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Özet 

 

Kapitalizmin daima büyümeye odaklanmış üretim ve tüketimi dayalı yapısının doğal bir 

sonucu olan pazar arayışı, dünyanın birçok yerine hızla yayılmasını sağlamıştır. Bu durum ülkelerin 

içe kapalı politikalarını yerle bir etmiş ve çok yönlü karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni ilişkiler 

başlatmıştır. Dolayısıyla sermaye, potansiyelini gerçekleştirmek için mekânsal sınırları aşmıştır. 

Mamafih, sermayenin uluslararasılaşması, kapitalizmin pre-kapitalist toplumlara yayılma sürecini 

başlatmıştır. 

Bir tarafta yükselmekte olan çok uluslu şirketlerin ve ulus ötesi yapılarının meydana getirdiği 

“ulus ötesi sınıf” çözümlemeleri, ultra-liberal tezlerin ışığında ilerleyerek ulus devletin sona erdiğini 

belirtirken, bir taraftan “devlet merkezli” tutumunu, devletin tahavvülündeki sınıfsal muhtevayı yok 

saymakta ve bu süreci ülkenin “konsolidasyonu” diye ifade etmektedir. Sonuç olarak kapitalist ülke 

biçimlenmesinde bir değişikliğin gerçekleştiği karşı çıkılamaz bir hakikat olarak önümüzde 

durmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren neo-liberal söylemlerin güçlenmesiyle refah 

devletinin geleceği tartışma konusu olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren ise yerelleşme, özelleştirme 

gibi devlette küçülmeyi öngören ilkelerin yeni kamu yönetimi doğrultusunda benimsenmesiyle refah 

devleti anlayışının terk edilmeye başlandığı gözlenmiştir. Değişimi yakalama amacıyla hızla yeni 

anlayışın ilkelerinin benimsendiği devletlerde, dezavantajlı kesimlerin yararına uygulanan toplumsal 

politikalarda önemli gerilemeler yaşanmıştır. Devletin ekonomik olarak gelişimini destekleyen bu 

özelleştirmeler diğer yandan da şüphesiz adaletsizliği doğurmuştur.  

Yeni tip korona virüsün ortaya çıkışına kadar devletin küçülmesi yönündeki seyir, virüsün 

kısa sürede insanlığı etkisi altına almasıyla devletler devrettiği bazı sorumlulukları yeniden üstlenmek 

durumunda kalmıştır. Bu süreçte toplum sağlığının korunması amacıyla, ivedilikle gerçekleştirilen 

birçok faaliyet bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmiştir. Adeta Türk devlet geleneğindeki devletin 

“baba” rolü yeniden canlanmıştır. Elbette bu olağanüstü durum karşısında uygulanan sosyal 

politikaların devam edip etmeyeceğini zaman gösterecektir. Bu süreçte devletlerin önceliklerini ne 

yönde belirleyeceği, rüzgârın yönünü tayin etmede yol gösterici olacaktır. Uygulanan politikalar, 

tercihler ve yönelimlerin hepsi topluma ayna tutacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Devlet, Sermayenin uluslararasılaşması, Refah devleti, Kapitalizm. 
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The Internationalization of Capital and the Future of the Welfare State: The Case of COVID-19 

Abstract 

The search for a market, which is a natural result of capitalism's growth-oriented production 

and consumption-based structure, has allowed it to spread rapidly to many parts of the world. This 

situation destroyed the introverted policies of the countries and started new relations based on multi-

faceted interdependence. Therefore, capital has transcended spatial boundaries to realize its potential. 

However, the internationalization of capital initiated the process of expansion of capitalism into pre-

capitalist societies. 

On the one hand, the "transnational class" analyzes created by the rising multinational 

companies and their transnational structures indicate that the nation-state has come to an end by 

advancing in the light of ultra-liberal theses, on the one hand, it ignores the "state-centered" attitude 

and the class content in the transformation of the state, and this process is ignored by the country. It's 

called "consolidation". As a result, it stands before us as an undeniable truth that there has been a 

change in the formation of the capitalist country. Since the second half of the 20th century, with the 

strengthening of neo-liberal discourses, the future of the welfare state has been the subject of 

discussion. Since the 1980s, it has been observed that the concept of the welfare state has begun to be 

abandoned, with the adoption of principles such as localization and privatization, which envisage 

shrinking in the state, in line with the new public administration. In the states where the principles of 

the new understanding were rapidly adopted in order to catch up with the change, significant 

regressions were experienced in the social policies implemented for the benefit of the disadvantaged 

segments. These privatizations, which supported the economic development of the state, on the other 

hand, undoubtedly created injustice. 

The trend towards the shrinking of the state until the emergence of the new type of corona 

virus, with the virus affecting humanity in a short time, the states had to undertake some of the 

responsibilities they had transferred. In this process, many activities that were carried out urgently in 

order to protect public health were carried out by the state itself. It is almost as if the "father" role of 

the state in the Turkish state tradition has been revived. Of course, time will tell whether the social 

policies implemented in the face of this extraordinary situation will continue. In this process, the way 

the states will determine their priorities will guide in determining the direction of the wind. All 

implemented policies, preferences and orientations will mirror the society. 

Keywords: State, Internationalization of capital, Welfare state, Capitalism. 

Giriş 

Klasik liberal iktisadi anlayışın hâkim olduğu dönemde devlet, sermaye birikimini 

öncüllemiştir. Bu doğrultuda refahın kaynağı olarak görülen ve teşvik edilen serbest piyasa, 

olabildiğince dış müdahalelerden arındırılmaya çalışılmıştır. Kapitalizmin daima büyümeye 

odaklanmış üretim ve tüketimi dayalı yapısının doğal bir sonucu olan pazar arayışı, dünyanın birçok 

yerine hızla yayılmasını sağlamıştır. Bu durum ülkelerin içe kapalı politikalarını yerle bir etmiş ve çok 

yönlü karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni ilişkiler başlatmıştır. Dolayısıyla sermaye, potansiyelini 
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gerçekleştirmek için mekânsal sınırları aşmıştır. Mamafih, sermayenin uluslararasılaşması, 

kapitalizmin pre-kapitalist toplumlara yayılma sürecini başlatmıştır. Ancak sanayi devrimi sonrasında 

toplumun alt ve orta kesimi üzerinde giderek artan baskı, müdahalelerden arındırılmış bir sistemin 

doğuracağı sonuçları gün yüzüne çıkarmıştır. Nihayetinde devletler başta ekonomik ve sosyal 

sorumlulukların yerine getirilmesinde rolünü ve etkinliğini artırmıştır (Gümüş, 2018: 34). Bu 

doğrultuda alınan aksiyonlar neticesinde 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fenomen haline gelen 

refah devleti kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu 

problemlerin başında mal, hizmet ve sermayenin hızla uluslararasılaşması gelmektedir (Özdemir, 

2009: 56-57). 1950’lerden itibaren konuşulmaya başlanan ülkemizde ise 1980’lerden sonra kabul 

gören yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte devlet, sorumluluk yükünü hafifletme yoluna 

başvurmuştur (Bulut, 2003: 173). Yaşanan krizler dolayasıyla 1970’li yıllardan itibaren yaşanan 

ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşüm, devletin sunmak durumunda olduğu yükümlülüklerinin neler 

olması gerektiği hususunu tartışmaya açmıştır. Dolayısıyla kapitalist sistemin devamlılığına zarar 

veren ve bu sistemin işleyişiyle ters düşen refah devleti anlayışının terk edilmesi hususunda adımlar 

atılmıştır (Özbek, 2002: 7). Kamu hizmeti kavramının yeniden tanımlanması hususu gündemi işgal 

etmeye başlamış olup yeni dönem özelleştirme, yerelleşme, küçülme gibi kavramları ön plana 

çıkarmıştır.  

Küreselleşme ve sermayenin uluslararasılaşması devletin sınırlı-sorumlu olmasını gerekli 

kılmaktadır. Müdahaleci bir anlayış yerini standartlar belirleyen ve denetleyen sınırlı bir devlete 

bırakmıştır (Ekin vd., 1999: 27). Kamu yönetimindeki gidişatın küreselleşen dünya ile uyumlu olması 

gerektiği yönündeki ilkeler benimsenmişken koronavirüsün ortaya çıkışıyla birlikte devletlerin hızla 

içe kapandığı görülmüştür. Ardından sokağa çıkma kısıtlaması, karantina ve sosyal mesafe gibi bir 

dizi tedbirler alınmıştır (Çoşkun, 2020). Devlet, pandemi karşısında her türlü güvenliğin sağlanması 

yönünde elini güçlendirmiştir. Bunun yanı sıra ulus üstü organizasyonların yetersizliği, devletlerin 

bireyler için tek dayanak noktası olmasına ortam sağlamıştır. Bu durum ulus devletlerin yükselişine 

kaynaklık edebilir şeklinde değerlendirmelere de kapı aralamıştır (Dikmeci, 2020: 3). Pandeminin 

hayatın her alanına etki ettiği düşünüldüğünde devletlerin faaliyet alanlarının genişlediğini söylemek 

mümkündür. Fakat kısa vadede artan sorumlulukların uzun vadede devam edip etmeyeceği refah 

devletinin geleceği açısından önem arz etmektedir.  

1. Devlet Kavramı ve Türkiye’de Devleti Ele Alan Yaklaşımlar 

Devlet, insan temelinde yükselen örgütlü bir varlıktır. Bu nedenle insan, devletin 

anlaşılabilmesinin öncülü olarak görülmelidir. Zira, Antik Çağ’dan itibaren, insan kavramı 

tartışılagelmiştir. Platon’a göre “insan içinde yaşadığı toplum ve devletin yapısına göre şekillenen 

varlık” iken Aristoteles, “düşünen hayvan ve toplum kuran canlı” şeklinde tanımlamıştır (Yakıt, 2015: 

41). Osmanlı devletinin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali’nin ise Osmangazi’ye nasihatinde “Ey 

oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” dediğini görmekteyiz (Ertugay, 2014: 133). Tüm bunlar devletin 

varlık sebebini ve insandan ayrı düşünülemeyeceği gerçeğini ortaya koymaktadır.  

İnsanın tarih boyunca bir arada yaşama isteğinin arkasında yatan en önemli gerekçe güvenlik 

ihtiyacı olmuştur. Bu doğrultuda milattan önce beşinci yüzyılda Atina’da bulunan sofistler, kralların 

ve azınlıkta olan varlıklı bir kesimin yönetiminde devleti, insanların güven içinde yaşayabilmelerinin 

bir aracı olarak görmüşlerdir. Orta Çağ Avrupa’sında durum kilisenin eklemlenmesiyle aşkın bir 

devlet görüntüsünü almıştır. İbn-i Haldun ise toplu yaşamanın ve her türlü korunma ihtiyacı için 
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caydırıcı başka bir güce ihtiyacı zorunlu görmüştür. Yeni Çağ ile birlikte ise laik ve faydacı bir anlayış 

yer etmeye başlamıştır. Bu dönemin önde gelen düşünürlerinden Hobbes, devleti toplumun güvenlik 

ve adalet gibi ihtiyaçlarından hasıl olmuş bir yapı olarak ifade etmiştir (Ay ve Uçar, 2015: 196-197). 

Modern dünyada ise devlet, ülke, millet ve egemenlik kavramlarıyla açıklanmaktadır. Halkın rızası ile 

meşruiyet kazanan ve belirli bir toprak parçası üzerinde hüküm süren millet birliğidir (Tüleykan, 2010: 

87-89).  

1.1. Güçlü Devlet Geleneği Tezi 

Metin Heper’in 1985 yılında yayımlanan “güçlü devlet geleneği” isimli kitabında kullanılan bu 

başlık, çıkarını maksimize eden, toplum üzerinde mutlak hakimiyet sahibi, bireysel özgürlüklerin ve 

ekonomik hayatın üstünde konumlanmış dolayısıyla zayıf bir sivil toplumun bulunduğu devlet, 

“patrimonyal” kavramı ile nitelendirilmektedir (Dinler, 2003: 33). Latince patrimonium kelimesinden 

türetilmiş olan patrimonyal kavramı, “babadan kalma, miras” anlamına gelmektedir. Halil İnalcık, tüm 

siyasal ve idari düzenin sultanın şahsında toplanması dolayısıyla Osmanlı’nın patrimonyal bir devlet 

olduğunu ifade etmektedir. Sultanın onayı olmaksızın hiçbir işlem ve otorite kabul görmemektedir. 

Keza fetihlerinde de sultan, yerel güçlere ve örgütlere derhal son vermiş ve egemenliği altında 

ayrıştırmıştır (İnalcık, 2017: 284).  

Türk siyasetini merkez-çevre karşıtlığı ve devlet eksenli bakış açısı ile yorumlayan güçlü 

devlet geleneği, toplumun devlet üzerinde egemenlik düzeyine göre farklılaşır. Ayrıca Heper, 

Osmanlı-Türk siyasetinin “bürokratik merkeziyetçi” görüntüsüne de dikkat çekmektedir. 

Avrupa’dakinin aksine, devletin gücünün dengelenmesinde etkili olabilecek toplumsal bir faktörün 

yokluğunu belirtmiştir. Bir zümrenin elinde bulundurduğu güç, içeriden ve dışarıdan gelebilecek 

tehlikelerin önlenmesinde görev alır (Yılmaz, 2005: 115). Devletin merkezi, çatışmaların, krizlerin 

çözümünde, istikrarın sağlanmasında toplumun üstünde bulunur. Cumhuriyetin ve demokrasinin 

koruyucusudur. Sivil siyasi örgütlerin yetersizliğini de çeşitli yollarla çözüme kavuşturur. Hal 

böyleyken Türkiye’de güçlü devlet geleneğinin etkinliği siyasetin belirleyicisi olmuştur (Karakoç, 

2020: 6).   

1.2. Merkez-Çevre Yaklaşımı 

Edward Shils tarafından ilk kez ortaya atılan ve Şerif Mardin’in Osmanlı-Cumhuriyet tarihine 

uyarlamış olduğu Merkez-çevre yaklaşımı, Türkiye’de iktidar ile muhalefetin arasındaki durumun 

anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Toplumsal uyumun ve iktidarın, Osmanlıdan Cumhuriyete 

siyasal yapı içerisindeki eğilimlerini belirginleştirmek ve siyasal iktidarın oluşumundaki ilişkilere 

mercek tutar (Açıkel, 2006: 31). Analizde Osmanlı’dan Türkiye’ye değin devam eden, devletin 

toplumla ve merkezin çevre ile ayrımı mevzu bahistir. Merkez-çevre yaklaşımı ile anlatılmak istenen, 

batıda gerçekleştiği şekliyle devlet ve toplum nezdinde bir anlaşmanın olmadığıdır. Osmanlı’da 

merkezin, çevrenin hakimiyeti üzerinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekilmektedir. Yapı ve 

işleyiş bir anlaşma ile bağlanmış değildir. Lordlar ve yerel aktörler gibi belirleyici güçlerin 

çoğunluğunda şekillenen bir yönetimden ve sivil toplumdan bahsetmek mümkün değildir (Dinler, 

2003: 21). Aksine Osmanlı’da devlete tabii olan toplumda çatışma, cemaat-devlet dışında yoktur. Bu 

durum merkezi otoritenin meşruiyetini nereden aldığı yönünde soruları akla getirmekle birlikte cevabı 

da sunmaktadır. Zira dini açıdan kutsallık ile halkın üstünde bir otorite kurulmaktadır. Fakat bunun tek 

dayanak olarak görüntüsü meşruiyetin zafiyetini ortaya koymaktadır. Merkez-çevre yaklaşımında 
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çevre, demokrasi ve reform yanlısı olarak tasvir edilirken merzin muhafazakâr olduğu ve bu nedenle 

çevrenin değişimde etkin rol oynayacağı varsayılır (Demir, 2013: 17-19).  

Marx’ın yazınında ise modern devlet, burjuvazinin görevlerini üstlenmiş bir komite olarak 

görülür. Sermayenin uluslararasılaşması ile kapitalizmin pre-kapitalist toplumlara yayılma sürecini ele 

alınmıştır. Kapitalizmin devamlı üretiminin doğal bir sonucu olan pazar arayışı, dünyanın birçok 

yerine yayılmasına neden olmuştur. Bu durum ülkelerin içe kapalı politikalarını yerle bir etmiş ve çok 

yönlü karşılıklı bağımlılığa dayanan yeni ilişkiler başlatmıştır. Dolayısıyla sermaye, potansiyelini 

gerçekleştirmek için mekânsal sınırları aşmıştır (Oğuz, 2006: 154).  

2. Sermayenin Uluslararasılaşması Olgusu 

Meta, para ve üretken sermayenin mekân ve zaman içerisinde dağılması olarak tarif 

edilebilecek olan sermayenin uluslararasılaşması olgusu, küreselleşme kavramına has, sınırların 

bulanıklaşması gibi yanılsamalardan arınmış, günümüz kapitalizminin çelişkilerine odaklanılması 

gerektiğini vurgular. Coğrafi ve tarihsel bir süreç olan sermayenin uluslararasılaşması, devletin etkin 

rolünü gerekli kılar. Sağlıklı bir yaklaşım için; devlet, zaman ve mekân boyutlarını ihtiva etmesi 

gerektiğini belirtir (Oğuz, 2006: 147-153). 

