönetimi, envanter ve sevkiyat otomasyonu ve verimliliği önemli ölçüde ilerlemiş ve 

iyileştirilmiştir (Wang, 2016:69). Ayrıca bu dönemde beşinci P olan esneklik ve çeviklik 

anlamına gelen "Pliancy and agility" lojistik kavramına eklenmiştir (Sheffi ve Klaus, 1997:10). 

Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0 

Endüstri 4.0, daha iyi iş sonuçlarının tahminini, planlanmasını ve kontrolünü sağlamak için 

karmaşık fiziksel makinelerin ve internet yazılımı/sensör cihazlarının entegrasyonu ile değer 

zinciri organizasyonları ve yönetimler için yeni bir adımdır. Ana fikri, firmaların makineleri, 

tedarik zinciri sistemi, üretim süreçleri ve müşterileri arasında gerçek zamanlı piyasa ve 

operasyonel bilgi sağlamak için dijitalleşme yoluyla iş yönetimi olarak özetlenebilir (Yavaş ve 

Özkan-Özen, 2018:894).  

Endüstri 4.0'ın dört temel unsuru; Siber-Fiziksel Sistemler (CPS), Nesnelerin İnterneti (IoT), 

Hizmetlerin İnterneti (IoS) ve Akıllı Fabrika. Ayrıca Makineden Makineye (M2M) iletişim, 
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Akıllı Ürünler, Büyük Veri, Bulut Bilişim ve Veri Hizmetleri de bu unsurların alt bileşenleri 

olarak kabul edilmektedir (Hermann vd., 2016). Birçok alan Endüstri 4.0’ın içinde barındırdığı 

yeniliklerden ve teknolojiden etkilenmiştir. Ancak IoT'den faydalanması beklenen kilit 

sektörlerden biri lojistik olmuştur.  

Günümüzün tüketici davranışı, yeni lojistik zorluklara ve fırsatlara yol açmaktadır. Siber 

fiziksel sistem (CPS), kablosuz ağlar, Nesnelerin ve Hizmetlerin İnterneti (IOT&S) 

kavramı, Büyük Veri/Veri Madenciliği (DM) ve bulut bilişim vb. bunun için olası teknik çözüm 

gibi görünmektedir. Bunun sonucu olarak uygulanması kaçınılmaz olarak, geleneksel lojistiğin 

bazı temel kavramlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ile sonuçlanmaktadır (Wang, 

2016:68). Bu durum Lojistik 4.0 kavramını ortaya çıkarmıştır. Lojistik ve tedarik zincirlerinde 

IoT uygulamalarının faydaları oldukça fazladır. IoT, iyileştirilmiş envanter yönetimi, artan 

lojistik şeffaflığı, iş süreci optimizasyonu ve kaynak tasarrufu gibi tedarik zinciri yönetimi 

operasyonlarında çeşitli avantajlar sağlayabilmektedir. Envanter hatalarını azaltmak ve daha iyi 

envanter yenileme kararlarına yol açan öğe düzeyinde bilgi görünürlüğü sağlamak için de 

kullanılabilmektedir. IoT'nin sağladığı bir diğer katma değer daha iyi süreç takibi olacaktır 

(Diwan, 2016:10). IoT&S ve büyük veri tarafından yönlendirilen Lojistik 4.0'ın temel amacı, 

tedarik zinciri yönetiminde emek tasarrufu ve standardizasyon sağlamaktır (Wang, 2016:69). 

Endüstri 5.0 (Toplum 5.0) ve Lojistik 5.0 

“Endüstri 5.0” terimi ilk olarak 1 Aralık 2015 tarihinde Michael Rada’nın Linkedin sosyal ağına 

atıfla yayımlanan “From virtual to physical” başlıklı makalesinde tanıtılmıştır. Endüstri 5.0, 

sinerjik bir ortamda makineler ile insan emeğinin verimli kullanılmasını ifade etmektedir 

(Goikoetxea, 2007). Toplum 5.0 ise ilk olarak Hannover’da düzenlenen bilişim teknolojileri 

fuarı CeBIT 2017'de Japonya başbakanı Shinzo Abe tarafından tanıtılmıştır. Yaşlanan nüfus, 

azalan doğum oranı, nüfus azalması ve bozulan altyapı gibi sorunlarla karşılaşan ilk ülkelerden 

biri olan Japonya, tüm bu sorunları Toplum 5.0 aracılığıyla çözmek istemektedir. Önceki dört 

toplumun izlerini taşımasına rağmen bilgi toplumunun kazanımlarından yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Bu toplumun merkezinde “insan” ve “insan yaşam kalitesi” yer almaktadır 

(Sonmezturk Bolatan, 2021:192). 

Lojistik, Toplum 5.0 vizyonu tarafından savunulan yenilikçi teknolojilerin çoğuna ve verilerin 

kullanımı yoluyla yeniliklere ulaşmasının en muhtemel olduğu düşünülen sektörlerden biridir. 

Toplum 5.0'a giden yolu açmak için, sosyal altyapının değerli bir unsuru olarak lojistik 

endüstrisinin, tedarik zinciri verimliliği ve karmaşıklığında kapsamlı iyileştirmeler ile en son 

teknolojilerin proaktif olarak benimsenmesine yönelik bir bakış açısı tarafından yönlendirilmesi 

esastır (Keidanren, 2018). Lojistik 5.0, Endüstri 4.0’ın loT, büyük veri ve robotik gibi dijital 

yenilikleri, lojistik değer akışına entegre ederek insan odaklı optimizasyonunun sağlanmasını 

ve sorunların çözülmesini hedeflemektedir. Böylece hammadde tedariğinden üretime, 

depolamaya, ambalajlamaya, satışa ve imalattan tüketici teslimatına kadar geçen bütün süreci 

daimi olarak gelişimini güvence altına almaktadır (Erdem, 2021:2).  

Lojistik 5.0, hem dijital teknolojileri (IoT, Büyük Veri Analitiği, Yapay Zekâ, Bulut Bilişim, 

Katmanlı Üretim, Robotik, Blok Zinciri ve Artırılmış Gerçeklik) hem de teknoloji-insan 

işbirliğini içermektedir. Dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, hizmet sağlayıcılar 

tarafından yenilikçi çözümler benimsenmektedir. Bir yandan, depo robotlarının, işbirlikçi 

robotların, kendi kendini süren araçların ve cihazların kullanımı ile robotlar sıradan, zaman alıcı 

süreçleri devraldıkça hizmet sağlayıcıların teslim sürelerini azaltmasına yardımcı olmaktadır 

(Sonmezturk Bolatan, 2021:200). Lojistik 5.0 ile önceki devrimlerde devre dışı bırakılan insan 

sisteme tekrar dâhil edilmektedir. Böylece insan-robot işbirliği ile öğrenen ve insana yardım 

eden corobotlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıda yere alan şekil 2’de insan ve robot işbirliği 

anlatılmıştır. 

Şekil 2: Endüstri 5.0 örneği 
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Kaynakça: (Nahavandi, 2019).   

 

Robotlar, insan işçilerin yerini almak için değil, üretim verimliliğini artırmak için insanlarla 

birlikte çalışır. Şekil 2’de görüldüğü üzere; 

 (1) Bir robot bir insanı gözlemleleyerek iş akışını anlamaktadır.  

 (2) Görsel gözlem (RGB kamera) ve fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopi (fNIRS) 

sensörleri ile insan davranışlarını gözlemleyerek analiz eden robot;  örneğin, insan niyeti 

tahmini için kullanılabilir.  

 (3) ve (4) Robot, insan işçiye yardım etmek için tezgahtan bir nesne almak için hareket 

etmeye başlar.  

 (5) Robot, insan işçi için gerekli olan bir nesneyi alır.  

 (6) Nesneyi çalışana getiren robot.  

 (7) Robot, gerektiğinde cismi işçiye teslim eder ve insan işçi tarafından kabul edilir. 

Keidanren, iş sürecinin yeniden yapılanması (Business Process Reengineering) ve en son 

teknolojiler tarafından yönlendirilen lojistik yenilikleri aşağıdaki gibi açıklamıştır (Keidanren, 

2018): 

Koordinasyon: RFID ve diğer IoT teknolojileri ile iyileştirilmiş lojistik görünürlük, gerçek 

zamanlı bilgi paylaşımı yoluyla toplam tedarik zinciri koordinasyonu ve optimizasyonu. 

Paylaşım: Lojistik iş kaynaklarını nakliyecilerin ihtiyaçlarıyla eşleştirme; paletlerin, 

konteynırların ve yeniden kullanılabilir nakliye kartonlarının paylaşımı ve ortak kullanımı. 

Emek tasarrufu: Otonom araçlar ve kargo gemileri, robotlar vb. ile emek ve enerji tasarrufu 

sağlayan lojistik süreçler. 

Değer yaratmak: Müşterilerin potansiyel ihtiyaçlarının keşfedilmesi ve üretim ve satış ile 

koordinasyon yoluyla yeni değer yaratılması. 
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Sosyal katkılar: Yeni nesil araçlar ve (LNG-Liqufied Natural Gas) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 

yakıtlı gemiler ile azaltılmış çevresel etki; IoT, dronlar vb. ile afet bilgilerinin hızlı bir şekilde 

edinilmesi. 

 

LOJİSTİK 5.0 VE İNSAN 

Teknoloji dünyası, kitlesel kişiselleştirme ve gelişmiş üretim, hızlı bir dönüşüm 

yaşamaktadır. Yapay zekânın insanlarla birlikte hayata nüfuz etmesini ve insan-robot işbirliği 

ile insan kaynaklarının kapasitesini artırmayı hedefleyen bu yeni dönem, insanı hak ettiği yerine 

yerleştireceğini, evrenin merkezinde konumlandıracağını ileri sürmektedir (Yücebalkan, 

2020:242). İnsan işçileri imalat endüstrisinden çıkarmadan üretkenliği artırmaya yönelik güçlü 

bir gereklilik, küresel ekonomiye cezalandırıcı zorluklar dayatmaktadır. İnsan işçileri fabrika 

katlarına geri getiren Beşinci Sanayi Devrimi, iş akışlarını akıllı sistemlerle birleştirerek süreç 

verimliliğini artırmak için, insan beyin gücünü ve yaratıcılığını daha fazla kullanmak için insan 

ve makineyi eşleştirmektedir. Endüstri 4.0'daki ana endişe otomasyonla ilgili olsa da Endüstri 

5.0, insanlarla otonom makineler arasında bir sinerji oluşturacaktır (Nahavandi, 2019:3).  

Endüstri 5.0 içinde iki vizyon ortaya çıkmaktadır. Birincisi “insan-robot ortak çalışması”dır. 

Bu vizyonda, robot ve insanlar mümkün olan her yerde ve her şekilde birlikte çalışacaklardır. 

İnsanlar yaratıcılık gerektiren görevlere odaklanacak ve gerisini robotlar yapacaktır. Endüstri 

5.0 için bir başka vizyon da biyoekonomidir. Biyolojik kaynakların endüstriyel amaçlar için 

akıllı kullanımı ile ekoloji, endüstri ve ekonomi arasında bir denge kurulmasına yardımcı 

olacaktır (Demir vd., 2019:690). Birinci vizyon doğrultusunda insanlar ve robotlar işbirliği 

içinde birlikte çalışacaklardır. Bu ortak çalışmanın amacı, Nesnelerin İnterneti ve Büyük Veri 

Analitiği teknolojileriyle uyumlu Yapay Zekâyı toplumun hayatına yerleştirmektir (Frederico, 

2020).  

Endüstri 4.0 ile robotik sistemlerin kullanıldığı (insansız üretim) karanlık fabrikalar dönemi 

başlamıştır. Ancak Toplum 5.0, üretimde insan faktörüne geri dönmeyi hedeflemektedir. Ana 

hedeflerden biri, insan ve robot işbirliği ile daha verimli ve yaratıcı üretim gerçekleştirmek ve 

uzun mesailer harcamamaktır (Sonmezturk Bolatan, 2021:198). Bu nedenle Endüstri 5.0, 

özellikle fabrikada robotlar gibi akıllı sistemler ile insanlar arasındaki işbirliğini artıracaktır. 

Bu adımla, makineler tüm monoton, tekrarlayan görevleri üstlenirken, insanlar daha fazla 

sorumluluk almak için yaratıcı beyin olarak AR-GE tarafı alır ve üretim kalitesini her yönden 

yükseltmek için sistemlerin daha fazla denetlenmesini sağlar (Paschek vd., 2019:128).  

Tüm bunlardan hareketle Endüstri 5. 0, “robot” kelimesinin tanımını değiştirmektedir. Robotlar 

sadece tekrarlayan görevleri yerine getirebilen programlanabilir bir makine olmakla 

kalmayarak, aynı zamanda bazı senaryolar için ideal bir insan arkadaşına dönüşmektedir. İnsan 

dokunuşuyla robotik üretimler sağlayan Endüstri 5.0 devrimi, genellikle cobot olarak 

adlandırılan ve ne yapacağını zaten bilen veya hızla öğrenen yeni nesil robotları 

tanıtmaktadır. Bu işbirlikçi robotlar, insan varlığının farkında olacak; bu nedenle güvenlik ve 

risk kriterlerine dikkat edeceklerdir. Yalnızca insanı değil, aynı zamanda bir insan operatörün 

amaçlarını ve beklentilerini de fark edebilir, anlayabilir ve hissedebilirler. Tıpkı bir çırak gibi, 

cobotlar da bir bireyin bir görevi nasıl yerine getirdiğini izleyecek ve öğrenecektir. Bir kez 

öğrendiklerinde, cobot'lar, insan operatörlerinin yaptığı gibi istenen görevleri yerine 

getirecektir (Nahavandi, 2019:3).  

 

LOJİSTİK 5.0’IN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

E-ticaretin hızlı büyümesi ve tedarik zincirlerinin küreselleşmesi, Toplum 5.0'da daha da çeşitli 

ve sofistike lojistik gerektirecek ve en son teknolojilerin uygulanması lojistiği dönüştürecektir. 

Örneğin, gerçek zamanlı lojistik izleme ve kontrol sağlamak için RFID gibi IoT teknolojilerini 
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dağıtarak kargolar ve ulaşım araçları ağlara bağlanacaktır. İlgili oyuncular, tedarik, üretim, 

nakliye ve satış verilerini gerçek zamanlı platformlarda paylaşarak ve arz ve talebi tahmin 

etmek için yapay zekâyı kullanarak tüm tedarik zincirlerini koordine edecek ve optimize 

edecektir. Ayrıca, verimliliği artırmak için sektörler arası çabaları koordine etmek için 

nakliyecilerin ihtiyaçlarını bu tür platformlardaki lojistik operatörlerinin kaynaklarıyla 

eşleştirmek için çerçeveler oluşturulacaktır. Buna ek olarak, verimliliği artırmak için çeşitli 

ticaret prosedürleri için platformlar da oluşturulacaktır. İnsan gücünü serbest bırakmak için, 

otonom sürüş, dronlar ve robotlar tarafından ikame edilebilen çoğu iş otomatikleştirilecektir. 

Mevcut lojistik iş çerçevesinin ötesine geçerek onarım, bakım, montaj ve ürünlerin 

özelleştirilmesi gibi alanlarda yeni değer yaratan lojistiği gerçekleştirmek için çeşitli müşteri 

ihtiyaçları belirlenecektir. Bu tür gelişmeler, banliyölerde, dağlık bölgelerde ve uzak bölgelerde 

verimli ve hızlı hizmetler sunarken, kentsel bölgelerde büyük lojistik hacimlerin ele alınmasını 

sağlayacaktır (Nakanishi ve Kitano, 2018:18). 

Endüstri 5.0 teknolojisini kullanmak, tedarik zincirindeki insanların potansiyellerini 

gerçekleştirmelerine yardımcı olma vaadini taşımaktadır.  Bu ifadeden yola çıkarak Neights, 

lojistik 5.0’ın avantajlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Neights, 2021): 

 Tedarik zincirine daha fazla özelleştirme getirerek, yalnızca müşteri memnuniyetini 

değil, aynı zamanda verimliliği ve marjları da iyileştirir. 

 Daha güncel bilgilere dayalı olarak tedarik zinciri risklerini ve israfını azaltmak. 

 Tedarik zinciri ve lojistik fonksiyonlarının stratejik deneylere daha fazla, yangınlarla 

mücadeleye veya temel uygulama meselelerine daha az zaman ayırmasını sağlamak. 

 Daha stratejik ortaklıklar için tedarik zinciri entegrasyonunu geliştirmek. 

 Bir organizasyonun insan sermayesinden daha fazla değer elde etmek, belirli bir tedarik 

zincirinin özellikleri etrafında bilgiyi muhafaza etmeye ve transfer etmeye yardımcı olmak. 

Endüstri 5.0 ve lojistik 5.0’ın insan hayatına ve ekonomiye olan pozitif etkileri oldukça fazladır 

ancak tüm bu olumlu etkilerin yanında bazı zorlukları ve dezavantajları bulunmaktadır. 

Bunlarla ilgili yapılan bazı araştırmalarda bu olumsuz yanlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir (Ngo, 

2019:13-14,  Rada, 2017:6, Nahavandi, 2019): 

 Teknoloji gelişimi, sosyal evrim ve topluma ve iş ortamına yansıyan değişiklikler 

arasındaki orantısızlığın neden olduğu yasal sorunlar, 

 Toplumdaki ve çalışma ortamındaki değişiklikler nedeniyle yaşlı ve genç sayısı 

arasındaki orantısızlıktaki değişiklikler, 

 Aşırı üretim, 

 Aşırı üretimi önlemek için sistemi kontrol etme ihtiyacı, 

 Yeni implantasyon yöntemi nedeniyle süreçlerde ve endüstrilerde implantasyon 

teknolojisinin netliğini azaltmak, 

 Teknolojinin yanlış amaçla kullanılabilir olması ve gelecekte teknolojinin gelişmesi 

sebebiyle bu durumun kolaylaşması,  

 Bilişim Teknolojileri ve elektriğe bağımlılık, 

 Paydaşlar tarafından değişiklik konusunda genel isteksizlik söz konusu olabilir, 

 Birçok süreç ve endüstride uygulanan şeffaflık eksikliği, 

 İyiymiş gibi pazarlanan ancak kötülük yapmaya programlanmış “yanlış araçlar” 

uygulaması, 

 Düşük ve yüksek seviyeli “Kıdemli” “Gençlik” derecesine sahip yaşlanan toplum. 
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BULGULAR 

Yapılan literatür taraması sonucunda Türkçe kaynaklarda yeterince Lojistik 5.0 çalışmasının 

yer almadığı görülmüştür. Çalışmalar daha çok Toplum 5.0 kavramını ele almıştır. Ancak 

Toplum 5.0 konusunda da yeterli kaynak hacmi olduğu düşünülmemektedir. Yabancı 

literatürde ise bu durumun böyle olmadığı Lojistik 5.0 konulu çalışmaların ve benzer şekilde 

Toplum 5.0 konulu çalışmaların daha yoğun yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Endüstriyel devrimlerin ardından benzer şekilde lojistik devrimler yaşanmıştır. Bu durum 

endüstriyel devrimlerin getirmiş olduğu yeniliklerin bir sonucu ve gerekliliği olarak ortaya 

çıkmıştır. Dolayısıyla 5 endüstriyel devrimden bahsederken ardından 5 lojistik devrimdem de 

bahsedilebilmektedir. 

Diğer devrimlerde, devrime neden olan buluşlar ön planda insanlar ikinci planda kalırken 

Toplum 5.0’ da gerek lojistik sektöründe gerekse hayatın diğer alanlarında insan merkez 

konuma alınmaktadır. Teknoloji insanları devre dışı bırakmak için değil insanla beraber 

çalışarak insana hizmet etmek için tasarlanmaktadır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Endüstride yaşanan devrimler domino etkisiyle birçok sektöre sirayet etmiştir. Endüstriyel 

devrimler sonrası lojistikte yaşanan devrimler bunun en güzel örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bugün 5 endüstriyel devrimden bahsederken benzer şekilde lojistikte de 5 

devrimden bahsedilmektedir. Lojistik devrimlerin gereklerini yerine getirmek lojistik 

sektöründe rekabet edebilirlilik, kar maxsimizasyonu, maliyet minimizasyonu, etkinlik ve 

verimliliği artırmak için önemlidir. Çağın geresinde kalmış bir işletmenin tüketici taleplerini ve 

beklentilerini karşılayabilmesi ise olanaksızdır.  

Süreç verimliliğini artırmak, işgücü eksikliklerini gidermek ve teslimat sürelerini kısaltmak 

lojistik şirketleri için kilit başarı faktörleridir. Lojistik 5.0 ile bu durum mümkündür.  Geleceğin 

tedarik zinciri daha yalın, daha hızlı ve en önemlisi kendi kendini organize edecektir. Bu benzeri 

görülmemiş değişim hızı, yeni teknolojiler tarafından yönlendirilecektir (Sonmezturk Bolatan, 

2021:200).  

Lojistik 5.0 ile insan-robot işbirliğinin çalışan insan iş yükünü azaltacağı, verimliliği arttıcağı, 

insanlar için hayati tehlike arz eden görevlerin robotlar aracılığıyla ortadan kaldırılacağı, 

işgüvenliğinin maxsimum olacağı öngörülmektedir. Ancak insan elinden çıkacak olan 

robotların metin içerisinde bahsedelin insana yardımcı özelliklere sahip olarak doğru bir şekilde 

legal görevler için dizayn edilmesi gerekmektedir. 
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CREATION OF PSYCHOLOGICAL ENVIRONMENT IN THE ORGANIZATION 

OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE TEACHING OF HISTORY OF 

AZERBAIJAN 

AZƏRBAYCAN TARİXİNİN TƏDRİSİNDƏ TƏLƏBƏLƏRİN MÜSTƏQİL İŞLƏRİNİN 

TƏŞKİLİNDƏ PSİXOLOJİ MÜHİTİN YARADILMASI 

Sevda Mammadova 

Ganja State University; Ganja/Azerbaijan 

 

ABSTRACT  

Psychological research shows that no matter how many difficulties, obstacles and new tasks a 

person is faced with, he develops the habit of independence. It is the astonishment of natural 

phenomena that has led man to create the necessary conditions for life independently. 

Therefore, it is necessary for a person to use provocation and coercion to do something. This 

makes it necessary for a person to perform the task independently. 

One of the important issues in ensuring the effectiveness of students` independent work is to 

take into account psychological factors in the organization of educational work. Of course, the 

factors we have listed are the factors that motivate students to independence.  

Psychological observations among students allow to identify a number of factors. They 

expressed the desire to successfully complete a bachelor's degree in higher education, a small 

number of students to be admitted to a master`s degree in higher education, preparation for 

independent work, service in the army, career aspirations, family life, and so on.  

Psychological research shows that the more difficulties, obstacles, and new tasks a person is 

faced with, the more he develops the ability to think independently, act, and cope with these 

tasks. Therefore, it is necessary for a person to use provocation and coercion to do something. 

This makes it necessary for a person to perform the task independently.  

We conclude that it is important to create a problem situation in the teaching of relevant topics 

in lectures and seminars in order to activate students, to accustom them to the systematic 

implementation of independent work. 

Key words: teaching history, psychological environment, psychological observation, 

independent activity 

 

XÜLASƏ 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın qarşısında nə qədər çətinliklər, maneələr, yeni-yeni 

vəzifələr qoyulacağı təqdirdə onda müstəqillik vərdişi formalaşır. Məhz təbiət hadisələrinin 

insanı heyrətləndirməsi onun həyatda lazım olan şəraiti müstəqil olaraq yaratmasına gətirib 

çıxarmışdır. Deməli, insana hər hansı bir işi gördürmək üçün təhrikdən, məcbur etmədən 

istifadə edilməsi zərurəti yaranır. Bu da insana verilən tapşırığı müstəqil yerinə yetirmək 

zərurətini yaradır. 

Tələbələrin müstəqil işlərinin səmərəliliyinin təmin edilməsində mühüm məsələlərdən biri 

təlim-tərbiyə işinin təşkilində psixoloji amillərin nəzərə alınmasıdır. Tələbələrin müstəqil 

işlərin yerinə yetirilməsinə hazırlığı ilə əlaqədar onlarda fikri fəallığın yaradılması baxımından 

problemin qoyuluşu, problemin həlli, həllin yoxlanılması çox mühüm amillərdir. Əlbəttə, 

sadaladığımız amillər tələbələri müstəqilliyə təhrik edən amillərdir. 
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Tələbələr arasında aparılan psixoloji müşahidələr bir sıra amillərin müəyyənləşdirilməsinə 

imkan verir. Bunlar, ali təhsilin bakalavriat pilləsini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq, 

tələbələrin az qismi ali təhsilin magistratura piləsinə qəbul olmaq arzusunda olmalarını 

bildirirdilər, müstəqil əmək həyatına hazırlıq, orduda xidmət, karyera pillələrinə can atmaq, ailə 

həyatı qurmaq və s. 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın qarşısında nə qədər çətinliklər, maneələr, yeni-yeni 

vəzifələr qoyulsa, onda müstəqil düşünmə, davranma və bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmə 

bacarığı inkişaf edir. Deməli, insana hər hansı bir işi gördürmək üçün təhrikdən, məcbur 

etmədən istifadə edilməsi zərurəti yaranır. Bu da insana verilən tapşırığı müstəqil yerinə 

yetirmək zərurətini yaradır. 

Buradan belə nəticə çıxarırıq ki, tələbələri fəallaşdırmaq, müstəqil işlərin sistemli şəkildə yerinə 

yetirilməsinə alışdırmaq üçün mühazirə və seminarlarda müvafiq mövzuların tədrisində 

problem situasiyanın yaradılması vacibliyi meydana çıxır. 

Açar sözlər: tarixin tədrisi, psixoloji mühit, psixoloji müşahidə, müstəqil fəaliyyət 

 

Həyatımızın mənəvi qanunauyğunluğu təqlidetmə uşağa böyüklər kimi hərəkət etməyi öyrədir. 

Bu dövrdə uşaqlarda müstəqilliyin ilk qığılcımları görünməyə başlayır. Təbiət və cəmiyyətdəki 

hadisə və proseslərə fəal münasibət bəsləyən uşaqlar qısa zaman kəsiyində çox şey öyrənirlər. 

Müşahidələrimizdən aydın görünür ki, müstəqilliyin psixoloji əsaslarının bir komponentini də 

heyrətdə, həyəcanda, gözəl görünən hər şeyin mahiyyətini mənimsəməyə meyil və maraqda, 

uşaqların həyati fəallığında axtarmaq lazımdır. Deməli, nəticə olaraq deyə bilərik ki, 

müstəqilliyin əsas göstəricisi fəallıqdır. Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, idraki 

fəallıq, zehni fəallıq olmadan müstəqilliyi təmin etmək olmaz. Uşaqlarda hələ erkən yaşlarda 

müstəqilliyin müəyyən komponentləri mərhələ-mərhələ yaradılmalıdır. Məhz belə olduqda ali 

məktəbə daxil olan gənclərə onlar üçün yad olan seminar məşğələlərinə müstəqil olaraq 

hazırlaşmaq çətin olmur. Əks təqdirdə bu prosesi tələbələr çox çətinliklə adlayırlar. 

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, insanın qarşısında nə qədər çətinliklər, maneələr, yeni-yeni 

vəzifələr qoyulacağı təqdirdə onda müstəqillik vərdişi formalaşır. Məhz təbiət hadisələrinin 

insanı heyrətləndirməsi onun həyatda lazım olan şəraiti müstəqil olaraq yaratmasına gətirib 

çıxarmışdır. Deməli, insana hər hansı bir işi gördürmək üçün təhrikdən, məcbur etmədən 

istifadə edilməsi zərurəti yaranır. Bu da insana verilən tapşırığı müstəqil yerinə yetirmək 

zərurətini yaradır. 

Tələbələrin müstəqil işləri yerinə yetirilməsinə hazırlığı ilə əlaqədar onlarda fikri fəallığın 

yaradılması ilə problemin qoyuluşu, problemin həlli, həllin yoxlanılması çox mühüm amildir. 

Buradan belə nəticə çıxarırıq ki, tələbələri fəallaşdırmaq, müstəqil işlərin sistemli şəkildə yerinə 

yetirilməsinə alışdırmaq üçün mühazirə və seminarlarda müvafiq mövzuların tədrisində 

problem situasiyanın yaradılması vacibliyi meydana çıxır. 

Tələbələrin müstəqil işlərinin səmərəliliyinin təmin edilməsində mühüm məsələlərdən biri 

təlim-tərbiyə işinin təşkilində psixoloji amillərin nəzərə alınmasıdır. Tələbələrdə müstəqil işləri 

yerinə yetirməyə hazırlıqda iradənin xüsusi rolu var. Aydın məsələdir ki, tələbə şəxsiyyətinin 

əqidəsini də müəyyən edən məhz iradədir. Bu baxımdan dahi rus mütəfəkkiri V.Q.Belinski 

yazırdı ki, düha iradə deməkdir. İradə olmadan çətinliklərə qalib gəlmək olmaz. 

Müəllimin pedaqoji ustalığını müəyyən edən amillərdən biri də tələbələrdə elmi bilik və təlim 

bacarıqlarına yiyələnməyin vacibliyidir. Usta ali məktəb müəllimi tələbələrini zehni və praktik-

əməli xarakterli müstəqil işlərə hazırlayarkən aşağıdakıları nəzərə almalıdır: 

1) Tələbələrdə fikri və əməli fəallıq yaratmalıdır; 
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2) Ehtiyac və tələbatların təmin edilməsi üçün çox böyük həvəs və şövqlə həmin ehtiyac və 

tələbatların ödənilməsini təmin etməlidir; 

3) Təlim cətinilklərinin aradan qaldırılması üçün təşəbbüskarlıq və cəldlik nümayiş etdirmək 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına nail olmalıdır; 

4) Tələbələrdə təlim prosesində təlimin məzmununa aid hadisə və proseslərin mahiyyətini dərk 

etməyə və onu mənimsəməyə həvəs və maraq yaratmalıdır. 

Əlbəttə, sadaladığımız amillər tələbələri müstəqilliyə təhrik edən amillərdir. Bundan əvvəlki 

səhifələrdə sadaladığımız həmin psixoloji amillər içərisində əsas həlledici yeri ehtiyac və 

tələbat tutur. Bu baxımdan K.Marks yazırdı ki, ehtiyac təkamülün babasıdır. Belə ki, insanı 

yüksəldən də, onu sabahkı günə səsləyən də ehtiyac və tələbatdır. 

Tələbələr arasında apardığımız psixoloji müşahidələr aşağıdakı amillərin müəyyənləşdirilməsi 

ilə başa çatdı: 1) ali təhsilin bakalavriat pilləsini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq; 2) tələbələrin 

az qismi ali təhsilin magistratura piləsinə qəbul olmaq arzusunda olmalarını bildirirdilər; 3) 

müstəqil əmək həyatına hazırlıq; 4) orduda xidmət; 5) koryera pillələrinə can atmaq; 6) ailə 

həyatı qurmaq və s.  