 Sermayenin döngüsü, tarihi olarak üç ayrı safhada uluslararasılaşmıştır. Bunun ilk aşaması 

kapitalistleşen topluluklar ile kapitalizm öncesi bir seviyede olan toplumlar arasında meta varyasyonu 

münasebetleri ile karakterize olmuş ve geleneksel uluslararası iş paylaşımını ortaya çıkarmıştır. 19. 

yüzyılda, Sanayi Devrimi’nin imkân sağladığı büyük ölçekli üretimin sebep olduğu baskı ve toplumsal 

ölçekte ucuz hammadde sağlanması gerektiği şartlarda bariz bir vaziyet kazanmış, sanayi devletlerinde 

salt artık değerden göreli artık değer üretimine geçişin ortamını sağlamıştır (Öztürk, 2006: 273). 20. 

yüzyılın başlarına kadar giden ikinci safhada ise, ulus ötesi şirketlerin üretim zarfının muayyen bir 

kısmını geç kapitalistleşen devletlerde sağlamaya başlamış olup bu hal geç kapitalistleşen devletlerde 

ticari sermayenin üretken sermayeye tahavvülünü harekete geçirmiştir. Bu dönem, ithal ikameci 

sanayileşme dönemi olarak da bilinmektedir. 1970’lerin ikinci yarısındaki buhran ile başlayan, 

ihracata dayalı büyüme evresi olarak da adlandırılan, üçüncü ve son aşamada ise gelişmiş devlet 

sermayelerinin yeni değerlenme sahası incelemeleri ile geç kapitalistleşen devlet üretken 

sermayelerinin döviz şeklinde sermaye taramaları tarihi açıdan çakışmış ve geç kapitalistleşen devlet 

üretken sermayelerinin uluslararası birikim zarfına dahil olması ile neticelenmiştir (Oğuz, 2010: 199-

200). 

 Bir tarafta yükselmekte olan çok uluslu şirketlerin ve ulus ötesi yapılarının meydana getirdiği 

“ulus ötesi sınıf” çözümlemeleri, ultra-liberal tezlerin ışığında ilerleyerek ulus devletin sona erdiğini 

belirtirken, bir taraftan “devlet merkezli” tutumunu, devletin tahavvülündeki sınıfsal muhtevayı yok 

saymakta ve bu süreci ülkenin “konsolidasyonu” diye ifade etmektedir. Fakat var olan sıkıntılı tarafları 

bir yana atarsak, kapitalist ülke biçimlenmesinde bir değişikliğin gerçekleştiği karşı çıkılamaz bir 

hakikat olarak önümüzde durmaktadır. Bu yüzden bu hakikatin anlamlandırılması, sosyal bilimlerde 

bilgi üretimi için ciddi bir ehemmiyete haizdir (Akçay, 2013: 17). 

 

2.1. Sosyal Politika ve Refah Devleti Üzerindeki Etkileri 

 Küreselleşmeyle birlikte en fazla tartışılagelen husus, ekonomik küreselleşmenin ulus 

devletleri sosyal politikayı şekillendirme kudretinden mahrum bırakıp bırakmayacağı ve bu vaziyetin 
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sosyal koruma sistemleri bakımından ne gibi neticeler ortaya çıkaracağı olmuştur. Mevzuyla ilgili 

getirilen yorumlar, 20. yüzyılın sonlarında küreselleşmenin tesiri ile sosyal koruma sistemlerindeki 

baskının fazlalaştığı ve ulusal devletlerin politika otonomisinin eski döneme göre oldukça kısıtlanmış 

bir duruma geldiği yönünde yoğunlaşmaktadır. Küresel ekonomik güçlerin yönlendirmesiyle 

devletlerin, sosyal politikalarını tekrar biçimlendirmek durumunda oldukları yönündeki fikirler büyük 

bir dayanak bulmaktadır. Günümüzde, refah devletinden, rekabet devletine doğru bir yönelim 

gerçekleşmektedir. Refah devleti daraltılırken sosyal kelimesinin yerini de “sınırlı ve sorumlu” 

kavramları almıştır. Küreselleşmeyle birlikte sosyal refah devletleri politikalarına göz attığımızda, 

devletlerin bu husustaki tedbirlerinin giderek sınırlandığını ifade edebiliriz. Bunun sebebi, 

küreselleşmeyle, devletlerin sosyal politikalarını devam ettirebilmelerinin giderek güç hale gelmesidir.  

Sosyal politikadaki, merkeziyetçilik terk edilmeye başlanmıştır. Sosyal refah devletinin hizmetlerini 

yerel yönetimlerden, kar gütmeyen kuruluşlara ve özel sektöre aktarması bu dönüşümün en mühim 

ibarelerindendir. Sosyal politikalar, üretken bir etmen olarak görülmektedir. Çünkü sanayileşmiş 

ülkelerde devletin payı oldukça mühimdir (Tuz, 2010: 26-28). 

 2.2. Refah Devletinin Zayıflaması 

Refah devleti anlayışı, piyasanın kifayetsizliği sebebiyle iyileştirme yapılması gerektiği fikrine 

dayanmaktadır (Temizel, 2007: 89). Küreselleşme ise uluslararasılaşma sürecinin tamamlanıp, 

bölgesel olmayan üretim faktörlerinin dünya çapında organize edildiği serbest rekabet ve piyasa 

düzeni, kaidelerinin uluslar üstü kuruluşlarca düzenlenip, kontrol edildiği bir düzendir (Kürkçü, 2013: 

2). Küreselleşmeyle beraber devletler ulusal politikalarının karşılıklı bağımlılığını tanzim etmekte ve 

uluslararası piyasalara açılmaktadır. Lakin, hükümetler için refah devletinin kurumsal siyaseti ve 

endüstri ilişkileri manisini aşmaları mühim bir mesele olmaktadır. Refah devletinin rolünde yaşanan 

artış, kamu politikalarının açılmasına neden olarak gelir güvensizliği, ekonomi, eğitim, konut ve sağlık 

hizmetini idare etmek için piyasaya karışılmasına ve işsizlikte artış yaşanmasına sebep olmaktadır. 

Çünkü bu anlayış çocukların, ailelerin, işsizlerin, işçilerin, hastaların, yaşlıların, sosyal haklarının 

tanınması, sosyal ve ekonomik güvenlik önlemlerinin alınmasını gerektirmektedir. Fakat küreselleşme, 

piyasa disiplini üzerine tesir ederek refah devletinin bütün değer yargılarını ve sosyal yapısını tahrif 

etmiştir (Tuz, 2010: 28-31). Sosyal problemlerin küresel bir safhaya ulaşması ve bu problemlerin 

devletin etki sınırlarının dışına çıkması, geleneksel devlet otoritesinin tek başına yeterliliği hususunun 

sorgulanmasına neden olmuştur. Bundan sonra sosyal problemler tek başına devlet safhasını geçmiş 

küresel düzenin bir problemi durumuna gelmeye başlamıştır (Dalbay, 2019: 66). 

 Küresel ekonominin yapısının ve işlevinin ulusal sosyal politikayı nasıl biçimlendirmesi 

gerektiği hususunda birtakım seçenekler ortaya konulmuştur. Öncelikle, finansal küreselleşme ülkenin 

bütün sermaye biçimlerine olan yapısal bağımlılığını arttırmamaktadır. İkinci olarak küreselleşmiş 

olan finansal üretici sermaye, idrak edilen riski veya sermayenin farklı alanlara yönelmesi tehdidini 

şiddetlendirmektedir. Üçüncüsü, finansal bütünleşme ulus devletlerin işsizliğin önüne geçmek için 

genişleyen ekonomik politikaları gözleme olasılığını azaltmakta ve bunları mali sertlik takip 

etmektedir. Dördüncü olarak küresel ekonomi, gelişmiş devletlerdeki ekonomik büyüme ile tam 

istihdam arasındaki ilişkiyi arttırmış, kârın ulusal istihdam ve ekonomiyi dikkate almadığını ortaya 

koymuştur. Bu husustaki beşinci etmen, ideolojik özelliğe haiz olan ulusal hudutları geçen neo-

liberalizmin yayılmasıdır. Bu vaziyet, ulusal düzeyde gerçekleştirilen ekonomik ve sosyal 

politikalardaki daralmaya dikkat çekmekte ve devletlerin küresel ekonominin yapısını, işlevini ve 
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çıktılarını tahrif hususunda ümitsizliğe düşmelerine neden olmaktadır. Bu yüzden devletleri 

uluslararası rekabetin gerekliliklerine itaat etmeye zorlamaktadır (Tuz, 2010: 28-31).  

Uluslararasılaşma zarfında hem sermayenin farklı döngüleri arasındaki hem de sermaye 

birikimi ile devletin etkinlik alanı arasındaki mekânsal örtüşmezlik, toplumsal formasyonda sermaye 

ve devlet içinde çelişkiler şeklinde meydana gelmiştir. Sermaye içinde artmaya başlayan çelişkiler, 

muayyen bir toplumsal formasyon içindeki bireysel sermayelerin realizasyon, üretim ve yeniden 

üretim mekânları incelenerek anlaşılabilmektedir (Oğuz, 2010: 31). Küreselleşme, refah devletinin 

gelişiminin iç dinamiklerini tahrif etmekte ve üzerine kurulduğu demokratik, sosyal, reformcu 

siyasetin ve projelerin yıkılmasına neden olmaktadır. Küreselleşmenin refah devletine tesiri birtakım 

sosyal refah programlarında, ulusal harcamaların düşmesine, özelleştirme ve piyasaya doğru yönelme 

gibi vaziyetlere neden olan ideolojik kaymalardan oluşmaktadır. Küreselleşmeye uyum sağlama 

sürecinde refah devletlerinin esnek reaksiyon vermeleri ve kendi kurumsal sınırlama kapasitelerine 

haiz olmaları gerektiği belirtilmektedir (Tuz, 2010: 28-31). 

3. Paradigma Değişiminde Devlet 

19. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 20. yüzyılın son çeyreğine kadar geçerliliğini koruyan 

geleneksel yönetim anlayışının oluşumunda uzun yıllar kabul görecek olan Weber’e ait görüş, kamu 

yönetiminin ayrıntılı kurallara sahip, katı, merkeziyetçi, kariyeri esas alan, gayrişahsi ilkelerden 

oluşan, hiyerarşik bir yapılanma olması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Böylece yönetimde 

tarafsızlığın tesis edilmesiyle etkinliğin ve verimliliğin sağlanacağını söylemektedir (Eryılmaz, 2015: 

45). Weberyen bürokrasi olarak adlandırılan bu modelin, uzun yıllar geçerliliğini korumasına rağmen 

yeni yönetim anlayışlarını ortaya çıkaracak olan geleneksel paradigmaya yönelik eleştirilerin 1960’lı 

yıllarda ciddi bir hal aldığı görülmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında uygulanan refah 

devleti politikalarının devlete yüklediği fazla sorumluluk, geleneksel yönetim anlayışının temellerinde 

köklü değişimler yaşanmasını zorunlu kılmıştır (Köroğlu, 2005: 12). Tartışmaların odağında ise 

hiyerarşik yapılanmış olan bürokrasi söz konusu olmuştur (Gökçe ve Turan, 2008: 179). Merkeziyetçi 

ve katı örgütlenmenin değişime uyum sağlamada yetersizliği doğurması neticesinde hizmetten 

faydalananların taleplerine çözüm üretme noktasında sorunlar yaşanmış ve faaliyetlerin teknik ve 

ekonomik gerekliliklere uygun yapılamadığından etkinliğin ve verimliliğin sağlanamadığı   gibi 

yapısal ve işlevsel eleştiriler söz konusu olarak değişimi kaçınılmaz kılmıştır. 

Küreselleşen dünyada merkeziyetçi, katı, bürokratik, girdi ve süreç odaklı bir yönetim 

anlayışıyla etkin faaliyet göstermek mümkün olamamıştır. Kamunun artan sorumlulukları da zaten 

sorunlu olan bu sistemin tıkanmasına ve yeni yönetim anlayışlarının aranmasına zemin oluşturmuştur 

(Çarkçı, 2008: 25-40). Ekonomik, sosyal ve siyasal alanda yaşanan gelişmeler ışığında modern 

dünyanın taleplerini karşılama noktasında yetersiz kalan geleneksel kamu yönetim teknikleri üzerinde 

eleştirilerin yoğunlaşması, bireyin önem kazanması ve özel sektörün devlet karşısında avantajlı 

konuma ulaşmasıyla birlikte devletin köklü değişiklikler yaşadığı görülmüştür (Balcı ve Kırılmaz, 

2007: 3). Bu dönüşüm sürecinde gücün el değiştirdiği söylenebilir. Ortaya çıkan problemlerde 

sorumluluğun siyasal iktidarda olduğu düşünülerek, politika üretmelerinin beklendiği geleneksel kamu 

yönetimi anlayışı, teknolojide yaşanan gelişmeler ve küreselleşme etkisi ile insanlığın beklentilerini 

karşılamada yetersiz kalan geleneksel kamu yönetimi anlayışı önemini yitirmeye başlamıştır. 

1970’lerde zuhur eden petrol krizinin de eklenmesiyle hükümetlerin mali çıkmaza girmeleri, dünya 

genelinde devletin hizmet alanının sorgulanmasına, piyasa yönetim tekniklerinin kullanılmasına, 

etkinlik, verimlilik ve sonuç odaklı örgütlenme gibi yeni sağ görüşleri gündeme getirmiştir. Böylece 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 8 

 

piyasa kökenli yönetim teknikleri esasında politika üretimi ve uygulama süreci, geleneksel kamu 

yönetimine tercih edilmiştir. Kaynakların nasıl daha etkin ve verimli kullanılabileceği, hizmette kalite 

ve ekonomiklik sağlamanın yollarının neler olduğu yeni kamu yönetimi düşüncesinin odaklandığı 

noktaları göstermektedir (Balcı, 2005: 33). Bu noktada gerçekleştirilen serbestleşme, yerelleşme, 

özelleştirme ve demokratikleşmeye yönelik reformlar devletin faaliyet alanını, sivil toplum alanını 

genişletecek şekilde daralttığı gözlenmektedir. Yine bu doğrultuda küreselleşme ile birlikte “korumacı 

devlet” anlayışının terk edilerek dış ticari ilişkilerde serbestleşme görülmüştür. Dünya genelinde 

uluslararası ticarette devletin müdahalesi azalmıştır (Arslan, 2010: 23). Devletin üstlendiği görev ve 

sorumlulukların bazıları gelişen yeni anlayış doğrultusunda özel sektöre devredilmiştir. Yapılan 

özelleştirmeler neticesinde, kamu yararına sunulan hizmetlerin akıbeti tartışma konusu olmaktadır 

(Arslan, 2010: 26). Zira karşılık beklenmeksizin gerçekleştirilen kamu yararına hizmetlerin, 

özelleştirme sonrasında sürdürülebilirliği mümkün gözükmemektedir.  

Dönüşümün tartışmalı bir hususunu da sosyal devlet anlayışı oluşturmaktadır. Hayatın birçok 

alanında görülen serbestleşme ve kamu sektörünün küçülme politikaları, kamu yararı gözetilerek 

yapılan faaliyetlerinde azalmasına neden olmuştur (Aktan, 2015: 84). Bu durum kimi kesimlerin refah 

düzeylerinde artışı pekiştirirken diğerlerinde ters yönde bir seyre neden olmuştur. Şüphesiz 

toplumdaki dezavantajlı kesimlerinin koruyuculuğunu üstlenen devletin özel sektör mantığıyla faaliyet 

göstermeye başlaması buna neden olmuştur. Demokratikleşme ise 1990’lı yıllardan itibaren önemi 

artan kavramlardan bir diğeri olmuştur. Yeni yönetim anlayışında merkezde konumlandırılan birey, 

önem kazanan sivil hak ve özgürlükler ile yönetime katılım hususunda da kazanımları olmuştur. Buna 

istinaden demokratikleşme ile yerelleşmenin birbirlerini desteklediği kabul edilmektedir. Zira 

demokrasinin, halkın yerel yönetimlere katılımı aracılığıyla katkı sunulduğu düşünülmektedir (Gökçe 

ve Turan, 2008: 187). Bu noktada ülkemizde gerçekleştirilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu örnek gösterilebilir. Yaşanan bu dönüşümler devletin rolünü, piyasada gerçekleşen 

faaliyetlerin kurallarını belirleyen “hakem devlet” ve özel sektöre devredilmesinde fayda görülmeyen 

bazı sorumlulukları ile “sınırlı devlet” anlayışına indirgenmiştir. Paradigma değişimi, teknolojide 

yaşanan gelişmeler, küreselleşme ve liberal politikalar ulus-devlet anlayışında da yönelimi 

değiştirmiştir. Küreselleşen dünyada, devletlerin büyük çoğunluğunda farklı millet, din ve kültürden 

insanlar bir arada yaşamaya başlamıştır. Böyle bir dünyada sınırların bulanıklaştığını söylemek 

mümkündür. Fakat Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte önem kazanan milliyetçilik ve ulus-devlet 

anlayışlarının da olduğunu belirtmekte fayda vardır (Aktan, 2015: 84). Burada önemli olan pandemi 

sürecinde ve sonrasında devletin nasıl bir yol tutacağıdır.  

4. Dönüşümün Yeni Boyutu: COVID-19 

Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden 2019 yılının son gününde yeni bir Coronavirüs 

vakası tespit edilmiştir. Canlı hayvan pazarından çıktığı düşünülen virüs, SARS-CoV ve MERS-CoV 

gibi korona virüs ailesinden olup ciddi solunum yolu yetmezliğine neden olmaktadır (Türkiye Bilimler 

Akademisi [TÜBA], 2020: 27). Kentte görülen ilk vakaların büyük çoğunluğunun canlı hayvan 

pazarları ile etkileşimi olduğu anlaşılmıştır. Köpek, eşek, yılan, fare, misk kedisi, koala vs. birçok 

hayvanın gıda olarak tüketimi doğrultusunda yapılan ticaretin, bu virüse neden olduğu ifade edilmiştir 

(Temel ve Ertin, 2020: 70). Birtakım kaynaklarda ise laboratuvarda yapay olarak üretildiği yönünde 

rivayetler bulunmaktadır (Menachery vd., 2015: 1512). Hayvanlardan -özellikle yarasalardan- 

insanlara geçtiği düşünülen bu virüs, oldukça hızlı bir şekilde yayılarak Çin’i etkisi altına alan bir 

salgın haline gelmiştir. Kısa süre içinde de bulaşıcılığının önüne geçilemeyen korona virüs bir 
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pandemi olarak dünyanın birçok yerine yayılmıştır. Daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

korona virüs manasına gelen rahatsızlık “COVID-19” olarak tanımlanmıştır (Joseph ve Moslehi, 2020: 

1).  

COVİD-19 son derece kolay yayılıp, bulaşabilen bir hastalıktır (Aslan, 2020: 39). Enfekte 

olmuş insanların tespitinde gerek yapılan testlerde neticenin belirli bir zaman dilimi sonrasında ortaya 

çıkıyor olması gerekse virüsün bulaşmış olduğu birçok bireyin bu hastalığın farkına dahi varmadan 

atlatıyor olması mücadeleyi zorlaştırmaktadır (TÜBA, 2020: 28). Hal böyleyken insanlığın 

alışılagelmiş yaşantısını sürdürmesi mümkün olmayacaktır. Bu durum dünya genelinde ciddi 

tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu tedbirlerin başında, insanlığın daha önce karşı karşıya 

kaldığı salgın hastalıklarda uyguladığı izolasyon yöntemi gelmektedir. Virüsün cansız yüzeylerde de 

barınabildiği gerçeği ise bu izolasyonun kapsamını genişletmektedir. Bu dönemde eldiven, maske, yüz 

koruyucu ve koruyucu gözlükler gibi aktörler, hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bunların 

dışında ellerin düzenli yıkanması, sürekli dokunulan eşyaların dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafe 

son derece önem kazanmıştır (Joseph ve Moslehi, 2020: 26-32). Birçok devletin nezdinde hızlı karar 

almanın önemi artmış ve süreç merkezden yönetilmeye başlanmıştır.  

5. Pandemi Sonrası Türkiye’de Devlet 

Kamu yönetimindeki gidişatın küreselleşen dünya ile uyumlu olması gerektiği yönündeki 

ilkeler benimsenmişken koronavirüsün ortaya çıkışıyla birlikte devletlerin hızla içe kapandığı 

görülmüştür. Ardından sokağa çıkma kısıtlaması, karantina ve sosyal mesafe gibi bir dizi tedbirler 

alınmıştır (Coşkun, 2020). Bu durum devletin virüs karşısında her türlü güvenliğin sağlaması yönünde 

elini güçlendirmiştir. Bunun yanı sıra küresel ölçekte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Dünya 

Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşların hazırlıksız oldukları ve kendilerinden beklenen faydayı 

sağlayamadıkları ortadadır
1
. Ulus üstü kuruluşların yetersiz oluşu, devletlerin pandemiyle mücadelede 

yalnız kalmasına neden olmuştur. Ulus üstü organizasyonların yetersizliği, devletlerin bireyler için tek 

dayanak noktası olmasına ortam sağlamıştır. Bu durum ulus devletlerin yükselişine kaynaklık edebilir 

(Dikmeci, 2020: 3). 

Çin gibi otoriter rejimlerin, virüs karşısında aldığı hızlı ve katı kararların başarısı başlarda 

takdir edilse de dünya kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin güven vermemesi -ki bunda salgının 

saklanmaya çalışıldığı yönünde tartışmalar etkilidir- bu etkiyi azaltmıştır. Ayrıca Almanya, Japonya 

gibi demokratik yönetimlerin, kamu yönetimde yaşanan paradigma dönüşümüne uygun olarak virüsle 

mücadelede sürecinde halka karşı şeffaf olmanın avantaj sağladığı görülmektedir (Aydın, 2020). Söz 

konusu avantaj, devletin aldığı tedbirlerde halkın güven sorunu yaşamaması ve rıza göstermesiyle 

ortaya çıkmaktadır. O halde şeffaf yönetimlerin krizi daha iyi yönetebildiği söylenebilir. Bu 

doğrultuda yeni kamu yönetimi ilkelerinin pandemi sürecinde ve sonrasında da kabul görmeye devam 

edeceği düşünülebilir. Bir diğer husus, yeni kamu yönetim anlayışının ilkelerinden devletin ve 

bürokrasinin küçülmesi, özelleştirme ve yerelleşme ilkelerinin pandemi sürecinde ve sonrasında 

geçerliliği koruyup, koruyamayacağıdır. Bu süreçte devletler, toplum sağlığının korunması amacıyla 

                                                      
1
Bkz. https://tr.euronews.com/2020/05/19/covid-19-mudahalesi-nedeniyle-elestirilen-dso-ye-uluslararas-sorusturma; 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ispanyadan-kovid-19-ile-ortak-mucadelede-abye-elestiri/1782128; 

https://tr.euronews.com/2020/05/20/insani-yard-m-kuruluslar-ndan-bm-guvenlik-konseyi-ne-pandemi-elestirisi-felc-olmalar-

utanc (Erişim Tarihi:21.05.2020). 

https://tr.euronews.com/2020/05/19/covid-19-mudahalesi-nedeniyle-elestirilen-dso-ye-uluslararas-sorusturma
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ispanyadan-kovid-19-ile-ortak-mucadelede-abye-elestiri/1782128
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harekete geçmiştir. Virüsün hayatın her alanına etki ettiğini düşünüldüğünde, devletlerin faaliyet 

alanının genişlediğini söylemek mümkündür. 

Ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyen virüsün, istihdam oranlarında ve ortalama 

gelirlerde bir kayba sebep olduğu görülmektedir (Bayar, Günçavdı ve Levent, 2020: 11-13). Doğacak 

olan eşitsizliğin dengelenmesinde devletlerin rol aldığı ve almaya da devam edeceği anlaşılmaktadır
2
. 

Bu durum Türk devlet felsefesinde var olan toprağın “ana”, devletin “baba” olarak görülmesini 

hatırlara getirmektedir (Niyazi, 2018: 37). Esasen yeni yönetim anlayışlarında “devlet baba” kavramı, 

birçok etmenin dışında özelleştirmeler nedeniyle eski önemini yitirdiği görülmekteydi. Fakat pandemi 

döneminde “devlet baba” kavramının yeniden önem kazanacağını düşüncesindeyim
3
. 

Sonuç 

Hâkimiyetini evrensel boyutlarda tesis etmiş bulunan kapitalizm, sermayenin 

uluslararasılaşması ve yeni dünya ülkelerinde sebep olduğu dönüşümle birlikte yayılımı muazzam 

boyutlara ulaşmıştır. Bu durum karşısında devletlerin dönüşümü kaçınılmaz olmuştur. 20. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren neo-liberal söylemlerin de güçlenmesiyle refah devletinin geleceği tartışma 

konusu olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren ise yerelleşme, özelleştirme gibi devlette küçülmeyi 

öngören ilkelerin yeni kamu yönetimi doğrultusunda benimsenmesiyle refah devleti anlayışının terk 

edilmeye başlandığı gözlenmiştir. Değişimi yakalama amacıyla hızla yeni anlayışın ilkelerinin 

benimsendiği devletlerde, dezavantajlı kesimlerin yararına uygulanan toplumsal politikalarda önemli 

gerilemeler yaşanmıştır. Devletin ekonomik olarak gelişimini destekleyen bu özelleştirmeler diğer 

yandan da şüphesiz adaletsizliği doğurmuştur. 

 Yeni tip korona virüsün ortaya çıkışına kadar, devletin küçülmesi yönündeki seyir devam 

etmiştir. Fakat virüsün kısa sürede insanlığı etkisi altına alan bir pandemi haline bürünmesiyle, 

devletler devrettiği bazı sorumlulukları yeniden üstlenmek durumunda kalmıştır. Bu süreçte toplum 

sağlığının güvenliği amacıyla, ivedilikle gerçekleştirilen birçok faaliyet bizzat devlet eliyle 

gerçekleştirilmiştir. Adeta Türk devlet geleneğindeki devletin “baba” rolü yeniden canlanmıştır. 

Elbette bu olağanüstü durum karşısında uygulanan sosyal politikaların devam edip etmeyeceğini 

zaman gösterecektir.  Devletler, toplumların yansımasıdır. Bu nedenle uygulanan politikalar, tercihler 

ve yönelimler topluma ayna tutacaktır. Her ne kadar olumsuzluklarla karşı karşıya kalınsa da 

toplumların ve dolayısıyla devletlerin çıkaracağı mühim dersler bulunmaktadır. Bu süreçte devletlerin 

önceliklerini ne yönde belirleyeceği, rüzgârın yönünü tayin etme noktasında yol gösterici olacaktır. 
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Abstract 

The article presents a comparative analysis of the dynamics of ethnodemography of 

independent Kazakhstan and Latvia. The accent analyzed the impact of the main post-Soviet 

ethnodemographic dynamics on the two countries. Latvia is a country located on the Baltic Sea coast, 

between Lithuania and Estonia. Kazakhstan is a country located in Central Asia. In history, the 

composition of the population in the territory called Latvia has been very diverse since ancient times. 

For many centuries, representatives of finno-ugric, Slavic, Germanic and other tribes and peoples 

settled here and began to interbreed. However, direct statistics on the composition of the population in 

modern Latvia exist only from the second half of the XIX century, when it was part of the Russian 

Empire. The modern population of Latvia has united a wide variety of different ethnic elements. 

According to the census, there are Latvians, Germans, Jews, Russians, Belarusians and poles in Latvia. 

In 1881, Kazakhstan were began to change the composition of the population. In Kazakhstan, the 

composition of nationalities consists of Kazakhs, Russians, Ukrainians, Uzbeks, Tatars, Uighurs, 

Germans and Koreans. The states have their place in the world as multinational states, which gained 

independence from the USSR in 1991.After the collapse of the USSR, some states have retained their 

national composition, language, and traditions, while others are declining in population and suffering 

from language problems. Despite the widespread opinion in society, the priority of Kazakhs in cities 

and the priority of the Kazakh people in Kazakhstan is indicated in the article, which does not 

necessarily lead to the establishment of cultural integration of ethnic groups based on the Kazakh 

language and culture. If the birth rate in Latvia is low, the process of decline is indicated not only in 

the sovereign son, but also in the census results from the USSR, but in the titular nation there are no 

problems with the language. It is one of the manifestations caused by major ethnodemographic 

changes. The preservation of language and culture as a state is strong, even if it is part of the USSR, at 

the same time gaining independence, gaining the same sovereignty, and the population undergoes 

ethnodemographic changes based on history. The theoretical and methodological basis of the study is, 

first of all, comparative analysis, since without a comparative analysis of changes, consequences and 

explanations of the ethnodemographic dynamics of the two countries, it is impossible to understand 

and explain the essence of these phenomena and formulate their prevention, origin and ways of 

achieving them. 

The object of the study is the impact of ethnodemographic changes on the policy of both 

countries. The materials of the scientific article can be used in the development of curricula and 

programs, as well as special courses in the disciplines of ethnopolitics, legal psychology, 

Conflictology, political science, sociology, etc. 

Keywords: Kazakhstan, Latvia, Nation-building, Emigration, Demographics. 

mailto:aiganym.maulen1995@gmail.com
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Ethnodemographic dynamics in Kazakhstan 

The Republic of Kazakhstan is a multiethnic state. In the historical path of the Kazakh people, 

change in population is a major event with its own place in history. Kazakh land was first settled by 

representatives of other nationalities under the 1861 reform in Russia. At that time the imperial 

government resettled Russian peasants on Kazakh land in order to ease social tensions in the giant 

empire and actively pursue the colonial policy. In the 19th century there was a resettlement of Uighurs 

and Dungans on Kazakh land. During the period of Stolypin reforms 45 thousand Uighurs and 5 

thousand Dungans were settled in Semirechye from the Kuldjin region of the Qin Empire. On the eve 

of the First World war about 60 representatives of ethnic groups lived in Kazakhstan. Many nations, 

who came to the Kazakh land, were deported through certain policies, which led to demographic 

changes. During the time of industrialization the flow of population coming to Kazakhstan increased, 

most of the nationalities became Russians. Chronologically, the Kazakh population decreased and the 

Russian population increased. Through sociological survey, the future status of the population on the 

language issue, which became a minority, was highlighted. During the period of industrialization the 

flow of the population coming to Kazakhstan increased. 1931-1940, mainly due to the labor resources 

of other enterprises the number of workers invited to work at the enterprises of Kazakhstan increased. 

A total of 504 thousand people arrived during this period. By 1939 the Kazakhs in the republic had 

become a minority. So, if in 1926 the population was 57.6%, in 1939 it was 38%. The vast majority of 

the deported peoples returned to their homeland. At the same time, due to the circumstances in their 

homeland, some of them established themselves in Central Asia and Kazakhstan. So, according to 

census data (1999), among them 353,441 Germans, 248,952 Tatars, 99,657 Koreans, 78,295 

Azerbaijanis, 32,764 Kurds, 31,799 Chechens and 16,893 Ingush lived in Kazakhstan. 

This is what the real data on deported to Kazakhstan looks like. Nevertheless, these deported 

peoples, who became equal citizens of the new Kazakhstan, an independent country, contribute to the 

development of the country in various areas.       

Ethnodemographic dynamics in Latvia  

The composition of the population in the territory, which over time became known as Latvia, 

has been diverse since ancient times. For many centuries, representatives of Finno-Ugric, Baltic, 

Slavic, Germanic and other tribes and peoples have settled and mixed here. The modern population of 

Latvia has absorbed a great variety of different ethnic elements. 

However, we have direct statistical data on the composition of the population within present- 

day Latvia only since the second half of the XIX century. At that time, all Latvian lands were part of 

the Russian Empire. In 1897, the first official census in this area indicated that Latvians formed 68.3% 

of the total population of 1.93 million; Russians accounted for 12%, Jews for 7.4%, Germans for 

6.2%, and Poles for 3.4%. The remainder were Lithuanians, Estonians, Gypsies, and various other 

nationalities. The demographics shifted greatly in the 20th century due to the world wars, the 

expulsion of the Baltic Germans, the Holocaust, and occupation by the Soviet Union. Today, only the 

Russian minority, which has tripled in numbers since 1935, remains important. The share of ethnic 

Latvians fell from 75% (1,472,612) in 1935 to 52% (1,387,757) in 1989, after human loss in World 

https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_Germans
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_Soviet_Socialist_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
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War II and human deportation and other repressive measures. As of April 1, 2022, it is estimated to be 

1,870,000 people. Since the restoration of independence, the country's population has been 

continuously declining and aging - both due to natural decline and due to emigration. 

Conclusion 

The two states became part of the USSR and gained independence.For more than 30 years, the two 

countries have different views.In one, the population is growing, in another,the growth process is 

decreasing, in another, the language problem is being solved, and in another, the status of the language 

is relevant. After the Kazakh people became Muslims,the birth rate in the family was rapidly 

developing, and after Latvia was located in Europe, the birth rate in the country decreased.And the 

Latvian state, having gained independence, has firmly taken up the language issue and firmly 

established its language status,and the solution to the language problem has not yet been found in 

Kazakhstan.In the course of the analysis, it is recommended to try the two-country policy. 
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Abstract 

The relevance of the scientific article is justified by the fact that the problems of terrorism, 

extremism and countering these phenomena in the modern world have become one of the most 

important – both for individual states and for the world community as a whole. This is due to the scale 

and nature of recent terrorist actions, in particular, in Kazakhstan and around the world. In this regard, 

it is necessary to clearly clarify the essence of modern forms of manifestations of terrorism and 

religious extremism in order to develop adequate methods and mechanisms for overcoming these 

phenomena and their eradication. Extremism in general is a commitment to extreme views and actions 

that radically negate the norms and rules existing in society. Extremism manifested in the political 

sphere of society is called political extremism, while extremism manifested in the religious sphere is 

called religious extremism. The author of this study shares the opinion that terrorism is a political 

struggle, therefore, the most effective forms of countering this phenomenon are prevention, 

neutralization, effective use of the negotiation process, eradication of conditions, factors that give rise 

to terrorism and religious extremism. Based on this, there are many gaps in the socio-philosophical 

aspect of the study of the problem of terrorism. Therefore, the author of the scientific article sought to 

fill in the gaps existing in the socio-philosophical study of this problem. The purpose of this study is to 

study terrorism as a social phenomenon, the forms of its manifestation in different historical epochs 

and to develop on this basis scientifically verified methods of its prevention, prevention and 

counteraction. The theoretical and methodological basis of the study, first of all, is a comparative 

analysis, since without a comparative analysis of various trends and interpretations of terrorism and 

religious extremism, it is almost impossible to understand and interpret the essence of these 

phenomena and develop an adequate concept of their prevention, neutralization and overcoming. The 

object of the study is the phenomenon of terrorism as a source of the threat of violence in order to 

induce fear and terror, religious extremism arising in the process of radicalization of Islam. The 

materials of the scientific article can be used in the development of curricula and programs, as well as 

special courses in the disciplines of Islamic studies, religious studies, ethnopolitics, legal psychology, 

conflictology, political science, social philosophy, and so on. 