Doğrudur mühazirə və seminar məşğələlərində  yüksək səviyyəli psixoloji mühitin yaradılması 

təlimin keyfiyyətinə motiv yaradır. Qabaqcıl ali məktəb müəllimləri Vətən tarixinin tədrisində 

İKT-dən istifadəni təlimdəki psixoloji mühitlə əlaqələndirirlər. Məlum olduğu kimi dərs 

müəllim və təhsilalanların  qarşılıqlı əlaqəsinin sistemli təşkili prossesidir, yəni o öz təşkili 

baxımından interaktivdir. İstənilən dərs öz təyinatına o halda cavab verir ki, əgər onda 

aşağıdakılar varsa: 

a) müəllimin tələbələrlə qarşılıqlı fəaliyyəti; 

b) idrak prosesinin davamlı səmərəli idarə edilməsinin mövcudluğu; 

c) idrak fəaliyyətinin davamlı motivasiyası; 

O zaman ki dərs kompyuterin köməyi və kompyuterlə qarşılıqlı fəaliyyət əsasında keçir, 

funksional texnoloji sistemlər birbaşa məhz informasiya texnologiyalarında əks olunan 

təlim mühitində reallaşır.  

Dərsdə informasiya texnologiyalarına aşağıdakı tələblər əsasımnda baxılmalıdır:  

1) məqsəd kimi deyil, tələbələrin dünyasını anlamaq üsullarından biri kimi;  

2) fənn üzrə əlavə informasiya mənbəyi kimi; 

3) müəllim və tələbələrin özünütəhsil və əməyin özünütəşkili üsulu kimi; 

4) müəllimlər üçün şəxsiyyətyönümlü yanaşma imkanları kimi; 

5) tələbələrin fərdi aktivliyinin genişlənmə zonası üsulu kimi. 
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İBTİDAİ TƏHSİLDƏ NAĞILETMƏ ÜZRƏ ƏDƏBİ TƏLƏFFÜZ BACARIQLARI 

AŞILAMAĞIN OPTİMAL İMKANLARI VƏ YOLLARI 

OPTIMAL OPPORTUNITIES AND WAYS TO IMPROVE LITERARY SPEECH 

SKILLS IN PRIMARY EDUCATION 

Sahilə Əsgər qızı Abbasova 

Naxçıvan Dövlət Universiteti doktorantı 

 

XÜLASƏ 

İbtidai təhsilin Azərbaycan dili kursunda nağıletmə bacarıqlarının siferası indi daha geniş şəkil 

almışdır. Belə bacarıqlar mətnlər üzərində oxu və danışıq formalarında həyata keçirilir . Həmin 

mətnlərin əksəriyyəti də nağıl, əfsanə, dastan və s. məzmunlu folklor materiallarından ibarət 

olur .  I-IV siniflər üzrə şagirdlərə nağıletmə bacarığları aşılamağın optimal imkanları ilə 

əlaqədar aşağıdakı tezislərimizi həmkarlarımızla bölüşmək və ya paylaşmaq istərdik :  

1. Əsas mətnlərin oxusu üzərində intonasiya (tənəffüs, ton, tembr, fasilə, vurğu) və orfoepiya 

bacarıqlarının gözlənilməsinə nəzarət və qiymətləndirmə qrupların və onların ən fəal üzvləri 

olan liderlərin funksiyalarına daxil edilməlidir .  

2. Mətnin nəqli intonasiyasını düzgün nəfəsalma ilə başlamaq ilkin, lakin ən vacib və ya zəruri 

tələblərdən olmalıdır; Çünki bu prossesdə həm heca və həm də məntiqi vurğunu gözləmək 

lazım gəlir .  

3. Avazlanma və orfoepiya amilinə eyni dərəcədə diqqət yetirmək optimallıq kimi 

qiymətləndirilir . Bu iki amil birlikdə nitqi daha da gözəl edir . 

4. Nəqletmə bacarıqlarının aşılanmasında müşahidə olunan yazılı nitqin düzgün qurulması 

əsasdırsa, düzgün qurulan materialın ovqatı gözləməklə intonasiya və orfepiyaya əməl etməklə 

oxunması və danışılması da əsasdır .  

5. Metodistlərimiz nağıl etmə materiallarının şifahi və yazılı formasını şagirdlərə çatdırmaq 

üçün bu tezisi də maraq obyektinə çevirə bilərlər : "Dil öz əlvan qiyafəsini və ya gözəl libasını 

yazıda nümayiş etdirir ; Lakin yazılı nitq parçasının bu üstünlüklərinə baxmayaraq , yazılı nitq 

açılmamış qönçədirsə , şifahi nitq rahiyəli çiçəyə bənzəyir". (Əziz Əfəndizadə: 1, s 7.) 

Folklor materiallarının verdiyi bu imkanlardan optimal istifadə etmək üçün oxu və danışıqda 

intonasiya və orfoepiya bacarıq vərdişlərinə diqqəti gücləndirmək şagirdlərin mədəni nitqinin 

təkmilləşdirilməsinə dəlalət edir .  

Açar sözlər : nağıletmə, folklor materialı, ədəbi-tələffüz bacarıqları , imkanlar və yollar  

 

ABSTRACT 

The number of storytelling skills in the Azerbaijani language course of primary education has 

now become more widespread. Such skills are implemented in the form of reading and speaking 

on texts. Most of these texts are fairy tales, legends, epics and so on. consists of folklore 

materials. We would like to share or share the following theses with our colleagues regarding 

the optimal opportunities to instill storytelling skills in students in grades I-IV: 

1. Monitoring and evaluation of intonation (breathing, tone, timbre, pause, emphasis) and 

orthoepy skills on reading key texts should be included in the functions of groups and their most 

active leaders. 
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2. Starting the intonation of the text with proper breathing should be one of the initial, but 

most important or necessary requirements; Because in this process it is necessary to expect both 

syllable and logical emphasis. 

3. Equal attention to the pronunciation and orthoepy factor is considered optimal. These 

two factors together make speech even more beautiful. 

4. If the correct construction of the written speech observed in the inculcation of transport 

skills is the basis, the correct structure of the material is also the basis for reading and speaking 

by following the intonation and orthography while waiting for the mood. 

5. Our methodologists can also turn this thesis into an object of interest in order to convey 

to students the oral and written form of storytelling materials: "Language demonstrates its 

colorful appearance or beautiful dress in writing; ". (Aziz Efendizade: 1, p. 7.) 

In order to make the most of these opportunities provided by folklore materials, increasing 

attention to intonation and orthoepy skills in reading and speaking indicates the improvement 

of students' cultural speech. 

Key words: story, folklore material, literary pronunciation, possibilities and methods 

 

GİRİŞ 

İbtidai təhsilin Azərbaycan dili kurikulumunda nağıletmə bacarıqlarının siferası indi daha geniş 

şəkil almışdır. Belə ki, bu növdən olan bacarıqlar mətnlər üzərində oxu və danışıq formalarında 

həyata keçirilir. Dərsliklərdə əsas mətnlərin əksəriyyəti də nağıl, əfsanə, dastan və s. məzmunlu 

folklor materiallarından ibarətdir. I-IV siniflər üzrə şagirdlərə nağıletmə bacarığı aşılamağın 

optimal imkanları ilə əlaqədar məsələləri oxucularımızla bölüşmək və onların fikirlərini bilmək 

istərdik. 

Birinci. Danışmaq bacarığı üzrə aparılan işlər mühim əhəmiyyət kəsb edir. Biz burada nümunə 

üçün dördüncü sinfin standartlarını nümunə göstəririk. Həmin standartlar haqqında bunları 

demək olar: 

“Şagird:  

1.1. Dinlədiyi fikri anladığını nümayiş etdirir;  

1.1.1 “Dinlədiyi eyni məsələlər barədə müxtəlif fikirləri ümumiləşdirməklə yekun rəy       

      bildirir”; 

1.1.2 Dinlədiyi fikirləri əlavələri ilə inkişaf etdirir; 

1.2. Şifahi nitq bacarıqlarına malik olduğunu nümayiş etdirir; 

1.2.1 Müşahidə etdiyi, oxuduğu, eşitdiyi fakt və hadisələr haqqında kiçik təqdimatlar edir; 

1.2.2. Dialoji mətnlər qurur və təqdimatlar edir; 

1.2.4. Nitqini canlı və obrazlı etmək məqsədi ilə müvafiq jest və mimikalardan istifadə edir” 

(1, s.34).  

 

Göründüyü kimi, birinci məzmun xəttinin standartlarından nağıletməni məntiqi şəkildə 

vurğulamaq olar, lakin paradiqmadan çıxarmaq olmaz. Çünki şagird dinləməsə, təbii ki, 

anlamaz, anlamasa, danışa bilməz. Bu baxımdan məzmun xətti məhz belə qurulur. Dinləmə-

anlama və danışma. Digər analoji fənlərdə bəzən birinci məzmun xətti əslində dinləmə və 

anlama, ikinci məzmun xətti-danışma, üçüncü məzmun xətti-oxu və yazı, habelə dördüncü 
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məzmun xətti-dil qaydaları adlanır. 

Bunları başa belə düşmək və tətbiq etmək lazımdır. Əsas mətnlərin oxusu üzərində intonasiya, 

yəni avazlanma (başqa sözlə səsin yüksəlib-alçalması, gücü və sürəti, daha geniş mənada 

götürsək tənəffüs, ton, tembr, fasilə, vurğu və orfoepiya bacarıqlarının gözlənilməsinə nəzarət 

və qiymətləndirmə qrupların ən fəal üzvləri sayılan liderlərin funksiyalarına daxil edilir. 

Müəllim üçün metodik vəsaitlərdə (MMV) bunlar müşahidə olunur…  

IV sinifdə 77-ci dərsdə “Üç ana, üç oğul” nağılına bir saat vaxt verilir. Bu nağıl (və ya hekayət) 

üzrə dərslərin planlaşdırılmasında gözlənilən şagird nailiyyətləri və məzmun standartları 

belədir.  

  

Yuxarıda göründüyü kimi, müəllim üçün metodik vəsaitdə (1, s.73) məsələ belə qoyulur.  

 

ƏSAS HİSSƏ 

Bu standartların reallaşdırılması üçün müvafiq çalışmalar var. Həmin çalışmaların icra şərti 

inteqrasiyanı da nəzərdə tutur. Lakin burada nəqletmə zamanı hansı cümlələrin necə səslənməsi 

və mətndəki hansı sözlərin necə tələffüz edilməsi diqqətdən kənarda qalır. Halbuki danışma 

bacarıqları üçün (həm də oxu bacarıqları üçün) bu iki cəhəti xüsusi ilə vurğulamaq çox vacibdir. 

Çünki intonasiya amili əsas amildir. Bu haqda aşağıdakıları demək olar:  

1) Mətndəki bu əhvalata maraq yaradıcı bir ton vermək lazımdır. Sadə və sadə geniş 

cümlələrin avazını düşünüb tapmaq üçün müəllim mətni hissə-hissə özü oxumalıdır, liderlər isə 

təkrar etməlidir. Ovqatı və motivi tutmaq üçün bu ikili vəzifəyə eyni vaxtda ehtiyac yaranır. 

Abzasın nəzəri alınması, orta fasilə və böyük fasiləni bu yolla aşılamaq olar.  

Oxu dərsləri zamanı aparılan işlər rabitəli nitqin inkişafında mühüm rol oynayır. Çünki 

dinləmə-anlama və danışma standartlarının gerçəkləşdirilməsi də, necə deyərlər, oxu və qiraət 

prosesinə borcludur. Bu prosesi uğurla keçmək üçün şagirdlərə demək lazımdır ki, dinləmə özü 

ayrıca mədəni normadır. Dinləmədən sonra insan anlayır, anladıqdan sonar da danışır. Oxu 

zamanı mətn üzərində tələsmədən fonetik-üslubi, leksik-üslubi, qrammatik-üslubi işlər 

aparmadan ədəbi dilə yiyələnmək olmaz. Ədəbi dil bütün səs, söz, cümləni necə səsləndirmək, 

harda və necə prinsipinə əməl etmək qaydalarını öyrənib mənimsəmək deməkdirsə, onda gərək 

bunların nitq danışma prosesinə kömək edəcəyini nəzərdə saxlayasan. Bir sözlə, danışmağa, 

yəni nəqletməyə dinləməkdən hazırlaşmalısan. Müəllim bu həqiqəti təlqin etməyi bacarmalıdır. 

Çünki uğurun əsası, yəni son nəticə dinləmədə qoyulur. 

2) Müəllim orfoepik məqamları öz nümunəsi və liderlərin təkrar etmələri ilə ardıcıl 

öyrətməlidir. Bu əhvalatın nəqlolunmasında aşağıdakı sözlər belə səslənməli olur: yaşıyırdı, 

qadınnar, onnarnan, yaxınnığındakı, bulaxdan, olduğunnan, onnar, ayax saxlıyanda, 

Gözlənilən şagird nailiyyətləri                                              Məzmun standartları 

Mətndə buraxılmış cümlələri düzgün təyin 

edərək işlətməklə oxuyur 

2.2.1                

Mətnin qəhrəmanlarına münasibət bildirir  1.2.1    

Mətnin hissələrinə başlıqlar verməklə mətni 

nəql edir. 

2.2.5 
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söhbətdəşir, oğullarınnan, güjdüydü, yaşıddarınnan, sözdəri, qulax asıllar, yiyəsiydi, onnar, 

daşdarı, anasınnan, ağsakqal, hakqında, ağsakqal və s.  

Mətndəki bu kimi sözlərin üzərində dayanmadıqda dərslikdəki və metodik vəsaitdəki 

ümumiləşdirici təkrarın “Doğru, yoxsa yalnış” tapşırığını tələb olunan səviyyədə yerinə 

yetirmək mümkün olmur və nəqletmədə uğur qazanmaq asan başa gəlmir. 

Nəqletmə sonuncu mərhələdir. Ona ciddi hazırlıq işindən ən birincisi motivi seçib, ahəngi təyin 

etməkdir. Mətn belə də səslənə bilər: 

             “Bir qarının bir xoruzu var idi,  

              Hər gün obaşdannan o banlar idi”-nin motivi xoş, ahəngi isə “biri vardı, biri yoxdu” 

avazlanmasına uyğun gəlir. Nəqletmədə mətn belə də səslənə bilər.  

    “Dəlilərim bu gün dava günüdür, 

     Müxənnət ölkəsi talanmaq gərək 

     Mərd igidlər nərəsindən bəllidir, 

 Leş-leşin üstünə qalanmaq gərək!”-çağırışının intonasiyası, onun nidası, əmri ilə həmahəngdir. 

Bu cür ahəngli nəqletmə 4-cü sinifdə şagird nitqində sabitləşməlidir. Odur ki, şagirdlərə bu 

barədə nəzəri məlumat verməyə də ehtiyyac var. 

Metodistlərimiz avazlanmaya, yəni intonasiyaya və orfoepiyaya eyni dərəcədə diqqət yetirmək 

məqsədini optimallıq yaratma hesab edirlər. Onlar çox düzgün olaraq belə güman edirlər ki, 

şifahi nitqin canı bu iki amili gözləməkdədir. Dördüncü sinfə qədər və həmən sinifdə də 

şagirdlər əmr, xahiş və yalvarış motivli nəqletmə nümunələri ilə qarşılaşırlar. Məsələn:  

 

      “Hoydu, dəlilərim, hoydu 

       Yeriyin düşmən üstünə! 

       Havadakı şahin kimi!  

       Atılın al-qan üstünə! ”            

 və yaxud: 

      “Canım Həmzə, gözüm Həmzə, 

       İncitmə Qıratı! 

      “Budur sənə sözüm, Həmzə,  

       Həmzə, incitmə Qıratı!” 

       Eşidələr paşalar, bəylər, 

       Şadlıq xəbərini söylər.  

       Koroğlu iltimas eylər,  

       Həmzə incitmə Qıratı!”              (“Koroğlu” dastanından) 

 

Beləliklə, nağıletmə ayrıca bir ətraflı danışılası söhbətin mövzusudur. I-IV siniflərdə şagirdlərə 

bunu, yəni nağıletməni səriştə səviyyəsində aşılamaq lazımdır. Nağıletmə bacarıqlarının 

əhəmiyyəti danılmazdır. Belə ki, metodikada nağıletmə materiallarının aşılanmasında nitqin 

şifahi və yazılı formasını şagirdlərə müşahidə etdirməyə böyük ehtiyyac var. Odur ki, yazılı və 
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şifahi nitqin qarşılaşdırılmasını geniş nümayiş etdirməyi müəllimlərə məsləhət görürük.  

Azərbaycan dilinin gözəl bilicisi və mükəmməl öyrədicisi, yəni metodisti mərhum professor 

Əziz Əfəndizadə “Düzgün yazı təliminin elmi əsasları” monoqrafiyasında (2, s.7) yazmışdır ki, 

dilin gözəlliyini yazı çox gözəl əks etdirir. Oxu və nağıletmə zamanı bu iki formanın hər birinin 

məlahətini müşahidə etdirmək lazımdır. Daha sonra alim belə yazır: “Dil öz gözəl libasını və 

əlvan qiyafəsini yazıda tapır. Lakin yazılı dilin bu üstünlüklərinə baxmayaraq o, yəni yazılı nitq 

açılmamış qönçədirsə, şifahi nitq rayihəli çiçəyə bənzəyir” (yenə orada). 

Həqiqətdə də, bu belədir. Yazıda intonasiya durğu işarələri ilə tənzimlənir. İşarələrin düşməsi 

və yerində olmaması oxu ahəngini pozur və bu özünü nağıletmədə də göstərmiş olur. Şifahi 

nitqdə isə nağıletmədə intonasiya, jest, orfoepiya lətafət verici siqnallar refleksidir.  

 

NƏTİCƏ 

İndi əgər oxu materialı folklor nümunəsi olsa, həmin məlahətə nə qədər gözəl rənglər, xəyali 

obrazlar və onların palitraları qatılmış olar. Bu da folklor materiallarının, o cümlədən folklor 

motivli yazılı materialların nəqletmə imkanları vasitəsi ilə şagirdlərdə gözəl nitq nümunələri 

formalaşdırmaq olar. Bir sözlə, şagirdlərə intonasiya (motiv, ton, tembir, fasilə, vurğu) və 

orfoepiya vərdişlərinin gözlənilməsi onlarda nitqə nəinki adi bir duzluluq yaxud şirinlik 

gətirmək hətta bal qatmaq məharətinin yaranması deməkdir.  

Folklor materiallarının nağıl olunması sənətkarlıq məsələsidir. Onu mədəniyyət və incəsənət 

ali məktəblərində səhnə nitqi kimi öyrədirlər. Bu işin binası isə ibtidai məktəblərdən qoyulur. 

Belə bir bacarığı yalnız bədii söz ustalarından əxz etmək mümkündür. Bədii söz ustaları da həm 

müəllimlərdən yetişirlər və həm də özləri müəllimdirlər. Müəllimlər intonasiya və orfoepiyanı 

daha çox folklor materiallarının oxusu və nağıl olunması üzərində öyrədirlər. Bir qayda olaraq 

dərsliklərdəki əsas mətnlər nağıl, dastan, əfsanə və s. növdən seçilmiş, adəbtə olunaraq, yəni 

uyğunlaşdırılaraq tərtib edilmişdir. Əsas mətnlər və ya dinləmə mətnlərinin oxusu, dinlənilməsi 

və nağıl olunması zamanı ədəbi tələffüz normalarından hər birinin əhəmiyyətli olması diqqət 

mərkəzində saxlanılmalıdır. 

Məqalədə bu kimi məsələlərin nəzəri və praktik əhəmiyyətindən bəhs olunur.  
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ÖZET 

Shakespeare "Tüm hayat, doğadan ebediyete geçmelidir" der. Bilim insanlarının işi gücü bu 

geçişi anlamak ve çözmek temeline dayanmalıdır. Bugün "bilim"i metoduyla, ölçümlemeyle ve 

deneyler ile genel yasalar formüle etmeye yönelik çabasıyla tanımlamaktayız. 18. yüzyıldaki 

sanayi (endüstri) devrimi ile birlikte bilim, teknolojiyle birlikte bir sosyal güç halini almıştır. 

Makineler, insanların hayatlarını ve işlerini etkilemiş ve bilimin etkilerini gözle görünür hale 

getirmiştir. 1859 yılında "Türlerin Kökeni"nin yayımlanmasıyla doğan Evrim teorisi 

(Darwinizm) ve 19. yüzyılda fizik biliminde maddenin yapısını araştırma yolunda yeni 

teknikler keşfedilmesi sonucu tüm bu olayları ifade edecek bir dil geliştirilmiştir. Bu dil giderek 

özelleşmiş tüm Avrupa'da Maxwell'in denklemlerini ya da Mendeleyev'in atom tablolarını 

kişisel olarak değerlendirebilecek birkaç yüz düşünürden meydana gelmiştir. Yine de yeni 

bilimin meyveleri, sentetik madde yapımı ve elektrik gücünün kullanımına ilişkin yeni 

tekniklerle kısa zamanda her yerde hissedilmeye başlamıştır.  

Bu çalışmada, batı biliminin önemli dönüm noktalarından biri olan sanayi devriminin teorik 

bilimden arındırılmış bir şekilde ortaya çıkışı ve gelişimi incelenmiştir. Bununla birlikte, bu 

kültürün Darwin'in evrim teorisindeki ve jeolojiye olan etkisine ve değişimine bakılmaya 

çalışılmıştır. Sonuç olarak, ne olursa olsun farklı disiplinler arasındaki uzlaşma tıpkı Evrim ve 

Jeoloji gibi önemli bir ilke olan uzlaşıya dayalı bilgi anlayışını doğurmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bilim Tarihi, Sanayi Devrimi, Jeoloji, Evrim 

ABSTRACT 

Shakespeare said, "All life must pass from nature to eternity." The work of scientists must be 

based on understanding and resolving this transition. Today we define "science" by its method, 

measurement, and effort to formulate general laws by experimentation. With the industrial 

revolution in the 18th century, science became a social force with technology. Machines have 

affected people's lives and jobs and made the effects of science visible. As a result of the theory 

of evolution (Darwinism), which was born with the publication of "The Origin of Species" in 

1859, and the discovery of new techniques to investigate the structure of matter in physics in 

the 19th century, a language to express all these events was developed. This language consisted 

of several hundred thinkers all over increasingly specialized Europe who could personally 

evaluate Maxwell's equations or Mendeleyev's atomic tables. Still, the fruits of new science 

were soon felt everywhere, with new techniques for making synthetic materials and using 

electric power. 

In this study, the emergence and development of the industrial revolution, which is one of the 

most important turning points of western science, without theoretical science has been 

examined. However, it has been tried to look at the effect and change of this culture on Darwin's 
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theory of evolution and geology. As a result, no matter what, the consensus between different 

disciplines should lead to an understanding of knowledge based on consensus, which is an 

important principle just like Evolution and Geology. 

Keywords: History of Science, Industrial Revolution, Geology, Evolution 

 

1.GİRİŞ 

Shakespeare’in İngiltere’sinde Francis Bacon, bilginin güç olduğunu ilan etti ve insanın doğa 

güçlerini kontrol altına aldığını, bilim tarafından dönüştürülmüş bir toplumsal yapı öngördü. O 

gün için bu öngörü çok zayıf temellere dayanıyordu ve gerçekleşmesi de yıllar aldı. 

 

  

 

Galileo, Harvey, Descartes ve Newton… Bacon’un aklına hayallerine gelmeyecek yeni düşünce 

ufukları açtılar ama toplumun dayandığı maddi temeller değişmeksizin kaldı. 
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2.ÖNCESİ VE SONRASIYLA SANAYİ DEVRİMİ 

1780-1830 yılları arasında gerçekleşen Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, bilimi 

teknolojinin de yardımıyla bir sosyal güç haline getirdi. Makineler milyonlarca insanın 

yaşamını etkiledi ve bilimin etkilerini görünür kıldı. Dünyanın yasalar ve mekanizmalarla 

işlediği ve bunun insan tarafından keşfedilip kontrol altına alınabileceği kanıtlandı. 

 

 

1898’de Fransız girişimciler tarafından İstanbul Küçükçekmece de kurulan modern bir 

KİBRİT FABRİKASI  (KADINIMIZIN GÜCÜ) 

 

Lord Macaulay 1860 yılında, bilime o meşhur övgülerini düzerken aslında aklındaki şey 

teknolojinin ta kendisiydi: Savaşçıları yeni silahlarla donatan, büyük nehirlere köprüler kuran, 

insan kaslarının gücünü katlayan, hızı arttırarak mesafeleri yok eden ve insanı denizin 

derinlerine indirip havalara uçuran makinelerden söz ediyordu. 
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Bilim tarihinin en ilginç paradokslarından biri, teorik bilimden yalıtılmış bir şekilde ortaya 

çıkmış ve gelişmiş olmasıdır. Erken dönem makinelerin atası buhar makineleriydi; daha doğru 

bir ifadeyle atmosferik makineler. 

 

 

Thomas Savery tarafından 1698’de icat edilen ilk buhar pompası  

 

Buhar pompası, madenlerden su çıkarmak için tasarlanmıştı. Buhar bir kazandan bir boruya 

doluyor, soğuk suyla harici olarak soğutuluyordu. Oluşan kısmi vakum, suyu madenden çekiyor 

ama atmosfer basıncı nedeniyle su en fazla 10m civarına çıkabiliyordu. 

Thomas Newcomen’in (1663-1729) tasarladığı makine, Savery’ninkiyle aynı prensiple 

işliyordu ancak makinede vakum, pompa çubuğunu indirip kaldıran büyük bir yatay kirişe bağlı 

bir pistonu çalıştırmakta kullanılıyordu. İngiltere’de yüzlerce Newcomen makinesi yapıldı ama 

Newcomen, makinelerin işleyişine ilişkin hiçbir bilimsel çalışma yayımlamadı. 
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1765 yılında, makineye buharı yoğunlaştıracak ikinci bir bölme ekleyerek piston haznesini 

sıcak tutmayı başaran James Watt (1736-1819), buhar basıncını pistonu yukarı kaldırmakta da 

kullanarak çift etki ilkesini buldu ve makineye büyük bir volan ekleyerek ileri geri piston 

hareketini döner harekete döndürmeyi başardı… Watt’ın sağladığı yenilikler güç kaynağını çok 

geliştirdi ve daha birçok alanda (tekstil makineleri, imalat makineri, matkap makineleri, torna, 

silindir vb) kulanılabilen makineler ve parçalar üretildi. 

 

 

 

 

SANAYİ DEVRİMİ ile birlikte... 

 

• KİMYA DEVRİMİ (Oksijen sözcüğünü Lavoiser türetti (1790, Elements of Chemistry), 

Joseph Fraunhofer 1814’de Spektroskopiyi buldu, Dimitri Mendeleyev 1869’da Kimyanın 

İlkeleri kitabını yazdı) 

• KLASİK FİZİK (Thomas Young 1800 yılında ışığın parçacıklar halinde yayıldığını 

keşfetti, ames Clerk Maxwell 1860’larda ışığın dalga teorisini, elektromanyetik ışınım 

teorisiyle birleştirdi, James Joule, Georhe Ohm,Michael Faraday…) 

• ASTRONOMİ (Charles Messier (1730-1817) dış uzaya ilişkin ilk önemli gözlem 

programı ile nebülözlerin(kuyruklu yıldızların üzerindeki bulutsu yıldızlar) doğalarını açıkladı, 

William Herschel 1781’de Uranüs gezegenini keşfetti, Friedrich Bessel (1784-1846) Dünyanın 

Güneş yörüngesinde döndüğüne dair empirik deliller buldu.  

 

3.JEOLOJİDE VE EVRİMDE SANAYİ DEVRİMİNİN ETKİLERİ 

19. yüzyılın fizik bilimleri maddenin yapısını araştırma yolunda yeni teknikler keşfettiler ve 

keşiflerini ifade etmek için yeni bir dil geliştirdiler. Bu dil giderek özelleşiyordu. O kadar ki, 

tüm Avrupa’da Maxwell’in denklemlerini ya da Mendeleyev’in atom tablolarını kişisel olarak 

değerlendirebilecek belki birkaç yüz düşünürden fazlası bulunmamaktaydı. Yine de yeni 

KONGRE TAM METİN KİTABI 328 www.gapzirvesi.org



bilimin meyveleri, sentetik madde yapımı ve elektrik gücünün kullanımına ilişkin yeni 

tekniklerle birlikte kısa zamanda her yerde hissedilmeye başladı. 

Ama çağın su katıştırılmamış bilimi, jeoloji ve biyoloji disiplinleri arasındaki, evrim kuramında 

özetlenen birleşmeyi gözler önüne seriyordu. 

‘EVRİM’ teknik bir kavram değildi, herhangi bir insanın kavrayabileceği bir düşünceydi ve 

insanı, kelimenin sözcük anlamıyla, doğanın bir parçası olarak tanımlıyordu.  

Fizikteki yada Kimyadaki herhangi bir keşiften ziyade, insanoğlunun kendisiyle yakın bir 

şekilde ilgilenilmeye başlanmıştı. Evrim teorisi-Darwinizm-1859 yılında Türlerin Kökeni’nin 

yayımlanmasıyla resmen doğmuştu. 

 

 

 

William Smith (1769 – 1839), Britanya’nın ilk jeolojik haritasını yaptı ve 1816 yılında Strata 

Identified by Organised Fossils adlı çalışmasında stratigrafiyi son derece açık ifadelerle 

betimledi.  Aynı kitapta bazı fosil türlerinin içinde bulundukları kayalarla yaşıt olduklarını 

gösterdi. Bu faunal ardışıklık düşüncesi, sonraları genel bir ilke haline geldi. 
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1820’lerin sonlarında, Lavoisier’in kimyada, Carnot, Joule ve Kelvin’in fizikte gerçekleştirdiği 

türden yeni bir sentezi jeoloji anlamında gerçekleştirmenin zamanı gelmişti.  Jeoloji sözcüğü, 

dağcılık ve Alp araştırmalarının öncüsü İsviçreli Benedict de Saussure tarafından 1779 tarihinde 

türetilmiş; stratigrafik dizi, hayvan türlerinin yok oluşu ve kayaların püskürük (volkanik) yada 

tortul kökenleri gibi keşiflerle bu alanda kalıcı ilerlemeler sağlanmıştı. 

Ancak Dünya yüzeyindeki değişimlerin birden bire ortaya çıkan afetlerin neticesi varsayımı ve 

bu alandaki bilimsel çalışmaları destekleyecek bir jeolojik zaman kavrayışının bulunmaması 

nedeniyle önemli güçlüklerle karşılaşılmaktaydı. 

Sir Charles Lyell (1797-1875) Dünya yüzeyinin, bugün de aktif durumda bulunan kaya 

oluşumları ve erezyon gibi süreçler sonucu şekillendiği ve bu süreçlerin yüz milyonlarca yıl 

uzunluğunda bir jeolojik sürede meydana geldikleri şeklinde, birbirini tamamlayan iki ilke 

saptayarak modern jeolojinin temellerini attı ve Jeolojinin İlkeleri (1830) kitabını yazdı. 

1831- 1836 yılları arasında gerçekleştirdiği tarihi seyahat sırasında «Jeolojinin İlkeleri» kitabını 

okuyan Charles Darwin Dünyanın yapısına ilişkin görüşlerden çok etkilendi ve İngiltere’ye 

dönünce türlerin dönüşümü için makul bir temel keşfetti. 
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4. DEĞERLENDİRME 

Lylell’in jeolojisi ve Darwin’in zoolojisi, kolayca çözüme kavuşturulamayacak, akut bir 

bilimsel sorun doğurdu ve bu sorunun kaynağı fizik dünyadaydı. Bu sorun, bir bilgi disiplininde 

saptanan kanunların, bir başkasındaki kanunları eleştirmekte ya da tartışmakta kullanılıyor 

olması bakımından, bilimin eriştiği olgunluğa bir örnekti.  

Farklı disiplinler arasındaki uzlaşma, önemli bir ilke olan uzlaşıya dayalı bilgi anlayışını 

doğurdu. 

 

BİLİME GEÇMİŞ ARAMAK, GELECEĞİ İÇİNDİR. 
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ÖZET 

Türkçenin yabancı bir dil olarak öğrenimi kültürel, siyasi, ekonomik, vb. nedenlerle öğrenimi 

kaçınılmazdır. Yabancılara Türkçe öğretimi noktasında son derece etkili yöntemler arasında 

yer alan ''İşbirlikli Öğrenme'' yönteminin en önemli amacı ve özelliği; öğrencilerin dil 

öğrenimine ve buna bağlı olarak derslerine pozitif yönde bir bağlılık hissetmeleri, ortak amaçlar 

doğrultusunda birbirlerinin öğrenme süreçlerine olumlu katkı sağlamalarıdır. İşbirlikli öğrenme 

yönteminin uygulanabilmesi için sosyal bir çevre olması ve bu çevreden öğrencilerin aktif ve 

de canlı katılımları gereklidir. Çünkü yöntemde öğrenci hem kendi öğreniminden hem de 

gruptaki arkadaşlarının öğreniminden sorumlu tutulmaktadır. Bu yöntemin gözlemlenen en 

büyük katkılarından birisi de aslında dil öğrenme sürecinin en hayati parçalarından birisi olan, 

öğrendiğini tatbik etme noktasında sağladığı avantajdır. Zira gruptaki her öğrenci aktif olarak 

birbirleriyle öğrenilen dilde iletişim ve etkileşim içerisinde girmektedir. Bu da öğrencilerin, 

öğrenilen bilgileri bizzat sosyal hayatta kullanmasını sağlayarak gelişimlerini önemli ölçüde 

hızlandırmaktadır. Bu yöntem Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu yöntem öğrencilerin dört temel becerisini aynı anda geliştirmektedir. 

Öğrencilere özgüven kazandırmakta ve daha akıcı konuşmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenci 

işbirlikli öğrenme yaklaşımında aktiftir. Birbirleriyle çok yönlü iletişim kurarak birbirlerini 

desteklerler. Bu çalışmada A1 seviyesinde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen uluslararası 

öğrencilere ad durum eklerini (-DA -DAN-, -A, -I) oyunlarla işbirlikli öğrenme yöntemi ile 

öğretmek için 5 farklı etkinlik geliştirilmiş ve bu etkinlikler bir gurup öğrenciye uygulanmıştır. 

Bu oyunların adları; Çark oyunu, tren oyunu, balon yerleştirme oyunu, kelime kartları oyunu, 

resimlerle konuşma oyunudur. Bu oyunlarla öğrencilerin dört temel beceriden özellikle 

konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik oyunlardır. Hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin 

eğlenceli, etkileşimli ve daha kalıcı öğrenme gerçekleştirmelerine katkı sağladığı sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitsel Oyunlar, İşbirlikli öğrenme, Türkçenin yabancı bir dil olarak 

öğretimi. 
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ABSTRACT 

Learning Turkish as a foreign language is inevitable due to cultural, political, economic, etc. 

reasons. The most important purpose and feature of the "Collaborative Learning" method, 

which is among the highly effective methods of teaching Turkish to foreigners; students feel a 

positive commitment to language learning and accordingly to their lessons, and contribute 

positively to each other's learning processes in line with common goals. In order for the 

cooperative learning method to be implemented, it is necessary to have a social environment 

and the active and lively participation of students from this environment. Because in the 

method, the student is held responsible for both his own learning and the learning of his friends 

in the group. One of the biggest observed contributions of this method is the advantage it 

provides at the point of applying what you have learned, which is actually one of the most vital 

parts of the language learning process. Because each student in the group is actively 

communicating and interacting with each other in the language learned. This, in turn, enables 

students to use the learned information in their own social life, thus significantly accelerating 

their development. This method is also used in teaching Turkish as a foreign language. This 

method develops the four basic skills of the students at the same time. It gives students self-

confidence and helps them to speak more fluently. The student is active in the cooperative 

learning approach. They support each other by communicating with each other in multiple 

ways. In this study, 5 different activities were developed to teach noun case suffixes (-DA, -

DAN -, - A, -I) to international students learning Turkish as a foreign language at A1 level by 

using cooperative learning method with games and these activities were applied to a group of 

students. The names of these games; Wheel game, train game, balloon placement game, word 

cards game, talking game with pictures. These games aim to develop students' four basic skills, 

especially speaking skills. It was concluded that the activities contributed to the students' having 

fun, interactive and more permanent learning. 

Keywords: Educational games, Cooperative language learning, Teaching Turkish as a foreign 

language. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşme, markalaşma, ülke ekonomisin gelişmesi ve marka haline gelmesi, 

kültürel alışveriş gibi birçok nedenden dolayı Türkçe yabancı dil olarak öğrenmek 

istenmektedir. Türkçe, dünya dilleri arasındaki payında ciddi bir artış göstermektedir. Buna 

bağlı olarak da Türkçeyi öğretmek ve Türkçeyi yaymak için üniversiteler, vakıflar ve çeşitli 

kurumlar faaliyet göstermektedir. Ankara TÖMER, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif vakfı, çeşitli 

üniversitelerin TÖMER’leri gibi köklü kurumlar yurt içi ve yurt dışında yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimini yapmaktadır. Bu kurumlar ve vakıflar Türkçeyi sevdirmek ve Türkçeyi 

yaymak için yeni stratejiler geliştirmekte ve bu stratejileri vizyon haline getirmektedir. Bu 

stratejilerden biri de oyunlarla işbirlikli öğrenmedir. 

Öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için oyunların kullanımının pozitif etkileri 

mevcuttur. Aynı zamanda tahtada öğrenilen bilgilerin görsel anlamda canlandırılması açısından 

da önemlidir. Türkçe dilinin çok yönlü bir yapısı olması sebebiyle bu dilin öğretiminde 

kullanılacak yöntemler de çeşitlilik göstermelidir. Bu yöntemler seçilirken de öğrenci ve buna 

binaen öğrencilerin yetenekleri, kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yöntemlerin, 

tekniklerin öğrenciyi başarıya ulaştıracak bir araç olduğu unutulmamalı ve her öğrenciye en 

uygun araç sunulmalıdır (Ünalan, 2001).  

İşbirlikli öğrenme tekniği, muhatap öğrencilerin aralarında oluşturdukları küçük gruplar 

vasıtasıyla ortak bir amaç için çalışmalarına denilen tekniktir. Bu teknikte her öğrenci aynı 
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zamanda arkadaşlarının dil öğreniminden de sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle birbirlerine 

özverili bir şekilde davranmaları beklenmektedir. İşbirlikli öğrenmenin uygulandığı 

sınıflardaki öğrenciler arasında pek çok olumlu gelişme yaşanmaktadır. Sınıflarda oluşan 

motive edici, herkesin kişisel fikrini özgürce açıklayabildiği bu güzel ortam; rekabetçi bir sınıf 

ortamını yok ederek öğrencilerin akademik anlamda pek çok yönden gelişmesini sağlamaktadır. 

İşbirlikli öğrenme, temelinde; öğrenme stilleri, sosyal yetenekler, farklı beceriler gibi 

öğrencileri birbirinden ayıran özellikleri bir arada toplayarak ortaya uyumlu bir bütün 

çıkarmayı amaçlar. Bu bütün meydana geldikten sonra gruptaki öğrencilerin başta moralleri 

olmak üzere pek çok anlamda birbirlerine besledikleri duygular da olumlu yönde artış gösterir. 

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerisi, sorumluluk sahibi olma becerisi, sözlü iletişim 

becerisi gibi pek çok şey bu artışa verilebilecek örneklerdendir.  

İş birliğe dayalı öğrenmenin olabilmesi için en az iki en fazla beş öğrenciden oluşması 

gerekmektedir. Etkili bir şekilde yarışmak önemlidir. Elde edilen başarı bireysel değildir. 

Öğrenciler grup halinde başarmayı ve yanlışını görmeyi öğrenmelidir. Bu sayede farklı 

yetenekteki öğrenciler birbirlerini tamamlamayı öğrenmektedir. (Yüksel,2019) 

1970’li yıllardan beri üzerinde yoğun olarak araştırma yapılan İşbirlikli öğrenme yöntemi, 

başarılı bir eğitim sistemine sahip olan ülkelerde eğitimde kullanılmaktadır. Eğitimdeki pratik 

kısmındaki boşluğu doldurmaktadır (Kırbaş, 2010). Bu yöntem çeşitli isimlerle almaktadır. 

Türkiye’ de “İşbirlikli Öğrenme” olmak üzere; “İşbirlikçi Öğrenme, Kubaşık Öğrenme, Toplu 

Öğrenme, Akran Öğretimi, Grup Çalışması” gibi isimler kullanılmaktadır. (Kardaş, 2013) 

Bu çalışmada, ‘’Ad Durum Ekleri’’ konusu ele alınarak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 

öğrencilere birbirleriyle öğrenme fırsatı sunan özgün etkinliklerle hazırlanmış oyunlarla 

İşbirlikli öğrenme tekniği uygulanmıştır. Çalışmanın amacı işbirlikli öğrenme yöntemiyle 

öğrencilere eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmak, öğrencilerin kelime hafızalarını arttırmak ve 

kalıcı bir şekilde öğrenmeyi sağlamaktır. Beş özgün etkinlik her biri öğrencilere ekleri 

kullanarak daha düzgün Türkçe cümle kurma hedeflenmiştir. Etkinlikte İsim ve eylem 

kelimeleri ayırt ettirilerek Türkçe cümle yapısına uygun olarak ad durum eklerini kullanarak 

cümle kurdurmuşlardır. Bu yöntemle öğrencilerin aktif ve korkusuz bir şekilde katıldıkları 

gözlemlenmiştir. Öğrenciler hata yapmaktan başta korksa da oyunun verdiği sıcak ortamla 

öğrencilerin katılımı artmıştır. Etkinlikler sırasında olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. 

Öğrenciler birbirlerinin desteklemiş ve birbirlerinin yanlışlarından ders almışlardır. Birlikte 

konuşma korkularını da yenmişlerdir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde günlük hayata 

yakın etkinlikler ne kadar fazla uygulanırsa öğrencilerin daha sonra gerçek hayatta dili 

kullanmaları daha da kolaylaşacak ve problem yaşamaları azalacaktır. Bu yüzden yapılan 

etkinlikler de günlük hayata uygun olmalıdır. Oyunlarla işbirlikli yöntemle etkileşim 

artmaktadır. Dışarıdaki farklı insanlarla da etkileşime zemin hazırlamaktadır. 

Araştırmanın amacı 

Son yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı gittikçe 

artmaktadır. Bunu daha eğlenceli ve daha kalıcı hale getirmek için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar öğrencilerin zorlandıkları ve kaçtıkları dilbilgisi konularını sevdirerek 

öğretilmesi için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu çalışmada yabancıların en çok zorlandığı ad 

durum ekleri konusunun oyunlarla öğrencilere nasıl sevdirildiği gösterilmektedir. Bu 

çalışmanın örnek alınarak Türkçe öğretimi yapan kurumların bir yol haritası çizmelerinde iyi 

bir model olacaktır. 

Araştırmanın yöntemi 

Çalışma örnek ders etkinliklerinin yer aldığı teorik bir çalışmadır. Bu çalışmada araştırmacılar 

tarafından Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen A1 düzeyinde yabancı uyruklu öğrencilerin 
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uluslararası bir standart olan “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni” ne göre, ad durum eklerini 

(-da -dan-, -a, -ı) oyunlarla işbirlikli öğrenme yöntemi ile öğretmek için 5 farklı etkinlik 

geliştirilmiş ve bu etkinlikler bir gurup öğrenciye uygulanmıştır. Bu oyunların adları; Çark 

oyunu, tren oyunu, balon yerleştirme oyunu, kelime kartları oyunu, resimlerle konuşma 

oyunudur. 

 

ETKİNLİKLER  

Etkinlik 1: 

Etkinliğin adı: ÇARK OYUNU 

Etkinliğin kazanımı: İsim ve eylem ayrımı yapıp ad durum eklerini oyunlar öğretmek  

Seviye: A1 

Etkinliğin yöntemi: Oyunlarla işbirlikçi öğrenme yöntemi  

Etkinliğin süresi: 40 dakika  

Etkinlik kuralları: 

- Etkinliğe başlamadan önce öğrencilerin hazır olmuşluğu kontrol edilir. Öğrencilerin 

daha önce öğrendikleri bilgiler de hatırlatılır. 

- Tahtaya ad durum ekleriyle ilgili örnek cümleler yazılır. Öğrencilere dilbilgisi 

hissettirilir. 

- Tahtaya oyun yansıtılır. Gönüllü bir öğrenci seçilir. Çarkı öğrenci iki defa çevirir 

(Öğretmen burada kelimelerin isim ve eylem olmasına dikkat etmelidir. Eğer iki eylem veya 

isim varsa çark yeniden döndürülmelidir.) 

- İki kelime tahtaya yazılır. Arkadaşlarıyla birlikte bu kelimenin isim mi eylem mi 

olduğuna karar verirler. 

- Bu iki kelimeden birbirlerine yardım ederek farklı cümleler oluştururlar. 

Etkinliğe başlamadan önce öğretmen bir tane örnek göstermelidir. Öğrencilerle kendisi 

oynamalıdır. Öğrenciler oyuna başladıktan sonra onları yönlendirmeli kısa hatırlatmalar 

yapmalıdır. Öğrencilerin hem kelime hazineleri bu sırada ortaya çıkarılmakta hem de oyunla 

daha rahat konuşmaları sağlanmaktadır. 
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Bu etkinlikte tahtaya yansıtılan çark öğrenci tarafından döndürülmüştür. Öğrenciye ‘’Bu kelime 

eylem mi isim mi? ‘’sorusu yöneltilmiştir. Öğrenciler kelimenin isim mi ve eylem mi olduğunu 

beraber karar veriyorlar. Türkçe cümle sırasına göre farklı cümleler dizmesi istenmektedir.  

İsim: ev                      eylem: git- 

Bu cümleyi tahtaya yazdıktan sonra eksik olan ad durum ekini tamamlamaları istenmiştir. 

Öğrenciler ad durum eklerini tamamladıktan sonra asıl istenen eklerden sonra öğrendikleri 

diğer dilbilgisi konularıyla birleştirerek örnek vermişlerdir 

 Ayşe’nin evine gidiyorum 

Bu cümledeki örnekte olduğu gibi belirtili isim tamlamayı da kullanmışlardır. 

İsim: kitap               eylem: yürü-      

Kitabımla yürüyorum 

Elimde kitabımla yürüyorum 

Onun kitabıyla yürüyoruz 

Bizim kitabımızla yürüyorlar  

Etkinlik 2: 

Etkinliğin adı: Resimlerle konuşma oyunu  

Etkinliğin kazanımı: Resimlerdeki olayları ad durum eklerini kullanarak anlattırmak 

Seviye: A1  

Etkinliğin yöntemi: Oyunlarla işbirlikçi öğrenme yöntemi  

Etkinliğin süresi :40 dakika  

Etkinlik kuralları: 

-Etkinlik başlamadan önce öğrenciler iki gruba ayrılır 

-Her gruptan sırayla bir kişi tahtaya çıkar. 

-Öğretmen tahtaya anlatılmasını istediği resmi yansıtır. 

-Arkadaşlarının yardımıyla cümleler oluşturur ve tahtaya yazar. 

Öğretmen, öğrencileri iki grup arasında rekabet olmadan birbirlerine yardım ederek farklı 

cümleler oluşturmalarına için yönlendirir. 
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Öğrencilerle beraber resimdeki çocuğa bir isim bulunur. 

Ercan ismi verildi. Ercan bir günde neler yapıyor? diye sorulur  

Ercan yataktan    kalkıyor 

Ercan banyoya gidiyor 

Ercan boynada dişlerini fırçalıyor  

Öğrenciler hep birlikte cevap verir. 

Etkinlik 3: 

Etkinliğin adı: Kelime kartları oyunu 

Etkinliğin kazanımı: Kartlardaki resimlerin ne olduğunu bulup ad durum ekiyle cümle haline 

getirmek 

Etkinliğin yöntemi: Oyunlarla işbirlikçi öğrenme yöntemi  

Seviye: A1 

Etkinliğin süresi:40 dakika  

Etkinliğin kuralları: 

-Gönüllü bir öğrenci kartları alır ve arkadaşlarının yardımıyla karttaki resmin ne olduğunu bulur  

-Bir isim kartı ve bir eylem kartı bulur.  

-Tahtaya kelimeleri yazarlar  

-Bu kelimelerden ad durum eklerini kullanarak cümleler oluştururlar. 

(Bu kartlardan birkaç örnek) 
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Birinci görseldeki 3 resim tahtaya yansıtıldı  
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Öğrencilerden kızın ne yaptığını söylemeleri istendi. Beraber mısır kelimesini buldular. (Yeni 

kelime sınıf için) daha sonra  

Kız mısıra bakıyor 

Kız mısırı masadan alıyor  

Kız mısırı masadan alıyor 

Kız mısırı soyuyor 

Kız mısırı yiyor             cümlelerini beraber buldular  

Etkinlik 4: 

Etkinliğin adı: Balon yerleştirme  

Etkinliğin kazanımı: Öğrencilere ad durum eklerinin yerlerini pekiştirmede yardımcı olmak  

Seviye: A1  

Etkinliğin yöntemi: Oyunlarla işbirlikçi öğrenme yöntemi  

Etkinliğin süresi:40 dakika  

Etkinlik kuralları: 

- Öğretmen 4 farklı renkte balon getirir. Balonların üzerinde ad durum ekleri 

bulunmaktadır. 

- Tahtaya ad durum eklerinin olduğu yere boşluklar bırakır  

- Öğrencilerden tahtaya gelerek arkadaşlarının yardımıyla boşluklara doğru balonu 

yerleştirilmesi istenir. 

 

Beraber tahtadaki kelimelere uygun olarak beraber ad durum eklerini yerleştiriyorlar. 

Okul ve çıkıyor kelimelerin ortasına  

Mavi ve turuncu balonları getirmişlerdir. 

Okuldan çıkıyor (nereden?) 

Okula çıkıyor(nereye?) 

Beraber ad durum eklerini yerleştirmişlerdir. Aynı zamanda bir kelimenin iki ek de alabileceği 

farkındalığına erişmişledir. Kendi aralarında fikir çatışması da yaşamışlardır  
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Etkinlik 5: 

Etkinliğin adı: Tren oyunu 

Etkinliğin kazanımı: Trenleri doğru sıralarken aslında kelimeleri birleştirerek Türkçe cümle 

yapmak öğretilir. 

Etkinliğin yöntemi: Oyunlarla işbirlikçi öğrenme yöntemi  

Seviye: A1 

Etkinliğin süresi: 40 dakika  

Etkinlik kuralları:  

-İsim, eylem ve ad durum eklerinden oluşan vagonlar tahtaya karışık bir şekilde yerleştirilir. 

-Bu karışık vagonları öğrencilerin hep birlikte cümle haline getirmesi istenir. Aynı zamanda 

vagonları sıralamış olurlar. 

 

 

Öğrencilerden vagonları sırlamaları istenir. Tahtaya özne ve yüklem yazılır. Altına kelimeleri 

Getirerek cümle kurmaları istenir 

  ÖZNE                YÜKLEM  

Okul                       yürü- 

Havuz                  gir- 
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Park                     çık- 

Koltuk                otur- 

Okula yürüyorum 

Havuza giriyorum 

Parktan çıkıyorum 

Koltukta oturuyorum  

 

SONUÇ 

Yapılan gözlemler sonucunda öğrencilerin oyunla işbirlikçi yöntemle daha kalıcı ve aktif bir 

şekilde katılarak özellikle konuşma becerilerini geliştirdikleri gözlemlenmiştir.  Bireysel olarak 

öğrencilerin derse katılırken çekingen tavırları ve konuşmak istememeleri gözlenirken sınıf 

ortamında beraber yapılan bu etkinliklerle özgüven kazandırılarak konuşmaya teşvik edildiği 

de gözlemlenmiştir. Etkinlikler başlamadan önce öğrencilere Türkçe konuşurken zorlanıp 

zorlanmadıkları sorulmuştur. Öğrencilerin genel olarak Türkçe konuşurken zorlandıkları ve 

konuşup konuşmama konusunda cesaretleri olmadığını söylemişlerdir. Daha sonra en 

zorlandıkları dilbilgisi konusu hangisi olduğu sorulmuştur. Öğrencilerin hepsi ad durum 

eklerini tam olarak doğru kullanmadıklarını, konuşma sırasında en fazla hata yaptıkları 

dilbilgisi konusu olduğunu söylemişlerdir.  Oyuna başlamadan önce öğrenciler oyunda çok 

zorlanacaklarını ve yapamayacaklarını düşünmüşlerdir.  Oyun ilk başladığında öğrenciler 

çekingen bir tavır sergilemiştir. Biraz zaman geçtikten sonra hata yapsalar bile katılmaya devam 

etmişlerdir. Yanlış cümleler kurduklarında arkadaşları tarafından kibarca düzeltilmiştir Beraber 

hem yanlış cümleleri hem doğru cümleleri hem de farklı dilbilgisi ekleyerek olabilecek 

cümleleri görmektedirler. Basitten zora doğru gitmeye yeni cümleler üretmeye başlamışlardır. 

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde olabildiğince ders sevdirilmeli ve eğlenceli hale 

getirilmelidir. Öğrenci yabancı bir dil öğrenirken o dersten uzaklaştırmamak için farklı 

yöntemler denenmelidir. Bunu da en iyi oyunlarla yapıldığı gözlemlenmektedir. Oyun 

oynarken bireysellikten çıkıp birlikte çalışma, fikir paylaşma, birbirlerine yardım etme, 

düşüncelerini özgürce ifade etme, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme gibi sosyal becerileri 

davranış haline getirmede büyük rol üstlenmiştir (Yıldız, Şimşek, Ağdaş, 2017). Öğrenme 

işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla olursa öğrenme daha doğru gerçekleşir 

ve öğrenilenlerin unutulması engellenmiş olur. Bu sebeple tüm uyarıcıları harekete geçiren 

etkinliklere, oyunlara yabancılara Türkçe öğretiminde yeterince yer verilmelidir. (Gürsoy, 

Arslan, 2011). 
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ÖZET 

Dünya varoluşundan bu yana milletler ve devletlerarasında sürekli bir hâkimiyet mücadelesine 

sahne olmuştur. Bu mücadele kimi zaman konvansiyonel savaş metotlarıyla kimi zaman da 

kültürel ve ideolojik silahlarla olmuştur. Bir başka ifade ile yay ve mızrakla başlayan bu 

mücadeleler modern çağda teknolojik silahların yanı sıra “algı yönetimiyle” devam etmektedir. 

Algı yönetimi, işitsel-görsel-ritmik sanatların potansiyeliyle kendinden olmayanı kendisine 

göre yorumlama ve yönlendirme imkânı vermiştir. Modern çağın en önemli ideolojik 

potansiyellerinden biri de hiç kuşkusuz ki ritmik sanat türü sinemadır. Yedinci sanat olarak da 

isimlendirilen sinema, son zamanlarda görsel medyada ve yazılı medyada sıkça ele alınan 

İslamofobi’yi etkili bir şekilde işlediğini görmekteyiz. Bu bağlamda İslamofobi en genel 

ifadeyle Müslümanlardan ve İslamiyet’ten duyulan korku ve endişe şeklinde tarif edilebilir. 

Genel ifade bu olsa da gerçekteki amacı İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan korkunun 

yanında kitlelere İslam ve Müslüman nefretini de körükleme amacı gütmektedir. Sinema, işitsel 

ve görsel özellikleriyle birey ve kitlelerin algılarını yönlendirmede en etkin ideolojik ve 

propaganda aygıtlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizde de çokça kullanılan kitle 

iletişim araçlarından biri olmasına rağmen İslamofobi’yle Türk Sineması arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyan akademik çalışma neredeyse bulunmamaktadır. Bu çalışmada Türk Sinemasında 

İslamofobi’nin nasıl işlendiği ele alınmaya çalışılmış ve nitel araştırma tekniklerinden içerik 

analizi yöntemiyle ele alınmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, Türk sinemasında İslamofobi’yi 

körüklemek adına İslami değerlerin ve sembollerin olumsuz çağrışımlar çerçevesinde 

kullanılarak manipüle edildiği tespit edilmiş, dini değerlerin sistemli ve organize bir şekilde 

tahkir edildiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, İslamofobi, İslam, Self Oryantalizm 

 

ABSTRACT 

The world has been the scene of a constant struggle for dominance between nations and states 

since its existence. This struggle was sometimes with conventional war methods and sometimes 

with cultural and ideological weapons. In other words, these struggles, which started with the 

bow and spear, continue with "perception management" in addition to technological weapons 

in the modern age.In this context, Islamophobia can be described in the most general terms as 

fear and anxiety about Muslims and Islam. Although this is the general statement, its real 

purpose is to incite the hatred of Islam and Muslims, as well as the fear of Islam and 

Muslims.Cinema is one of the most effective ideological and propaganda devices in directing 

the perceptions of individuals and masses with its auditory and visual features. For this reason, 
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although it is one of the most widely used mass media in our country, there is almost no 

academic study that reveals the relationship between Islamophobia and Turkish Cinema.In this 

study, it has been tried to deal with how Islamophobia is handled in Turkish Cinema and 

qualitative research techniques, content analysis and semiotics methods have been used. 

According to the findings of the study, it was determined that Islamic values and symbols were 

manipulated by using negative connotations in order to incite Islamophobia in Turkish cinema, 

and it was determined that religious values were insulted in a systematic and organized way. 

Keywords: Turkish Cinema, Islamophobia, Islam, Self Orientalism 

 

GİRİŞ 

İslamofobi kavramı ilk olarak 21. yüzyılın başlarında karşımıza çıkmaktadır. Genel anlamıyla 

İslam’dan ve Müslümanlardan duyulan korkudur ancak bu korkunun yanı sıra ekonomik 

nedenler başta olmak üzere birçok unsur da içermektedir. 11 Eylül saldırıları dünya siyasetinde 

yeni bir milat olarak kabul edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin bu süreç 

içerisinde Doğu’yu Batı’ya tehdit olarak göstermeye çalıştığı da görülmektedir. Bu sebeple de 

kendine göre bir “terör tehdidi” vehmederek ABD,  Müslümanların yaygın olarak yaşadığı ve 

halkı Müslüman ülkelere askeri müdahale yapmıştır. İşin düşündürücü boyutu ise ABD bu 

müdahaleleri ‘insan hakları’,  ‘demokrasi’ ve ‘özgürlük’ gibi evrensel değerleri mazeret 

göstererek gerçekleştirmiştir.  

İslamofobinin dünya gündeminde medya aracılığı ile görünür olması 11 Eylül saldırıları ile 

vuku bulmuştur. Fakat Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Komünizm yerine yeni bir tehdit 

ve düşman algısı olarak İslam ve Müslümanlar yıllar öncesinden belleklere silinmeyecek 

şekilde kazınmıştır. Tabi ki bu algı sürecinin oluşmasında sinaemanın yadsınamaz önemi 

vardır. Denilebilir ki, Batı ve Özellikle ABD “yeşil tehlike” olarak addettiği İslam ve 

Müslümanlara yönelik olumsuz imaj çalışmasını sinema marifetiyle dünya kamuoyuna 

taşımıştır. Bu doğrultuda İslamofobi sinemada iki farklı boyutta karşımıza çıkmaktadır. 

Birincisi Hollyword filmlerinde sıkça karşımıza çıkan ortak düşman yaratılması suretiyle 

(Eradam, 2004:10), ikincisi geleneksel Türk Sinemasında dinsel değerlerin organize şekilde 

itibarsızlaştırılması yöntemiyledir. Bu bağlamda Türk sinemasında, İslamofobi’nin self 

oryantalizmle ilişkilendirilmesi açısından önem arz etmektedir.  Çalışmada Türk Sinemasında 

yeni dönem ve geçmiş dönemdeki filmler irdelenerek literatür taraması yapılmış ve içerik analiz 

yönetimine başvurulmuştur. 

Bu çalışma üç bölüm altında toplanmıştır. İlk bölümde “İslamofobi Kavramsal Çevre ve 

Tarihsel Arka Planı” başlığı altında İslamofobi’nin kelime anlamı ve kavramsal arka planı 

tanımlanmaya çalışılmıştır. 11 Eylül saldırısı ve Huntington’a ait Medeniyet Tezi çalışmasıyla 

olan ilişkisi el alınmıştır. Ayrıca İslamofobi’nin oluşmasında, Emeviler ve Osmanlı Devleti’nin 

tarihsel süreç içerisindeki yeri hakkında kısa ve öz bilgiler aktarılmıştır. “Türkiye’de 

İslaomofobi: Self Oryantalizm” başlığı altında, self oryantalizm kavramı hakkında bilgi 

verilmiş, ayrıca Osmanlı’nın son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki çalışmalar 

hakkında genel bilgiler paylaşılmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise “Türk Sineması ve 

İslamofobi” başlığı altında Yeşilçam’a konu olmuş İslami değerleri malzeme edinmiş filmler 

ve tiplemeler hakkında bilgi verilmeye odaklanılmıştır. 

 

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL ARKA PLAN 

İslamofobi, İslam ve fobi kelimelerin birleşmesinden oluşmaktadır. Fobi kelimesi köken olarak 

Yunancada ‘phobos’ kelimesinden gelmektedir. Phobos, korku anlamına gelmekte ve batı 
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dillerine fobi olarak geçmiştir. Genel olarak kelimeler birleştiği zaman “İslam korkusu” gibi bir 

anlam çıkmaktadır. Ancak tarihsel süreç içerisine baktığımız zaman, sadece korku değil aynı 

zamanda birçok yönlü nefret unsurları da içermektedir. İslamofobi kelimesinin tarihteki 

kullanımı hakkında net bir bilgi yoktur. Ancak eldeki verilere bakarak kavramın 1900’lü 

yıllardan itibaren kullanıldığını söylemek mümkündür (Temel, 2019: 95). 