 

Keywords: Kazakhstan, Prevention of terrorism, Extremism. 
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Introduction 

 

Today, extremism and terrorism are one of the most serious threats in the modern world. 

Extremism is a commitment to extreme views and, in particular, measures. Such measures include 

provocation of riots, civil disobedience, terrorist actions, methods of guerrilla warfare. And the prefix 

"religious" implies adherence to any religion. 

Terrorism, on the other hand, is the ideology of violence and the practice of influencing 

decision-making by State bodies, local self-government bodies or international organizations by 

committing or threatening to commit violent and other criminal acts related to intimidation of the 

population and aimed at causing damage to the individual, society and the state. The most common 

forms of terrorism: this is political, nationalist and religious terrorism. Organizers often present a 

terrorist attack as the "only possible, most effective" way to defend civil or other rights. The goal is to 

put direct pressure on the authorities or specific political leaders in order to change their policies. 

Increasingly, very young citizens of our society, who have not yet become stronger in spirit, 

are joining the ranks of terrorists. By virtue of their youth, upbringing, environment, and not 

developed worldview, young people become a "blind tool" in the hands of extremists, a cult of 

violence develops around them, human life is devalued, bitterness, cruelty, cynicism, mutual hatred 

between peoples and social groups is growing. 

Modern terrorism is a powerful structure, with proper equipment and weapons. In addition, 

terrorism has become a very profitable business on a global scale. In this area, a developed "labor 

market" has appeared, which professional mercenaries and recruited fanatics get into, it is profitable to 

invest in terrorism (arms supplies, drug trafficking, etc.). Today it is already known that it is through 

the hotbeds of active activity of terrorist organizations that channels are laid through which huge 

volumes of drugs worth billions of dollars pass to world markets. A tenth, or even more, of the world's 

exports of weapons and military equipment are accounted for by terrorist organizations. 

The growth of socio-economic contradictions in the world, the confrontation between 

developed and lagging countries, all this aggravates the situation. If we characterize terrorism 

subjectively, then it is an exclusively intentional crime that is committed with direct intent.Acts of 

terrorism, which are essentially international crimes, cause irreparable damage to the international 

legal order as a whole. This circumstance requires the consolidation of the efforts of a number of 

States on the scale of the region or the whole world. Modern international law has developed a number 

of international conventions of a universal and regional nature, which, based on clear criteria, establish 

mutual cooperation of States in the fight against international terrorism as the subject of their legal 

regulation. Today, terrorism poses the most immediate threat to the national security of any country. 

The most important condition for combating terrorist threats is the intransigence, 

determination and rigidity of the response to the threat of terrorism. Kazakhstan has developed and is 

gradually improving the system of measures to ensure the security of society and the state from 

terrorist threats, which has allowed us to accumulate some experience in identifying and suppressing 

the activities of terrorist organizations. In recent years, significant work has been done in our country 

to create and improve the legislative and organizational framework for identifying and suppressing the 

prerequisites of terrorism and extremism. In July 1999, Kazakhstan adopted the Law "On Combating 

Terrorism", which defined the legal and organizational basis for combating terrorism in the republic, 

the procedure for the activities of State bodies and organizations, regardless of ownership, as well as 
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the rights, obligations and guarantees of citizens in connection with the implementation of the fight 

against terrorism. 

 

Dynamics of religious extremism 

  

 To date, the level of religious extremism in Kazakhstan has not only significantly increased, 

but there is also a prospect of its further activation. The ideological basis of religious radicalism is 

made up of Salafis and Kharijites, who adhere to the doctrine of jihad initially, and the overwhelming 

majority of the media call Salafis the main perpetrators of terrorist attacks. This is not entirely 

accurate. Not all Salafists are representatives of the radical wing of Muslims. The main carriers of 

religious extremism are adherents of the so-called jihadist wing of Salafism and Kharijite Takfiri. 

 Meanwhile, among other trends of Kazakh Salafists, as well as Kharijite Takfiris, the concept 

of "jahilia" is widespread. Among the religious radicals of Kazakhstan, it generally corresponds to the 

well-known concept of S. Qutb, one of the ideologists of the Muslim Brotherhood organization and 

the founders of modern international jihadism. "Jahiliya" is understood by S. Qutb as pagan ignorance, 

immersion in luxury, excess, hedonism, in which, allegedly, the whole world is mired. He claims that 

the basis of this ignorance is the neglect of the authority and rule of Allah, when power and 

subordination over people are usurped by individuals. Qutb denied political, secular power, 

considering it as illegitimate. In addition, he opposed capitalist exploitation and preached the need to 

overthrow the modern socio-economic and socio-political system of a capitalist nature under the 

"banners" of Islam. 

 According to the press, the first Salafi communities in Kazakhstan appeared in the summer of 

1999. However, the former chief imam of the Mangistau region Duisen Hasniyazov claimed that the 

first Salafis appeared here in 1994. His data are consistent with the information of law enforcement 

agencies, according to which Salafists during 1994-2006 were most widespread in Atyrau, Mangystau 

and Aktobe regions. 

 A certain ground for religious fundamentalism is created by the growth of general religiosity 

among the population. In the course of a study conducted by the Kazakhstan Institute of Socio–

Economic Information and Forecasting (KISEIP) in September 2010, it became clear that the residents 

of Atyrau region are the most religious in Kazakhstan - 51.4%. This is exactly the region where the 

largest number of terrorist attacks were committed in 2011-2012 – 5 actions, including self-detonation. 

At the same time, the ranks of religious radicals consist mainly of young people aged 20-30 years. The 

unresolved nature of a number of socio-economic and socio-political problems encourages young 

people to turn to non-traditional religious movements. The weak ideological work of the Kazakh state 

bodies and the lack of a national ideology aggravate this situation. 

 In Kazakhstan, there is no term "violent extremism" in the conceptual apparatus and, as a 

result, at the legislative level. The too vague definition of the terms extremism and terrorism 

significantly complicates the work on prevention and counteraction. 

 Countering violent extremism in Kazakhstan involves several key points that reflect the 

understanding, approach and measures of state bodies to address this problem. First, it concerns 

terminology. In the Republic of Kazakhstan (RK) there is no term "violent extremism" in the 

conceptual apparatus in principle and, as a consequence, at the legislative level. The term "violent 

extremism", widely used in English-language literature and professional circles, has not received 

widespread support and understanding at the official level, although both sides continue to use it in 
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working with foreign partners and international organizations. The same applies to the meaning of the 

terms "counteraction/prevention" and "struggle". 

 In the Kazakh context, however, as in all Central Asian countries, these terms are used as 

synonyms, although they differ markedly in Western expert circles (the first includes the entire range 

of measures and tools, and the second focuses more on physical and military components). The too 

vague definition of the terms extremism and terrorism significantly complicates the work on 

prevention and counteraction. 

 Secondly, the state program, in the name itself, reflects the priority areas of activity in this 

direction – it is countering religious extremism and terrorism, believing that the other types of 

extremism (indicated in the Law of the Republic of Kazakhstan "On Countering Extremism") they do 

not pose the same threat. The same document presents the main measures that guide the state bodies of 

the country to ensure the security of the country, society and man. 

Thirdly, special attention and resources at this stage are being withdrawn to the militants who 

have returned from Syria and their families, including women and children, and work with them. As 

for radicalization, today there is no single or main reason, since the process is purely individual and 

depends on many factors. However, today we are mostly talking about the radicalization of the 

Muslim part of the country and, as a result, state policy is focused on this issue. 

 

Radical ideology in Kazakhstan 

 

According to the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan, the sources of 

the spread of radical ideology remain citizens of Kazakhstan who studied in dubious foreign 

theological educational institutions. Despite the measures taken, the problem of participation of 

Kazakhstanis in terrorist activities abroad remains relevant. If we talk about radicalization, then this 

process is purely individual, and, as a result, what will become a trigger or push/pull factor for one 

person will not be relevant at all for another. 

In practice, it means that in addition to the traditional reasons constantly voiced by state 

specialized agencies, participation and joining extremist and terrorist organizations or committing 

crimes of an extremist and terrorist nature is mainly due to the socio-economic environment, low level 

of religious literacy, as well as the activities of destructive pseudo-religious groups in the country and 

the region. Ultimately, the process of radicalization is somehow connected with the search for identity, 

and for the most part we are talking about what it means to be a devout Muslim, in fact, this is what is 

being discussed in most online propaganda by Anwar al-Awlaki or Furat Media, a Russian-language 

Daesh propaganda portal with social media accounts. If we talk about geographical distribution, it is 

enough to look at the results of an elementary search for those convicted of terrorism in Google, which 

names completely different cities and regions of the country (west, center, south in particular). 

 

Kazakhstan’s counter-terrorism strategy: the State’s response  

 

 In addition to the efforts being made in the international arena to counter violent extremism 

and terrorism, Kazakhstan has developed key documents in this direction. Of course, the strategy is 

comprehensive, it includes many different soft and power components that take into account 

stakeholders, legislation and areas of work. 

 Basically, measures to prevent and counter religious extremism and terrorism are aimed at: 
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● prevention of religious extremism and terrorism, the formation of immunity in society to 

radical ideology and zero tolerance for radical manifestations. 

● reducing the influence of external factors on the radicalization of the population of the 

Republic of Kazakhstan. 

● improving the effectiveness of detecting and suppressing the facts of religious extremism and 

terrorism, including by improving the system of ensuring the activities of special state and law 

enforcement agencies. 

● improving the system of responding to acts of religious extremism and terrorism, as well as 

minimizing and eliminating their consequences. 

 

Ultimately, it is important to understand how to measure the effectiveness of the implementation 

of these measures and what criteria to use, since we are talking about ideology. Not so long ago, 

international experts dealing with countering violent extremism and terrorism came to the conclusion 

that deradicalization is not an effective measure, since it does not provide an opportunity to talk about 

efficiency and is a resource-intensive and time-consuming process. In this regard, the creation of 

immunity to radical ideology in the Kazakh society is of particular relevance. 
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Büyük İpek Yolu Kültürü, Dini Bir Diyaloğun Başlangıcıdır 

 

 

Akmaral Dosjanova  

Abylai Khan Kazak Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Üniversitesi 

Modern Kazakistan'ın Tarihi ve Sosyal Bilimler Bölümü 

Moskova Beşeri Bilimler Üniversitesi Doktora Öğrencisi 

 

Özet 

 Bu makalede Kazakistan'da yüzyıllardır farklı etnik grup, din ve kültürlerin barış ve uyum 

içinde yaşadığı  ve Büyük İpek Yolu kültürünün geleneğini sürdürmesi ve Kazakistan'ın dinlerin 

buluştuğu kutsal bir yer haline gelmesi tesadüf olmadığı beyan edilmektedir.  Jeopolitik olarak, 

Avrasya alanı, Doğu ve Batı arasındaki Türk, Müslüman ve Slav, Avrupa kültürlerinin birleştiği 

yerdir. Ayrıca,  çalışma Kazakistan'da uzun süredir devam eden dini hoşgörü ve diyalog geleneklerini 

anlatıyor. Bu bağlamda, 6.-9. yüzyıllarda Büyük İpek Yolu boyunca Türk halklarının din 

özgürlüğünün ve birleşmesinin önemine dikkat edilmelidir.  Tüm insanlık tarihine baktığımızda, 

dindarlığın başından sonuna kadar tüm insanlık tarihini kapsadığını görüyoruz.  

İpek Yolu boyunca, tüccarların yanı sıra çok sayıda dini vaiz vardı. Bunların arasında 

Zerdüştlük, Budizm, Maniheist ve Nasturi dinlerinin propagandacıları da vardır. Kazakistan'ı da içine 

alan Büyük İpek Yolu kültürü, 9. yüzyıldan beri Müslüman medeniyeti kapsamında gelişmiştir. Büyük 

İpek Yolu boyunca dini ve kültürel değişimler çağımızın ilk yüzyıllarında Uzak Doğu'dan Orta 

Asya'ya yönlendirildi. Bu özellikle birkaç yüzyıl boyunca bu bölgede yaygın olan ve daha sonra 

Büyük İpek Yolu ile birlikte ortadan kaybolan Nestoryanizmden kaynaklanmaktadır  

 

Anahtar Kelimeler: Büyük İpek Yolu, Bölge, Etnik gruplar, Dinler, Barış, Jeopolitik, Doğu, 

Batı, Zerdüştlük, Budizm, Maniheizm, Nasturi, Asya. 

 

 

The Culture of the Great Silk Road is the Beginning of a Religious Dialogue 

 

Abstract 

It is no coincidence that this article continues the tradition of the Great Silk Road culture, 

where different ethnic groups, religions and cultures have lived in peace and harmony in Kazakhstan 

for centuries, and Kazakhstan has become a sacred place where religions meet. Geopolitically, the 

Eurasian space is a crossroads of Turkic, Muslim and Slavic, European cultures between East and 

West. It tells about the ancient tradition of religious tolerance and dialogue in Kazakhstan. In this 

regard, it is worth noting the importance of religious freedom and intertwining of the Turkic peoples 

along the Great Silk Road in the VI-IX centuries. If we look at the history of mankind, which belongs 

to the historical memory, we will see that religiosity covers the whole history of mankind from the 

beginning to the end 

In addition to merchants, there were many religious preachers along the Great Silk Road. 

Among them are Zoroastrians, Buddhists, Manichaeans and Nestorians. The culture of the Great Silk 

Road, which includes Kazakhstan, has been flourishing since the ninth century under the banner of 

Muslim civilization. Religious and cultural transitions along the Great Silk Road in the first centuries 
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of our era were directed from the Far East to Central Asia. This is especially true of Nestorianism, 

which has been widespread in the region for centuries and then disappeared along the Great Silk Road. 

 

Keywords: Great Silk Road, Territory, Ethnic groups, Religions, Peace, Geopolitics, Eurasia, 

East, West Zoroastrianism, Buddhism, Manichaeism, Nestorian, Asia. 

 

Büyük İpek Yolu Kültürü, Dini Bir Diyaloğun Başlangıcıdır 

Büyük İpek Yolu kültürünün geleneklerini sürdürmenin, yüzyıllar boyunca Kazakistan'da çeşitli 

etnik gruplar, dinler, kültürler barış içinde ve uyumlu bir şekilde bir arada yaşaması, Kazakistan 

dinlerin kutsal bir temas noktası haline gelmesi tesadüf değildir. Jeopolitik açıdan, Doğu ve Batı 

arasındaki Avrasya alanı, Türk, Müslüman ve Slav, Avrupa kültürlerinin buluşma yeridir. 

Kazakistan'ın bağımsızlığından sonraki en büyük ve en önemli olaylardan biri Dünya ve Geleneksel 

Dinler Konferansı olmuştur. 23-25 Eylül 2003 tarihinde Astana'da gerçekleştirildi. Bu konferans KC 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından organize edildi. N. Nazarbayev Kazakistan'daki 

kongre hakkında "farklı görüşlere sahip dinlerin temsilcilerinin bir araya gelmesi şüphesiz onun büyük 

başarısıdır" [1]. Din adına kan dökülmesine neden olan terör bir yolu iken, gerçek dinin akıllıca vaaz 

etmesi başka bir yoldur. Oturuma katılan dini liderler bu gerçeği doğruladılar ve şüphesiz olarak kabul 

ettiler [2]. 

Kazakistan'da dini hoşgörü ve diyalog uzun bir geleneğe sahiptir. Bu bağlamda VI-IX. 

yüzyıllarda Büyük İpek Yolu üzerindeki Türk halkları arasında din hürriyeti ve birliğinin önemini 

belirtmekte fayda vardır. Tarihsel hafızaya ait tüm insanlık tarihine baktığımızda, dindarlığın insanlık 

tarihini baştan sona tamamen kucakladığını görüyoruz.  

Dinin kültürdeki rolü, her kültürün sistem kurucu bir faktörü olarak tanımlanabilir. Geçmişte 

dünya halklarının birbirinden uzak ve birbirine kapalı yaşadığı söylenebilir. Bu yüzden dinlerinin 

kendine has bir karakteri vardır. Bunlardan ilki, kendi çevresinden çıkıp başka ülkelere yerleşmiş olan 

Budizm'di. Bundan sonraki din Hıristiyanlık idi. Üçüncü Dünya dini İslam'dır, ancak doğduğu yerde 

istikrara kavuşmuş olmasına rağmen diğer ülkelerin manevi alanına girmeyi başarmıştır. Dinlerin 

yayılması, halkların kültürlerinin karışmasının nedenlerinden biriydi. Tür özgünlüğü de röportajın ön 

şartıdır. Kültürel ve sosyal çeşitlilik bağlamında hümanizm, dünyada birlikte yaşamanın tek doğru 

yolu olarak bireyin koşulsuz değerinin tanınmasıdır.  

Kültür, çeşitliliği ve olasılıkların bolluğu açısından değerlidir. Bugün dünyada birçok dini 

dernek, mezhep ve hatta daha fazla dil, ulusal kültür vardır. Günümüzde dinin nasıl geliştiği, dinin 

kültürün diğer alanlarıyla nasıl bağlantılı olduğu sorularına tek taraflı bir yanıt bulmak zordur. En 

önemlisi, hangi ülke, hangi kültür olursa olsun, vicdan hürriyetinin sağlanması, diğer dinlere mensup 

kişilere hoşgörü gösterilmesi ve dinlerin “kapalı kazan” halinde kalmaması, eşit saygı ruhu içinde 

birbirlerine diyaloğa girmesidir.  