İslamofobi hiç kuşkusuz ki Avrupa merkezci anlayışın, bilinçli olarak İslamiyet ve 

Müslümanlar üzerinden tekrar inşasıdır. Batı bu minvalde İslamofobinin varlık gerekeçesi 

“Emperyalist amaçlarını sürdürmek isteyen kapitalist zihniyet Hıristiyan Batı’yı, Müslüman 

Doğu’yu tehdit olarak işaret etmekte ve yeni çıkarları için meşru bir zemin sağlamaya yönelik 

planlarını uygulamaktadır” (Mora, 2008:206) denilebilir. Buradaki amaç tarihsel süreç 

içerisinde kendini sürekli özne olarak konumlandıran Batı, her zaman ortak bir düşman yaratıp 

toplumunu ve dünya kamuoyunu bu ortak düşmana karşı birleştirmeyi kendisine gaye 

edinmiştit. Özellikle Berlin Duvarı’nın ve Sovyet rejiminin yıkılmasıyla Soğuk Savaş sona 

ermiş ve dünya artık “eski dünya” olmaktan sıyrılıp yeni bir döneme evrilmiştir. Bir başka ifade 

ile Batı ve Özelikle ABD, dünyayı sömürmek adına meşruiyet sağlamak adına yeni ortak 

düşman arama girişimlerinde bulunmuşlardır. Şüphesiz ki “Soğuk Savaş’ın bitimiyle birlikte 

İslam’ın yeni düşman olarak algılanmasında Samuel P. Huntington’a ait Medeniyetler 

Çatışması tezinin de önemi büyüktür. Huntington, bu çalışmasında şu öngörülerde bulunur; 

Yakın gelecekte farklı medeniyetler birbirine karşı düşmancıllaşacaktır. Bu medeniyetlerin 

bazıları buna daha yatkındır. İslam ve Hıristiyan medeniyetleri karşılaşması bunun en 

belirginleri arasındadır” (Türkmen ve Özçınar 2020:1326). Her ne kadar İslamofobi ilgili 

kaynaklar 11 Eylül saldırılarını milat olarak nitelendirse bile, pratikte Tarık bin Ziyad 

komutasındaki Emevilerin İspanya fethine kadar dayanmaktadır. Emevilerin kurduğu Endülüs 

Emevi Devleti (711-1031) çağıllarına göre her anlamda ileri bir yönetim anlayışı sergilemiş ve 

bu bağlamda adalet, eşitlik ve hoşgörü ilkelerini diğer medeniyet ve ülkelere kıyasla başarılı 

bir şekilde uygulma sahasına koyarak bir cazibe alanı oluşturmuştur (Güldağı, 2018:13-32). 

Ayrıca Emeviler, Dünya medeniyetine önemli katkıları olmuş nadir devletlerden biridir. Ancak 

bahsedilen umdeler çerçvesindeki başarılardan ötürü İslamiyet’in yayılması Hıristiyan din 

adamlarını rahatsız etmiş ve nihayetinde tarihe damga vurmuş bu biricik medeniyet Papalığın 

öncülüğünde, Hıristiyan toplulukların birleşmesiyle X. Yüzyılın ikinci çeyreğinde dağılmaya 

başlamıştır. Ayrıca Emevi Devleti’nin yıkılma aşaması Müslümanlara karşı, Hıristiyan 

toplulukların birleşmesi açısından da önemlidir. Çünkü bu süreç ilki 1096 yılında gerçekleşen 

Haçlı Seferine önayak olmuştur. İslamofobi’nin Batı nezdindeki korkusu ve nefreti yine Fatih 

Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethi ile davam etmiş, Kanuni Sultan Süleyman’ın Batı’nın iç 

kesimlerine kadar ilerleyişi ile de Hıristiyan âleminde Müslümanlara ve İslamiyet’e karşı korku 

ve nefret duygularını perçinleyerek düşmanlıklarını sağlamlaştırmıştır.  

Batı’nın İslam’a ve Müslmanlara yönelik düşmanlıkları bir yandan savaş alanlarında işlerlik 

kazanırken diğer yandan İslam akideleri ve peygamberi üzerinden bir dizi tezvirat, karalama ve 

iftira kampanyalarını devereye sokmakla amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır. Tarihsel süreç 

içerisinde Batılı yazarlar ve düşünürler, oryantalist bakış açıyla sistematik şekilde Hz. 

Muhammed’in yalancı olduğunu ispatlamaya çalışan birçok kitap yazmış ve kitaplarında Hz. 

Muhammed’i ve İslamiyet’i aşağılayacağı ifadeler kullanmışlardır. Bunlardan en ilginçleri 

arasında, “Hz. Muhammed aslında bir keşişle konuştuktan sonra geçirdiği epilepsi nöbetlerini 

çevresindekilere vahiy olarak anlatmış, Yahudilerin beklenen Mesih’in o olduğunu zannedip 

Museviliği bırakarak Müslüman olmuştur” (Mencet, 2018:193) şeklindeki temelsiz yaklaşım 

ve iftiradır. Diğeri ise, Batılı Embricho’nun, ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ adlı eserinde 

bahsettiği üzere aslında Kur’an ayetlerinin büyücü Rahip Bahira tarafından yazıldığı, 

Bahira’nın dini kariyer konusunda hayal kırıklığına uğradığı ve iktidar hırsı nedeniyle Hz. 

Muhammed aracılığıyla yeni bir din uydurduğu(Mencet, 2018:193-194) yönündeki fitne ve 
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iftira odaklı yaklaşımdır.  

Son dönemlerde ülkemizde ve İslam ülkelerinde yaygınlığını ve popülaritesini artıran “Netflix” 

platformu hakkında Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur’un 07 Temmuz 2020 tarihinde “youtube” 

sosyal paylaşım kanalıyla sunmuş olduğu bilgiler, takipçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür. 

Meşhur, Netflix’in temel misyonunun ateizmi yayma ve İslam’a hareket etme esasına 

dayandığını belirtmektedir. Ayrıca işlendiği konular içerisinde cinsi sapıklılık, ateizm, ensest 

ve haram ilişkiler gibi ahlaki değerleri yozlaştırıcı içeriklikleri Türk halkına verilmektedir. 

Sabır, genel olarak Netflix platformunu İslam’ı alçak ve değersiz bir din olarak yansıttığını 

belirtmektedir (https://www.youtube.com/watch?v=jbLfU7nJUeU, 23.06.2021). Bu 

doğrultuda Netflix, İslamofobinin yeni strateji olarak yorumlamak yanlış olmaz.  

 

2.TÜRKİYE’DE İSLAOFOBİ: SELF ORYANTALİZM  

Ülkemizdeki İslamofobi çalışmaların temeli esasında batılılaşma hareketleri olarak 

nitelendirilen Sultan III. Selim dönemindeki (1789-1807) ıslahatlara kadar uzanmaktadır 

(Mencet, 2018: 197).  Islahat çalışmalarının akabinde beraberinde Tanzimat Fermanı (1839), I. 

Meşrutiyet (1876) ve II. Meşrutiyet (1908)’le devam etmiş ve batılı anlamda bir dizi reformlar 

hayata geçirilmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde yönetimde ve toplumsal hayatta 

gerçekleşen gelişmeler yenilik ve demokrasi olarak ifade edilmesine rağmen, temelinde 

İslamiyet’in son kalesi Osmanlı üzerinden İslamiyet’e duyulan nefretin somut göstergesi 

niteliğindedir. Ayrıca Osmanlı Sultanlarının aynı zamanda İslam halifesi sıfatını taşıması, Batı 

eliyle yapılmak istenen ıslahatların ve yeniliklerin Osmanlı kanalıyla tüm İslam alemine sirayet 

ettirilmeye çalışılması batılı derin stratejinin İslam coğrafyası üzerindeki tezahürlerindendir.  

Osmanlı’dan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin eskiyi red (Osmanlı’nın medeniyet 

kodları), yeniye (Batılı seküler değerlere) kucak açma politikası ve Cumhuriyet devrimlerinin 

kararlı ve sert bir şekilde hayata geçirilmesi bir yandan yeni sistemin tavizsiz bir şekilde 

yerleşmesi amaçlanmış, diğer yandan da eskiye ait medeniyet kodlarının toplumun hafızasından 

silinmek istenmesi diğer bir amacı teşkil etmiştir. Bu bağlamda 3 Mart 1924 halifeliğin 

kaldırılmasıyla başlayan süreçte, Maarif değişiklileri, harf devrimi, hukuk ve medeni kanun 

değişiklikleri, şapka kanunu, ölçü birimlerindeki değişikliklerin tesis amacı batılı değerlere 

eklemlenmek suretiyle esasında İslamiyet’e ait olan değerlerin hafızadan silinmek istenmesidir. 

Bu doğrultuda Türkiye’de özellikle irticai faaliyet kapmasında zaman zaman sert laiklik (Fransa 

uygulamasında olduğu gibi) anlayışı ve başörtüsü üzerinden korku senaryoları yazılmak 

suretiyle mütedeyyin halk sindirilmeye çalışılmıştır. 

İslam’ı ve Müslümanları sindirme çalışmaları genel olarak Cumhuriyet Devrimleri ve sert 

laiklik anlayışı olarak nitelendirilen süreçle   birlikle sanatının her dalında da bu ötekileştirme, 

alay ve aşağılama hadisesi hissedilmeye başlanmıştır. Genel anlamda sanat eserlerinde dini 

değerlere alaycı üslupla yaklaşılmıştır. “Kuruluş yıllarından itibaren Cumhuriyet kendisini 

sürekli din temelli reaksiyoner bir tehdit altında hissetmiştir” (Çarkoğlu, Toprak, 2006:15). 

Yani, yeni düzeni tavizsiz bir şekilde oturtmak ve kalıcılığını sağlamak gereksinimi ile İslami 

değerler ötekileştirilmiş ve hedefe alınmıştır. Bu durum ya dönemin şartları gereği böyle 

cereyan etmiş ya da bilinçli bir politika olarak devreye sokulmuştur. Osmanlının son dönemi 

ve Cumhuriyet dönemlerindeki bahsettiğimiz bu süreçlerin Self Oryantalizm’den beslendiğini 

söyleyebiliriz (Mencet 2018:204). Oryantalizm (Şarkiyatçılık) genel tanımı itibariyle, Batıcı 

araştırmaların genelde Doğuyu, özelde İslam toplumlarının tüm değerlerinin ele alınıp 

incelenmesidir. Edward Said’in 1978 yılında yayınladığı Oryantalizm adlı kitabında batının, 

doğu toplumlarını gelişmemiş olarak nitelendirdiğini belirtmiştir (Said, 2016). Self oryantalizm 

anlam olarak, genelde Doğuya özelde İslam’a,  Doğu’dan ama Batılı bakış açıyla 

yaklaşılmasıdır. Bu yaklaşım uzun yıllar Türk sinemasının da temelini oluşturmuştur.  
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Cemil Meriç self oryantalizm kavramını ifade etmese bile Türk Aydınlarını batılı düşünceleri 

nedeniyle kıyasıya eleştirmiştir. Meriç bu doğrultuda  “… Türk aydınlarına verdiği bu isimle 

onları Batı kaynaklı düşünceleri hiçbir tenkit süzgecine tâbi tutmadan benimsemekle suçlamış 

ve kültürümüze yönelik tahribatların esasen Batılılaşma düşüncesinin yoğun bir şekilde kabul 

gördüğü 18.yy sonlarında gerçekleştiğini belirtmiştir. Ona göre kendi geçmişiyle bağını 

kaybeden bu intelijansiya Batı’nın yeniçerileridir. Özellikle Tanzimat intelijansiyası 

yüksek  devlet memurlarıdır ve tarihten ve  halktan kopuk Fransız ve İngiliz burjuvazisinin 

içimize soktuğu tahta attır, Truva atıdır” (Can, 2013:1) demiştir. Ülkemizde yazarlar, 

yönetmenler, sanatçılar vs. kendilerini aydın olarak nitelendiren zümrelerdir. Bu kesimin 

ideolojik dünyalarından neşet eden subjektif değer yargıları, toplumun değer yargılarına belli 

bir dönem hegemonya kurmuştur. Bahsedilen zümrenin siyasi erki tekelinde bulundurduğu 

dönemlerde aleni olarak edebiyatta, sinemada ve diğer tüm sanatsal faaliyetlerde anti-islamizm 

planlı bir politika olarak işlerlik kazanmış ve bu yönde yeni bir nesil oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

3.TÜRK SİNEMASI VE İSLAMOFOBİ 

Türk dünyasındaki ilk sinema Sultan Abdülhamit ve ailesine Fransızlar tarafından sarayda 

izletilmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde Pay-ı Taht, daha sonra tüm Osmanlı şehirleri 

sinema ile tanışmıştır. Türk sinemasına, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin kuruluş 

yıllarından itibaren Muhsin Ertuğrul öncülüğünde bir takım amaçlar yüklenmiştir. Muhsin 

Ertuğrul bu bağlamda yaptığı çalışmlar itibari ile tek parti rejimi ve yönetimi tarafından teşvik 

edilmiştir. Ertuğrul’un hayata gçeirdiği bu yeni bakış açısı, amaçsal oalrak hiç kuşkusuz ki 

İslam değerleri derinden sarsmıştır. Özellikle 1922 yılındaki “Boğaziçi Esrarı” filminde Bektaşi 

Şeyhinin şehvet düşkünü olarak yansıtması büyük yankı uyandırmış ve Eyüp Camisi 

avlusundaki çekimleri sırasında halk tarafından set basılarak protesto edilmiştir. Sonrasında ise 

başlıcaları arasında “Karım Beni Aldatırsa, Sürtük ” gibi filmlerde Osmanlı düzeninin 

karalandığı görülmüştür. Şeyhlere, hacılara ve eski düzenin karalanmaya başlandığı bu süreçte 

imamlar da nasibi almıştır. İmamlar veya din görevlileri özellikle Kemal Sunal filmlerinde para 

karşılığında iş yapan, üfürükçü ve üçkâğıtçı olarak Türk halkına sinema aracılığı ile aşılanmaya 

çalışılmıştır. Yine imamların toplumsal olaylara duyarsız oldukları, yeniliklere önyargılıymış 

gibi çok olumsuz imajlar yületilmek suretiyle İslam’ı temsil misyonu olan bu meslek erbabının, 

yalnızlaştırıldığı, ötekileştirildiği  Türk filmlerinde sıklıkla rastlanılan bir durum olmuştur.  

Adnan Menderes’in başbakanlığı döneminde, serbest ekonomik politikalarla birlikte 

Anadolu’dan yatırım amaçlı birçok işletmeci Yeşilçam sokağına  taşınmıştır. 1960 darbesi ve 

Adnan Menderes’in idamı ile toplumsal kaos havasını dindirmek amacıyla 70’lı yıllarda erotik 

filmler devlet tarafından desteklenir hale gelmiştir (Güldağı, 2018:255-256).  Devlet tarafından 

desteklenen erotik filmler neredeyse tüm şehirlerde sinema aracılığı ile Türk halkıyla muhatap 

edilmiştir. Bu süreçte Türk toplumunun ahlakı değerleri özellikle de yeni neslin külütel kodları 

derinden sarsıntı geçirmiştir. Geleneksel Türk sinemasında isimler üzerinden de İslam’a olan 

nefret, alay ve aşağılama deklare edilerek menfi imaj çalışmaları hız kesmeden devam etmiştir. 

Özellikle “Şaban, Ramazan, Bayram” üçlemesi bu bağlamda öne çıkanlar arasındadır. 

Hababam Sınıfı serileri başta olmak üzere Kemal Sunal’ın canlandırdığı Şaban karakteri 

görgüsüz, kafası çalışmayan, temel, bön vs. gibi özellikler yüklenip Türk Sinemasına konu 

olmuştur. Halbu ki Şaban, Müslümanların mübarek olarak nitelendirdiği üç aylarda biridir. 

Devamında İslam’ın beş şartından biri olan Oruç ibadetinin kutsal ayı olan Ramazan ayı da 

nasibini almıştır. Ramazan karakterini, Halit Akçatepe canlandırmıştır. Ramazan; şakacı, 

yalancı, işi gücü boş işler olan bir karakter olarak sunulmuştur. Bayram da inatçı, somurtkan, 

sinirli vb. olarak seyirciye yansıtılmıştır. Yakın zamanda çekilen “Recep İvedik” serilerinde, 

Recep karakterini Şahan Gökbakar canlandırmıştır. Recep; kaba, görüsüz, fiziksel olarak hoş 
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olmayan bir görünümde olan karakterdedir. Yine Cemil, Gafur, Hüsnü, Şakir, Ziya vs. gibi 

İslamiyet açısından anlamlı isimler Yeşilçam sinemasında, kötü argümanlarla ifade edilmeye 

çalışılmıştır (Güldağı, 2018:263-264). Başı kapalı kadınlar fabrika işçisi, ırgat, özellikle 

temizlikçi tiplemeleri ile sunulmuştur. Fakirlik başörtü üzerinden İslamiyet ile 

ilişkilendirilmiştir. Bununla beraber zenginlik ise çıplaklık ve başı açıklık ile meşrulaştırılmaya 

çalışılmıştır. Başı örtü kadınlar köylü, başı açık kadınlar şehirli algısı ekseninde belleklere 

kazınmaya gayret edilmiştir. Bu temalar günümüz Türk dizilerinde de sıklıkla karşımıza 

çıkmaktadır. Günümüz dizi ve sinema filmlerinde bahsi geçen Self Oryantalizm meselesi çok 

aşikar bir şekilde ve sistemli olarak hayata geçirilmeye devam etmektedir. Türkiye gibi 

Müslüman bir toplumun muhatap olduğu dizi ve sinema filmlerinde İslam ve Müslümanlara ait 

semboller, yaşam pratikleri, değer yargıları adeta süzgeçlenerek tamamen batıl yaşam tarzı olan 

popüler kültür ekseninden Türk halkına sunulmaya azami gayret sarfedilmektedir. Bu kondaki 

en önemli iddia ise Türkiye’de yaşayan Mısırlı gazeteci Sabir Meşhur’a aittir. Kendisi Türk dizi 

ve sinema sektörünün Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait iki film şirketi 

tarafından finanse ve organize edildiğini ve bu yöndeki amaçlarının Türk gençliğinin 

düşüncelerini, ahlakını ve kültürünü ifsat etmek suretiyle köklerinden kopartmak ve 

duyarsızlaştırmak olduğunu iddia etmiştir. Son dönemlerde ülkemizde ve İslam ülkelerinde 

yaygınlığını ve popülaritesini artıran “Netflix” platformu hakkında Mısırlı Gazeteci Sabır 

Meşhur, 07 Temmuz 2020 tarihinde “youtube” sosyal paylaşım kanalında kendine ait hesaptan 

konuyu ele almıştır. Meşhur, Netflix’in temel misyonunun ateizmi yayma ve İslam’a hareket 

etme esasına dayandığını ifade etmiştir. Ayrıca dizi ve filmlerin ele aldığı konular dahilinde 

cinsi sapıklılık, ateizm, ensest ve haram ilişkiler gibi ahlaki değerleri yozlaştırıcı içerikliklerin 

Türk halkına ve gençliğine verilmek istendiğini vurgulamıştır. Meşhur, genel olarak Netflix 

platformunun İslam ve değerlerini alçak ve değersiz bir din  olarak yansıttığını belirterek sözde 

Müslüman bu ülkelerin bir başka Müslüman ülkenin gençliğini kültürtel soykırıma tabi 

tuttuğunu ifade etmiştir  (https://www.youtube.com/watch?v=jbLfU7nJUeU, 23.06.2021). Bu 

doğrultuda Netflix ve türevleri olan dijital platformların, İslamofobinin yeni ve modern strateji 

alanı olarak yorumlanması doğru bir yaklaşım olacaktır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

İslamofobi tarihsel olarak net olarak bilinmese bile genel kanaat Müslümanlar ve 

Hıristiyanların ilk karşı karşıya geldiği Endülüs’e kadar dayanmaktadır.  Ancak batının son 

dönemlede İslamiyet’i sistematik olarak hedef almasında Oryantalizm ve Huntington’un 

Medeniyetler Çatışması tezinin etkisi büyüktür. Bu doğrultuda çağımızın en büyük 

hastalıklarının başında İslam’dan nefret anlamına gelen İslamofobik anlayış ve çalışamalardır.  

Tarihsel planda Cumhuriyetin kuruluş aşamasında ve ilk yıllarında Batı taklitçiliği 

benimsenmiş ve neredeyse “anti-İslamizm” devlet politikası haline gelmiş/ İslami değerler ya 

görmezden gelinmiş ya da sistemli bir şekilde olumsuz imaj yüklenerek İslam toplum nezdinde 

nefret edilen ve güvenilmeyen bir din konumuna indirgenmiştir. İslamofoboi, kültür 

ensdüstirisinin en başat aktörlerinden biri olan sinema ve dizi film sektörüyle kitlelere 

pomplanmaktadır. İslamofobinin Türk Sinemasında yansıması,  Batı sinemasından farklı 

olmuştur. Batı, başta sinema olmak üzere sanat çalışmalarında terör ve şiddet eylemleri 

doğrultusunda “korku” temelli yaklaşımlar göstermiştir. Ancak Türk Sinemasında self 

oryantalizm bakış açısıyla, terör ve şiddet yerine İslami değerleri hafife alan, alaya alan 

tahripkâr bir üslup benimsenmiştir. Kısacası Batı Sinemasının korku ve nefret bakış açısına 

karşın Türk Sinemasında İslam’a bakış açısı itibarsızlaştırma noktasında cereyan etmiştir. Bu 

anlamda derin bir yara olan ve tüm dünyada eşzamanlı olarak pompalanan İslamofobik 

çalışmalara başta Türkiye olmak üzere diğer İslam devletlerinin ortak zeminde ve çok dilli 

olarak formüle edilmiş dijital platformlar aracılığ ile karşı bir hamle olarak İslam’ın dünya 
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kamuoyuna yansıtıldığı şekliyle bir din olmadığı ve Müslümanların da olumsuz imajlar 

yüklenerek korkulan, güvenilmeyen kaba saba insanlar olmadığı anlatılmalıdır. Bu yönde İslam 

ülkelerinin başta eğitim politikaları ve medya yapılanmasının yeniden formüle edilerek İslam 

ve Müslümanlara yönelik çirkin algının genç nesle sirayet etmemesi ve dünyada var olan 

İslam’a yönelik olumsuz intibanın izlerinin silinmesi aciliyet arz etmektedir. 
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ÖZET 

1990 yıllarda hayatımıza hızlı bir şekilde giren teknoloji odaklı iletişim aracı olan internet ve 

bilgisayarlar, siyaset, ekonomi kültürel ve daha birçok alanda değişikliklere 

/ yeniliklere neden olmuştur. Bunlardan en önemlilerinden biri habercilik 

pratiklerindeki değişim olmuştur. Teknolojinin ilerlemesiyle haber kaynakları sayısız bir hal 

alarak çeşitlenmiş, bağamsız haber portallarının yanısıra birçok haber sitesi, bazı önemli video 

platformlarında da haber kanalları kurulmuştur. Teknolojinin gelişimi elbette sadece bunlardan 

ibaret olmamıştır. Yeni bir habercilik anlayışı olarak hayatımıza giren internet 

gazeteciliği, içerisinde avantajlar ve dezavantajlar barındırmaktadır. Bir yandan yeni medya 

ekseninde habere hızlı erişim kolaylığı sağlanmasına karşın oluşturulan içeriklerin doğruluğu 

konusunda şüpheleri de beraberinde getirmiştir. Fakat insanlara çok çeşitli içerikler sunarak 

sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerindeki haber ve gelişmelere 

erişimi kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte eski yıllara nazaran kullanılan kameralar, teknikler 

ve cihazların birçoğu bu yeni dönemle birlikte değişime uğramıştır. Bu tekniklerden en yenisi 

son dönemde karşımıza neredeyse her haberde çıkan drone çekimleri olmuştur. Geçmişte haber 

için maliyeti yüksek olan helikopterler, balonlar gibi araçlar kullanılırken bugün maliyeti çok 

daha düşük olan dronelar tercih edilmektedir. Bu çalışmada haberciliğin geçmişten günümüze 

olan değişimleri ile birlikte kullanılan yeni çekim tekniklerinden biri olan drone haberciliğinin 

habercilik sektöründeki yeri ve önemi araştırmaya tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda çeşitli haber 

kanalları ve o kanallara ait internet haber siteleri incelenmiştir. Çalışmanın en önemli 

sonuçlarıdan biri olarak habercilikteki bu inovasyon sayesinde yeni çekim teknikleri ve internet 

haberciliği dolayımında hem haberciler açısından kolaylıkların sağlandığı hem de 

birey toplumların bilgiye hem daha hızlı hem de görsel olarak çok daha etkili bir şekilde ulaştığı 

söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: haber, yeni medya, drone, internet, internet haberciliği 

 

ABSTRACT 

The internet and computers, which are technology-oriented communication tools that quickly 

entered our lives in the 1990s, have caused changes / innovations in politics, economy, cultural 

and many other areas. One of the most important of these has been the change in journalism 

practices. Taking numerous news sources have diversified a state with the advancement of 

technology, many news sites as well as the Independent news portal, the news channel has been 

established in some of the major video platforms. Of course, the development of technology 

has not been limited to these. Internet journalism, which has entered our lives as a new 
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journalism understanding, has advantages and disadvantages. On the one hand, despite the ease 

of access to news on the axis of the new media, it also brought doubts about the accuracy of the 

content created. But by offering a wide variety of content to people, it has facilitated access to 

news and developments not only in Turkey but all over the world. However, many of the 

cameras, techniques and devices used in comparison to previous years have changed with this 

new era. The most recent of these techniques has been the drone footage, which has appeared 

in almost every news recently. In the past, high-cost vehicles such as helicopters and balloons 

were used for news, but today, much lower cost drones are preferred. In this study, the place 

and importance of drone journalism, which is one of the new shooting techniques used with the 

changes of journalism from the past to the present, in the journalism sector has been 

researched. In this direction, various news channels and internet news sites belonging to those 

channels were examined. As one of the most important results of the study, it can be said that 

thanks to this innovation in journalism, new shooting techniques and internet journalism 

provide convenience for both journalists and individual societies reach information both faster 

and visually in a much more effective way. 

Keywords: News, New media, Drone, Internet, Internet news 

 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişimi ile hayatımıza giren internet ilk olarak sadece bilgisayarlar üzerinden 

erişim sağlamış olsa da günümüzde cep telefonları, tabletler gibi cihazlar ile çok daha hızlı ve 

kolay bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Eskiden sadece sesli arama için kullanılan 

telefonlar, geçmişe göre çok daha hızlı ve yüksek performanslı bir şekilde üretilmiş, bugün 

hemen hemen herkesin kullandığı akıllı telefonlar teknolojinin ne kadar ilerlediğinin de bir 

kanıtı olmuştur. Bu gelişmeler haberciliğin de evirilmesine neden olmuş, yazılı ve basılı 

habercilikten internet haberciliğine geçiş yapılmıştır.  

Habercilik sektörü eskiden kısıtlı olan çekim imkânları ile çalışırken bugün ilerleyen teknoloji 

sayesinde çok daha üst seviyeye gelmiştir. Görüntü kaliteleri artmış, canlı yayınlar oldukça 

kolaylaşmış, çekim açıları git gide farklılaşmıştır. Bunların başında gelen ve son dönemlerde 

en çok kullanılan cihazlardan biri drone olmuştur.  Bu çekim tekniği hem çok geniş bir açıyı 

rahatlıkla gösterme hem de diğer yöntemlerle yapılan çekimlerde görülme şansı olmayan 

kareleri yakalama fırsatı sunmuştur.  

Genel adı İHA olarak geçen bu cihazların icat edilme amaçlarının başında savunma sanayi olsa 

da günümüzde birçok farklı sektörde kullanıldığı görülmektedir. İlk modelleri incelediğinde 

büyük ve kullanımı zor olan bu araçların, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hem boyut olarak 

hem de kullanım kolaylığı açısından çok daha gelişmiştir. Bugün taşımacılıktan arama 

kurtarmaya, sinemadan haberciliğe, doğal afetlerden tarıma kadar birçok alanda kullanımı 

yaygınlaşmıştır. 

 

HABER VE HABERCİLİK                  

Haber kelimesi köken olarak dilimize Arapçadan gelmiş ve olma durumu anlamına 

gelmektedir. Bu bağlamda muhabir, muhbir, ihbar ve muhabere de aynı kökten türetilmiş 

haberleşme ile ilgili kavramlar arasında yer almaktadır. Aslında haber hakkında da birçok tanım 

bulunmaktadır. Diğer yandan haberin üretilmesi, kotarılması ve kitleye ulaştırılması bir süreç 

işidir. Bu süreçde birçok aşamalar bulunmaktadır. Başka bir tanıma göre haber: “gerçek 

dünyada bir yerlerde meydana gelen olaylar, kişiler ya da şeyler hakkında en son, en yeni ve 

ilgi çekici enformasyondur.” (Dursun 2003: 63). Haberin içeriğinden çok nasıl yapıldığı ve 
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hedef kitle tarafında neyin önemli olduğuna dikkat çeken kısa bir tanımda ise haber bir olayın, 

gerçek ve görüşün döküm halidir. Bir yaklaşıma göre insanların ilgisini en fazla çeken haber 

ise en iyi haberdir. (Harriss 1981: 26).  

Bazı meslek çalışanları da haber haline getirilmiş bu içerikler içerisinde seçim yapıp hedef 

kitleye ulaşmasına karar verirler. Özetle bakarsak, her gün yüzlerce binlerce sayılara varan 

haberler, okur ve izleyicilere ulaşması üzerine hazırlanıp servis edilir ve bunların sadece küçük 

bir kısmı gerçekten hedef kitlelere ulaşma şansı bulur. Özel kuruluş olan televizyon kanalları 

ve gazeteler, en çok izlenen veya satan medya organı olabilmek için birbirleriyle kıyasıya bir 

yarış içerisindedirler. Televizyon ve gazetelerin yayınladığı haber içerikleri arasında 

benzerlikler gözükse de ticari farklılıklardan kaynaklı olarak haberin içeriğinde de değişiklikler 

olmaktadır. Gazete ve televizyonlarda çalışanların haber seçimleri, çalışılan mecraya göre 

haberi hazırlayış biçimleri de farklılıkların başlıca sebeplerindendir. 

Habercilik ise haberi toplayıp, haber yapma ve yayınlama eylemine denilmektedir. Habercilik 

halka doğru, hızlı, güvenilir biçimde bilgi aktarma mesleğidir. Habercinin tanımı ise bu işi 

yapan kişilere denilmektedir. Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi bu mesleğin en önemli unsuru 

olmaktadır. Haberciliğin amacı doğru / gerçekçi yaklaşımla ve bunların yanı sıra tarafsız  bir 

bakış açısıyla her daim gerçeklerin peşinde koşmak ve kamuoyunu şeffaf bir biçimde 

bilgilendirmektir. Her ne kadar tarafsızlık ilkesiyle haber hazırlamak söz konusu olsa da 

haberciliğin temellerinden olan basın özgürlüğü o kadar da sınırsız değildir. Habercilikte bazı 

sınırlayıcı etkenler dünya haberciliğinde de var olan gerçeklerdir.  

Bunlardan bazıları şunlardır; 

 Devlet sırrı ve ulusal çıkarlar, 

 Sürmek olan davaların yayın yasakları ve kişilerin bireysel emniyeti, 

 Reklamcıların baskıları, 

 Etik ahlaki kurallar, 

 Editör kararları, 

 Basın patronlarının diğer öncelikli işleri ve kararları, 

 Sansür/oto-sansür ve karartma, 

 RTÜK benzeri denetleyici kurumların denetimi, 

 Özel hayatın gizliliği 

Bunun haricinde yetersiz materyal, yersiz zamanlama ve teknolojik yetersizlik gibi farklı 

etkenler de haberciliği olumsuz olarak etkileyen unsurlardandır. 

 

İNTERNET HABERCİLİĞİ 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte içinde bulunduğumuz 2000’li yılların ilk çeyreği ‘yeni 

medya çağı’ ya da ‘bilgi çağı’ adını almıştır. İlk zamanlarda internet Web 1.0 şeklinde ve 

kullanıcılar aktif katılım sağlamadan interneti kullanmaktaydı. Web 2.0 teknolojisinin 

gelişmesiyle birlikte internet kullanıcılarının katılım ve etkileşimine fırsat tanınmıştır. Bu 

anlamda kişiler kendi fikir ve tasarımlarıyla internette görünür hale gelmişlerdir (Tuncer, 2014: 

11). İnternet kitle yeni dönemin en önemli iletişim aracı olmuş ve haberleşme, kitle iletişimi 

gibi konularda yeni bir boyut getirmiştir. Avrupa'da başlayıp dünya geneline de yayılan 

gazetecilik uygulamaları zaman içerisinde yapısal ve içerik bakımından değişime uğrayarak 

günümüze kadar gelmiştir (Bulunmaz, 2011: 28). İnternetin yaygınlaşması, bilgisayar, cep 
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telefonu, tabletlerin gelişmesi ile geleneksel alışkanlıkların temeli de değişmiştir. Cep 

telefonlarının kullanımı arttıkça ortaya sosyal medya adı ile bilinen yeni bir haberleşme kanalı 

ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, geleneksel medyanın dışında bireylerin birbirleri ile etkileşim 

içinde olduğu, paylaşım yapabildiği çevrim içi olarak diyalog kurabildikleri platformlar olmuş 

ve böylelikle tek yönlü iletişim son bularak interkatif iletişim devreye girmiştir. Sosyal medya 

ve geleneksel medya arasındaki farklılıkları açıklayan bazı çalışmalarda etkileşim özelliğinin 

üstünde durulmuştur. Tabi ki sadece etkileşim özelliği değil, tüm medya araçlarına anında 

erişebilmek ve karma olarak kullanabilmek, internet kullanıcılarına özgür ve anlık iletişim 

özelliği sunan sınırsız bir medyanın kapılarını açmıştır.  

İnternetin en önemli noktası olan hız internet haberciliğini de zor durumlara sokmuş ve bu 

bağlamda bilgiyi hızlı, bir an önce ve ilk olarak bildirme çabaları haberin içeriğinin ne kadar 

doğru olduğu ve gerçekliğinin sorgulamasına sebep olmuştur. Bu da internet haberciliğinde 

eleme ve ayıklama kısaca redaksiyon uygulamalarının istenilen düzeyde olmadığı için güven 

konusunda problemlere sebep olmuştur.  (Kara, 2003: 124-125) 

Dünyada internet medyasının başlangıç noktası, yazılı olan sayfaları internet ortamına 

aktarılmasıyla birlikte hayata geçmiştir. Bunların başında ise 1995 yılında Amerika’da, New 

York Times, The Washington Times gibi gazetelerin (Karaduman, 2003: 141), Avrupa ise 

International Herald Tribune, Daily Mirror vb. gazetelerin yayınladıkları gazetelerin aynı 

şekilde internet ortamına aktarılmasıyla birlikte internet haberciliği kavramı gün yüzüne 

çıkmıştır. (Kutlu ve Bekiroğlu, 2010: 255). 

Türkiye’de ki ilk örnekse yine 1995 yılında Aktüel dergisi olmuştur. Bugün ise ulusal ve yerel 

fark etmeksizin birçok gazete internet haberciliği yapmaktadır. Zira internet kullanıcılarının 

artmasıyla birlikte böyle bir iletişim aracını görmezden gelmek imkânsız hale gelmiştir.  

 

DRONELARIN TARİHİ VE HABERCİLİKTE KULLANIMI 

İlk amaçları gözetleme olarak icat edilen ve askeri amaçla tasarlanan droneların tarihi 1. Dünya 

Savaşına kadar uzanmaktadır. Yakın tarihte ise ABD’nin Afganistan, Irak vb. ülkelerde yaptığı 

askeri faaliyetlerde yaygın olarak kullanımıyla birlikte uluslararası olarak bilinirliği artmıştır. 

Hem planlanan rotada uçuş yapabilmeleri hem de uzaktan kumanda yardımıyla kullanabilen 

dronelar ilk olarak keşif amaçlı kullanılmaya başlansa da daha sonralarda silahlandırılmış ve 

üzerinde bulunan görüntü aktarım sistemleriyle birlikte öldürücü bir silah haline 

dönüşmüşlerdir. Alınan görüntü sayesinde hedefleri net olarak bulup daha sonra bu hedeflere 

yaptıkları müdahaleler droneların bir anda teknolojinin ölüm makinaları olarak 

adlandırılmasına sebep olmuştur. 

 Günümüzde ise bu teknoloji birçok alanda sivil kullanım ile birlikte bu olumsuz imajdan 

çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada da belirtildiği gibi gazetecilik ve habercilik alanı dâhil 

olmak üzere, sanat, doğal hayat, haritalama, toplumsal olaylar, kamu güvenliği ve tarım gibi 

birçok alanda sıkça kullanılmaktadır. Droneların sivil hayata entegre edilmesiyle birlikte 

boyutları askeri alanda kullanılanlara göre çok daha küçülmüş ve kullanımı da bir hayli 

kolaylaşmıştır. Droneların habercilikte kullanılmaya başlaması ise 2011 yılına kadar 

uzanmaktadır. Önceleri yukardan çekim gereken noktalarda helikopterler, balonlar ve uçaklar 

kullanılmış olsa da bunun hem maliyet olarak yükü aşırı derecede yüksek olmuş hem de 

güvenlik riskleri barındıran tehlikeli bir durum arzetmiştir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte bir 

kumanda ile kontrol edilebilen çok daha küçük cihazlar olan dronelar bunların yerini almış ve 

habercilik pratiklerinde ve güvenlik alanında bir dizi kolaylıklara ve avantajlara imza atmıştır.  

Droneların özellikle doğal afetlerle ilişkili haberlerde kullanımı çok büyük avantajlar 

sağlamaktadır. Droneların sivil halk tarafından da kullanımı ile birlikte sadece habercilerin 
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değil vatandaşların da bu alanda ilgilenmelerine ve alternaif haberciliğin gelimesine kaynaklık 

teşkil etmiştir. Örneğin 2013 yılında Rian Taylor isimli bir vatandaşın çektiği Avusturalya’da 

bulunan Tasmanya orman yangınına ait görüntüler bu anlamda önemli bir detay olarak 

karşımıza çıkmaktadır. (Taylor, 2013). Öyle ki Taylor’ın Youtube’a yüklediği videolar ABC 

TV haberlerinde dahi kullanılmıştır. Diğer yandan etik bağlamda Cividrones adlı internet 

sitesinde sayfanın üstünde, droneların askeri amaçlı kullanımını ve droneların olumsuz 

imajlarına karşı olan bir ifade bulunmaktadır: “Barışçıl amaçlar için drone’ların sivil kullanımı” 

CNN gibi büyük medya kuruluşlarının ilk drone çekimleri örnekliğinde Filipinler’de 2013 

Kasım’da meydana gelen ve “ulusal felaket” ilan edilen Haiyan Tayfunu’na ilişkin haber 

bulunmaktadır. (CNN, 2013). Bununla birlikte BBC News’in Filipinler’deki sel felaketiyle 

ilgili video haberi (BBC News, 2011) ile 2. Dünya Savaşı’nda kurulmuş olan ve 1 milyondan 

fazla kişinin yaşamını kaybettiği Auschwitz toplama kampının bugününe ilişkin video haberi 

(BBC News, 2015) ilk örnekler arasında yer almaktadır.  

Tabi ki bu kullanım alanı ortaya çıkar çıkmaz neredeyse bütün medya kuruluşları kullandıkları 

ekipmanlar arasına drone ve ekipmanlarını katmak durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte 

kullanımının ülke güvenliği, özel hayatın gizliliği ve hava saha güvenliği gibi tehlikelerinden 

dolayı bir kısım kısıtlayıcı yasal düzenlemeler devreye sokulmuştur. Bu düzenlemeler ve 

kontrolü sağlayan bazı kurumlar ise Türkiye’de de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü SHGM 

(Directorate General of Civil Aviation), Amerika’da Amerika Sivil Havacılık Kurumu FAA 

(Federal Aviation Adminstration) gibi kurumların kontrolünde sağlanmaktadır.  

Uçuş için izin gerektiren droneların bir habercilik aracı olarak görülmesi ve izin verilmesi kolay 

olmamaktadır. Amerika’da ilk izin alabilen kurum CNN olmuş olsa da birçok kez FAA 

tarafından hem hava ulaşımını riske atabileceği hem de terörist faaliyetlerde kullanılmaya 

müsait olmasından dolayı izin talepleri reddedilmiştir. Türkiye’de de aynı çekinceler yer aldığı 

için SHGM tarafından drone kullanımı belirli izinler sayesinde yürütülebilmektedir.  

Bugün habercilik ve sivil alanda kullanılabilen droneların yatay ve dikey menzilleri yatayda 

ortalama 5 kilometre dikeyde ise 500 metre olsa da bu şekilde kullanımına izin verilmemekte 

ve  özellikle dikey menzil SHGM tarafından belirlenen yasal yükseklik 120 metre ile sınırlı 

tutulmuştur. Yatayda ise dronenun gözle görülebileceği mesafelerde uçurulması gerekmektedir. 

Ticari olarak yapılan uçuşlarda hem insanlara hem de farklı araçlara bir kaza esnasında 

oluşabilecek zararlar için SHGM tarafından yetkilendirilen eğitim kurumları tarafından verilen 

hem Ticari Pilot Ehliyeti hem de sigorta yapılma zorunluluğu getirilmiş ve SHGM tarafından 

izin verilerek bir yetkili kişi ile uçuş yapabilme imkânı sağlanmıştır. 

Sivil ve hobi olarak kullanımlarda ise SHGM internet sitesinde yer alan sınavla amatör pilot 

yetkisi alınması ve uçuş için mutlaka izin talebinde bulunulması gerekmektedir. Yerleşim 

yerlerinde, insanların yoğun olduğu bölgelerde askeri ve emniyet binalarının bulunduğu 

alanlarda uçuş ise sivil vatandaşların hobi kullanımlarında kesinlikle yasaklanmıştır. Droneların 

tıpkı diğer bazı taşıtlar gibi kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. SHGM internet sitesi 

üzerinden alınan cihazların kayıtları yapılmakta ve cihazlara bir numara atanmaktadır. 

Oluşturulan karekod cihazlar üzerine yapıştırılması ile drone uçuşa hazır hale gelmiş olur. 

Kayıtlı olmayan droneların kullanımı kesinlikle yasaklanmış ve cezai işleme tabi tutulmuştur. 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte boyutları küçülen ve ağırlıkları 500 gram altına düşen bu 

cihazlar Türkiye’de yapılan yasal düzenlemeler ile 500 gram üstü cihazlar gibi herhangi bir 

kayıt zorunluluğu olmadan kullanılabilmektedir. Fakat cihazın ağırlık ya da kayıt durumuna 

bakılmaksızın belirtilen yerler haricinde uçuş için izin gerekli bir şart olarak koşulmuştur.  
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Kaynak: https://store.dji.com/guides/mavic-mini-hands-on-review/ ( Erişim tarihi 12.12.2020 

) 

 

 

Kaynak: https://www.agribusinessglobal.com/precision-ag/with-initial-funding-rantizo-

poised-to-expand-its-agricultural-spraying-drone-network-in-u-s/ ( Erişim tarihi 12.12.2020 ) 
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=V-4Om_4n998 

 

 ( Erişim Tarihi 12.12.2020 ) 

  

 

Kaynak: https://www.haberler.com/riza-bey-apartmani-ndaki-arama-kurtarma-13709201-

haberi/ ( Erişim tarihi 12.12.2020 ) 

 Görsellerde bulunan drone çeşitleri bugün habercilik sektörü başta olmak üzere, tarım, 

doğal afetlerde vb. alanlarda en çok kullanılan modellerden bazılarıdır.  En son fotoğraf ise 

yakın tarihte gerçekleşen İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanına ait bir görseldir. 

 

 

 

KONGRE TAM METİN KİTABI 356 www.gapzirvesi.org

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=V-4Om_4n998
https://www.haberler.com/riza-bey-apartmani-ndaki-arama-kurtarma-13709201-haberi/
https://www.haberler.com/riza-bey-apartmani-ndaki-arama-kurtarma-13709201-haberi/


SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada haberciliğin geçmişten günümüze gelişim süreci ve yeni çekim tekniklerinden 

biri olan drone haberciliği incelenmiştir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte yeniden şekillenen 

habercilik, internet haberciliği, sosyal medya haberciliği gibi yeni terimlerle hayatımıza 

katılmış ve 7 gün 24 saat kesintisiz ve sınırsız bir şekilde, haberlere hem erişim sağlayıp hem 

de kullanıcıların yorumlarıyla aktif ve karşılıklı iletişimle ilerlemiştir. Eskiden kullanılan basılı 

gazeteler yerini yavaş yavaş internet sitelerine, sosyal medya hesaplarına bırakmaya başlamış, 

helikopterlerle hem yüksek maliyetli hem de tehlikeli çekim teknikleri ve haber pratikleri bugün 

yerini çok daha ucuz ve pratik kullanılan dronelara bırakmıştır.  

Droneların savunma sanayisinden sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte boyutları küçülmüş, 

sivil vatandaşların ve şirketlerin kullanabileceği formlarda üretilmesiyle bu cihazlar habercilik 

alanında da sıkça karşımıza çıkmaktadır. Habercilik sektöründe kullanımı gerekli izinlerle 

birlikte, haber kanalında veya gazetelerde drone kullanımıyla ilgili olarak eğitim almış belirli 

pilotlarca sağlanmaktadır. Sonuç olarak bugün insanların ulaşamayacağı noktalarda, deprem, 

yangın ve sel gibi doğal afetlerde; bunun yanı sıra toplumsal olaylarda, mitinglerde ve 

konserlerde drone haberciliğinin katkısı oldukça geniş bir alanda görülmektedir. Droneların 

birçok alanda kullanılması fayda ve imkânlar sağlamasına rağmen bazı problemleri de yanında 

getirmiştir. Özel hayatın gizliliği, kamu güvenliği, hava güvenliği vb. ciddi sorunlar ortaya 

çıkmıştır. Belki de eklenmesi gereken en önemli tehlikeli durum ise bu tarz cihazların neredeyse 

sinek boyutundaki ebatlara indirgenerek bunlarn kötü amaçlı olarak düşünlüp tasarlanmasıdır. 

Bir başka ifade ile bu boyuttaki dronelerin birer görünmez ölmüm makinesi olan suikast 

araçlarına dönüşme tehlikesidir. Bu bağlamda hedefte olan kişilerin ve bir anlamda devlet 

adamlarının / toplum için önemli şahsiyetlerin hayatları çok kuvvetli riskler taşımaktadır. Bu 

tarz istenmeyen durumların önlenmesi elbette bu tarz saldırılara yönelik savunma 

mekanizmalarının üretilmesi ve devreye sokulması ile mümkündür. Bir başka ifade ile her 

teknoloji kendi içerisinde avantajlar kadar dezavantajlar da barındırmaktadır. Dezavantajları 

asgari düzeye indirmek bu teknolojilerin hangi durumlarda ölümcül ve zararlı olacakları 

keşfedilerek özellikle sivil insan kayıplarının önüne geçecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve 

bu araçların açıklarının iyi bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu tebliğin konusu olan, makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı olduğuna dair bir fikir, son 

zamanlardaki sağlık hizmetleri konusundaki bazı politik tartışmalarda ve felsefi tartışmalarda 

görülmektedir. Konu hakkındaki anlaşmazlık, basitleştirirsek iki soruda toplanmaktadır. Asgari 

düzeyde sağlık hizmeti alma hakkı nasıl gerekçelendirilebilir?  Ve hakkın makul asgari 

içeriğine neler dahil olabilir?  

Meseleye ilişkin (dağıtıcı) adaletin farklı teorileri, hem ‘Makul asgariyi ne içerir?’ sorusuna 

hem de ‘Makul bir asgari hak var mıdır?’ sorusuna, farklı cevaplar verebilir.  

Makul asgarinin içeriğinin belirlenme biçimi, sağlık hizmeti ihtiyaçlarının doğası ve öneminin 

açıklanma biçimine bağlıdır. Bu da teknik anlamda çoğu kez değişim halinde olan bazı ek tıbbi 

bilgilere sahip olmamızı gerektirir. Bunun yarattığı aşikar zorluğa ek olarak, makul asgari 

sağlık hakkının temellendirmesi ve içeriğinin belirlemesindeki başka bir zorluk da vardır. Bu 

da, herkes için önemli bir sağlık düzeyinin sağlanmasının sosyal ve mali kontrol alanı içinde 

olamamasıdır, çünkü, kıtlık koşullarında sağlığa yapılan toplam sosyal harcamanın diğer kamu 

hizmetleri için kaynak tahsis etme ihtiyacıyla sınırlandırılması gerektiği gerçeği karşımıza 

çıkacaktır. Ayrıca, devlet koruması altındaki çocuklar, yaşlılar, cezaevlerindeki tutuklular, 

askerler, örneğin Çernobil Faciası gibi bazı olayların sonuçlarından özel olarak etkilenmiş 

insanlar, down sendromu gibi istisnai hastalıklardan muzdarip çocuklar vb. gibi bazı özel sosyal 

grupların özel durumları ve ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekli olacaktır.  

Bu olgusal durumun yarattığı zorluğa ek olarak ‘hak kavramı’nın karmaşık ve tartışmalı yapısı 

başka bir zorlayıcı kaynak olarak belirmektedir. Ancak hak kavramı karmaşık ve tartışmalı olsa 

da, kavramın kısmi bir taslağından hareketle ve hak kavramının içeriği, hakkın korunması, 

hakkın etkisi ve hakkın özneleri ile ilgili olacak şekilde yapılacak bir analiz bizim için yeterli 

olabilir: 

Bir A kişisinin X’e hakkı olduğunu söylemek, her şeyden önce, A’nın X’e yetkili olduğunu 

veya X’in kendisine ait olduğunu söylemektir. Bu, A’ya X verilirse bunun iyi bir şey olacağını, 

hatta ahlaki olarak iyi bir şey olacağını veya X’in A tarafından istendiğini veya arzu edildiğini 

söylemekle eşdeğer değildir. Zira haklar bu türden arzu veya istemlerden daha güçlü talepleri 

ifade eder. En azından temel haklar söz konusu olduğunda, geçerli hak taleplerinin, gerekirse 

zorlama da dahil olmak üzere yaptırımlarla desteklenebileceği de kabul edilir. 

Ayrıca bazı hak teorisyenleri hakların - en azından temel hakların- başka bir özelliğinin 

üzerinde durmuştur: geçerli hak iddiaları, ister hak sahibinin faydası isterse sosyal fayda olsun, 

faydayı en üst düzeye çıkaracak şeye başvurmayı geçersizleştirir. Başka bir deyişle, eğer A’nın 

X üzerinde bir hakkı varsa, o zaman A’nın hakkının ihlal edilmesinin toplam faydayı veya hatta 

A’nın faydasını maksimize edeceği gerçeği, tek başına onu ihlal etmek için yeterli bir neden 

değildir.  
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Son olarak, evrensel (veya genel) bir hak, özel eylemlere, ilişkilere veya anlaşmalara katılımları 

nedeniyle yalnızca belirli bireyler veya sınıflar için değil, tüm kişiler için geçerli olan haktır. 

Söz konusu olgusal zorluklara verilen öncelikler ve hak kavramının analizine içkin normatif 

gerekçelendirme farklıkları, makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı konusunda detayları bu 

tebliğde belirtilecek olan farklı adalet yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 

yaklaşımların başlıcaları şunlardır: Bu türden bir hakkı reddeden liberteryenizm, bu hakkın 

meşruluğunu elde edilecek yarar temeline dayandıran faydacılık, özel bir tür ideal toplumsal 

sözleşme teorisi oluşturan John Rawls’un yaklaşımından neşet eden bir hak olarak makul bir 

asgari sağlık hizmeti hakkının olabileceğini kabul eden görüşler, fırsat eşitliği ilkesinin anlamlı 

hale gelmesi için söz konusu hakkın olması gerektiğini ileri süren teoriler ve nihayet farklı bir 

strateji izleyerek makul bir asgari sağlık hizmeti hakkını tek bir argümana dayandırmayan 

görüşler. Bu tebliğin amacı, sözü edilen birbirinden farklı yaklaşımların bir incelemesini 

yapmak ve makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı konusunda bir değerlendirmede bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Makul asgari sağlık hizmeti hakkı, makul asgari içerik, hak kavramı, 

adalet teorileri, faydacılık, fırsat eşitliği, toplumsal sözleşme teorisi. 

 

ABSTRACT 

The idea of a reasonable minimum entitlement to health care, which is the subject of this paper, 

appears in some recent political and philosophical debates on health care. The disagreement on 

the subject is gathered in two questions, to simplify. How can the right to a minimum level of 

health care be justified? And what might be included in the reasonable minimum content of the 

right? 

Different theories of (distributive) justice on the matter may give different answers to both the 

question ‘What includes a reasonable minimum?’ and the question ‘Is there a reasonable 

minimum right?’. 

The way in which the content of the reasonable minimum is determined depends on the way in 

which the nature and importance of health care needs are described. This requires us to have 

some additional medical knowledge, which is often in flux in a technical sense. In addition to 

the obvious difficulty this poses, there is another difficulty in justifying and determining the 

content of the reasonable minimum right to health. This means that ensuring a significant level 

of health for all cannot be within the realm of social and financial control, because in conditions 

of scarcity the total social expenditure on health will have to be constrained by the need to 

allocate resources for other public services. In addition, it will also be necessary to take into 

account the special circumstances and needs of some special social groups, such as children 

under state protection, the elderly, prisoners in prisons, soldiers, people who have been specially 

affected by the consequences of certain events such as the Chernobyl Disaster, children 

suffering from exceptional diseases such as down syndrome, etc. 

In addition to the difficulty created by this factual situation, the complex and controversial 

nature of the ‘concept of right’ appears as another compelling source. However, although the 

concept of right is complex and controversial, it may be sufficient for us to analyze the content 

of the concept of right, the protection of the right, the effect of the right and the subjects of the 

right, starting from a partial draft of the concept: 

To say that a person A has a right to X is, first of all, to say that A is entitled to X or that X 

belongs to him. This is not equivalent to saying that if A is given X, it will be a good thing, or 

even morally good, or that X is wanted or desired by A. Because rights express stronger 

demands than such desires or demands. It is also recognized that valid claims, at least as far as 
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fundamental rights are concerned, may be supported by sanctions, including coercion, if 

necessary. 

In addition, some rights theorists have emphasized another feature of rights—or at least 

fundamental rights—that valid right claims invalidate any recourse to what maximizes utility, 

whether it is a beneficiary's benefit or a social benefit. In other words, if A has a right over X, 

then the fact that violating A's right will maximize total utility, or even A's utility, is not in itself 

a sufficient reason to violate it. 

Finally, a universal (or general) right is a right that applies to all persons, not just to particular 

individuals or classes, because of their participation in specific actions, relationships, or 

agreements. 

The priorities given to the factual challenges in question and the differences in normative 

justification inherent in the analysis of the concept of rights have led to the emergence of 

different approaches to justice on the right to a reasonable minimum of health care, the details 

of which will be outlined in this paper. The main of these approaches are: libertarianism, which 

rejects such a right, utilitarianism, which bases its legitimacy on the basis of benefit to be 

obtained, views that accept that there can be a reasonable minimum right to health care as a 

right arising from the approach of John Rawls, who created a special kind of ideal social 

contract theory, theories suggesting that the right must exist for the principle of equal 

opportunity to become meaningful, and finally, following a different strategy, opinions that do 

not base a reasonable minimum health care right on a single argument. The purpose of this 

paper is to examine the different approaches mentioned and to make an assessment of the right 

to a reasonable minimum of health care. 

Keywords: Right to reasonable minimum health care, reasonable minimum content, concept 

of rights, theories of justice, utilitarianism, equal opportunity, social contract theory. 

 

I. GİRİŞ 

Bu tebliğin konusu olan, makul asgari sağlık hizmeti hakkı olduğuna dair bir fikir, son 

zamanlardaki sağlık hizmetleri konusundaki bazı politik-hukuki tartışmalarda ve felsefi 

tartışmalarda görülmektedir. Konu hakkındaki anlaşmazlık, basitleştirirsek iki soruda 

toplanmaktadır: 

1. Sağlık hakkının makul asgari içeriğine neler dahil olabilir?  

2. Asgari düzeyde sağlık hizmeti alma hakkı nasıl gerekçelendirilebilir?  

Meseleye ilişkin insan hakları teorileri ve (dağıtıcı) adaletin farklı teorileri, hem ‘Makul 

asgariyi ne içerir?’ sorusuna hem de ‘Makul bir asgari hak var mıdır?’ sorusuna, farklı cevaplar 

verebilir. Bu tebliğ, bu iki sorunun cevabının araştırılacağı iki bölüm ve sonuç bölümü olmak 

üzere toplam üç bölümden oluşmaktadır ve ağırlıklı olarak 2. sorunun, yani “asgari düzeyde 

sağlık hizmeti alma hakkı nasıl gerekçelendirilebilir?” sorusunun cevabını aramaktadır. 

O halde ilk sorunun kapsamına nelerin dahil olabileceği ile konuya başalayabiliriz. 

 

II. HAKKIN MAKUL ASGARİ İÇERİĞİNE NELER DAHİL OLABİLİR? 

Makul asgarinin belirlenmesi, tıp biliminin imkanları, sağlık hizmetinin doğası, devletin mali 

kaynakları ve bazı istisnai grupların özel ihtiyaçları ve öncelikleri hakkındaki bilgi ve 

yaklaşımımızla bağlantılıdır.  
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1. Makul asgarinin içeriğinin belirlenmesi, öncelikle sağlık hizmeti ihtiyaçlarının doğası ve 

öneminin açıklanma biçimine bağlıdır. Bu da teknik anlamda çoğu kez değişim halinde olan 

bazı ek tıbbi bilgilere sahip olmamızı gerektirir. Tıp biliminin ulaştığı bilgi seviyesi, sağlık 

hizmetlerinin sunulmasını sağlayan yetkinlikteki personelin istihdamı ve uygun teknik 

teçhizatın tedariki gibi bazı ek unsurlar, asgari sağlık hizmetinin içeriğini belirleyen nesnel 

olgular ve hakkın kapsamının nesnel sınırlarını belirleyecektir.  

Devletin ihtiyacı olan insanlara temel sağlık hizmetlerini sağlamak için harekete geçmemesi, 

devletin sağlık hakkını yerine getirmek/gerçekleştirmek için bir irade ortaya koymadığı ve 

sonuç olarak bu hakkı ihlal ettiği anlamına gelecektir. Sağlık hakkının yerine getirilmesine 

yardımcı olabilecek önemli girişimlere, doğum sırasında anne veya bebeğin ölme riskini 

azaltacak planların hazırlanması ve bu planların icra edilmesi örnek olarak gösterilebilir. Bir 

devlet bu hakkın yerine getirilmesi için gereken etkin sağlık politikalarını başarılı bir biçimde 

uygulamadığında bu hak ihlal edilmiş olacaktır. Hakların ilerletilmesi ve yerine getirilmesini 

teşvik etmek için devletler gerekli her türlü tedbiri, özellikle yasal tedbirleri almalıdır. Bu 

yasaların uygulanmasını sağlamak için gerekli sağlık servislerinin, usullerin ve personelin 

eğitiminin oluşturulması da söz konusu gerekli tedbirler kapsamında düşünülmelidir (Mc 

Chesney, 2004: 53, 54). 

2. Ayrıca ‘hakkın makul asgari içeriği’ tanımlamasının kendisi, hakkın içeriği, yani kapsamı ile 

ilgili sınırların bulunduğunu ima eder. Asgari kavramı, sağlık hizmetlerine tam bir ulaşmayı 

değil, zarurinin üstündeki hizmetlere ucu açık bir biçimde ulaşmanın bireylere bir hak olarak 

tanındığını ima eder. Makul kavramı ise hak kavramının içeriğini belirlenmesinde ilgili tüm 

koşulların birlikte değerlendirilmesini ifade eder. 

Makul kavramı bu anlamda sağlık bakımı alma hakkını ilerletmek için devletlerden sadece 

mevcut kaynakları kullanmalarını istemekle birlikte, devletler, herkesin asgari düzeyde bile 

olsa sağlık hakkını güvenceye alabilmesi için mevcut kaynakları ‘sağduyulu’ bir şekilde 

kullanmak zorundadır. Eldeki mevcut kaynakları sağduyulu bir şekilde kullanmayı garanti 

etmek sadece kamu maliyesinin hali hazırda bulunan kaynaklarının dağıtımını değil, geniş  

toplum kesimleri içinde kaynakların dağıtım biçimi gibi bir nosyonu da içinde barındırır. 

Örneğin eğer çok sayıda birey, asgari sağlık bakımı hakkının eksikliğinden muzdaripse 

devletler asgari öz yükümlülüklerini yerine getirmediği için hakkın ihlal edildiği sonucuna 

varılacaktır (Mc Chesney, 2004: 55). 

Sonuç olarak hakkın asgari makul içeriğinin belirlenmesi salt felsefi, etik veya hukuki bilgi ve 

yaklaşımlarla belirlenemez. Hakkın içeriği ayrıca tıp bilgisi ve tıp tekniği ve daha detaylı bir 

biçimde üzerinde duracağımız mali kaynaklarla bağlantılı bütünsel bir yaklaşımla 

belirlenmelidir.  

3. İnsan haklarının önemi yaygın bir kabul görmüş, bu alanda teorik gelişmeler istikrarlı bir 

ivme kaydetmiş ve insan hakları kavrayışı zaman içerisinde uygulanması zor görünen 

ideallerden, ortak kanılara doğru dönüşmüşse de, insan haklarına esin kaynağı olan ideallerle, 

insanların yaşamak durumunda oldukları can sıkıcı gerçeklik arasındaki ıstırap verici uçurum 

oldukça sık görülen bir durumdur (Mc Chesney, 2004: 2, 3). 

İdeal ve gerçeklik arasındaki uçurum, makul asgari sağlık hakkının temellendirmesi ve 

içeriğinin belirlemesinde de görülmektedir. Herkes için önemli bir sağlık düzeyinin 

sağlanmasının sosyal ve mali kontrol alanı içinde olamaması bu farkın nedenlerinden biridir. 