Batı ve Doğu'nun ikili etki bölgesinde bulunan Kazakistan için kültürler ve dinler diyaloğu 

konusunda sunacağı çok şey vardır.  Sohbetin etki alanında yer alan Kazakistan ülkesi için, insanlar 

arası sohbet ve saygı eskiden bir yaşam biçimiydi. Onlara göre yasallık ve siyah güç, insan birliğinin 

temeli olamaz. Onlardan daha yüksek duran değerler, diyalogu oluşturan sevgi, hoşgörü, müzakeredir. 

Bu değerler çatışmaları önler ve dünyada barışı yaratmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu nedenle 

hemen hemen tüm dünya dinleri, yaşamda yeni değerlerin derin köklerini alma fırsatını kaçırmadı. 

Dünya, dinlerin ve kültürlerin ortak buluşma noktasını, onların konuşma doğasını belirlemeden nasıl 

doğru bir şekilde anlayabilir? Tarihsel-kültürel fenomenin merkezinde gerçek birey vardır, çünkü 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 23 

 

yalnızca o insan kültürünün öznesi olmak için yaratılmıştır. Bir kişinin kişiliğinin değeri aktif diyalog 

gerçekliğinden kaynaklanmaktadır. Bir kişinin ruhsal gelişimi, tarihin ve yaşamın anlamını anlaması 

ancak görüşmelerle belirlenebilir.  

Modern araştırmacıların çoğu, Avrasya göçebelerinin dünya görüşlü dini sisteminin Tengrian 

kültürel diyaloğuna ve sentezine açık olduğu inancını desteklemektedir. Bu inanç Büyük İpek Yolu 

kültürünün bir parçasıdır ve kökleri eski Türk dinlerine dayanmaktadır.  

Türk boylarının saygı duyduğu bir başka mucize de atalarının ruhudur ve bu tüm İpek Yolu'nun 

özelliğiydi. Örneğin, Altay halkları atalarının yaşadığı söylenen özel bir mağaraya gidiyorlar ve 

atalarının ruhlarına kurbanlar sunuyorlar.  

Büyük İpek Yolu boyunca dini geçişler ve yerel dinlerle ilişkileri L. Gumilev tarafından ayrıntılı 

olarak incelenmektedir. Marco Polo, Moğolların İpek Yolu boyunca kültürel geçişlerin bir sonucu 

olarak çift tanrılara ibadet ettiklerini ifade etti.  

Jetysu ve Güney Kazakistan'ın bazı bolyları, Tengrian Türk dinine ek olarak, Büyük İpek Yolu 

üzerinde zerdüştlük dinini uyguladılar. Ayrıca Zerdüşt, bazen Mazdeizm olarak da adlandırıldı. 

K.Baypakov'un görüşüne göre, Orta Çağ döneminde birçok dinin yayılmasının görevi esas olarak 

Sogdian dini vaizleri tarafından gerçekleştirildi [3, s.38]. Efsaneye göre eski zamanlarda İran'da 

Zardeşt adında bir adam tarafından yaptırılmıştır. Baypakov'a göre, Kazakistan'ın ortaçağ şehirlerinin 

bir dizi sakini, MÖ 7.-6. yüzyıllarda eski İran topraklarında ortaya çıkan başka bir dünya dini olan 

Zerdüştlüğün temsilcileriydi. K.Baypakov ve A.Nurzhanov'un belirttiği gibi, Maniheist dinini Büyük 

İpek Yolu boyunca yayan takipçilerini Jetysu'da ve Kazakistan'ın güneyinde, öncelikle yerleşik halk 

arasında takipçilerini bulduklarını belirttiler. [3, s.37] 

Büyük İpek Yolu boyunca tüccarların yanı sıra çeşitli din vaizleri de vardı. Bunlar arasında 

Zerdüştlük, Budizm, Maniheist ve Nasturi dinlerinin propagandacıları özel bir yere sahiptir. Bu dinler 

arasında Hristiyanlığın bir akımı olan Nasturiliğin kaderi Büyük İpek Yolu ile olmuştur. Onunla geniş 

çapta yayıldı ve sonra çalışmayı bıraktı. Nasturiliğin yaygınlaşmasının birkaç nedeni vardır: 1) 

Kereyitler, Uygurlar, Karaklar gibi Uluslar tarafından benimsenmesi; 2) Bizans'a karşı bir politika 

olarak İran desteği; Thanan İmparatorluğu'nda 200 yıl boyunca özgürce yayılmak mümkündü.  

Kazakistan'ı kapsayan Büyük İpek Yolu kültürü, 9. yüzyıldan beri Müslüman medeniyeti altında 

gelişiyor. Müslüman dinini göçebeler arasında ilk kez kabul edenler arasında yaklaşık 766'dan itibaren 

Karlukları görmek mümkündür. Ayrıca, Mehdi Halife döneminde (775-785) Müslüman dinini kabul 

ettikleri görüşündedir. [3, s. 41].  

Çağımızın ilk yüzyıllarında Büyük İpek Yolu boyunca dini ve kültürel geçişler Yakın Doğu'dan 

Orta Asya'ya yönlendirilmiştir. Bu özellikle birkaç yüzyıl boyunca bu bölgede yaygın olan ve daha 

sonra Büyük İpek Yolu ile birlikte ortadan kaybolan Nestoryanizmden kaynaklanmaktadır. [3, s. 47]. 

Büyük İpek Yolu kültüründeki Nestorian akımı, Suriye etkisinin bir bölgesi olarak 

değerlendirilebilir. 7.-8. yüzyıllarda Güney Kazakistan ve Jetysu şehirlerinde Büyük İpek Yolu 

boyunca geniş bir alana yayılan Nasturiler hakkında, K.Baypakov çok sayıda sayıda bilgi veriyor: 

“Birçok şehirde Hıristiyan kiliseleri vardı. Görünüşe göre, Türklerin bir kısmı, muhtemelen Karluk 

jabgi aracılığıyla, Patrik Timofey (780-819) döneminde Hıristiyan dinini benimsemiştir.  

Nasturi inancı Çin'e İpek Yolu kültürünün zirvesinde girdi ve hükümet onu sıcak bir şekilde 

karşıladı. Tai Hanedanlığının ilk imparatoru Tai-Zung, Hıristiyanları himaye etti ve kilise inşa 

etmelerine itiraz etmediler. [4, s. 49]. Hıristiyanlığın Büyük İpek Yolu kültürüne yerleşmemesinin 

birçok nedeni vardır. Mezhep olarak ayrılan itirafın başka bir etno-kültürde suni olması burada önemli 

bir rol oynar ve bu aynı zamanda modern Kazakistan'daki dini eğilimler için de geçerlidir. Büyük İpek 
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Yolu kültürüne dönersek, L.L.Gumilev’in belirttiği gibi,, Hıristiyanlar Uygur Hanı'nın düşmanlarıydı 

ve savaşı kazandıktan sonra kendisini destekleyen Maniheistlerin tarafına geçti. Gumilev'in işaret 

ettiği gibi, her türlü etki, ikna biçimi, en azından ahlaki, entelektüel, duygusal biçimlerini kullanır.  

Büyük İpek Yolu boyunca İslam kültürü, A.Nysanbayev'in belirttiği gibi, 8. yüzyıldan 18. 

yüzyıla kadar Bağdat ve Buhara, Semerkant ve Herat, Ray, İsfahan, Şiraz ve Tebriz şehir kültürlerinin 

katkısı olmasaydı bu yüksek refaha ulaşamazdı.  

Bu bağlamda Kuran, Allah'ın bu dünyada farklı insanları yaratma sebebi hakkında çok önemli 

bir gerçeği haber verir: “Ey İnsanoğlu! Şüphesiz Seni bir erkekten, bir kadından yarattık. Birbirinizi 

tanımanız için sizi milletler ve kavimler de kıldık. Doğrusu Allah katında en şerefliniz takva sahibi 

olanınızdır. Allah sonsuzdur, her şeyi bilendir” (Sure 49-Hucurat, 13). Bu ayet, Tanrı'nın “birbirinizi 

tanımanız için ye” farklı milletler ve kabileler yaratmaktaki amacını açıklar. Ünlü Müslüman alim 

Abdullah Yusuf Ali, yeni Kur'an ayetini açıklarken buna bir başka düşünce daha ekleyerek şöyle 

demiştir: “Tanrı, yeryüzündeki farklı ulusların, kabilelerin ve insanların barış içinde, savaşsız, 

yeryüzünü, insanları, diğer ulusların kültürlerini yok etmeden, kendilerine bağımlı hale getirmeden 

barış içinde yaşamalarını istiyor” diyor. Benzer şekilde, J.İhlas, Kuran'ın şu ayetini de aktarır (Bakara 

Suresi, 2, 109): “Kendiniz savaşın ve Allah yolunda savaşın.” Esasen Cenab-ı Hak haddi aşanları 

sevmez. Daha sonra “aşmak” kelimesinin anlamını “fethetmek” olarak açıklar [5, s.2]. 

Birbirimizi doğru anlamak ve doğru açıdan bakabilmek için iyi niyetli dini ve kültürel bir 

sohbete (diyaloğa) ihtiyacımız var. A.Kulsarieva bu konuda doğru bir şekilde şunları söyledi:  “Batı ve 

Doğu'nun ikili etki bölgesinde yer alan Kazakistan için kültürler ve dinler arasında diyalog fikrinin 

sunacağı çok çok önemlidir. Sohbetin etki alanında bulunan Kazakistan ülkesi için insanlar arası 

konuşma ve saygı bir yaşam biçimi haline gelmiştir. Onlar için ne yasal ne de siyah güç, insanları bir 

araya getirmenin temeli olamaz. Onlardan daha yüksek olan değerler ise muhabbeti oluşturan sevgi, 

hoşgörü, müzakere ve anlaşmadır” [1]. Dolayısıyla şu sonuç, barış ve huzur konusunda önemli 

olacaktır: “Bilgi ve inancın doğası ne olursa olsun, dinin izleyeceği tek bir yönü vardır. Bu, ebedi bir 

barışçıl yaşam normu yaratma mücadelesidir. Dinin adını örten terörizm bir yanlış yol iken, gerçek 

dinin yolu ise entelektüel vaaz başka bir yoldur. Kongreye katılan din adamları bu gerçeği doğruladılar 

ve şüpheci olarak kabul ettiler “[6].  

Aynı dünyada yaşayan bizler yüz yüze görüşmeyi, dini ve kültürel sohbetleri gerçek saygı ve 

sevgiyle yürütmeyi gerçekleştirebilmeliyiz. Bu hususta M.Bulutay'ın şu güzel sözleri vardır: "Son 

yıllarda dünyada şekillenen dinler arası diyalog, inançların genişlemesi, birbirinin takdir edilmesi, 

insan haklarının korunması, yüksek medeniyet ilkelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, 

asırlardır İslam'ın öğütlediği fazilet anlayışının bir göstergesidir. Söz konusu şiddetin 

tekrarlanmamasını temenni ederiz” [7, s. 278].  
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 اسباب اختالف العلماء

 

   عمار علي محمد

 عمار علي محمد طالب دكتوراه، جامعة وان  يورنج يلـ معهد العلوم االجتماعية ـ قسم العلوم  االسالمية شعبة الحقوق االسالمية

e-posta: Ammaralimohammad78@gmail.com ,وان/ تركيا 

 الملخص

بمجرى الشريعة وموافقا لحدود هللا، وان االختالف يبين ان االختالف هو سمة خاصة للمسلمين اذا جرى 

 شمولية الشريعة االبدية الخالدة، النه كلما  ضاق الطريق وانسد التفكر واالجتهاد ظهر التطرف والتعصب

، 

فكلما تاملنا سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واصحابه الكرام وتابعيهم يتبين جالء كيف سمحوا الراء 

ر حديثة ضمن حدود الشريعةجديدة وافكا . 

وفي هذا البحث المتواضع نذكر المجال الذي يمكن االختالف فيه و ماهو غير ممكن وغيرمسموح فيه 

ونتضح  فيه ان علماء ائمة المسلمين مع اختالفاتهم الكثيرة فيما بينهم لم يتعاملوا مع الخصوم بالقسوة 

ر واالحترام و قصدهم الوصول الى الحق واتباعهوالتشدد واالنكار بل تعاملوا معهم بأفضل التقدي . 

ومنه نجد ان اسباب منشأ الخالف وهو البيت القصيد هل اختالف االئمة كان الظهار دقائق االمور  

الشرعية  أم لبيان تفوقهم العلمي والشخصي ولمتزيق وحدة صف المسلمين والتنازع ثم الفشل، ثم نذكر  

وهل االختالف ظل رحمة أو زحمة على العباد والبالدالفارق بين الخالف واالختالف،  . 

وسنبحث عن منبع وجذور اختالف المجتهدين في المسائل الفقهية مع غيره من المواضيع المهمة المذكورة 

 .بالتفصيل ان شاء هللا تعالى

 

 

لعلماءالكلمات المفتاحية : االختالف،  الخالف، ومنشأ االختالف في الفروع، واالصول وأدب خالف ا . 

المحتوبات المقدمة المبحث االول تعٌرف االختالف والخالف وماٌجوز  22ڃ ڃ ڃ چ چ چ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ه ه ه ه ه ه چالروم: 

طلب والٌجوز فٌها المطلب االول : تعٌرف الخالف واالختالف المطلب الثاًن : ماالٌجوز االختالف فٌه ومنها االختالف ًف الحكم االسالًم الم

ما ٌجوزاالختالف فٌه المبحث الثاًن اختالف العلماء وبعض نماذج من آداب اختاالفاتهم المطلب االول : اسباب اختالف االئمة المطلب  الثانً 

 الثاًن : اسباب اختالف الناس فٌما الٌجوز االختالف فٌه المطلب الثالث : بعض نماذج الخالف أللصحاب وتابعٌهم بسم هلال الرحمن الرٌحم

ة الحمد هلل والصالة والسالم على ٌسدنا رسول هلال وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد فان من اهم اسباب وحدة االمة االسالٌمة هً المقدم

معرفتهم اللختالف ماٌجوز منها وماال ٌجوز فان اختالف االلسن وااللوان آٌة من آٌات هلال كما ٌقول جل وعال : ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ں 

واختتم االٌة بان ذلك اااٌلت للعالٌمن أي لٌس لعامة الناس وترى اختالف االصحاب والتابعٌن  ٢٢ه ه ه ه ه چ الروم:  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ه

ومن تبعهم ًف امور اجتهادٌة كثٌرة واالهم من كل ذلك انه لم تسبب تلك الخالفات الى اختالف القلوب والتصرفات والعصبٌة بل حثهم أكثر 

چ الزمر: فالبد للتوفٌق بٌن اااٌلت و ﮲﮳ ﮴﮵  ﮶﮷  ﮸ ع االحسن كما ٌقول ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چہ ه ه ه ه ه ه هے ے ۓ ۓ الى تقًص الحقائق واتبا

ڃ چ االحادٌث الواردة ًف المٌجزة اللختالف مع كثٌر من اااٌلت واالحادٌث المانعة من التفرقة والتنازع واالعتصام بدٌن هلال كما ٹ ٹ ڃ ڃ 

فمن خالل هذا ٣٠١چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ چآل عمران:  چ چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ

لمعنى البحث ٌنبٌن لنا انه ٌجب علٌنا االلتزام بدٌن هلال واالعتصام بالعروة الوثقى وان النختلف ًف اي اٌة محكمة او احادٌث صٌححة ثابتة ا

ر منصوصة علٌها فهذا ماكان علٌه االصحاب وأتباعهم الى ٌومنا هذا وحث علٌه الرسول والمدلول وأما االختالف ًف االمور االجتهادٌة وغٌ 

قد صلى هلال علٌه وسلم بان المجتهد المخًطء له اجر والصائب له اجران والتاٌرخ االسالًم مملوئة بتلك االختالفات كما سنذكر بعضا منها ل

: أًب حنٌفة ومالك والشافًع وأحمد والثوري واألوزاًع وٌغرهم . ولم ٌحاول أحد  كان الخالف موجًودا ًف عصر األئمة المتبوٌعن الكبار

صلى هلال علٌه  -منهم أن ٌحمل اآلخٌرن على رأٌه أو ٌتهمهم ًف علمهم أو دٌنهم من أجل مخالفتهم . بل إن الخالف وجد ًف عهد النًب (
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قٌرظة ، وهً مشهورة ، وًف ٌغرها من القضاٌا. ٌقول جل وعال ولو شاء ) ، فؤقره ولم ٌنكره ، كما ًف قٌضة صالة العصر ًف بًن -وسلم 

هلال المن من ًف االرض وكل ماترى ٌشهد بجواز االختالف فؤما طبٌعة الدٌن : فقد أراد هلال أن ٌكون ًف أحكامه المنصوص علٌه 

الظنٌات ، والصٌرح والمإول ، لتعمل العقول ًف والمسكوت عنه ، وأن ٌكون ًف المنصوص علٌه : المحكمات والمتشابهات ، والقطعٌات و

ها األفهام االجتهاد واالستنباط ، فٌما ٌقبل الشٌرعة فٌه االجتهاد . ولو شاء هلال ألنزل كتابه كله نصو ًصا محكمة قطعٌة الداللة ، ال تختلف فٌ 

، وطبٌعة الناس وضروٌرات الزمن . وأما طبٌعة اللغة :  ، وال تتعدد التفٌسرات . ولكنه لم ٌفعل ذلك ، لتتفق طبٌعة الدٌن مع طبٌعة اللغة

وال  سن ، جاءت على وفق ما تقتٌضه اللغة ًف المفردات والتراٌكب ، ففٌها اللفظ المشترك الذي ٌحتمل   فإن نصوص القرآن ة أكثر من 

بٌعة البشر : فقد خلقهم هلال مختلفٌن ، فكل إنسان له معنى ، وفٌها ما ٌحتمل الحقٌقة والمجاز ، والعام والخاص ، والمطلق والمقٌد . وأما ط

شخٌصته المستقلة ، وتفٌكره المتٌمز ، وٌموله الخاصة ، ومن العبث صب الناس ًف قالب واحد ، ومحو كل اختالف بٌنهم ، فهذا أمر 

 -سبحانه  -جزء صغٌر منه ، خلقه هلال  مخالف للفطرة الًت فطر هلال علٌها الناس . وأما طبٌعة الكون والٌحاة : فالكون الذي نعٌش فً 

مختلف األنواع والصور واأللوان ، وهذا االختالف لٌس اختالف تضارب وتناقض بل هو اختالف تنوع . وكذلك طبٌعة الٌحاة ، فهً أٌضا 

ل هلال عز وجل : { تختلف وتتغٌر بحسب مإثرات متعددة ، ًف المكان والزمان . فالخالف سنة كونٌة اقتضتها الحكمة اإللٌهة ، قا

ب َك ََجع َل َش َول ا َء َ ل ا َس َ الن   مةً ُ َوا َِحد } [هود :  ٌٌ َزال ال  َخ ٌ ِ ب َما وا ُ َتَفا َضل  111ًو َر  . [ة أ ناس ر وًف األثر :" َال َ

ٌٌ َزال َخ ٌ ِ ب َما َكا َن م ِفٌ  ٌٌ ِعًن َت َل ُكوا َساَو َفإ وا ر َ ل ِ ٌه ا ِذَ ُو َن َال َه " َ ٌٌ ه هل ِ َو َخ َو َص وف َال أ َف ضل ح َ  هلال ِم َن َجؤ م ُ

ٌٌ إ َخذ م ِ ٌ ِمه ِ َتق و ِ ب ا تَب  رك م ِ ُد َعِائه ِ ب َُو ٌَ ٌٌ ٌٌ َست ش م ال َفى  ش ِعن َداِئد ِ آ َراِئه ِ ب َُو . االختالف  1ره م َوآث . َ َل ِ إ د َُو

رحمة باألمة وتوسعة علٌها . ولهذا اجتهد الصحابة واختلفوا ًف أمور جزئٌة كثٌرة ،  رحمة: االختالف مع كونه ضرورة ، هو كذلك

ولم ٌٌضقوا ذرعا بذلك بل نجد الخلٌفة الراشد عمر بن عبد العٌزز ٌقول عن اختالف الصحابة رًض هلال عنهم : "ما ٌسرًن أن أصحاب 

ختلفوا لم ٌكن لنا رخصة" . فهم باختالفهم أتاحوا لنا فرصة االختٌار من لم ٌختلفوا ، ألنهم لو لم ٌ -صلى هلال علٌه وسلم  -رسول هلال 

اختالف  2أقوالهم واجتهاداتهم ، كما أنهم سنوا لنا سنة االختالف ًف القضاٌا االجتهادٌة ، وظلوا معها إخوة متحابٌن . االختالف ثروة : 

ند إلى أدلة واعتبارات شرٌعة . والبحث هذا ٌشمل على مبحثٌن المبحث االول اآلراء االجتهادٌة ٌثري الفقه ، ٌونمو ٌوتسع ، ألن كل رأي ٌست

(ج  -مجموع الفتاوى  2. [ 16/  13انظر : [ فتح الباري  1فٌه تعٌرف للخالف واالختالف وماٌجوز فٌها وماال ٌجوز وبعض ماٌتعلق به 

/ ص  1(ج  -لٌمة بٌن االختالف المشروع والتفرق المذموم (والصحوة اإلسا 177/ ص  3(ج  -(وأبحاث ٌهئة كبار العلماء  80/ ص  30

( والمبحث الثاًن ٌتركز على على خالف االصحاب و المجتهدٌن وبعض االمثلة 9/ 1،(الخالصة ًف أصول الحوار وأدب االختالف ( 37

اساله العفو و الغفران وصلى هلال على  ًف اختالف االئمة فهذا جهد قلٌل فما اصبت فٌه فمن هلال المعًط المنان ومااخطات فٌه فمن نفسً 

ٌسدنا وحبٌبنا وشفٌعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعٌن المطلب االول تعٌرف الخالف ُف َْخل َجرت بوجوه اإلعراب وإذا ال ً ً فإذا 

داـ مؤنثة وىي تكوف اسما قي ِ َ ٌف ن َْخل ّضد ق داـ قاؿ ابن سيده ً ع ٌّ ٌَ لى حالها وقولو تعالى يعلم ما ً لم تزؿ كانت اسما ً وَظرفا ُض ُق

يديهم من نصبا َ كانت ظرفا َخ قاؿ الزجاج ْلَف بين أَيديهم وما هم خلفهم ما قد وقع من أَعمالهم ُقوا ما بين أَيديكم وما ْلفكم َخ وما بين أَ 

 ٌْ ػ ما بين أَيديكم ما ُم َل فت ْ أَس من ذُنوبكم وما خلفكم ما تستعملونو فيما أَِمر القيامة وجميع ما يكوف وقولو تعالى وإذا قيل لهم ات 

خ أَي وىو من أَبيو لَف ِخ خَل ٌف منو ال ُ  بد ٌؿ والبد ُؿ من كل شيء ّ وال ةُ ُضاد الم وقد خالَفو خالَفة ُ ً م الفا ِ َت وخ  3َتستقبلوف 

خِ ال  ضب ِع أَل  ف َ َب ال  ضب إذا رأَت ُع َ ْت الراِك ب َ َر وفي المثل إنما أَن ال َ  ُ خ ِع ِ َب ال  ضب ُف الراك أَي تخال ال َ  ِ ُ 

تيها إذا غاب عنها و فالف ِب َخَل ِ ق َ ٌَ ٌَ ْ خال  ى منو حكاه ابن األَعرابي ره وفس بذلك ّ ِ وقولهم ىو ُف َف يخال إلى امرأَة فالف أَي يأ

 بع إذا فارقو على أَمر فصنع ُوجاء في فتح القدير والدر المختار  4ًإلى أَىلو ويقاؿ خلَف فالف َف بع فالف إذا و ِي قب َ شيئا آخر

وحاشية ابن عابدين ، ونقلو التهانوي عن بعض أصحاب الحواشي ، التفريق بين (ُاالختال  )ُ(ُوالخال  )ُبأف األوؿ يستعمل في قوؿ 

وح في مقابلة الراجح يقاؿ لو خال  ، ال اختال  .ُقاؿ بني على دليل ، والثاني فيما ال دليل عليو .ُوأيده التهانوي بأف القوؿ المرج

وقد وقع  5:ُوالحاصل منو ثبوت الضعف في جانب المخالف في (ُالخال  )ُ، كمخالفة اإلجماع ، وعدـ ضعف جانبو في (ُاالختال  ).

فكل أمرين خالف أحدىما اآلخر 6ُُاحد(في كالـ بعض األصوليين واؿ فقهاء عدـ اعتبار ىذا الفرؽ ، بل يستعملوف أحيانا اللفظين بمعنى و

خالفا ، فقد اختلفا اختالفا .ُوقد يقاؿ :ُإف الخال  أعم مطلقا من االختال  .ُوينفرد الخال  في مخالفة اإلجماع ونحوه .ىذا ويستعمل 

والتفرؽ : (ُاالفتراؽ )ُ(ُوالتفرؽ )ُ(ُُوالفرقة الفقهاء (ُالتنازع )ُأحيانا بمعنى االختال  . وىناُؾبعُضالكلماتُالقريبةُمنُمعنىُالخالُ : الفرقة ، 

:الفريق القطيع من الغنم ، والفريقة قطعة من الغنم تتفرؽ عنها فتذىب 7ُ)ُبمعنى أف يكوف كل مجموعة من الناس وحدىم .ُففي القاموس)

علم الخال  ) ويستعمل الفقهاء تحت الليل عن جماعتها . ُفهذه األلفاظ أخص من االختال  . االختال  في األمور االجتهادية (ُ

لسان العرب ط دار  3(التنازع)ُأحيانا بمعنى:ُاالختال . خال  األولى:ُكأكل ميتة، وقصر بشرط وسلم، وفطر مسافر ال يضره الصوـ. 

لخالصة .ا 331/  4، وحاشٌة ابن عابدٌن  394/  6فتح القدٌر  - 5( 1239/ 2لسان العرب ط دار المعارف ( 4( 1234/ 2المعارف (

وما بعدها ٌحث ٌقول مثال : " مراعاة  161/  4انظر مثال كالم الشاطًب ًف الموافقات  - 6( 1ًف بٌان أسباب اختالف الفقهاء (ص: 

، ٌحث ٌقول : " إن اختلف المتقدمون على قولٌن ، ثم  312/  3الخالف " ٌوقصد به ما فٌه أدلة مختلف فٌها . وانظر أٌضا الفتاوى الهندٌة 

ع من بعدهم على أحد هذٌن القولٌن فهذا اإلجماع هل ٌرفع الخالف المتقدم " ، فما عبر عنه أوال باالختالف عبر عنه ثانٌا بالخالف . أجم

( المطلب الثاًن ماال ٌجوز الخالف 45/ 2(معجم المصطلحات واأللفاظ الفقٌهة ( 6544/ ص  1(ج  -تاج العروس  - 7فهما ًشء واحد . 

 -صلُى اهللُعليُووسلمُ  -ُؿ:ُأصوُؿالدينُالتيُتثبتُباألدلةُالقاطعةُ، ُكوجودُاهللُتعالىُووحدانيتُو،ُومالئكتُووكتبُوورسالةُمحمدُ فٌه النوُعاألو

. 8والبعثُبعدُالموتُونحُوذلُك.ُفهذُهأموُرالُمجاُؿفيهااُللختالُ ،ُمنُأصابُالحقُفيهاُفهُومصيُب،ُ ومنُأخطأُهفهُوكافر

ُ يشابُوذلُك،ُفقيلُيكفر النوُعالثانُي:ُبعضُ  مسائُُلصوُؿالديُن،ُمثلُمسألةُرؤيةُاهللُفيُاآلخرةُ،ُوخلقُالقرآُف،ُوخروُجالموحدينُمنُالناُر،ُوما

. 9المخالُف،ُومنُالقائلينُبذلُكالشافعُي.ُفمنُأصحابُومنُحملُوعلىُظاىرهُ.ُومنهُممنُحملُو علىُكفرافُالنعم

.ُوالتكذيبُالمكفُرأفُينفُي  -صلىُاهللُعليُووسلمُ  -قاُبماُجاُءبُوالرسوؿُ وشرُطعدـُالتكفيُرأفُيكوفُالمخالفُمصد
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. 10وجودُماُأخبُربُوالرسوُؿويزعُمأفُماُقالُوكذبُمحُضأرادُبُوصرُ الناُسعنُشيُءيريدهُ،ُكذاُقاُؿالغزالي

 ُ  11،ُفهذاُليُسموضعاُللخالُ .ُ ومنُخالفُفيُوفقدُكفرالنوُعالثالُث:ُالفروُعالمعلومةُمنُالدينُبالضرورة ُكفرضيةُالصلواتُالخمُس،ُوحرمةُالزنا

الدينيةُاليجوُزالخالُ فيُو فاالعتصاـُبحباُلهلاُلمُرواجبُالبدُمنو روى ابن جرير بسنده إلى ابن مسعود، قاؿ:ُ" ٌُ حبل اهلل فافُبعضاُمنُاالموُر

القرآف." وكذا قاؿ مجاىد والضحاؾ وعطاء. وي ُ  وروى عن قتادة قاؿ:ُ"حبل اهلل المتين الذي أمر أف يعتصم بو:ُىذا 12الجماعة"

ور عن ابن مسعود، قاؿ:ُ"إف الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادوف:ُيا عبد اهلل ىلم ىذا الطريق، ليّصدوا عن سبيل اهلل، 

والترمذي قاؿ:ُ"حسن  فاعتصموا بحبل اهلل فإف حبل اهلل ىو كتابو" وقاؿ مجاىد:ُ"حبل اهلل عهده وأمره." وفي مسند اإلماـ أحمد

. 13غريب"ُعن أبى سعيد قاؿ:ُ"قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:ُ"كتاب اهلل ىو حبل اهلل الممدود من السماء إلى األرض"

 4( 8 14حده"وروى ابن جرير عن أبى العالية:ُقولو تعالى:ُ{ وا ُ ِصم َ ْعت ا َ ْ و ِل ب َ ِح ب ِ و ً الل  يعا ِم َ ج }ُقاؿ:ُ"اإلخالص هلل و

فٌصل التفرقة بٌن  417/  2، والمغًن  65/  1وكشف الخفاء  260(إرشاد الفحول ص - 5( 9(فٌصل التفرقة بٌن اإلسالم والزندقة ..  -

 7تفٌسر ابن جٌرر الطبري بتحقٌق محمود شاكر ط المعارف ج 11ط مصطًف الحلًب  261إرشاد الفحول ص  - 10اإلسالم والزندقة . 

 3.ٌونظر : ذم الفرقة واالختالف ص:  343ص  4و الترمذي  26،59 17، 14ص 3المسند ج 12 4لفرقة واالختالف ص: .ذم ا 71ص 

وىذه األقواؿ كلها حق، وليس فيها اختال ، فحبل اهلل ىو كتابو، ودينو وأمره الذي أمر بو عباده، وعهد إليهم بو، وىو الذي أمر  13

. والمقصود من ذلك كلو أف يوحدوا اهلل تعالى بالطاعة والعبادة، ويخلصوا لو العمل، باالجتماع عليو، ونهى عن التفرؽ فيو

واالعتصاـ بحبل اهلل يتضمن االجتماع على الحق، والتعاوف على البر والتقوى والتناصر على أعداء اهلل وأعداء المسلمين، واألمر 

لعتصاـ بحبلو، وىو االجتماع على دينو واالحتماء بو، أكد ذلك بالنهي بالمعرو ، والنهى عن المنكر ولذلك بعد أف أمر اهلل تعالى باا

اع عن الفرقة، فقاؿ تعالى:ُ{ ال َ َف رقُوا}ُقاؿ ابن جرير:ُ"يعني أال تفرقوا عن دين اهلل وعهده إليكم في كتابو، من االئتال  واالجتم

تهاء إلى أمره"، ثم روى عن قتادة، قاؿ:ُإف اهلل تعالى كره واالن -صلى اهلل عليو وسلم  -على طاعة ػ َ و ت اهلل، وطاعة رسولو 

لكم الفرقة، وقدـ إليكم فيها، وحذركموىا، ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة واأللفة والجماعة،ُفارضوا ألنفسكم ما رضي اهلل لكم 

الطاعة والجماعة، فإنها حبل اهلل الذي أمر بو، إف استطعتم، وال قوة إال باهلل. وروى عن ابن مسعود قاؿ:ُ"يا أيها الناس عليكم ب

اختالفا في العقائد، وأصوؿ األحكاـ الثابتة، وما ثبت بإجماع  15وإف ما تكرىوف في الجماعة والطاعة ىو خير مما تحبوف في الفرقة"

، فالمخالف فيها متبع للهوى شك، ذلك صحيح عن خير القروف، فهذا تفٌرؽ ً فكُل ما كاف مذموـ بال ٌ  سن ة، مجمع عليها عند سلف األمة

أف دالئل تلك المسائل واضحة في الكتاب وال مفارؽ لسبيل المؤمنين، مقدـ عقلو على نصوص الوحي، وىذا قد ذ مو اهلل ورسولو 

ك ٌُ ماحذُرالرسوُؿ فرؽ بينهما ، إال والمؤمنوف وعليناُاف الُننسىُافُىذُهاآلفةُمنُالتفرقة والخالُ الذيُيسمُحلُويرجع الىُالذنوبُو آفةُ الذنوب ُ

ٌُ اثناف في اهلل ، ثم ي ُ ُو ُحدث ي أحدىما ) -صلى اهلل عليو وسلم  -بذن ٍب ُ صلىُاهللُعليُووسلُممنُوحيث يقوؿ النبي   16:ُ(ُما تواد 

أىل فرقة وإف اجتمعت دورىم ِ وقاؿ قتادة : ُ ُ أىل رحمة اهلل أىل جماعة ، وإف تفرقة ىم ُ ِص د وأبدانهم ، وأىل ُور مع ِ و ِ ت ي 

ومنُاالمثلةُالتيُالتجوُزالخالُ فيُوالخالُ :ُ الحكُماالسالميُوالتفرقةُفيُوونقُضالعهدُاذا ُكافُالحكُماسالمياُوالحاكُم  17وأبدانهم .