Mali kaynaklarının sınırlılığı bir zorluk kaynağıdır. Çünkü, (iktisadi) kıtlık koşullarında sağlığa 

yapılan toplam sosyal harcamanın diğer kamu hizmetleri için kaynak tahsis etme ihtiyacıyla 

sınırlandırılması gerektiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır (Buchanan, 1984: 55, 56).  

Son tahlilde sağlık hakkı için sağlık hizmetlerinin toplam kamu hizmetleri içindeki önceliğinin 
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ve ağırlığının belirlenmesi gerekecektir ki normatif bir bakış açısı ile sağlık hakkına öncelik 

tanınsa bile mali kaynakların yeterliliği ister istemez sağlık hakkının realize edilmesinin 

sınırlarını belirleyecektir. 

4. Diğer yandan devlet koruması altındaki çocuklar, yaşlılar, cezaevlerindeki tutuklular, 

askerler, örneğin Çernobil  Faciası gibi bazı olayların sonuçlarından özel olarak etkilenmiş 

insanlar, down sendromu gibi istisnai hastalıklardan muzdarip çocuklar vb. gibi bazı özel sosyal 

grupların spesifik durumları ve ihtiyaçlarının da dikkate alınması gerekli olacaktır. Çünkü 

bunlar özel koşulları nedeni ile kategorik bir ilgiyi haketmektedirler. İyi düzenlenmiş bir toplum 

bu türden dezavantajlı ve özel gruplara karşı gerekli hassasiyeti göstermelidir. Bu hassasiyetin 

derecesi onlara sunulacak minimum sağlık hizmetinin niteliğini belirleyecektir. 

 

III. ASGARİ DÜZEYDE SAĞLIK HİZMETİ ALMA HAKKI NASIL 

GEREKÇELENDİRİLEBİLİR? 

A. İNSAN HAKLARI TEORİSİNDE GEREKÇELENDİRME 

Yukarıda değinilen olgusal durumların yarattığı zorluğa ek olarak ‘hak kavramı’nın karmaşık 

ve tartışmalı yapısı başka bir zorlayıcı kaynak olarak belirmektedir. Ancak hak kavramı 

karmaşık ve tartışmalı olsa da, kavramın kısmi bir taslağından hareketle ve hak kavramının 

içeriği, hakkın korunması, hakkın etkisi ve hakkın özneleri ile ilgili bir analiz bizim için yeterli 

olabilir. 

1. Türkçedeki kullanılış şekliyle hak kelimesinin -ve başka dilerdeki muadillerinin – iki temel 

ahlaki ve siyasi anlamı vardır. Bunlar; doğruluk ve yetkidir. Birincisinde, bir şeyin doğru (haklı) 

olduğundan, doğru olan bir eylemden, ikincisinde ise , ‘bir kimsenin bir hakka sahip 

olduğundan’ söz edilmektedir. Haklardan söz edildiğinde aslında bu ikinci anlama (yetkiye) 

vurgu yapılmış olur (Güriz, 1997: 134-135).  

Bir A kişisinin X’e hakkı olduğunu söylemek, her şeyden önce, A’nın X’e yetkili olduğunu 

veya X’in kendisine ait olduğunu söylemektir. Bu, A’ya X verilirse bunun iyi bir şey olacağını, 

hatta ahlaki olarak iyi bir şey olacağını veya X’in A tarafından istendiğini veya arzu edildiğini 

söylemekle eşdeğer değildir. Zira haklar bu türden arzu veya istemlerden daha güçlü talepleri 

ifade eder. En azından temel haklar söz konusu olduğunda, geçerli hak taleplerinin, gerekirse 

zorlama da dahil olmak üzere yaptırımlarla desteklenebileceği de kabul edilir (Buchanan, 1984: 

56). 

Hak iddiası böyle anlaşılınca, hakkın sonucu olan negatif veya pozitif taleplerin gerektiğinde 

zora başvurmayı meşru kıldığı sonucunu da içerdiği söylenebilir (Erdoğan, 2004: 140). İnsan 

hakları ve konu bağlamında sağlık hakkı söz konusu olduğunda talep toplumun geneline ve 

örgütlenmiş siyasal ve hukuksal yapının bütününü oluşturan devlete yönelir.    

2. (Ronald Dworkin) gibi bazı hak teorisyenleri hakların - en azından temel hakların- başka bir 

özelliği üzerinde durmuştur: geçerli hak iddiaları, ister hak sahibinin faydası isterse sosyal 

fayda olsun, faydayı en üst düzeye çıkaracak şeye başvurmayı geçersizleştirir. Başka bir 

deyişle, eğer A’nın X üzerinde bir hakkı varsa, o zaman A’nın hakkının ihlal edilmesinin toplam 

faydayı veya hatta A’nın faydasını maksimize edeceği gerçeği, tek başına onu ihlal etmek için 

yeterli bir neden değildir (Buchanan, 1984: 56). 

Hak kavramı, aynı zamanda talep edilen şeyin, ileri sürülen iddianın tartışılmazlığını ve 

herkesçe tanınması gereğini de ifade eder. Hak kelimesinin bu şekilde kullanılması, içinde 

ahlaki meşruluk düşüncesini, ahlaki bir haklılık /doğruluk iddiasını barındırmaktadır. Hak, 

varlığı tartışılmaması gereken meşru bir yetki veya talep olarak anlaşılmaktadır (Erdoğan, 

2004: 140). 
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Hak sahibine bir şeyi yapabilme yetkisi verirken, başkalarına da bu yetkinin kullanılmasına 

engel olmama, saygı gösterme yükümlülüğü getirir (Uygun, 2000: 13). Her durumda, bir kişinin 

hakkı, o kişinin belli durumlardaki çıkarlarının ve taleplerinin başka kişilere karşı korunmasını 

sağlamaktadır (Hacıkadiroğlu, 1997: 160).  

3. İnsan hakları, basit anlatımı ile her insanın onurlu ve korkusuzca yaşamak için sahip olması 

gereken haklardır ve içerikleri temel insani ihtiyaçlar ve değerler ile belirlenir. Diğer insan 

hakları ile beraber herkes için sağlık bakımı hakkı da temel bir hak olduğu için İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesinde ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesinde 

yer almıştır (Mc Chesney, 2004: 14). 

Ancak insan haklarının uluslararası sözleşmelerde sadece tanınmamaları yeterli değildir. İnsan 

hakları teorisinde kabul edildiği üzere hakların istenilen etkileri sağlamaları üç aşamalı/boyutlu 

bir seyir izler. Bunlar; haklara saygı duyulması (respect), hakların korunması (protect) ve 

haklarının realize edilebilmesi için gereğinin yapılmasıdır (fulfillment). 

Devletler yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, ülkelerinde yaşayan insanların haklarına 

saygı gösterilemesini, bu hakların korunmasını ve uygulanmasını güvenceye almak 

zorundadırlar (Mc Chesney, 2004: 12). 

Sağlık hakkının kompleks yapısı ile bu üç boyutu da taşıdığı şöyle örneklendirilebilir; sağlıklı 

ve temiz çevreye sahip olma hakkı, saygıyı; işkence ve kötü muameleden korunma hakkı, insan 

onuruna yakışan bir muameleye tabi tutulma hakkı, salgın hastalıkların önlenmesi, korunmayı; 

bütün bireylerin sağlığa saygı duyma yükümlülüğü, bireylerin sağlıklarını koruma ve 

gerektiğinde uygun tedaviye ulaşmalarını sağlama gibi bütünsel ve tutarlı bir sağlık 

politikasının varlığı, gereğini yerine getirmeyi ifade eder. 

4. İnsan haklarının bütünselliği ilkesi gereğince haklara bir bütün olarak bakmak daha 

doğrudur. Temel insan hakları prensipleri insanlara saygınlık ve onurlarını gözeterek 

davranmayı gerektirir. Çok genel olarak medeni ve siyasi hakların amacı insan onurunu teminat 

altına almak iken, ekonomik sosyal ve kültürel hakların amacı da insanların saygın bir yaşam 

sürmesini güvence altına almaya çalışmaktır. Gerçekte biri olmadan diğerinin var olması 

zordur. İnsan hakları bütünsellik ilkesinin gereği olarak birbirleri ile karşılıklı bağımlılık içinde 

olduklarından aralarındaki suni bariyerleri kaldırmak gerekir. Zira pek çok insanın yaşamı 

boyunca temel insan hakları karşılık bağımlılık ilişkisi içindedir (Mc Chesney, 2004: 5, 11). 

Sağlık hakkı da insan haklarının bütünselliği ilkesi gereği diğer birçok hakla bağlantılıdır; 

yaşam hakkı, işkenceden ve kötü muameleden korunma, insan onuruna aykırı muameleye tabi 

tutulmama, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkı, su hakkı, asgari beslenebilme hakkı, 

barınma hakkı vb. Dolayısı ile sayılan hakların ihlali durumunda sağlık hakkı da ihlal 

edilmektedir. 

5. Evrensel (veya genel) bir hak, özel eylemlere, ilişkilere veya anlaşmalara katılımları 

nedeniyle yalnızca belirli bireyler veya sınıflar için değil, tüm kişiler için geçerli olan haktır 

(Buchanan, 1984: 56). Ancak daha önce değinildiği gibi bazı istisnai grupların özel ihtiyaçları 

ayrı bir hassasiyetle değerlendirilebilir.  

6. Bu noktada üzerinde durulması gereken bir husus da sağlık hakkın bu kompleks yapısına 

rağmen genelde sosyal haklar kapsamında değerlendirilmesi konusudur. Burada çalışmanın 

amacı ve sınırları dikkate alınarak sosyal haklar ve medeni ve siyasi haklar arasındaki önem ve 

öncelik ilişkisine ve tartışmasına detaylı şekilde değinilmeyecektir. Ancak sosyal haklar söz 

konusu olduğunda bazı itiraz noktalarına değinilmesi gerekli görünmektedir. Genelde sosyal 

haklara ve özelde sağlık hakkına yöneltilebilecek itirazlar özetle şunlardır: 
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Sosyal Hakların Gerçekte Hak Olmadığı İtirazı: Sosyal hakların genellikle ulaşılması arzu 

edilen hedeflerin bir anlatımı olduğu iddia edilir, fakat gerçekte hak değildirler. Soysal hakların 

karşıtları genellikle insan haklarını medeni ve siyasal haklar ile sınırlama yoluna gitmekte ve 

sosyal haklara insan hakkı statüsü vermemektedir. Oysa sosyal hakların bu haklarla 

kıyaslandığında aynı derecede büyük öneme sahip olduğu söylenemez. Bu haklar insanoğlu 

için değerli çıkarları temsil edebilirler fakat bu çıkarların çok çok önemli oldukları söylenemez. 

Bu nedenle, bu çıkarlar hak olarak nitelendirilmemeli daha çok toplumsal gelişmişlik düzeyinin 

ulaşmayı amaçladığı idealler olarak görülmelidir (Nickel, 2006: 9).  

Liberteryen İtiraz: Bu haklar hükümetler ve vergi mükellefleri açısından ağır ve haksız bir 

yükümlülük oluşturmaktadır. Bu itiraz sahiplerine göre herkese temel eğitim hakkı tanımak ve 

hayat için gerekli asgari maddi şartları (yiyecek, giyecek ve barınma) ve diğer sosyal hakları 

(tıbbi bakım, ücretli tatil vs.) sunmak ve bunları garanti etmek hükümetlerin karşılayamayacağı 

derecede masraflıdır. Sosyal haklar, medeni ve siyasi haklara göre yerine getirilmesi pahalı ve 

zor haklardır. Bağlantılı bir diğer iddia da sosyal hakların bir kesim üzerinde adil olmayan ağır 

bir yükümlülük getireceğidir. Burada, ekonomik ve sosyal hakların sağlanması yönünde 

devletin aktif çabasının, özgür ve demokratik bir toplumun temel kurumları olan özel mülkiyete 

ve mübadele özgürlüğüne bir müdahale oluşturduğu öne sürülmektedir. Buna göre, sosyal 

adaleti sağlamak amacı ile, örneğin herkese asgari düzeyde de olsa sağlık bakımı hakkının 

tanınması ve yerine getirilmesi için konulan vergiler mülkiyet hakkını, dolaylı olarak da 

mübadele özgürlüğünü zedelemektedir (Beetham, 2006: 152).  

İdeal ve Gerçeklik Farkı İtirazı: Sağlık hakkı gibi sosyal haklar, ekonomik, kurumsallaşma ve 

donanımlı insan kaynağı /personel yönlerinden dünyanın yarısından fazlasını oluşturan az 

gelişmiş ülkelerde öngörülen standartlarda uygulanma kapasitesine sahip değildir. Bu 

sözleşmeleri onaylayarak hukuki mükellefiyet altına giren devletlerin uygulamaları arasında 

büyük bir uçurum mevcuttur ve hukuki enstrüman ve usullerin onaylanması, her zaman 

hükümetlerin bu mükellefiyetlere uymak konusundaki istekliliklerinin veya kapasitelerinin 

göstergesi olmamaktadır. Neredeyse mümkün olan tüm insan hakları enstrümanlarını, onları 

uygulamak konusunda en ufak bir niyet veya kapasiteleri olmadan onaylayan ülkeler 

mevcuttur. Kalkınmakta olan ülkelerin çoğunda, hukuki ve kurumsal dünya ile pratik günlük 

siyasi ve sosyal gerçeklik arasında muazzam bir farklılık vardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların gereklerinin yerine getirilmesi söz konusu olduğunda hukukun öngördüğü ideal ile 

gerçek dünya arasındaki uçurum iyice belirginleşmektedir (Nickel, 2006: 9-10; De Senarclens, 

2003). Robertson’a göre insan hakları söyleminde sosyal, ekonomik ve kültürel haklar bir ideal 

olarak kabul edilmeli ve devletler için yerine getirilmesi zorunlu yasal yükümlülükler 

olmamalıdır (Robertson, 1994: 694).  

Yargısal Uyuşmazlıklara Konu Olamayacağı İtirazı: Sosyal ve ekonomik haklara yöneltilen bir 

diğer itiraz da geleneksel Batılı hukuk düşüncesinin ve düzeninin, sosyal ve ekonomik haklarla 

ilgili uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda yargısal karar almaya müsait olmadığıdır. Buna göre 

kaynak dağıtımı yargının olağan işlevinin çok uzağında bir meseledir (Arcbold, 2003: 69). 

7. Sosyal haklar ve bu anlamda sağlık hakkı bağlamında yapılan itirazlara karşı verilen 

cevaplara da bakmak yararlı olacaktır. Cevaplar ise birkaç noktada toplanabilir. Bunlar; 

Sosyal Hakların Gerçekte Hak Olmadığı İtirazına Cevap: İnsanın onuru ve tekâmülü için 

gerekli olan temel menfaatler, hakların konusu olmalı ve bu menfaatler medeni ve siyasal, 

sosyal ve ekonomik talepleri ihtiva etmelidir. Bu anlamda medeni ve siyasal, sosyal ve 

ekonomik menfaatler, insan onurunun temel bileşenleri olarak birbirini güçlendirmektedir. Her 

ikisinin de tatmin edilmesi birleştirici insan onuru kavramıyla zorunlu kılınmıştır. Sadece 

medeni ve siyasal menfaatlerin hakların konusu olabileceğini düşünmek için tarihsel, 

mantıksal, siyasal veya ahlaki bir sebep yoktur (Gavison, 2003: 24-25).   
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Liberteryen İtiraza Cevap: İkinci iddia, sosyal ve ekonomik menfaatlerin korunması için çok 

büyük kamu harcamaları ve vergilendirme ihtiva eden, uygulanabilir genel pozitif ödevlerin 

kabul edilmesi gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Mamafih, durum böyle değildir. Sosyal 

ve ekonomik menfaatler her zaman pozitif eylem ödevi ve mali destek gerektirmemektedir. 

İnsan hakları söz konusu olduğunda devletin üç önemli görevi olan saygı duyma/tanıma, 

koruma ve (gerektiğinde) destekleme ödevlerinin hemen hepsi belli bir bütçe harcaması 

gerektirmektedir (Gavison, 2003: 34-35). Mali yükümlülüklerin konusu olma bakımından 

bütün haklar pozitif haklardır (Koch, 2006: 406-407). Başka bir deyişle, medeni ve siyasal 

hakların korunması için gereken harcamalar, sosyal ve ekonomik hakların korunması için 

gereken pozitif ödevler ve kamu harcamalardan aşağı kalmayabilir. Hak olarak görülüp 

görülmeyecekleri veya kamusal alanda kabul gören menfaatler olup olmayacakları kararı, 

kavramsal analiz değil pratik akıl yürütme meselesidir (Gavison, 2003: 35).                       

İdeal ve Gerçeklik Farkı İtirazına Cevap: İnsan hakları sözleşmelerine göre, insanların 

sözleşmelerdeki haklardan yararlanmasını teminat altına almak hükümetlerin görevidir. Bütün 

hakların öngördüğü hizmetlerin sunumu devletler tarafından yapılmıyor olsa bile hükümetler 

insanların ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanabilmeleri için pozitif bir rol 

oynamalıdır. Devletin oynayacağı pozitif rolün sınırları ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve mali 

imkanlarına göre değişse de hakların konusu olan bazı hizmetlerin sunumunda devletin denetim 

ve gözetim yetkisi ile başlayan ve bu hizmetleri devletin bizzat yerine getirmesi ile sona eren 

ve de bu ikisi arasında yer alan pek çok kamu politikası imkanı mevcuttur (McChesney, 2004: 

27-28).  

Yargısal Uyuşmazlıklara Konu Olamayacağı İtirazına Cevap: Sosyal ve ekonomik hakların 

devletçe temin edilmesinin yargısal uyuşmazlıklara konu olamayacağı itirazına gelince, 

öncelikle sosyal ve iktisadi hakların tümünün geleneksel hukuk düzeninde muhakkak surette 

uygulanmaz oldukları doğru değildir. Örneğin, mahkemelerin sağlık ve eğitim kurumlarında 

devlet kaynaklarının kullanılması gibi meselelerde uygulanan idari eylemin kontrolünde 

belirleyici bir rol oynayabileceği comman law dünyasının yargısal denetim içtihatlarında 

görülebilmektedir. Kanada’daki Charlettown Antlaşması’nda, sosyal ve ekonomik haklara, -

mahkemelerde dermeyan edilebilir bireysel haklardan ziyade- dikkate alınması gereken siyasi 

amaçlar muamelesi yapılarak, rapor etme ve izleme yöntemleri ile bu hakların gerektiği şekilde 

tatbik edilip edilmediğinin kontrol edilmesi uygun görülmüştür (Arcbold, 2003: 69-70).  

Dolayısı ile sosyal ve ekonomik hakların mutlak surette yargısal denetim dışında olduğu ve 

olması gerektiği iddiası doğru değildir.. 

 

B. MAKUL ASGARİ SAĞLIK HİZMETİ HAKKININ TEMELLENDİRİLDİĞİ 

ADALET TEORİLERİ 

Söz konusu olgusal zorluklara verilen öncelikler ve hak kavramının analizine içkin normatif 

gerekçelendirme farklıkları, makul bir asgari sağlık hizmeti hakkının temellendirilmesi 

konusunda detayları aşağıda belirtilecek olan farklı adalet yaklaşımlarının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu yaklaşımların bazıları ana hatları ile  incelenecektir.  

1. Liberteryenizm: 

Bu türden bir hakkı reddeden liberteryenizm’in iddilarına yukarıda değinildi.  

2. Faydacılık 

Bir hakkın meşruluğunu ve gerekçelendirilmesini elde edilecek yarar temeline dayandıran 

yaklaşım faydacılıktır. Bilindiği üzere, faydacılık, eylemlerimizin temel saikinin ve ahlaki 

değerinin fayda kavramı ile ilintili olduğunu ileri süren etik bir teoridir. Buna göre gündelik 
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davranışlarımızdan önemli politik kararlara kadar bireysel ve kamusal eylem ve kararlar elde 

edilecek fayda dikkate alınarak belirlenmelidir. Fayda aynı zamanda bu tür karar ve eylemlerin 

ahlaki değerini de belirler.  

Konu ile ilgili faydacı argümanlarla ilgili temel zorluk, herkes için makul bir asgari sağlık 

hakkına ulaşma için güvenli bir temel sağlayamamalarıdır. Örneğin, Down sendromlu26 yeni 

doğan bebekleri düşündüğümüzde faydacılık bu çocuklar için bazı sağlık hizmetlerini gereksiz 

bulacaktır. Genellikle çeşitli fiziksel kusurlardan muzdarip olan bu bireyler için yaşamları 

boyunca büyük miktarda sosyal kaynak harcanması gerekir. Ve bu maliyetlerle ilgili olarak, bu 

bireylerin toplumsal faydaya yaptıkları katkı, en azından bir şekilde ölçülebilir bir katkı 

kavramını dikkate almamız gerektiği sürece, büyük değildir. Eğer durum böyleyse, o zaman 

faydacılık, bu bebeklere sağlanacak tıbbi bakımı bir hak meselesi olarak ele almayacak ve bu 

bebekleri en asgari sağlık hizmetlerinden bile dışlamayı haklı çıkaracaktır (Buchanan, 1984: 

60). 

Dolayısıyla Faydacılık, bireyler için en hayati hizmetlerin bile garantisini vermez, ihtiyaçları 

eşit olsa ve her ikisi de hizmetten büyük ölçüde faydalanacak olsa bile, fayda olarak geri dönüşü 

olmayacak hizmetlerin mevcut olmayabileceğini gerektirebilir. Buchanan’ın belirttiği gibi bu 

örneği geliştirmekteki amaç, faydacılığın, makul asgari sağlık hizmetini gerekçelendirmek için 

evrensel bir hakkı destekleyeceği hiçbir koşul veya olası durum olmadığını kesin olarak 

göstermek değildir. Buradaki amaç, faydacılığın (tek başına) böyle bir hak için güvenli bir 

temel sağladığından şüphelenmek için iyi bir neden olduğunu göstermektir (Buchanan, 1984: 

60). 

3. İdeal Toplumsal Sözleşme Teorisi 

Özel bir tür ideal toplumsal sözleşme teorisi oluşturan 20. yüzyılın en önemli siyaset 

felsefecilerinden John Rawls’un yaklaşımından neşet eden bir hak olarak makul bir asgari 

sağlık hizmeti hakkının olabileceğini kabul eden görüşler de mevcuttur. Aslında Rawls’un 

teorisinin, makul bir asgari sağlık hizmeti hakkı için açık içerik sağlamadığı görülür. Zira Rawls 

Bir Adalet Teorisinde bu türden bir hakkı sözleşme koşulları altında belirlenen birincil iyiler 

arasında saymamıştır.27 Ancak yine de ve en iyi ihtimalle, bu içeriğin sözleşme sonrası 

toplumsal vasatta demokratik siyasi süreçler aracılığıyla eşit temel haklara eklenebilmesinin 

önü soyut olarak açıktır. Bu göz önünde bulundurulduğunda, Rawls’un teorisinde, evrensel 

makul bir asgari sağlık hizmeti hakkının olduğuna dair zayıf sezgisel bir fikir birliği olduğu 

söylenebilir (Buchanan, 1984: 60-62 ). 

26 Down sendromu bebekteki 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom bulunması nedeniyle ortaya çıkan bir 

durumdur. Dünyada ve ülkemizde 750-1000 doğumda bir görülen Down Sendromu; fiziksel büyüme geriliği, 

karakteristik yüz görünümü ve orta derecede zihinsel geriliğe yol açabilir. Gebelik sırasında yapılan rutin testler 

ve doğum sırasında tespit edilebilir. 

 

Nedeni henüz tespit edilemeyen bu genetik farklılık, tipik bir yüz siması, badem biçimli göz, düşük kas yoğunluğu, 

sarkık dil, el ayasında yarık, ayak başparmağı ile ikinci parmak arasında genişlik gibi tipik belirtilerin bazen bir 

arada bazen de birkaçının görülmesi ile kendini gösteriyor. Bu çocuklarda ayrıca doğumsal kalp hastalıklarına da 

rastlanıyor. Down Sendromu genelde hafif-orta dereceli zihinsel engele neden olan bir durumdur. Down 

Sendromlu bir çocuğun doğumdan başlayarak mevcut potansiyelini ortaya çıkarabilmesini sağlayacak, onu hayata 

hazırlayacak özel desteğe gereksinim duyar. Bkz. https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/down-sendromu/. 

Erişim tarihi, 30.06.2021. 
27 Birincil/temel iyiler üç kategoriye ayrılmaktadır: 

a. Doğal temel iyileri (natural primary goods): Sağlık, zeka, yetenekler, uzuvlar, beş duyu özelliği vb. Rawls’a 

göre bunlar dağıtıma (adalete) açık değildir. 

b. Toplumsal temel iyiler (social primary goods): temel özgürlükler, fırsatlar, hareket özgürlüğü, güç ve 

imtiyazlar, gelir ve servet, öz saygının toplumsal temeli. Bunlar dağıtıma açıktır. 

c. Öz-saygı (self-respect): Dağıtma kısmen bağlıdır. Bkz. (Brighouse, 2014: 62-63). 
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4. Fırsat Eşitliği 

Norman Daniels’a göre sağlık bakım haklarının türetildiği ilke şu şekilde ifade edilebilir: 

Sosyal kaynaklar, herkesin toplum içindeki normal fırsatlara ulaşmasını sağlayacak şekilde 

tahsis edilmelidir. Fırsat eşitliği ilkesinin anlamlı hale gelmesi için söz konusu hakkın olması 

gereklidir. Zira bireyler bu türden bir sağlık hakkından mahrum kaldıklarında yaşam planları 

yapamazlar ve bazı imkanlardan yararlanamazlar. Bu türden bir hak, eşitsizlikleri tamamen 

veya kısmen ortadan kaldırabildiği ölçüde bireylere fırsat eşitliği sağlama yönünde toplumsal 

bir ahlaki yükümlüğün yerine getirilmesinin bir parçası olarak görülmelidir (Buchanan, 1984: 

62-66).  

5. Çoğulcu Yaklaşımlar 

Buchanan’a göre şimdiye kadar sayılan yaklaşımların hiçbiri makul asgari bir sağlık hizmeti 

hakkı için tek başına temellendirme sağlamaz. Bu nedenle söz konusu temellendirmelere ek 

olarak, başka bazı argümanların da hesaba katıldığı çoğulcu bir perspektif benimsenmelidir. 

Buchanan’ın teorisinde çoğulculuk bazı argümanlardan oluşmaktadır. 

Özel Haklar Argümanları; Özel hak talepleri, belirli kişi veya gruplarla sınırlıdır. Askerlik 

hizmeti gibi toplum için istisnai bir fedakarlıklar yapanların yaralanmalar sonucu ihtiyaç 

duydukları telafi edici sağlık hizmetleri özel haklar için en iyi örnek olabilir. Ayrıca bazı 

kamusal faaliyetlerden kaynaklanan zararların giderilmesi, çevrenin kirletilmesi veya zarar 

verilmesi ile ortaya çıkan sağlık sorunlarının veya geçmişteki veya mevcut kurumsal 

adaletsizliklerin sonucu olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi amacıyla spesifik bir 

sağlık hizmeti sunulması yükümlülüğü bazı bireyler için özel hak talepleri yaratabilir 

(Buchanan, 1984: 67). 

Kanaatimce devlet koruması altındaki çocuklar, cezaevlerindeki tutuklular, yaşlılar ve sağlık 

çalışanları için de ek veya öncelikli bazı sağlık hizmetlerinin sunulması makul bir sağlık hizmeti 

hakkı kapsamında değerlendirilebilir. 

Zararın Önlenmesi Argümanları; Halk sağlığını koruma tedbirleri, sanitasyon ve aşılama 

çalışmaları, salgınların önlenmesi için sağlık hizmetlerinin sunulması sağlıkla ilgili belirli 

zararların önlenmesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu tür tedbirler, geleneksel halk sağlığı 

hizmetlerinden daha kapsamlıdır. Bu tür hizmetler, hastalık ve ölüm oranlarını azaltmada ana 

faktör değilse de önemli bir faktör olmuştur. Makul bir asgari sağlık bakımında önemli bir unsur 

oluşturan bu tür önlemlerin ahlaki gerekçesi, yaygın olarak kabul edilen Zarar (Önleme) 

İlkesine dayanmaktadır. (Buchanan, 1984: 67-68). 

İhtiyati Argümanlar; Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyati argümanlar tipik olarak zararın 

önlenmesinden çok elde edilmesi muhtemel faydaları amaçlar. Özellikle, belirli temel sağlık 

bakım biçimlerinin mevcudiyetinin daha üretken bir işgücü sağlaması ya da iş gücünü 

iyileştirdiği gibi gerekçelerle makul bir asgari sağlık hakkı tanınabilir. İçeriği tam olarak 

öngörülemese de daha genel bir toplumsal fayda için sağlık hizmetlerinin desteklenmesinin 

önemi öne çıkarılmaktadır.  (Buchanan, 1984: 68). 

 

IV. SONUÇ 

Makul asgari sağlık hizmeti alma hakkına ilişkin bu tebliğin sonuç kısmında büyük ölçüde 

McChesney’in oldukça yararlı değerlendirmeleri ışığında şunlar söylenebilir: 

1. Öncelikle, insan hakları terimi, tanınmış olan haklar bütününün yanında tanınması gereken 

hakları, varılması gereken hedefi, bir ideali de kapsamaktadır (Soysal, 1976: 119). Diğer bir 

deyişle, felsefi ve hukuki yönden mevcut insan hakları konseptinin minimal standartlar 
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olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. İnsan hakları, iyi bir hayat için tolere edilebilir 

şartların en düşük limitini ifade eder (Nickel, 2006: 2). Dolayısı ile insan haklarının, var olan 

ya da pozitif hukukun tanıdığı haklarla olduğu kadar, olması gerekenle ve evrensel olanla da 

ilgisi vardır. Bu nedenle insan hakları teriminin olan maddi hukuk değerinin yanında olması 

gereken felsefi ve siyasi değeri de vardır (Yüzbaşıoğlu, 1993: 135) 

2. İnsan hakları tartışmaları daha kompleks hale gelmesine rağmen, insan haklarının temelleri 

basittir ve 1948’den bu ayna anlamlı bir değişime uğramamıştır: Bireyler sadece insan olmaları 

nedeniyle belli bazı hakları elde ederler. İnsanlar ayrımcılığa uğramadan onurlu ve saygın bir 

yaşam sürmeye layıktır. İnsan hakları alanındaki daha yeni uluslararası sözleşmeler ve 

tartışmalar, hakların yapısı ve kapsamına ilişkin görüşleri daha belirgin ve rafine hale 

getirmiştir. Ancak bu enstrümanların beyan ettikleri temel insan hakları değerleri değişime 

uğramamıştır (McChesney, 2004: 2). 