أنو قاؿ:ُ"وإف  -يو وسلم صلى اهلل عل -اىاُللصالةُويامُربالمعروُ الحاديث ُكثيرةُمنو ُكماُفى صحيح مسلم، عن أبي ىريرة، عن النبي

اهلل يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا، يرضى لكم أف تعبدوه، وال تشركوا بو شيئا، وأف تعتصموا بحبل اهلل جميعا، وال تفرقوا، 

ابن  15 14 73ص  7تفٌسر الطبري ج 18وأف تناصحوا من واله اهلل أمركم، ويكره لكم قيل وقاؿ وكثرة السؤاؿ وإضاعة الماؿ"

[ رواه الطبري ًف تفٌسره  16[ 637((وصححه األلباًن ًف الصٌححة  401. [ رواه البخاري ًف األدب المفرد (( 75ص  7ر ججرٌ 

. وروى ابن أبي شيبة، عن حذيفة قاؿ:ُ"من 33ص3.المنهاج جـ  1715رقم  1340ص 2انظر صٌحح مسلم جـ  18 17(([ 12/85((

ى عن علي قاؿ:ُ"األئمة من قريش، ومن فارؽ الجماعة شبرا، فقد نزع ربقة اإلسالـ من ورو 19فارؽ الجماعة شبرا، فارؽ ا إلسالـ"

بحسب  -صلى اهلل عليو و سلم -.والمقصود بالجماعة أىل الحق الذين اجتمعوا عليو، ولم يخالفوا ما جاء بو رسوؿ اهلل20ُعنقو "

واجتناب كل ما يكوف سببا للخال ، حتى مسائل العلم  االستطاعة. وىذه النصوص وأمثالها تدؿ على وجوب جمع كلمة المسلمين

االجتهادية التي ينشأ عنها تفرؽ ومعاداة. وأوؿ ىؤالء ىالكا ىم الخوارج المارقوف عن الحق، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكوف 

ل المعصية، والبدعة، فاستحلوا وأف علي بن أبي طالب، ومعاوية وعسكريهما ىم أى -صلى اهلل عليو وسلم -بكتاب اهلل وسنة رسولو

ما استحلوا من دماء المسلمين بسبب ذلك . ولكن االجتهاد السائغ ال يبلغ لو مبلغ الفتنة والفرقة، إال مع البغي والعدواف، ولهذا قاؿ 

م ْه تػ َ اء ُت َ ا َ َ ج يِّػن ً اْلبػ ْغياَ  تعالى:ُ{ ا َ م َف َ َ و َل ْختػ ا ِ يو ف ال ِ ِ إ َ ين  ِذ ال ُ ُوه أُوت ْ ن ِ م ِْد ع َ بػ ا َ م ُ ُ

من سورة البقرة.وذكر ىذا تعالى في آيات أخر، كقولو تعالى:ُ َ{ ا م َف َ َ و َل ْختػ ا َ ين  ِذ  213بػ ْ ُم َه نػ ْ يػ َ بػ }.ُاآلية 

من سورة آؿ  19ْلم ِ ً اْلع ْغيا َ بػ ْ ُم َه نػ ْ يػ َ بػ }.ُاآلية ال وا ُ َب أُوت ا َ ت اْلك ال ِ ِ إ ْ ن ِ م ِْد ع َ بػ ا َ م ُ ُم ى َ اء َ ُ ج 

فوا َ ا ال ْختػ ِ إ ْ ن ِ م ِْد ع َ بػ ا َ م ُ ُم ى َ اء َ ُ ج ْلم ِ ً اْلع ْغيا َ بػ ْ ُم َه ٌُ نػ ْ يػ َ بػ }.ُاآلية  عمراف.وقولو تعالى:ُ{ ا َ فَم َل

الموجب للفتنة والفرقة إنما ىو بغي، وعدواف، فال تكوف فتنة وفرقة مع االختال   من سورة الجاثية.فبين تعالى أف االختال  17

عن القتاؿ في الفتنة، وصار ىذا من أصوؿ أىل السنة التي تذكر في  -صلى اهلل عليو وسلم  -السائغ في الشرع. ولهذا نهى النبي 

تين لديها العلم التاـ بأحكاـ الشرع، واألخرى باغية أنو يجب . واف كاف بعض العلماء يرى إذا كانت إحدى الطائف21العقائد ألىميتو

القتاؿ مع الطائفة العادلة العالمة وحكموا بأف األصوب القتاؿ مع علي بن أبي طالب في قتاؿ الفتنة، وأف ذلك أولى من اعتزاؿ 

فيما  -صلى اهلل عليو وسلم  -ة، كقولو القتاؿ. ولكن النصوص الكثيرة دلت على أف الصواب اعتزاؿ القتاؿ، كما فعلو أكثر الصحاب

سيفا فقاؿ:ُ"قاتل بو المشركين، فإذا رأيت  -صلى اهلل عليو سلم -رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن مسلمة قاؿ:ُأعطاني رسوؿ اهلل 

منية قاضية." الناس يضرب بعضهم بعضا، فأعمد بو إلى صخرة فأضربو بها حتى ينكسر، ثم أقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو 

قاؿ:ُفي الفتنة:ُ"كسروا ِ فيها  -صلى اهلل عليو وسلم -وكما في سنن أبي داود والترمذي عن أبي موسى األشعري، أف رسوؿ اهلل

 24ص  15. المصدر نفسه جـ 21ص15المصنف جـ 19سيكم، ق وقطعوا أوتاركم، والزموا فيها أجوا  بيوتكم، وكونوا كابن آدـ." 
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وفي الصحيحين عن أبي ىريرة، قاؿ:ُقاؿ رسوؿ  21( 13ذم الفرقة واالختالف (ص:  20( 12ة واالختالف (ص: .ٌونظر : ذم الفرق

:ُ"ستكوف فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، -صلى اهلل عليو وسلم  -اهلل 

صلى اهلل عليو  -عاذا فليعذ بو." وفي صحيح مسلم عن أبي بكرة قاؿ:ُقاؿ رسوؿ اهللمن تشر  لها تستشرفو، ومن وجد ملجأ أو م

:ُ"أنها ستكوف فتنة، أال ثم تكوف فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي إليها، فإذا وقعت، فمن كاف لو إبل -وسلم

ض فليلحق بأرضو، فقاؿ رجل:ُيا رسوؿ اهلل، أرأيت من لم تكن لو فليلحق بإبلو، ومن كاف لو غنم فليلحق بغنمو، ومن كانت لو أر

إبل وال غنم، وال أرض؟ قاؿ:ُيعمد إلى سيفو فيدؽ على حده بحجر، ثم لينج إف استطاع النجاة، اللهم ىل بلغت اللهم ىل بلغت اللهم ىل 

أو إحدى الطائفتين، فضربني رجل بسيفو، أو بلغت،ُفقاؿ رجل:ُ يا رسوؿ اهلل، أرأيت إف أكرىت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين 

 -يجيء سهم فيقتلني؟ قاؿ:ُيبوء بإثمو وإثمك ويكوف من أصحاب النار." وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة أنو سمع رسوؿ اهلل 

ذا القاتل، فما باؿ يقوؿ:ُ"إذا تواجو المسلماف بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النار، فقيل:ُيا رسوؿ اهلل ى -صلى اهلل عليو وسلم 

قاؿ:ُ"يوشك أف يكوف خير ماؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -المقتوؿ؟ قاؿ:ُإنو أراد قتل أخيو." وفيهما عن أبي سعيد أف رسوؿ اهلل 

باألمر  -صلى اهلل عليو وسلم  -المسلم غنم يتبع بها شعف الجباؿ ومواقع القطر، يفر بدينو من الفتن." واألحاديث عن رسوؿ اهلل 

لكف عن القتاؿ في الفتن، واعتزاؿ المقاتلين كثيرة جدا، وواضحة جلية، وىي من األمور المانعة من التفرؽ، ألف ىذا ىو العالج في با

مثل تلك الحاؿ، فإذا لم تمنع بالكلية فبها العمل على تقليلها، ولو باعتزاؿ أصحابها ومن األصوؿ المتفق عليها عند أىل السنة، ودلت 

الكثيرة، أنو إذا كاف للناس إماـ جائر ظالم، فإف الناس يؤمروف بالصبر على جوره وظلمو، وبغيو وال يقاتلونو وأف عليو النصوص 

مجرد وجود البغي من إماـ، أو من طائفة ال يبيح قتالهم. فدفع البغي لم يأذف الشرع بو مطلقا بالقتاؿ، بل إذا كاف فيو فتنة، ويترتب 

عنو، وأمر بالصبر واالحتماؿ؛ ألف الشريعة مبناىا على دفع أعظم المفسدتين بالتزاـ أقلهما ضررا  عليو ضرر أعظم منو وجب الكف

 آذَيػ لَى ع َ إذا لم يمكن دفع الفساد مطلقا. وأخبر تعالى عن رسلو أنهم قالوا لقومهم:ُ{  ف َ ر ِ َ ْصب لَن َ َ و لَى ع ا َ َ م ا ون ُ ُم ت ْ َ

م ِ ب ي  ك ِل َ و ِّكلَُوف َ َو تػ ُ اْلم }ُوقاؿ تعالى:ُ{ ا َ ْلن َ ع َ َج و ْ ُم ْه نػ ِ م  مةً ِ ْ ُدَوف أَئ ه َ يػ ا َ ِرن ْ أَ و ِ و الل  َ تػ َ َفْػل

ما وا ُ ر َ َصبػ ُوا َكان َ َ و ا ن ِ آيات ِ َُوف ب ن ِ وق ُ ي }ُفجعلهم أئمة بالصبر واليقين، فبذلك ناؿ ُ ت اإلمامة في ال ٌّ ٌَ دين. َل

والخطأ يحصل في ىذا إما بسبب جزع المظلوـ أو بسبب قلة صبره أو ضعف رأيو فإنو قد يظن أف القتاؿ أو نحوه في الفتنة يدفع الظلم 

 عنو وال يدري أنو يضاعفو ويزيد الشر كما ىو الواقع. والمظلوـ وإف كاف مأذونا لو في دفع الظلم عنو، كما في قولو تعالى:ُ{ ِن َ لَم َ 

لم ِ فَأُولَ  ا َ م ْ ِهم ْ لَي َ ع ْ ن م ي ٍل ِ ِ ب َ س }ُ فذلك مقيد بشرطين. أحدىما القدر َو َ َ ٌْ ة على ذلك؛ صر ْت ْ َد انػ ع َ بػ ِ و َك ِ ُظ

 َفػع ِل ث  ْفإنو إذا كاف غير قادر زاد ظلمو. ْف ِ والثاني أف ال يتعدى، كما قاؿ اهلل تعالى:ُ{ إ َ و ْ ُم ت ْ اَقػب َ ع وا ُ ب ِ اق َ

صب ا ا َ م َ ِم ِ ب ا َ م ْ ُم ت ْ ب ِ ُوق ع ِ و ِ ب ْ ن ِ لَ  َ و ْ ُم ت ْ ر َ بػ َ َص ُو لَه ٌ ْر َخيػ ، َ ِرين ِ ل  صاب ِ ل َ و ْ ر ِ ْ

م َوف ِ ُ ُكر ْ م َ ي }ُفأخبر تعالى أف  و َؾ ُ ْر َصبػ ِال إ ِ و الل  ب ال ِ َ َ و ْف َ ْحز ت ْ ِهم ْ لَي ع ال َ َ ت ي َ ُك و ف ٍق ِ ْ َضي  ما

الصبر أفضل، فإذا لم يتوافر الشرطاف لم يجز . وىذا كلو إذا لم يكن الباغي الظالم  22االنتصار جائز لمن يقدر عليو وال يعتدي وأف 

ر العريض والفتنة التي فيها من ىو اإلماـ الذي لو قوة وأتباع، فإذا كاف ىو لم يجز االنتصار واالنتقاـ، لما يترتب على ذلك من الش

في  -صلى اهلل عليو وسلم -الضرر والفساد أضعا  ما في االنتصار من المصلحة ودفع الظلم. ِ ولهذا جاء ت النصوص عن النبي

و صلى اهلل علي -النهي عن قتاؿ مة األ  الجائرين الظالمين. ففي صحيح مسلم والترمذي أف سلمة بن يزيد الجعفي سأؿ رسوؿ اهلل

وىو يعيد السؤاؿ  -قاؿ:ُ"يا نبي اهلل أرأيت إف قامت علينا أمراء يسألوف حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا، فأعرض عنو مرارا -وسلم 

:ُ -صلىُاهللُعليُووسلمُ  -ثم قاؿ:ُاسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم." وفيُالصحيحينُعنُابنُمسعود،ُقاؿ:ُقاُؿرسوُؿاهلل -

يُلكم". "إنهاُستكوفُأثرةُوأموُرتنكرونها،ُقالوا:ُياُرسوُؿاهلل ُكيفُتأمُرمنُأدرُؾذلُكمنا؟ُقاؿ:ُتؤدوفُالحقُالذيُعليكم،ُوتسألوُف اهلاُللذ

ٌُ  -صلىُاهللُعليُووسلمُ -وفيهماُأيضاُعنُابنُعمر،ُأفُرسوُؿاهلل قاؿ:ُ"وعلىُالمرُءالمسلُمالسمعُوالطاعةُفيماُأحبُأُو

 -صلىُاهللُعليُووسلمُ  -فُيؤمُربمعصيةُفإفُأمُربمعصية،ُفالُسمعُوالُطاعة".ُوفيُصحيُحمسلُموالنسائيُعنُأبىُىريرة،ُقاؿ:ُقاُؿرسوُؿ اهللكره،ُإاأُل 

كرىك، وأثر َ نشطك وم َ ُسرؾ، وم ُسرؾ وي : "عليك السمع والطاعة، في ع ةُعليك". 

يقوؿ:ُ"ستكوفُىناتُوىناُت  -صلىُاهللُعليُووسلمُ  -اهلل، ُكماُفيُصحيُحمسلُمعنُعوُ بنُعرفجةُقاؿ:ُسمعتُرسوؿُ 

 -فمنُأرادُأفُيفرُؽأمُرىذُهاألمةُوىيُجميعُفاضربوُهبالسيف ُكائناُمن ُكاف".ُوفيُالنسائي،ُعنُأسامةُبنُشريك،ُقاؿ:ُقاُؿ رسوُؿاهلل

-صلىُاهللُعليُووسلمُ  -والنسائيُعنُأبيُىريرةُقاؿ:ُقاُؿرسوُؿاهلل:ُ"أيماُرجلُخرج،ُيفرُؽبينُأمتيُفاضربواُعنقو". وفيُصحيُحمسلمُ -صلىُاهللُعليُووسلمُ 

، :ُ"منُخرُجمنُالطاعةُوفارُؽ تلةً جاىلية، ومن ِ ة يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فُقتل فق ّ ُ ِّمي الجماعة، فمات مات ميتة جاىلية

 -صلىُاهللُعليُووسلمُ  -نهاُوالُيفيُبعهدُذيُعهدىاُفليُسمنيُولستُمنو". فحذرومن قتل تحت راية ع خرُجعلىُأمتيُيضربُبرىاُوفاجرىاُالُيتحاشىُمنُمؤم

حت راية مماُيفرُؽويوىنُالجماعةُوأمُربقتلُمنُيريدُأخذُالسلطةُممنُىيُبيدُهواجتمعُعليُو المسلموف سواء كاف برا أو فاجرا وأخبر أف من قتل ت

ممن ُ ِّم ّ ي يفرُؽبينُأمتو. إف على المخالف إذا اشتبو عليو أمر ما أف يعذر  ع ة أف قتلتو جاىلية ومن قاتل لعصبية أنو كذلك وتبرأ

مخالفو وال يحكم عليو بالعقوبة، فإف المسلم إف أخطأ في العفو خير لو من أف يخطأ في العقوبة كما ُورد في الحديث الذي رواه أبو 

كاف إذا قاـ من الليل افتتح  - -صلى اهلل عليو وسلم  - -مسلم أنو  داود، وعليو أف يسأؿ اهلل الهداية كما جاء في الحديث الذي رواه

(و الخالصة في أصوؿ الحوار وأدب االختال  16صالتو بقولو:ُ"اهلل رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ذـ الفرقة واالختال  (ص:ُ 

نوا فيو يختلفوف، اىدني لما اختلف فيو من فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادؾ فيما كا 22( 2ُ/223(

الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.ُ" 

فتضربُبعضكم ُرقابُبعض) ْف ِ وأ ٌُ ٌُ ٌُ ٌُ ٌُ ما قولو فالرسوُؿصلىُاهللُعليُووسلُمذكُرانُواليخاُ افُيشرُؾمنُبعدُهولنُخاُ افُيتخالفُاالمةُمنُبعدهُ

َ ا َ ُم َه نػ ْ يػ َ ْف بػ ِ َ ْت فَإ غ َ  تعالى:ُ{ إ َ و اِف َ َفت ِ َطائ َ ن ِ م َ ين ِ ن ِ ْؤم ُ اْلم لُوا َ تػ َ اْقػت وا ُ ح ِ ْصل فَأ

ء  و الل ْف   ِ ْت فَإ َ فَابػ ُ ْ َداى ِح إ ا َ ع ى َ م لَى َ ْخر اأُل لُوا َقات ي ِ َفػ ِ ت ال ي   ِ غ ْ ب تػ ت ى َ َ ح َ يء ِ ت لَى َف إ ِر ِ ْ أَم ِ
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َ ا َ ُم َه نػ ْ يػ َ َ ِْدؿ بػ اْلع ِ ِس ب طُوا أَْق َ ِ  ف َ و إ و ب الل  ِح   ُ ي َ ين ِسِط ْق ُ اْلم }ُ فليس فيو األمر بالقتاؿ ً وا ُ ح ِ ْصل فَأ

ر اهلل تعالى، ويكوف ابتداء ولكن إذا حصل القتاؿ بين طائفتين من المؤمنين يجب اإلصالح بينهما بدوف قتاؿ ما أمكن ذلك امتثاال ألم

اإلصالح بالعدؿ واإلنصا  وقد تكوف إحدى الطائفتين أقرب إلى الحق، فتعاف على الحق ويحاؿ بين األخرى وبين البغي والظلم، فإف 

منعا  أبت إحداىما قبوؿ الصلح والحكم بينهما بالحق، وأبت إال البغي ُوركوب العسف والتمادي في الباطل، فعند ذلك تقاتل تلك الطائفة