3. İnsan hakları sözleşmelerine göre, insanların bu sözleşmelerdeki haklardan yararlanmasını 

teminat altına almak yönündeki niha ödevler hükümetlere aittir. Bütün hakların sunumu onlar 

tarafından gerçekleştirilmiyor olsa bile, devletler, insanların ekonomik, sosyal ve kültürel 

haklardan yararlanabilmeleri için pozitif rol oynamalıdır (McChesney, 2004: 27). Örneğin, 

devletler sağlık bakımına ilişkin bütün hizmetleri üstlenmemiş olsalar bile, herkesin asgari bir 

sağlık bakımından yararlanabilmesi için gözetim ve denetim görevini üstlenmelidir. 

4. Sağlık hakkı gibi sosyal hakların hayata geçirilmesi genel olarak belli bir maliyeti 

beraberinde getirse de devletlerin bu alanlardaki yükümlülüğünün maliyetinin sanıldığının 

aksine çok yüksek olmadığı belirtilmelidir. Özellikle hakların onlara saygı duyma ve onları 

koruma boyutlarından kaynaklanan yükümlülüklerin maliyeti yoktur veya oldukça önemsizdir. 

Haklara saygı duyma ve onları koruma derhal yerine getirilebilecek türdendir (McChesney, 

2004: 28). 

5. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, devletlerin bütün hakları ve konu 

bağlamında sağlık hizmeti alma hakkını zamana yayarak teminat altına almasına müsaade 

etmekle birlikte, devletlerden gelişim sürecini belli bir programa bağlayacak yasal 

düzenlemelere, plan ve programlara ilişkin bazı adımları derhal atmalarını istemektedir. Tedrici 

gelişim sürecine izin vermek, haklardan etkin yararlanmayı durdurmak veya ertelemek 

anlamına gelmemektedir. Sözleşmeye taraf devletler, BM’ye sunacakları raporlarda gelişim 

yönünde attıkları adımların yanı sıra, hazırladıkları somut planları, gerçekleştirdikleri mevzuat 

değişikliklerini ve attıkları diğer adımları açıklamak durumundadırlar (McChesney, 2004: 28). 

6. Diğer yandan sağlık hakkının ihlal edilip edilmediğini saptamaya çalışırken, devletin bu 

hakkın tamamen yerine getirilmesi yönündeki amaca ulaşıp ulaşmadığı meselesi üzerinde 

odaklanmamız doğru olmayabilir. Bu açıkçası hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir; hatta 

gerçekleştiği kabul edilse bile, sağlık hizmetlerinin doğası nedeni ile ve sonuçları itibarı ile 

kesin olarak ölçülüp değerlendirilebilir bir şey olmayacaktır. İnsan hakları açısından 

bakacağımız şey, devletin nihai amaçlara ulaşmak için mümkün olduğunca hızlı şekilde uygun 

politikaları ve araçları kullanarak, kaynakların elverdiği ölçüde bireylerin sağlık hizmeti almaya 

ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğidir. Netice itibarı ile bütün ekonomik ve 

sosyal hakların yerine getirilmesi ancak zaman içerisinde mümkün olabilir (McChesney, 2004: 

56, 27).  

7. Devletlerin sağlık hakkı bağlamında, mesleki öğretim, sağlık ve sosyal güvenlik sahalarında 

altyapıları hazırlama sorumlulukları vardır. Devletler, çevreye zarar vermeden ekonomik ve 

sosyal refahı destekleyen, maddi koşulları yaratmalıdırlar. Lakin kabul etmek gerekir ki bütün 

bunların gerçekleştirilmeleri hukuki enstrümanların yanında büyük oranda hükümetlerin kamu 

politikaları ve sosyal-ekonomik gelişimine bağlıdır (De Senarclens, 2003:). Sağlık hakkını daha 

ileri taşımak da kolektif bir çaba ile mümkündür. Makul asgariye dahil edilen hizmetler 

KONGRE TAM METİN KİTABI 369 www.gapzirvesi.org



listesinin niteliğinin ve kapsamının bir kolektif seçim meselesi olduğunu açıkça kabul etmemiz 

gereklidir. Ancak bu kolektif seçim sonucunda, hangi hizmetlerin sağlanacağı konusunda 

sosyal bir karara varmak için adil bir prosedürün varlığı da gerekli bir unsurdur (Buchanan, 

1984: 78). Bu da bizi insan hakları konusunda en başa döndürmekte ve insan haklarının 

bütünselliğinin gözetilmesi ve demokratik bir rejimin tesisi ve korunması fikrine getirmektedir. 

8. Sonuç olarak makul asgari bir sağlık hakkı çok boyutlu bir yapıya sahip olduğu için hukuki, 

felsefi ve etik  temellendirilmesi de çoğulcu bir yaklaşım gerektirmektedir. Covid 19 küresel 

salgını süresince yaşadığımız tecrübe bunu teyit etmektedir 
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ÖZET 

Sosyoloji disiplinin klasik kurucuları Marx, Weber ve Durkheim sıklıkla toplumsal olanı 

biyofiziksel alandan ayırmakla ve bu nedenle insan-doğa ilişkisine dair bütüncül ve ekolojik bir 

perspektif geliştirememekle eleştirilmiştir. Bu çalışmada, bu eleştiriler günümüzdeki teorik 

çevre sosyoloji tartışmalarından hareketle tekrardan ele alınacak; Marx ve Weber’in modern 

kapitalizm eleştirilerini çevre sorunlarıyla ilişkilendirirken insan-doğa ilişkisine dair teorik 

argümanlarının kesişme ve ayrışma hatları ortaya çıkarılacaktır.  

19.yy’ın sonları ve 20.yy’ın başlarında sosyolojiyi psikoloji ve biyolojiden ayrı bir bilimsel 

disiplin olarak tesis etmeye çalışan Durkheim, insanın maddi doğa ile toplumsal olmayan 

fiziksel güçlerle ilişkisini koparmakla eleştirilirken, Marx ve Weber de, modern kapitalizmin 

birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini eleştirirken çevresel sorunlara teorilerinde gereken 

önemi vermemiş olmakla eleştirilmektedir. Kapitalist sistemdeki sömürüyü açıklayan Marksist 

argüman, sıklıkla insanın doğayı kendi ihtiyaçları uğruna tahakkümü altına alıp sömürmesini 

normalleştiren bir anlatı olarak okunmuştur. Bu tahakkümü mümkün kılan modernitenin hedef 

yönelimli teknik aklını rasyonel-irrasyonel diyalektiği çerçevesinde eleştiren Weber ise 

biyofiziksel süreçlerle insanların bu süreçlere nasıl bir kültürel anlam atfettiği üzerine kafa 

yorsa da, bu konuda yaptığı sosyolojik yorumların antroposentrik (insan merkezli) olduğu 

hususunda eleştirilere maruz kalmıştır. 

Ancak 2000’li yıllarda çevre sosyolojisi alanındaki tartışmalar, Marx ve Weber’in aslında 

ekolojik sorunlara kayıtsız kalmadığını, hatta ekolojik bir perspektiften insan-doğa ilişkisini 

teorize ettiklerini savunmaktadır. Bu sunumda öncelikle bu tartışmalar, eleştirel bir 

perspektiften ele alınacaktır. Marx, Kapital adlı eserinde kapitalist tarımın doğal çevreye zarar 

veren doğasına iki şekilde işaret eder. Birincisi, sonsuz kar hırsı ile fabrika kapitalizminin 

insanın doğal gücünü, yani emek gücünü, nasıl tüketip mahvediyorsa kapitalist tarım da benzer 

şekilde toprağın doğal gücünü tüketmektedir. İkincisi, modern kapitalizmin sanayileşme ve 

köyden kente göç ile insanları kentte topladığını, dolayısıyla yiyecek ve giyecek şeklinde 

insanın daha önce kırsalda tükettiği toprağın kurucu elementlerinin toprağa geri dönemediğini 

ve kentsel atık haline geldiğini tartışır. Weber ise doğa olaylarının sosyolojik olarak nasıl 

inceleneceğini ele alırken bu olayların toplum için tarihsel önemine, insanların doğa olaylarına 

fiziksel neden-sonuç ilişkisinin dışında nasıl bir tarihsel anlam atfettiğine ve bu tarihsel anlamın 

kültürel değerleri nasıl şekillendirdiğine odaklanır. 

Ancak günümüzde çevre sosyolojisindeki bu tartışmalar, Marx ve Weber’in sosyal teorilerinde 

ekolojik referansların var olduğunu kanıtlamaya çalışırken Marx ve Weber’in sosyal teorisini 

ayrı ayrı incelemeye tabii tutmuşlardır. Bu sunumun temel argümanı şudur: iki düşünürün 

ekolojik referanslarının çağdaş çevre sosyolojine katkılarını ortaya koyarken modern 

kapitalizmin işleyişini incelemek için geliştirdikleri teorik çerçevelerin önemli epistemolojik 
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ortaklık ve farklılıklarını görmezden gelmek mümkün değildir. Dolayısıyla, bu sunum, bu 

ortaklıkları ve farklılıkları Marx’ta “emek” ve Weber’de “kültürel kırılım” kavramları 

üzerinden tartışacaktır. Bu tartışma, bir yandan Marksist teori ve Weberci sosyolojinin çevre 

sosyolojisindeki teorik izdüşümlerini daha iyi anlamanın yollarını sunacaktır. Öte yandan, 

çevre sosyolojisi içinden çıkan bu tartışmanın klasik Marx-Weber karşılaştırmasına katkı 

sunması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Sosyolojisi, Marksist Teori, Weber, Kapitalist Tarım, Ekoloji 

 

ABSTRACT 

The classical founders of the discipline of sociology, Marx, Weber, and Durkheim, have often 

been criticized for separating the social from the biophysical realm, failing to develop a holistic 

and ecological perspective on the human-nature relationship. In this study, this criticism will 

be re-assessed based on the current theoretical discussions in environmental sociology. While 

associating Marx and Weber's critiques of modern capitalism with environmental problems, the 

lines of intersection and divergence of their theoretical arguments on the human-nature 

relationship will be explored. 

While Durkheim, who tried to establish sociology as a scientific discipline separate from 

psychology and biology in the late 19th century and early 20th century, has often been criticized 

for cordoning off humans from material nature and non-social physical forces. Marx and Weber 

have also been criticized for not giving the necessary importance to environmental problems in 

their theories, while criticizing the destructive effect of modern capitalism on individual and 

society. The Marxist argument explaining exploitation in the capitalist system has often been 

interpreted as a theoretical account that normalizes the domination and exploitation of nature 

by humans for the sake of their own needs. Weber, who criticizes the purpose-oriented technical 

reason of modernity, which makes this domination possible, within the framework of the 

rational-irrational dialectic, has been subject to criticism that his sociological arguments on this 

matter are anthropocentric (human-centered), although he ponders what kind of cultural 

meaning people ascribe to these biophysical processes. 

However, debates in environmental sociology during the 2000s present Marx and Weber as not 

being indifferent to ecological problems, and even theorizing the human-nature relationship 

from an ecological perspective. In this study, those debates will be discussed from a critical 

perspective. In his book Capital, Marx refers to the destructive nature of capitalist agriculture 

in two ways. First, just like how factory capitalism, with its endless greed for profit, consumes 

and destroys humans’ labor power, which is their natural power, capitalist agriculture similarly 

consumes the natural power of land. Secondly, he argues that modern capitalism gathers people 

in cities because of industrialization and rural-urban migration, so that the constituent elements 

of the soil that people previously consumed in the form of food and clothing in rural areas can 

no longer return to the soil and become urban waste. While discussing how to analyze natural 

events sociologically, Weber focuses on the historical importance of these events for society, 

and explores how people attribute a historical meaning to natural events outside of the physical 

cause-effect relationship, and how this historical meaning shapes cultural values.  

However, the recent debates in environmental sociology have subjected Marx and Weber's 

social theory to separate examination, while trying to prove the existence of ecological 

references in the social theories of Marx and Weber. The main argument of this presentation is: 

while revealing the contributions of the ecological references of the two thinkers to 

contemporary environmental sociology, it is not possible to ignore the important 

epistemological similarities and differences of the theoretical frameworks they developed to 

KONGRE TAM METİN KİTABI 373 www.gapzirvesi.org



examine the functioning of modern capitalism. Therefore, this presentation will discuss these 

commonalities and differences through the concepts of “labor” in Marx and “cultural 

refraction” in Weber. On the one hand, this discussion will offer ways to better understand the 

theoretical implications of Marxist theory and Weberian sociology in environmental sociology. 

On the other hand, it is expected to contribute to the classical Marx-Weber comparison.  

Keywords: Environmental Sociology, Marxist Theory, Weber, Capitalist Agricultural, 

Ecology 

 

GİRİŞ: MARX VE WEBER’DE KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ 

Günümüz çevre sosyolojisinde Marx ve Weber’in sosyal teorilerindeki ekolojik referanslar 

önemli bir tartışma konusudur. Ancak literatürde bu referanslar ayrı ayrı ele alınmaktadır. Bu 

tartışmada Marx-Weber karşılaştırması yapılmaması önemli bir eksikliktir. Çünkü iki 

düşünürün ekolojik referanslarının çağdaş çevre sosyolojine katkılarını ortaya koyarken 

teorilerinin epistemolojik ortaklık ve farklılıklarını görmezden gelmek mümkün değildir. Bu 

sunum, bu eksikliğin giderilmesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Klasik sosyoloji teorisinde 

Marx-Weber karşılaştırması, iki sosyal teorisyenin farklılıkları kadar ortaklaştıkları unsurları 

anlamak açısından çok önemlidir. Siyasi tercihleri ve beslendikleri siyasi gelenek farklı olsa da 

iki düşünür de, modern kapitalizmin toplumsal ilişkilere etkisini sistematik ve empirik bir 

yöntemle incelemiştir. Marx ve Weber’in bu incelemelerinde kapitalizmdeki insanlık sorunu 

göze çarpar. Her iki düşünürün teorisinde de toplumsal aktör, ekonomik eylemde bulunan bir 

öznedir ve bu öznenin modern kapitalist dünyadaki geleceği önemli bir tartışma konusudur 

(Löwith, 1993). Marx’ta ise kapitalist üretim ilişkilerinin yol açtığı sömürü, yoksulluk ve 

metalaşma özgürlük yitimini, irrasyonelliği ve modern barbarlığı getirmektedir. Weber için 

kapitalizmle gelen araçsal-teknik rasyonalite, bireyi nesneleştirip uzmanlaştırarak bireyden 

bağımsız işleyen hegemonik-bürokratik yapı ortaya çıkarmış; bu yapının çarklarının bir dişlisi 

haline gelen modern birey, özgürlükten ve insani değerlerden mahrum kalmıştır.  

Hem Marx hem de Weber, modern kapitalizmin işleyişine hayranlık duyarken onun ortaya 

çıkardığı irrasyonel, yıkıcı, insanı hapsedici toplumsal yaşamı olumsuzlar ve onunla mücadele 

eder. Max Weber, modern dünyaya, onun bireylere sunduğu hak ve özgürlüklere ve hatta 

feodal-aristokratik yasalardan bağımsız, otonom birey düşüncesine sıkı sıkıya bağlıydı. Ancak, 

bununla birlikte, modern rasyonelleşme sürecinin getirdiği toplumsal organizasyon (modern 

bürokrasi) ve eylem (hedef-yönelimli, araçsal, ekonomik eylem) sadece Alman romantizminin 

ahlaki, estetik ve entellektüel değerlerini değil, aynı zamanda modernitenin vaat ettiği bireysel 

otonomiyi de tehdit etmekteydi. Tam da bu nedenle, Weber’e göre rasyonelleşmenin geldiği 

nokta, bir irrasyonalitedir.  

Weber’de araçsal akıl; Marksist teoride ise sömürü ve meta-fetişizmi insani olanı yıkmakta; 

özgürlük yitimini, irrasyonelliği ve modern barbarlığı getirmektedir. Weber’de ekonomik 

rasyonalite ve Marx’ta meta-fetişizmi, tüm insani ve doğal nitelikleri nicelleştirip satılmak 

süretiyle parasal bir ölçüye tabi kılar (Löwy, 2018). Weber, sosyo-ekonomik eşitsizliğe ve 

işçilerin sömürülmesine özellikle sosyal politika üzerine yazdığı eserlerinde değinmektedir. 

Ama onun kapitalizm eleştirisinin temelinde araçlarla amaçların tersyüz olması, şeylerin ve 

paranın insan için değil, tersinin olmasıdır. Şeylerin doğal haliyle alakalı olan, kişilerin 

mutluluğu ve onların maddi ihtiyaçlarının tatmini anlamında bir değerle ilişkilenen rasyonalite 

(Wertrationalitat), modern kapitalizmde yerini bütünüyle biçimsel ve araçsal rasyonaliteye 

(Zweckrationalitat) bırakınca modern birey kendi yarattığı kapitalist-bürokratik sistemde tek 

amacı üretim için üretim, birikim için birikim, para için para olan bir tutsağa dönüşmüştür 

(Weber, 1978). Karını maksimize etmek için teknik verimlilik peşinde koşan kapitalist 
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işletmecilerin ortaya çıkardığı ekonomik organizasyonun yarattığı rasyonel düşünce, insanın 

modern kapitalist toplumda kendisine yabancılaşmasının yolunu açmıştır (Weber, 1964).  

Marx’a göre de yabancılaşmanın kaynağı modern kapitalizmdi, ancak Marx için 

yabancılaşmayı doğuran süreç, emeğin sömürüsü ve metalaşması idi. Marksist teoride üretim, 

insanın maddi dünyada kendisini gerçekleştirirken toplumsal bir fayda ürettiği ve bu şekilde 

hem kendi ihtiyaçlarını karşılayıp hem de varoluşuna bir anlam kazandırdığı, kişisel tatmin 

sağlayan bir süreçtir (Marx, 1992, ss: 277-278). İnsanın hem özgül karakterini açığa vurduğu 

hem de toplumsal doğasını gerçekleştirdiği bu üretim süreci, bir toplumsal ilişkiler ağıdır. 

Modern kapitalizmde bu toplumsal ilişkiler, emeğin sistematik olarak ve üretici sınıfı 

yoksullaştıracak şekilde sömürülmesi ve metalaşmasına yol açmaktadır (Marx, 1976). Üretim 

sürecinde emekçi emeğine yabancılaşır. Çünkü birincisi, kapitalizmin piyasa ekonomisinde 

emek, ücret formunda alınıp satılan bir meta haline gelir ve emekçi, kapitalist sermayedar 

tarafından kendisine emeği karşılığı verilen ücretten daha fazla çalışarak sömürülür; dolayısıyla 

ürettiği zenginlikten gerektiği payı alamaz (Marx, 1976). İkincisi, fabrika kapitalizmi öncesi 

dönemden farklı olarak emekçinin, çalışma süresi ve koşulları üzerinde herhangi bir kontrol 

gücü yoktur. İş bölümü sonucunda kendisine düşen vazifeyi mekanik bir şekilde, herhangi bir 

zanaatkar yaratıcılığı kullanmadan (Marx ve Engels, 1998) yerine getirir. Ne iş tatmini vardır, 

ne de bir şey üretmenin verdiği haz. Zira, bitmiş ürün işçiye değil, işçinin emeğini bir meta 

olarak satın alan kapitalist sermayedara aittir.  

Marx’a göre yukarıda anlatılan modern kapitalizmin yarattığı sömürü ve yabancılaşmayı 

toplumsal ilişkilerde gizleyen şey, aynı zamanda kapitalizmin temel itici güçlerinden biri de 

olan meta-fetişizmidir. Üretilen ürün, piyasa ekonomisinde bir değişim değeri kazanarak ölçüsü 

para olan bir metaya dönüşür. Ancak bu parasal değer, Marx’a göre, sanki ürünün özünde 

varmış gibi büyülü bir özellik kazanır ve insanlar bu özelliği fetişleştirir. Fetişleştirme bir 

yandan ürünün bütün toplumsal niteliğini, üretim sürecini ve bu süreçteki sömürü başta olmak 

üzere bütün insanlık dışı durumları gizler. Sonuçta toplumda bireyler arasındaki ilişki, 

fetişleştirilmiş metalar arasındaki ilişkiye dönüşür ve bu süreç, insanı kendine ve toplumsal 

hayata yabancılaştırır; onu değersizleştirir ve yoksullaştırır (Marx, 1976).  

 

ARAŞTIRMA VE BULGULAR: MARX VE WEBER’DE EKOLOJİK REFERANSLAR 

Marx 

Marx ve Weber, modern kapitalizmin birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini eleştirirken 

çevresel sorunlara teorilerinde gereken önemi vermemiş olmakla eleştirilmektedir. Ancak, bu 

eleştiri, sosyolojinin kurucuları Marx, Weber ve Durkheim ile başlayan ve modern dönemde 

klasik sosyolojiye hakim olan insan-doğa ayrımının ve dolayısıyla çevre sosyolojisinin ana 

akım sosyoloji disiplinine geç entegre olmasının bir sonucudur. Sosyoloji disiplininde bu 

yaklaşım değiştikçe 2000’li yıllarda çevre sosyolojisi alanındaki tartışmalarda, Marx ve 

Weber’in aslında ekolojik sorunlara kayıtsız kalmadığı, hatta ekolojik bir perspektiften insan-

doğa ilişkisini teorize ettikleri iddiası güçlenmiştir (Foster ve Holleman, 2012; Foster, 1999).  

Marx’ın insan-çevre ilişkisine dair dört temel argüman sosyolojide hakimdir (Foster, 1999): (1) 

Marx'ın düşüncesi antiekolojiktir ve Sovyet endüstriyalizminden ayırt edilemez; (2) Marksist 

teori ekolojik duyarlılığa sahiptir ama en nihayetinde çevre sorunları otomatik olarak komünist 

toplumun inşasıyla çözülecektir; (3) Marx, tarımdaki ekolojik bozulmaya dair bir analiz getirir, 

ancak bu analizi onun temel toplumsal kuramının bir parçası değildir; (4) Marx, ekolojik 

sürdürülebilirlik sorusunu gündeme getirip doğaya ve çevresel bozulmaya dair sistematik bir 

yaklaşım geliştirmiştir. Günümüz çevre sosyolojisi tartışmalarında 3 ve 4. argümanlar daha çok 

kabul görmektedir. Ben bu çalışmada 3. argümanı savunuyorum.  
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İnsan-doğal çevre ilişkisi sorununa Marx, Kapital’de ‘metabolik etkileşim’ (metabolic 

interaction) kavramı ile değinir (Marx 1976, ss: 637–38). Sosyal metabolik süreçlerde insan, 

doğayı bir malzeme ve enerji kaynağı olarak görür ve doğada kendi halinde var olan materyali 

alır, tüketir ve sonunda doğanın kendisine geri atılmak üzere dönüştürür (Pauilik ve Hertwich, 

2015). Modern kapitalist dönemde metabolik etkileşim, yerini ‘metabolik ayrışma’ya 

(metabolic rift) bırakmıştır (Schneider ve McMicheal, 2010; Marx, 1981, s: 195). Metabolik 

ayrışma, kapitalizm kaynaklı kır ile kent arasındaki ayrışmayı ifade eder. Yani, modern 

kapitalizmin sanayileşme ve köyden kente göç ile insanları kentte toplamakta, dolayısıyla 

yiyecek ve giyecek şeklinde insanın daha önce kırsalda tükettiği toprağın kurucu elementleri 

toprağa geri dönememekte ve kentsel atık haline gelmektedir. Bu durum, toprağın 

verimliliğinin devamı için gerekli olan ezeli-ebedi doğal şartların gerçekleşmesini 

engellemektedir (Marx 1976, ss: 637–38). Marx’ın bu tartışmalara girdiği 1860’larda Avrupa, 

teknolojik ve kitlesel tarımsal üretim faaliyetinden dolayı toprak verimliliğinin kaybolması 

tehlikesi ile karşı karşıyadır. Buradan hareketle Marx, büyük ölçekli endüstriyel üretim nasıl ki 

işçiyi yoksullaştırıyorsa, kapitalist tarım da toprağı yoksullaştırmakta ve tüketmektedir, 

diyecektir; kapitalizm, hem işçinin hem de toprağın zenginliğini çalmaktadır (Marx, 1981).  

Marx’ın yukarıda çevre sorununa dair argümanında emek teorisi merkezi bir yer tutar. Bir 

üretici güç olarak insan emeği, insan ile doğa arasındaki metabolik etkileşimi düzenler ve 

kontrol eder. Doğadaki maddeyi kendi ihtiyaçlarına uygun bir formda kendine mal etmek için 

kendi vücuduna ait olan doğal güçleri (el, ayak, bacak, baş vs.) harekete geçirir ve bu hareket, 

metabolik etkileşimi dolayımlarken dış doğayı etkileyen ve değiştiren bir emek sürecine 

dönüşür (Marx, 1976, ss: 283, 290). İnsan eliyle doğal olanın dönüşümü, Marx için insanın 

doğa üzerinde bir tahakküm kurması anlamına gelmez. Marx’a göre, toplum ve insan, doğanın 

sahibi değildir; sadece doğayı kullanmakta ve ondan faydalanmaktadır ve doğayı daha iyi 

koşullarda gelecek nesillere aktarmak zorundadır (Marx, 1981, ss: 754). Ancak, bir politik 

iktisat teorisyeni olarak Marx için, bütün değer, emekten türemektedir ve doğanın üretici güçler 

için işlevi dışında ve kendi içinde bir değeri yok gibi gözükmektedir. Dolayısıyla, Marx, çevre 

sorunlarına ve sürdürülebilir doğal yaşama dair bir perspektif geliştirmiş olsa da, doğanın insan 

egemenliğinden kurtarılmasına yönelik temel bir ilgi alanı geliştirmemiştir.  

Weber 

Marx, Kapital’de sınırsız kar arzusu toprağı tüketmiştir derken çağın bütün bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerine rağmen kapitalizmin, sürdürülebilir tarım için gerekli koşulları 

yaratamadığını söylemektedir. Weber de kapitalist büyüme ve çevre arasındaki ilişkiyi 

irdelerken benzer bir düsturdan hareket eder. Serbest piyasa, teknik verimlilik ve ekonomik 

refahı getiren araçsal rasyonalite, daha 20.yy başından itibaren Weber’in çevre sorunları 

yaratacağına dair eleştirilerine maruz kalmıştır. Weber bu eleştirilerinde ekolojik bir duruş 

sergilemese de, kapitalist büyüme ile çevresel sorunlar arasındaki ilişkiye ünlü eseri Protestan 

Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu’nda (1999) değinmiştir. Bu kitabın son bölümünde Weber şöyle 

der: ‘modern kapitalizmde makine üretiminin teknik ve ekonomik koşulları bütün bireylerin 

hayatlarını belirlemektedir... taa ki son ton fosil yakıtı da yakılana kadar.’  

Weber, enerji ve doğal kaynakların nasıl kullanıldığına odaklanır ki, burada Marx ile benzerlik 

göstermektedir. Fakat Weber, bu konuya Marx gibi sömürü açısından değil, rasyonel ile 

irrasyonalite arasındaki diyalektik ilişki açısından bakar. Modernitenin hedef yönelimli teknik 

aklının ürettiği enerji ve doğal kaynakları kullanma biçimi, kapitalizmin gelişmesini mümkün 

kılarken aynı zamanda onu kendi kendini kısıtlayan ve sürdürülemez bir sisteme dönüşmüştür. 

İnsan-çevre ilişkisinde Weber’in düşüncesi, enerji kullanımının ötesine geçerek insanın 

biyolojik doğayı ve maddeyi nasıl anlamlandırdığına odaklanır. İnsan doğa olaylarına ne gibi 

bir anlam atfetmektedir ve bu olayları açıklama biçimiyle kültür arasında nasıl bir ilişki vardır? 
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Weber bu soruları sorarken doğa olaylarının toplum için tarihsel önemine, insanların doğa 

olaylarına fiziksel neden-sonuç ilişkisinin dışında nasıl bir tarihsel anlam atfettiğine ve bu 

tarihsel anlamın kültürel değerleri nasıl şekillendirdiğine odaklanır (Weber, 1975, ss: 107–8, 

141–42). Bu incelemesinde Weber, kültürel kırılma (cultural refraction) kavramını kullanır 

(Foster and Holleman, 2012). Nasıl ki, ışık, bir prizmanın içinden geçip kırılarak farklı renklere 

bürünüyorsa, çevresel etkilerin insan zihninde yansıması da, algı yoluyla insanın bilişsel 

süreçlerinden geçip kültürel prizmadan kırılmasıyla şekillenir. Bu şekilde çevresel etkiler ve 

olaylar, kültürel alanda ve toplumsal etkileşimde belirli bir anlam kazanır. Bu kültürel kırılma, 

insanların doğal çevre ve materyal ile etkileşiminin olmazsa olmaz bir parçasıdır.  

 

SONUÇ 

Hem Weber hem de Marx, kapitalizmin insanlık dışı ve irrasyonel sonuçlarını eleştiriken çevre 

sorunlarını gözardı etmemişlerdir. Ancak iki teori de ekolojik bir duruş geliştirmekten uzaktır. 

Bu hususta çevrecilik ile ekolojik hareket arasındaki ayrım önemlidir. Çevreci hareket, var olan 

ekonomik ve politik sistem içerisinde, kurumsal yapılarda kökten değişikliklere gitmeden çevre 

sorunlarının çözülebileceğini varsayar. Çevrecilik, insan-çevre ilişkisinde insanı, insandan 

kaynaklı değerleri, insanın arzularının tatminini ve ihtiyaçlarının giderilmesini merkeze alır; 

ekonomik sistemin doğaya müdahalesine temelden bir eleştiri getirmeden yarattığı çevresel 

tahribatları en aza indirmeye çalışır (Önder, 2003; Wall, 2013). Ekolojik hareket ise ekonomik 

büyüme ve kapitalist üretim-dağıtım ve tüketim ilişkilerine politik bir eleştiri getirir. İnsanın 

olmadığı bir doğanın kendi içinde bir değeri vardır ve bu doğa korunmalı ve gerekirse bunun 

için insanın toplumsal yaşam tarzı kökten değişmelidir (Önder, 2003; Wall, 2013). Çevreci 

hareket, çevreyi insana dışsal bir doğa olarak tanımlarken ekolojik hareket, insanın bir parçası 

olduğu ‘doğa-ev’ kavramsallaştırmasından hareket eder (Önder, 2003, s. 5). 

Marx’ta insan-çevre ilişkisini dolayımlayan emek ve üretim ilişkileri, doğayı insanın ihtiyaç ve 

arzularına göre dönüştüren güçlerdir. Bu yaklaşım, doğanın kendisini nesneleştirmekle kalmaz, 

aynı zamanda ona toplumsal fayda açısından işlevsel bir değer atfeder. Weber’in kültürel 

kırılma perspektifi, Marx’tan bir adım öteye gidip dolaylı olarak doğaya kendi içinde bir değer 

tanır. Neo-Kantçı anlamda, doğa kendi içinde, insana dışsal olarak varolan bir şeydir. Ancak, 

Weber için de önemli olan, bu doğanın insanın bilgisinin ve kültürel alanının nasıl bir parçası 

haline geldiğidir ki, bu da doğayı insan için nesneleştirir. Dolayısıyla Weber’in yorumu da 

antroposentriktir (insan merkezli). Ne Marx ne de Weber, anti-ekolojik değildir. İnsan-çevre 

ilişkisine duyarsız kalmamışlardır. Ancak modern kapitalizmin insan ve çevre üzerine etkilerini 

anlamaya çalışırken iki teorisyen de, çevresel sürdürülebilirliği ekolojik perspektiften değil, 

toplumsal ilerleme ve ekonomik gelişmenin bir zorunluluğu olarak ele almıştır.  
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ÖZET 

Küreselleşen Dünyada çok kültürlülüğün ve çok dilliğin yaygın olduğu bu günlerde, iletişimi 

sağlamak amacıyla ikinci bir dil öğrenmek zorunlu hale gelmiştir. Savaş, göç, yeni yerler gezip 

görme isteği, eğitim ve akademik sebepler gibi, çeşitli sebeplerden dolayı Türkçe öğrenmek 

isteyenlerin sayısı artmış ve bu bağlamda Türkçe öğretimi çeşitli yollarla yapılmaya başlanmış 

ve Türk dili öğretim merkezleri artmıştır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde daha iyi 

bir dil öğretiminin nasıl gerçekleştirilebileceği konusundaki düşünceler, kuramcıları ya da dil 

öğreticilerini sürekli bir yöntem arayışına itmiştir. Bu sebeple çeşitli dil öğretim yöntemleri 

tercih edilmiş ve uygulanmıştır. Dil öğrenme stratejileri genellikle bilinçli adımlardır veya dili 

öğrenenler tarafından edinimi geliştirmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmada Avrupa 

Dilleri Ortak Çerçeve Metninde vurgulanan Görev Temelli Dil Öğretimine dayalı beş adet 

özgün etkinlik tasarlanmış ve çalışma Türkçeyi yabancı/ikinci dil olarak öğrenen A1-A2 düzey 

uluslararası öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu çerçevede görev temelli dil öğretimi, kuramsal 

dayanaklarından, kavramsal ve uygulama boyutuna kadar çok çeşitli yönleriyle ele alınmış, 

uygulama esnasındaki öğretmen ve öğrenci görevleri bildirilmiştir. Öğrencilere gerçek yaşam 

görevleri verilmiştir. Öğrenci gerçek hayatın farklı durumlarına maruz kalarak kendilerine 

verilen görevleri yerine getirmişlerdir.  Bunlar; tanışma, bayramlaşma, sinema bileti alma, hasta 

ziyareti ve yemek tarifi verme şeklinde hayatın içinden görevlerdir. Görev sırasında öğrencinin 

aktifliği sağlanmıştır. Öğrenciler, daha önce dersler veya diğer kaynaklardan öğrendikleri dili 

kullanarak bir iletişim görevi gerçekleştirir ve göreve başlarlar. Daha sonra görevi nasıl 

yaptıkları hakkında konuşur veya yazarlar ve bulguları karşılaştırırlar. Dinleme ve karşılıklı 

konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan bu etkinlikler öğrenciler arasında 

iletişimin de geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın sonundaki gözlem ve görüşme 

bulgularına göre etkinliğe katılan öğrencilerin iletişim dili olarak, Türkçe konuşma 

düzeylerinde ilerlemenin olduğu ve günlük hayatta bir problemle karşılaşmadıkları 

belirlenmiştir. Bulgulara göre; görev odaklı dil öğretim yönteminin günlük hayatta kullanılan 

iletişim dilini kazandırmada başarılı olduğu tespit edilmiştir. Görev temelli öğretimde okuma, 

yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin yanı sıra iletişimsel becerinin geliştiği de 

gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görev Temelli Öğrenme, Yöntem, Türkçenin Yabancı Dil Olarak 

Öğretimi. 
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ABSTRACT 

Nowadays, multiculturalism and multilingualism are widespread in the globalizing world thus, 

it has become necessary to learn a second/foreign language in order to communicate. The 

number of people who wanted to learn Turkish for various reasons such as immigration, trade, 

the desire to visit new places, educational and academic reasons has increased, and in this 

context, Turkish language teaching has begun to be done in various ways and Turkish language 

teaching centers have increased. The ideas on how to achieve a better language teaching in 

teaching Turkish as a foreign language have pushed the theorists or language teachers to 

constantly search for a method. For this reason, various language teaching methods have been 

preferred and applied. Language learning strategies are often deliberate steps or methods used 

by language learners to improve acquisition. In this study, five original activities based on Task-

Based Language Teaching emphasized in the Common European Framework of Reference for 

Languages were designed and the study was developed for A2 level international students 

learning Turkish as a foreign / second language. In this framework, task-based language 

teaching has been handled in various aspects from its theoretical basis to conceptual and 

application dimensions, and the duties of teachers and students during the implementation have 

been reported. Real life tasks are given to the students. The students fulfilled the tasks assigned 

to them by being exposed to different situations of real life. These; These are the tasks within 

life in the form of meeting, having a holiday, buying movie tickets, visiting patients and giving 

recipes. The student's activity was ensured during the task. Students perform a communication 

task and begin the task, using the language they have previously learned from lessons or other 

sources. They then talk or write about how they did the task and compare the findings. These 

activities, which were prepared to improve listening and mutual speaking skills, were also 

aimed at improving communication among students. According to the observation and 

interview findings at the end of the study, it was determined that the students participating in 

the activity had an improvement in their Turkish speaking level as the communication language 

and they did not encounter any problems in daily life. According to the findings; it has been 

determined that task-based language teaching method is successful in gaining the 

communication language used in daily life. It was observed that communicative skills 

developed in addition to reading, writing, listening and speaking skills in task-based teaching. 

Keywords: Task-based language learning, Teaching Turkish to Foreigners, Method. 

 

GİRİŞ 

İkinci bir dil bilmenin neredeyse zorunlu olduğu bu günlerde yabancı dil öğrenimine olan ilgi 

ve alaka her geçen gün artmaktadır. Buna eğitim, savaş, kendini geliştirme, dünyayı gezme 

farklı kültürleri tanımak gibi birçok sebep söyleyebiliriz. Dolayısıyla dil öğrenimi kaçınılmaz 

bir zorunluluk haline gelmiştir. Küreselleşmeyle birlikte dünya küçülmüş milletler birbirine 

yaklaşmıştır. İletişim içinde ikinci bir dil bilmek zorunlu hale gelmiştir. 

Bu kapsamda öğrenme öğretme sürecini yönlendiren birçok yeni kavram ortaya çıkmıştır. Bu 

alanda çeşitli dil öğretim yöntemleri kullanılmış ve geliştirilmiştir. En etkili, yöntem ve 

metodun belirlenmesi için birçok çalışma ve araştırma yapılmıştır. Yabancı dil öğrenmede ve 

öğretmede en verimli ve en başarılı sonucu alabilmek için çeşitli yöntem ve metotlardaki 

hataları ve eksikleri gidermeye çalışarak yeni ve doğru metotlar ortaya çıkarılmıştır Çünkü 

değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap vermek gerekmektedir. 

Görev odaklı dil öğretim metodu amacı gereği iletişimsel etkinliklere dayanmaktadır. Karşılıklı 

etkileşimin yüksek seviyede olduğu, yabancı dil öğrenen öğrencilerin tamamlamak zorunda 

olduğu görevlerden oluşan etkinlikler bulunmaktadır. Dil öğrenmenin kurallarla değil görev 
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temelli öğretim modeliyle tam tersine gerçek hayatta kullanılan dili tecrübe ederek dili 

öğretmek amaçtır. 

Görev temelli dil öğretim yöntemi, sonuçlarında gösterdiği başarı sebebiyle, dünyanın birçok 

yerindeki araştırmacıların, program gelişimcilerinin, öğretmen ve dil eğitimcilerinin ve 

dikkatini çekmiştir. Görev temelli yöntem, dört temel dil becerisinin yani okuma anlama 

dinleme ve yazma becerilerini de aynı derecede geliştirilmesini esas alan modern bir dil öğretim 

yöntemidir. Görev temelli dil öğretim Yöntemini Harold Palmer ve Chomsky’den etkilenen Dr. 

N.S. Prabhu geliştirmiştir. (Memiş & Erdem, 2013) Yöntemin ilk  uygulamaları Güney 

Hindistan’ın Bangalore adlı kentinde bulunan okullarıda gerçekleştirilmiştir. Prabhu, 

öğrencilerin kullandıkları dile odaklanmaları yerine istenilen görevler üzerine 

odaklanmalarının öğrenmede istenilen başarıyı getireceğini savunmuştur. (Yorulmaz, 2009). 

Yapılan çalışmalara ve alan araştırmalarına baktığımızda çalışmanın hedef dilin öğretiminde 

başarı getirdiği görülmektedir. 

Bu öğretim yöntemiyle öğrenci okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bir bütün 

olarak kapsamaktadır. Çünkü öğrenciler görevleri yerine getirirken hedef dili konuşanı 

dinlerler, not alılar, birbirleriyle iletişime geçerek konuşurlar ve gerekirse görev esnasında 

sunum yaparlar. Birbirleriyle iletişimi sosyal ve kültürel becerilerine de katkı sağlar. 

Görev Temelli Öğretimde Görev Çerçevesi: 

Görev, bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iştir. (http://sozluk.gov.tr/) bu yöntemde ise görev 

en önemli kelimedir. Willis’a göre görev, ‘iletişimsel bir hedefle bir sonuca ulaşmak amacıyla 

öğrenen tarafından hedef dilin kullanıldığı yerdeki etkinliklerdir’şeklinde 

tanımlanmıştır.(Willis, 1996: 23akt. Yorulmaz, 2009) 

Avrupa Dilleri Orak Başvuru Metninde, ‘Görev, çözülecek bir problem, yapılması gereken bir 

zorunluluk ya da ulaşılması gereken bir hedef bağlamında istenen sonuca ulaşmak için bir birey 

tarafından gerekli görülen amaçlı eylem. Bu tanım bir gardırobu taşımak, bir kitap yazmak, bir 

sözleşme görüşmesinde belli şartları elde etmek, iskambil kâğıdı oynamak, bir lokantada yemek 

ısmarlamak, bir yabancı dil metnini çevirmek ya da grup çalışması yoluyla sınıf gazetesi 

çıkarmak gibi geniş bir eylem yelpazesini kapsar. ’şeklinde tanımlanmıştır. 

Göreve dayalı dil öğretim yönteminde ve görevler konusunda birçok çalışma olmasına rağmen 

görevin aşamaları ve içeriğine dair en öemli çalışmayı Willis yapmıştır. Willis görev 

çerçevesini üç ana bölümde incelenmiştir. Bunları ‘görev öncesi’, ‘görev döngüsü’ ve ‘dile 

odaklanma’ olarak adlandırılmıştır. (Yorulmaz, 2009). 

Görev Öncesi 

Konu ve göreve giriş 

 

Öğretmen ve öğrenciler konuyu belirlerler, görevleri anlamalarına yardımcı olur. Dikkat 

çekmesi gereken sözcüklere dikkat çeker ve görevi anlamalarına yardımcı olur. Öğrenciyi 

güdüler. 
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(Willis, 1996) 

 

Neden Görev Temelli Dil Öğretim Yöntemini Tercih Etmeliyiz? 

“Görev temelli dil öğretiminin özelliklerine baktığımızda ; Görevlerde odaklanılan nokta 

sonuç değil daima süreçtir. Öğrenciler dili etkinlikler ve görevler içinde iletişimsel ve görev 

amaçlı olarak etkileşerek öğrenirler. Ana öğe iletişimdir ve anlamaya önem veren  amaçlı 

etkinlikler ve görevlerdir. Göreve Dayalı bir izlencenin etkinlik ve görevleri zorluk düzeyine 

göre öğrenci düzeylerince sıralanır Etkinlikler ve görevler öğrencilerin gerçek yaşamda 

üstesinden gelmeleri gereken durumlar olabileceği gibi sınıf içinde pedagojik bir amacı 

hedefleyen etkinlikler ve görevler de olabilir. Bir görevin zorluğu birçok sebebe bağlıdır. 

Bunlar öğrencinin daha önceki deneyimi, görevin karmaşıklığı, görevi yerine getirmek için 

gerekli olan dil ve elde olan destek derecesidir.’ (Richards ve Rodgers, 2001: 224, akt. 

Yorulmaz, 2009) 

Göreve dayalı dil öğretimde, belirli dil yapıları ve kuralları asla dikkate alınmaz; bunun yerine, 

öğrencilerin dile özgürce, istedikleri şekilde anlam yükleyip kullanmalarına izin verilir. Bu 

sayede öğrenci dili tecrübe etmiş olur. Görevler, öğrencilerin değerlendirilebilmesine olanak 

verir (Wang, 2003 akt; Yorulmaz, 2009). Bu sayede öğrenci dili yaşayarak tecrübe ederek 

öğrenmiş olur. Herhangi bir kural ve kalıp öğretimi söz konusu değildir, amaç öğrencinin dili 

özgürce kullanmasıdır. 

Göreve dayalı dil öğretim yönteminin kuramsal ve uygulamaya yönelik özellikleri 

incelendiğinde yöntemin diğer yöntemlerden farklı ve olumlu yönleri olduğu görülecektir. 

Çünkü görev temelli dil öğretim yöntemi iletişimsel bir yöntemdir ve yöntemler görevler ve 

görev türleri şeklinde tasarlanmıştır. Amaç dili anlam ve yapı bakımından birleştirerek 

öğretmektir. Öğrenmeler görevleri öğrenci merkezli oluşturulur. Öğrenci ihtiyaç ve 

 Görev Döngüsü  

Görev Planlama Sunum 

 

Öğrenciler gruplar halinde 

görevleri yerine getirilerken 

öğretmen öğrencileri uzaktan 

izler ve gerekirse öğrencilere 

yardımcı olup müdahale 

edebilir 

 

 

 

Öğrenciler görevlerini 

sunmak için hazırlık yaparlar, 

öğretmene sunarlar ve sunum 

için bir araya getirilir. 

 

 

Öğretmen bazılarını 

sunumunu sınıfta yaptırır 

bazılarında değişiklik yapıp 

karşılaştırır ve yazılı sunum 

olarak alır 

Dile Odaklanma 

İnceleme Uygulama 

Öğrenciler metin ve dinleme 

diyaloglarındaki benzer ve farklılıkları 

incelerler. 

Öğretmen öğrencilerin yeni yapı ve kelimeleri 

kullanmasını sağlar ve ödevler verir 
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gereksinime bağlı kalınması analitik izlence bağlamında diğer yöntemlerden en önemli farkıdır. 

Ayrıca dilde neyin öğretileceğinden çok nasıl öğretileceğine odaklanır. Geleneksel 

yöntemlerden farklı olarak dilin parçalar halinde değil, bir bütün olarak öğretilmesini hedefler. 

Uygulama sunum-alıştırma-üretim zincirine göre yapılır. Öğrenciyi aktif tutmak esastır. 

(Yorulmaz, 2009) 

Görev Temelli Dil Öğretiminde Öğretmenin Ve Öğrencinin Rolleri: 

Görev temelli öğrenmenin en önemli hedefi yabancı dile öğrenciyi mümkün olduğu kadar 

maruz bırakmaktır. Amaç öğrencinin dili tecrübe etmesidir. Bu noktada öğretmenin rolü çok 

önemlidir. Öğretmen dil öğrenimi ile ilgili bilinç artırma sürecini üstlenir. Görev faaliyetlerinin 

uygulama sürecini takip etmek zorundadır. Öğrenciyi yönlendirmelidir. Öğretmen her aşamada 

yol göstericidir. 

Görev esnasında öğretmen öğrenciye müdahale etmemelidir. Edildiği takdirde öğrenci öz 

güvenini kaybedebilir. Bu yüzden öğrencinin mümkün olduğu kadar iyi güdülenmesi 

gerekmektedir. 

Öğretmen konuya göre görev süresini belirler. Görev için ön hazırlık yapması gerekiyorsa ön 

hazırlık yapabilir. Konuyu tanımlayabilir, yeni ve farklı ögeleri açıklayabilir. Asla dilbilgisi ve 

kelime öğretimi yapmaz. Görevin başlangıç ve görev sürecini ve süresini açıklar. Bu sayede 

öğrenci göreve güdülenmiş olur. Öğrenciler daha önceki derslerde veya edindikleri dil 

becerilerini kullanarak görevleri yerine getirirler. Önceki bilgi birikimlerini kullanma ve 

yeteneklerini meydana çıkarma fırsatı sunar. 

Öğrenciler göreve dayalı öğrenme ortamlarında yeteneklerini sergileme olanağı bulurlar, aldığı 

görevi eksiksiz olarak yerine getirme deneyimlemeleriyle sorumluluk kazanırlar, araştırma 

yaparak gelişimlerini olumlu yönde etkilerler, inceleme yaparlar, anlama, sıralama, rapor etme, 

iletişim ve paylaşma gibi birçok dilsel gelişimle, zihinsel ve sosyal becerileri kazanma şansını 

da yakalamış olurlar (Göçer, 2017). 

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma örnek ders etkinliklerinin yer aldığı teorik bir çalışmadır. Bu çalışmada araştırmacılar 

tarafından Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen A1-A2 düzeyinde yabancı uyruklu öğrencilerin 

uluslararası bir standart olan ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ ne göre hazırlanan özgün 

etkinlikler geliştirilmiştir. Etkinlikler; tanışma, bayramlaşma, hasta ziyareti, yemek tarifi ve 

sinema bileti alma şeklindedir. Bu etkinlikler görev temelli dil öğretimine göre hazırlanmıştır. 

Okuma dinleme anlama ve yazma becerisinin yanı sıra iletişimsel becerinin de gelişmesine 

katkı sağlayıcı becerilerdir. 

Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi için görev temelli dil öğretim yöntemi kullanılarak 

çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler de dört temel becerinin yanı sıra iletişimsel 

becerinin gelişmesini sağlayan etkinliklerdir. Etkinlikler temel başlangıç düzeyi A1-A2 olan 

seviyeye göre belirlenmiştir. Etkinlikler günlük hayatta karşılaşılan sorunlara ve iletişime 

öğrenciyi hazırlar niteliktedir. Bu çalışmada öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimini arttırmak 

amaçtır. Ayrıca günlük konuşma dilini kullanıp teşvik ederek gerçek yaşama hazırlamaktır. 

Özellikle farklı ırktan öğrencilerin iletişimi çok güç olmaktadır. Göreve dayalı dil öğretim 

metoduyla hazırlanan bu etkinliklerle öğrenciler ortak bir dilde buluşarak birbirleriyle iletişim 

kurarlar. Bu etkinliklerde öğrenciler görevleri yerine getirirler ve öğretmen kılavuz 

görevindedir. Öğrenciye yön verir ve bilgilendirir. Grup çalışması asıl hedeftir. Öğretmenin 

amacı bunu sağlayacak ortamı hazırlamaktır. Etkinlikler öğrencilerin zihinsel ve sosyal 

becerilerine katkı sağlayacağı gibi anlama anlatma becerilerini geliştirmeyi amaç edinip söz 
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dağarcığını geliştirmeyi hedef edinmiştir. Ayrıca yaratıcı düşünme, akıl yürütme, beyin 

fırtınası, rol alma becerilerini geliştireceği düşülmektedir. 

Yabancılara Türkçe öğretimi yapan çeşitli kurumlardaki öğretmen arkadaşlara hem teorik hem 

de uygulanabilir etkinlik yöntem açısından kaynaklık etmesi çalışmanın amaçlarındandır. 

 

Göreve Dayalı Öğretim Yönteminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Derslerinde 

Kullanımı (Etkinlik Örnekleri): 

SEVİYE A1-A2 DÜZEYİ 

1.Etkinlik Adı: Tanışma, selamlaşma 

Görev Öncesi 

 Ö

ğrencileri güdülemek amacıyla tanışma konulu bir dinleme metni dinletilir. 

Görev: 

 D

aha sonra öğrenciler 3’erli gruplara ayrılarak öğrencilerden rol alma modeliyle birbirleriyle 

tanışmaları istenir. 

Amaç: öğrencilerin birbirleriyle etkileşim halinde olarak birbirlerine sorular sormaları ve 

sıralı soru cümleleri ve kalıplaşmış ifadeleri kullanmaları amaçlanmıştır. 

Alıştırma: 

Dinleme Metni: Tanışma 

Dinleyelim. 

Mehmet: Merhaba. 

Olga: Merhaba. 

Mehmet: Benim adım Mehmet. Senin adın ne? 

Olga: Benim adım Olga. 

Mehmet: Memnun oldum. 

Olga: Ben de memnun oldum. Nasılsın? 

Mehmet: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? 

Olga: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. 

Mehmet: Nerelisin Olga? 

Olga: Ben Rusum. Sen nerelisin? 

Mehmet: Ben Türküm. 

 Ş

imdi yanınızdaki arkadaşınızla tanışma diyaloğu oluşturup, ikişerli grup halinde 

tanışınız. 

2.Etkinlik adı: Bayramlaşma 

Görev öncesi 
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 Ö

ğrencilere kendi ülkelerindeki bayramlar sorulur ve bu bayramların nasıl kutladıkları 

sorulur. 

 Ö

ğrencilere Türk bayram geleneğini anlatan bir dini bayram kısa filmi izletilir. Bu bir reklam 

filmi de olabilir 

Görev 

 B

ayramlaşma diyalogu yazınız. 

 S

ınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. 

 S

ınıfta arkadaşlarınızla yazdığınız metni canlandırınız. 

 

Bir diyalog yazalım. 

A:………………………………………………………… 

B:……………………………………………………….... 

A:………………………………………………………… 

B:………………………………………………………… 

A:………………………………………………………… 

B:…………………………………………………………. 

A:…………………………………………………………. 

B:…………………………………………………………. 

A:…………………………………………………………. 

B: Görüşmek üzere. 

 Ş

imdi yanınızdaki arkadaşınızla yazdığınız bayramlaşma metnini ikişerli grup şeklinde 

canlandırınız. 

3.Etkinlik: Sinema/tiyatro bileti satın alma 

Görev öncesi 

 D

inleme metni dinlenir. 

 M

etinde yer alan boşluklar dinleme metnine uygun şekilde doldurulur. 

 G

erekirse ikinci kez dinleme yapılır. 

Görev 

Dinleyelim, tamamlayalım. 

( Para, bilet, seyirler, Hangi, Kaç, film, öğrenci, koltuklar,) 

A: Sinema için iki _________ lütfen. 
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S: Hangi _______ için istiyorsunuz? 

A: Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? 

S:_________ seansı olsun efendim? 

A: 19.00 seansı olsun. 

S: _________ bilet istiyorsunuz? 

A: Bir ______iki yetişkin bilet istiyorum. 

S: Lütfen ekrandan koltuklarınızı seçiniz. 

A: 20.21.22 numaralı _________olsun lütfen. 

S: 55tl efendim. Ödeme nakit mi, kredi kartı mı olacak? 

A: Nakit ödeme yapacağım. 

S: Buyurun _______ üstünüz. 

A: Teşekkürler. 

S: İyi __________. 

 Ş

imdi sizde bir bilet satın alma diyaloğu yazınız. 

 Y

anınızdaki arkadaşınız satıcı siz alıcı olunuz ve bilet satın alma gerçekleştiriniz. 

4.Etkinlik: Yemek tarifi 

Görev öncesi 

 Ö

ğrencilere örnek bir yemek tarifi metni verilir. 

 S

esli okuma yapılır. 

 Y

emeğin adını tahin etmeleri istenir 

 S

onra kendilerinden bir yemek tarifi yazmaları istenir. 

 Y

azdıkları tarifleri sınıfta ikişerli grup yaparak sesli okumaları istenir. 

 K

endi ülkenizde hangi yemekler favoridir diye sorularak konuşma becerileri kazandırılır. 

Görev 

Malzemeler 

 Y

arım kilo kıyma 

 3

50grm asma yaprağı 

 İ

ki adet soğan 

 İ

ki demet maydanoz 

 B

ir çay bardağı pirinç 
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 İ

ki yemek kaşığı domates salçası, 

 B

ir tutam tuz 

 K

arabiber 

 K

ırmızı pul biber 

 B

ir adet limon 

 Y

arım litre su 

 

 

Sizce bu yemeğin adı nedir?______________________ 

 Ş

imdi bir yemek tarif edip. Yazınız. 

Malzemeler: 

 

 

 

 

 

Tarif 
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 Y

azdığınız tarifi arkadaşlarınıza okuyunuz. 

 S

izin ülkenizde arkadaşınızın tarifine benzer bir yemek var mı tartışınız. 

5.Etkinlik: Hasta ziyareti 

Görev öncesi 

 Ö

ğrencilere daha önce hasta olup doktora gidip gitmedikleri sorulur. 

 G

ittilerse nasıl bir yol izledikleri ve doktorla ne konuştukları sorularak konuşturulur. 

Görev 

 

 B

ir kişi doktor ve bir kişi hasta olur. Hasta grip şikâyetiyle doktora gider. Bu durumu 

diyalog şeklinde canlandırınız. 

 A

şağıdaki diyalogda boş bırakılan yerleri uygun cümlelerle tamamlayınız. Ardından 

oluşturduğunuz diyaloğu ikişerli olarak okuyunuz. 

 

Halil Bey: Merhaba doktor bey. 

Doktor: Merhaba, hoş geldiniz. Şikâyetiniz nedir? 

Halil  Bey: Doktor bey dünden beri ateşim var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. 

Doktor: 

...................................................................................................................................................

............................. 

................................................................................................................ 

Halil  Bey: Evet, baş ağrısı ve üşüme de oluyor. 

Doktor: Ateşinizi ölçüyorum. Şu anlık ateşiniz normal. Endişe etmenize gerek yok, ciddi 

bir şey 

değil. Size ilaç yazacağım, kullanıp tekrar kontrole geleceksiniz. 

Halil  Bey: Teşekkür ederim doktor bey. 

Doktor: Rica ederim. Fakat kendinizi kötü hissederseniz tekrar gelebilirsiniz. 

Halil  Bey: 

...................................................................................................................................................

............................. 

................................................................................................................ 

Doktor: Elbette. Buyurun, bu sizin reçeteniz. Bu reçeteyi eczaneye götürünüz ve 

ilaçlarınızı alınız. İlaçlarınızı düzenli alınız. 

Halil Bey: Teşekkür ederim. Peki ne yemem gerekiyor bu sürede? 

Doktor: 

...................................................................................................................................................

............................. 
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................................................................................................................ 

Halil Bey: Çok teşekkür ederim. İyi günler. 

 

SONUÇ 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda yapılan araştırmalara bakıldığında bu alanla 

ilgili en önemli sorunun ortak bir programın olmamasıdır. Bu sebeple dil öğretiminde dil 

öğretim merkezleri, öğretmenler farklı uygulama metotları ve yöntemleri geliştirmek zorunda 

kalmışlardır. Bu çalışma gerek teorik gerek etkinlik örnekleriyle yabancılara Türkçe öğretimi 

yapan öğretmenlere de kaynaklık edecek ve ışık tutacaktır. 

Görev temelli dil öğretiminde hedef dilin öğretilmesi amacıyla verilen görevler öğrencileri 

gerçek hayata motive eden görevlerdir. Görevlerin gerçekleştiği esnada grup çalışması olması 

ve iletişimin sağlanması için öğrencinin hedef dili kullanmaya mecbur bırakılması da yine 

hedef dilin daha iyi kullanımına ve kavranmasına amaçtır. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve 

tecrübe edinmelerine göre tanışma,-selamlaşma, bayram ziyareti, sinema-tiyatro bileti satın 

alma, yemek tarifi verme, hasta-doktor ziyareti gibi gerçek hayat tecrübeleri içeren görevlerin 

verilmesi hedef dilin öğrenilmesinde öğrenciye motive edici bir fırsat sunmaktadır. 

Görev temelli dil öğretiminde öncelikli olarak amaç herhangi bir gramer ya da dil kuralı 

öğretmek değildir. Asıl amaç öğrenciye gerçek yaşam görevleri vererek dili yaparak yaşayarak 

tecrübe etmelerini sağlamaktır. Etkinlikler de bu amaçla hazırlanmıştır. Etkinlik 

uygulamalarındaki görevlerde bulunan metin tamamlama, diyalog oluşturma, boşluk doldurma, 

akıl yürütme, beyin fırtınası yöntemleri kullanmaları öğrencilerin hedef dili daha iyi kavrama 

ve dil becerisi kazandırmıştır. Etkinlikler boyunca öğrencilerde grup içi iletişimin arttığı 

gözlemlenmiştir. 

İlk etkinlik tanışma selamlaşma etkinliğidir bu etkinlikte öğrencinin dinleme becerisini 

geliştirmekle birlikte dinleme etkinliği ardından öğrencileri birbiriyle iletişime zorunlu kılan 

görev, birbirleriyle iletişimi zorunlu kıldığından iletişimlerini de geliştirmiştir. İkinci etkinlik 

yazma becerisini geliştirme esasında diyalog oluşturmadır. Yazma etkinliği ardından tekrar 

öğrenciye diyalogları yanındaki arkadaşıyla canlandırma görevi verilir ve grup içi iletişimi ve 

etkin konuşmayı sağlamak amaçla birçok kazanımı sağlamıştır. Üçüncü etkinlik ise sinema 

bileti satın alma, yazma dinleme ve konuşma etkinliğiyle iletişimsel beceriyi de geliştirmek 

hedeflenmiştir. Önce dinleme etkinliğiyle boşluk doldurma ardından benzer bir satın alma 

diyaloğu yazma ve son görev olarak arkadaşıyla karşılıklı satıcı alıcı diyaloğu konuşmaları 

istenmektedir. Bu etkinlikle birlikte iletişimsel becerinin yanında diğer dört temel beceriyi de 

etkin kullanılmıştır Dördüncü etkinlikte ise yemek tarifi etkinliği vardır bu etkinlikle 

öğrenciden önce okuma görevi ve tahmin etme metodu kullanarak yemek hakkında tahmin 

etmeleri istenir. Beyin fırtınası metodu kullanılır, akıl yürütmeleri istenir. Ardından yazma ve 

konuşma görevleriyle iletişimsel becerilerine katkı sağlayıcı grup tartışması görevi verilir. Son 

etkinlikle de yine hayatın içinden görevler verilerek diyalog yazmaları dinleme ve canlandırma 

göreviyle grup içi etkileşim hedeflenerek görevler tamamlanır. 

Çalışma verilerinden ulaşılan sonuçlara göre; göreve dayalı öğretim yöntemi dört temel 

öğrenme becerisinin yanında grup içi etkileşimi arttırmış, iletişimsel becerilerin gelişimine 

katkı sağlamıştır. Etkinliğe katılan öğrencilerin Türkçeyi günlük hayatta daha sık ve daha doğru 

şekilde kullandıkları saptanmıştır. Etkinlik sonrasında günlük konuşma dilinde ve iletişiminde 

daha fazla gelişme olduğu gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında benzer 

sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Bu etkinliklere katılan öğrenci gruplarında Türkçe 

konuşurken motivasyon ve özgüvenlerinin daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Farklı ırktan 
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öğrencilerin birbirleriyle iletişimini ve sosyalleşmesini arttırmıştır. Asıl amaç iletişimdir ve 

beraberinde sosyalleşme ve kültürel etkileşimde sağlanmıştır. 
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