للقتاؿ الذي ىو أعظم من قتالها ألنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر اهلل بل تركت حتى تتقاتل ىي واألخرى صار الفساد أعظم، ثم إف 

دوا تالذي يقاتل الطائفة الباغية غير الطائفة المبغي عليها، فهذا من نصر المظلوـ ودفع الفساد العظيم بما ىو أقل منو فسادا. ً صريحا وار

ردةً واضحة جلية فال وكذلك النهى عن الخروج عليهم مقيد بكونهم مسلمين مصلين، أما إذا كفروا كفرا يجوز حينئذ أف يكونوا والة 

جاء في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب  -صلى اهلل عليو وسلم. -على المسلمين وعلى ىذا دلت النصوص عن رسوؿ اهلل

سرية واستعمل عليهم رجال من األنصار وأمرىم أف يسمعوا لو ويطيعوا، فأغضبوه  -عليو وسلم  صلى اهلل -قاؿ:ُ"بعث رسوؿ اهلل

أف  -صلى اهلل عليو وسلم  -في شيء فقاؿ:ُأجمعوا لي حطبا، فجمعوا لو ثم قاؿ:ُأوقدوا نارا، فأوقدوا ْ ثم قاؿ:ُألم يأمركم رسوؿ اهلل

صلى اهلل عليو  -د قاؿ:ُفنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا:ُإنما فررنا إلى رسوؿ اهللتسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا:ُبلى، قاؿ:ُ خلوىا، فأ

فقاؿ: ُ"لو دخلوىا  -لصلى اهلل عليو وسلم  -من النار، فكانوا كذلك، وسكن غضبو وطفئت النار، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي -وسلم 

حذر من الخروج عن الطاعة ومفارقة  -صلى اهلل عليو وسلم  -والمقصود أف النبي 23ما خرجُوا منها، إنما الطاعة في المعرو "

الجماعة وذـ ذلك وجعلو من أمر   الجاىلية، ألف أىل الجاىلية لم يكن لهم رئيس يجمعهم وشأنهم التفرؽ واالختال ، ويروف السمع 

ء اإلسالـ مخالفا لهم في ذلك آمرا بالصبر والطاعة مهانة ة ل ِ وذ والخروج عن الطاعة وعدـ االنقياد عندىم فضيلة يمتدحوف بها. فجا

على جور الوالة والسمع والطاعة لهم في غير معصية والنصح لهم، وبالغ صلوات اهلل وسالمو عليو في ذلك حتى قاؿ فيما أوصى بو 

.ذم  227ص  7سلم جـفي حجة الوداع:ُ"اسمعوا وأطيعوا لمن واله اهلل أمركم، ُوإف كاف ُ ْجِد عبدا حبشيا ع م ا ألطرا ." صٌحح م

كاف دائما يأمر بإقامة رئيس حتى في الجماعة القليلة والمدة  -صلى اهلل عليو وسلم  -مع أنو 23( 22الفرقة واالختالف (ص: 

القصيرة ويحث على طاعتو، كما أمر المسافرين إذا كانوا ثالثة أف يؤمروا أحدىم، مبالغة في طلب االجتماع وحرصا على عدـ الفرقة 

فة ألمر الجاىلية وتقدـ الحديث الذي في صحيح مسلم:ُ"إف اهلل يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا، فيرضى لكم أف تعبدوه وال ومخال

تشركوا بو شيئا، وأف تعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا، ويكره لكم قيل، وقاؿ :وكثرة السؤاؿ وإضاعة الماؿ "ُ ولهذا صار من 

جمع وغيُرىا خلف البر والفاجر، ويروف أف ترؾ الصالة خلفهم من سنة المبتدعين، وإذا كاف اإلماـ مستورا أصوؿ أىل السنة صالة ال

فإنو يصلى خلفو باالتفاؽ من أئمة المسلمين، ومن زعم أنها غير جائزة فقد خالف اإلجماع من أىل السنة وقد كاف الصحابة يصلوف 

اد كابن أبي عبيد وكاف داعيا إلى الضالؿ، ولم يكونوا يعيدوف الصالة وقد أنكر اإلماـ خلف الفسقة والظلمة بل ومن كاف متهما باإللح

أحمد على من يعيدىا إنكارا شديدا وعد ذلك من البدع. واالعتصاـ بحبل اهلل يتضمن االجتماع على الحق والتعاوف على البر والتقوى 

والنهي عن المنكر، وأكد ذلك بقولو:ُ{ ال َ َف رقُوا.} ػ َ و ت وفى  والتناصر على أعداء اهلل وأعداء المسلمين واألمر بالمعرو 

:ُ"وأنا آمركم بخمس أمرني اهلل بهن، السمع والطاعة والجهاد -صلى اهلل عليو وسلم  -الحديث الذي أخرجو الترمذي وصححو، قولو

." وفى خطبة عمر رضي اهلل عنو المشهورة التي والهجرة والجماعة، فإف من فارؽ الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالـ من عنقو

جنة ألقاىا في الجابية، قولو:ُ"عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإف الشيطاف مع الواحد وىو من االثنين أبعد"ُوفيها:ُ"من أراد بحبوحة ال

ىم أىل العلم"، ُوىذا ال يخالف قوؿ فليلزـ الجماعة." والمراد بالجماعة أىل الحل والعقد من كل عصر. وقاؿ البخاري:ُ"الجماعة 

التي تنص على وجوب طاعة  -صلى اهلل عليو وسلم  -الجمهور من العلماء ألف أىل العلم، يقولوف بمقتضى أحاديث رسوؿ اهلل

لم من األمراء الذين يتولوف أمور المسلمين، وإف كانوا فجرة ماداموا على اإلسالـ لم يخرجوا إلى الكفر الصريح كما في صحيح مس

قاؿ :ُ"من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن يعصني فقد عصى اهلل، ومن يطع  -صلى اهلل عليو وسلم  -غير وجو أف رسوؿ اهلل

ػ لُوا ْعِد األمير فقد أطاعني، ومن يعص األمير فقد عصاني." { ال َ و ْ ن  ُكم َ َ ِْجرم آ ُف ي َ َشن ٍ ـ ْ َقػو لَى َ ع أَال لُوا ِْد َع ت

ْػقو ِ ل }. فنهى تعالى أف يحمل المؤمنين بغضهم للكفار على عدـ العدؿ فيهم، فكيف إذا كاف البغض  َا َ ُو  ُب ى أَْقػر ى َ لت 

لفاسق مؤمن أو مبتدع متأوؿ، فهو أولى بوجوب العدؿ معو وأف ال يحمل بغضو على ظلمو. ُوا واإلسالـ جاء بتأليف القلوب وجمعها 

ْػقو َ و ال َ ُوا و ن َ على الحق ومناصرة المؤمني ن ومعاونتهم على البر والتقوى قاؿ تعالى:ُ{ ن َ او َ َع تػ َ علَى َ و ِّر اْلب ى ِ َ الت 

الخير ومودة او َ تػ لَى َع َ ِم ع ا ِإلْث اِف َ ُ ْدو اْلع و }ُفأمر بتنمية الخير وتكثيره وبإماتة الشر وتقليلو، وأمر باألسباب التي تجلب َ 

ألخيو، ونهى عن األسباب التي تجلب العداوة والبغضاء، مما يدؿ على أف اإلسالـ مبني على وجوب التآلف بين أىلو واالجتماع المسلم 

عليو، وتحريم الفرقة واالختال . فلهذا حرـ السب والسخرية واللمز والتنابز باأللقاب، وما أشبو ذلك مما يسبب الفرقة بجلب العداوة 

 -صلى اهلل عليو وسلم  -لوب. وحرـ األفعاؿ الداعية إلى ذلك ففي الصحيحين عن ابن مسعود أف النبيوالبغضاء وتنافر الق

 ن ِ م ٍ ـ ْ َقػو قاؿ:ُ"سباب المسلم فسوؽ وقتالو كفر". وقاؿ اهلل تعالى:ُ{ا َ ي ا َ ه أَيػ  َ ين  ِذ ال وا ُ ن َ آم ال ْ ْ َخر َس ي ٌ ـ ْ َقػو ْ

 ُ و  َون َ ً ي ْرا ْ َخي ُم ْه نػ م ال ِ َ و ٌ اء َ ِس ن ْ ن ِ م ٍ اء َ ن ى ِس َ ع أَ ْف ُك  ن َس َ ً ي ْرا َخي ُ  ن ْه نػ م ال ِى َ َس ُوا ع أَ ْف ُك

فس َ َ و ن َ تػ وا ُ ز َ ِب ابػ َقا األَْل ِ ب َ ْس ئ ِ ب ُ ْم ا ُوؽ ِالس ُ ُفس ْ َد اْل ع َ ٌُ بػ اِف َ ا ِإليم ْ َن  وا ز ْلِم َ تػ ْ ُكم َ أَنػ ال ْ

قاب،ُىي مما يوغر م َ و ْ ُ ْب لَم ت َ َك يػ ِ فَأُولَ  ُ ُم ى َوف ُ م ِ الظ  }ُفهذه ال األمور التي نهى عنها وىي السخرية واللمز والتنابز باألل

وىذا ال ينافي لزوـ األمر بالمعرو   الصدور ويحدث البغضاء الداعية إلى التقاطع واالختال  وتفرؽ القلُوب واألفكار ثم تفرؽ األبداف.

 ُ مة أ ٌّ ٌَ ُ  والنهي عن المنكر، فإف المقصود منو رحمة الخلق وامتثاؿ أمر اهلل تعالى وقد قاؿ تعالى:ُ } ْ ُم ت ْ ُكن َ ْر َخيػ ٍ َ ْت أ

ؤم تػ َ ُ و َوف ن ِ و الل  ب }ُقاؿ أبو لن ا ِس ِْخرج ِ َوف ل ُ ر ُ أْم َ و ِ  ت ُ ْر ع َ اْلم ِ َف ب ْ َو ْه نػ َ تػ َ َ و ِن ن َِكر  ٌْ ع ْ ُ اْلم ِ ُ

وكذا إذا رد المؤمن على أىل البدع، فإنو  24ىريرة:ُ"كنتم خير أمة أخرجت ِ للناس، تأتوف بهذا في األقياد والسالسل تدخلونهم الجنة". 

غ في ذـ بدعة أو معصية فينبغي أف يكوف يجب أف يكوف مقصوده بياف الحق وىداية الخلق، ورحمتهم واإلحساف إليهم، وإذا بال
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قصده بياف ما فيها من الفساد، وتحذير الناس من الوقوع فيها. وكذا إذا ىجر إنسانا أو عزره، أو أقاـ عليو الحد، فال يجوز أف يكوف 

ه، فهي صادرة عن رحمة ذلك للتشفي واالنتقاـ، بل يكوف للرحمة واإلحساف، فإف العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من اهلل بعباد

اهلل لخلقو، وإرادة ا ِإلحساف إليهم ونفعهم، كما يقصد الوالد بتأديب ولده نفعو واإلحساف إليو، وكما يقصد الطبيب بإجراء العملية 

ى اهلل عليو صل -للمريض شفاءه واإلحساف إليو. ولهذا أمر اهلل تعالى بالصالة على من أقيم عليو الحد واالستغفار لو، كما كاف النبي 

يفعلو، وأمر بالصالة على األموات من المسلمين، فكل مسلم لم تعلم ردتو، وال نفاقو فإنو يصلى عليو، ويستغفر لو، وإف كاف  -وسلم 

فيو بدعة وفسوؽ ىذا ىو مذىب أىل السنة، مخالفين بذلك نهج أىل الزيغ من الخوارج والمعتزلة، الذين يكفروف بالذنوب، أو يحكموف 

أصحابها بالخلود في النار. ومن القواعد التي قررىا شيخ اإلسالـ ابن تيمية وغيره من المحققين، أف المتأوؿ إذا قصد متابعة على 

فاجتهد وأخطأ أنو ال يكفر وال يفسق سواء كاف ذلك في المسائل العملية الفرعية، أو في العلمية  -صلى اهلل عليو وسلم  -الرسوؿ

التفريق بين مسائل العمل واالعتقاد في ذلك من أقواؿ أىل البدع. وال يعر  عن أحد من األئمة أنو كفر كل مبتدع، االعتقادية األصولية. و

بل المنقوؿ عنهم يخالف ذلك. ولكن قد ينقل عن بعضهم أنو كفر من قاؿ بعض األقواؿ، ويكوف مقصوده أف ىذا القوؿ كفر ليحذر 

فر كل من قالو مع الجهل والتأويل فإف ثبوت الكفر في حق الشخص المعين، كثبوت الوعيد منو، وال يلزـ إذا كاف القوؿ كفرا أف يك

في اآلخرة في حقو، وذلك لو شروط وموانع. وإذا لم يكن اإلنساف في نفس األمر كافرا وال منافقا فهو من جملة المؤمنين فيستغفر لو 

إلخواننا الذين سبقونا باإليماف"ُدخل في ذلك كل من سبقو من قروف األمة ويترحم عليو، وإذا قاؿ المسلم في دعائو:ُ"ربنا اغفر لنا و

باإليماف، وإف كاف قد أخطأ بتأويل تأولو فخالف السنة، أو أذنب ذنبا، فإنو من إخوانو الذين سبقوه باإليماف، فيدخل في العموـ، وكذا 

وف في ذلك، وإف كانوا من الثنتين والسبعين فرقة، فما من ومن يوجد بهذه الصفة يدخل 24( 30الموجودوف ذم الفرقة واالختالف ( 

 -فرقة إال وفيها خلق كثير ليسوا كفارا، بل مؤمنين فيهم ضالؿ، وذنوب يستحقوف بها الوعيد، كما يستحقو عصاة المؤمنين والنبي

إنهم مخلدوف في النار، فينبغي مراعاة ىذا ، لم يخرج الثنتين والسبعين من اإلسالـ، بل جعلهم من أمتو، ولم يقل -صلى اهلل عليو وسلم 

األصل، فإنو أصل عظيم ومعلوـ أف كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدع من جنس بدع الجهمية والمعتزلة، وال يقوؿ عاقل يعر  

لـ:ُ"من ك فر الثنتين شيئا من علم الكتاب والسنة أف مثل ىؤالء كفار، أو أنهم خارجوف من الفرقة الناجية مطلقا. قاؿ شيخ اإلسا

والسبعين فرقة كلهم، فقد خالف الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة، والتابعين لهم بإحساف، مع أف الحديث في ذلك قد ضعفو ابن حزـ 

وغيره، لكن حسنو غيره، وصححو الحاكم وغيره ورواه أىل السنن من طرؽ". ِ  ف وليس قولو في:ُالثنتين والسبعين "كلها في 

لما ا َ ن م ِ إ ُكلَُوف أْ َالنا ٌْ ي ي ِ ف ْ ِهم ِ ُطُون ً ب  ر"ُلما بأعظم من قولو تعالى:ُ{إ َ ين  ِذ ُكلَُوف ال أْ َ ي ا َؿ َ ْو أَم ى َ ام َ ت َ ً اْلي ُظ

لما و َ  َ ْ و َ فَس ِ يو ِ ُ ْصل ً ن  ُارا َ َف ن ْ َ ْصلَو ي َ َس ً و يرا ِ ع َ ْ س }ُوقولو تعالى:ُ{ َن م َ و ْ َل ْفع َ َك يػ ِ ً ذَل انا َ ً ٌْ  ْدو ع ُظ

ع ذلك ال ارا َ َف ن َكا َ َك و َ ذَل لَى ِ ع ِ و الل  ً ِسيرا َ ي }ُوأمثاؿ ذلك من نصوص الوعيد الصريحة بإدخاؿ من فعل ما ذُكر النار، وم

توعد عليو بدخوؿ النار، ال نشهد عليو بالنار، إلمكاف نشهد على معين ممن أكل ماؿ اليتيم ظلما، أو أكل ماال بالباطل، أو ارتكب ما 

 -أنو تاب، أو كانت لو حسنات محت سيئاتو، أو ك فر اهلل عنو بمصائب أصيب بها أو غير ذلك. والصحابةُىُمالذينُبلغواُالدينُعنُالرسوؿ

واسطتهم،ُولهذاُصاُرالطعنُفيهُمطعناُفيُالدين. تحذير النبي صلى إالُب -صلىُاهللُعليُو وسلمُ  -فالُيمكنُمعرفةُماُجاُءبُوالرسوؿ-صلىُاهللُعليُووسلمُ 

اهلل عليو وسلم أصحابو من ىذاُالنوُع منُاالختال : كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يدرؾ أف بقاء ىذه الملة رىين بتآلف 

الة والسالـ يحذر من أف يذر الخال  قرنو القلوب التي التقت على الحب في اهلل، واف حتفها في تناحر قلوبها لذلك كاف عليو الص

. وكاف كراـ الصحابة رضواف اهلل عليهم يروف أف الخال  ال يأتي بخير كما في قوؿ  25ُ» اال تختلفوا فتختلف قلوبكم«فيقوؿ:ُ

تنامى لذلك كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يجتث بذرة الخال  قبل اف ت» . الخال  شر«ابن مسعود رضي اهلل عنو:ُ 

يوما فسمع اصوات رجلين اختلفا » ...ُعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ:ُ رت ّ ىج الى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

. 26» انما ىلك من كاف قبلكم باختالفهم في الكتاب«في آية فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعر  في وجهو الغضب فقاؿ:ُ

راجع اإلحكام ًف أصول االحكام  25( 31. (ٌونظر/ ذم الفرقة واالختالف (ص:  2/494ًف الجامع الصغٌر (أخرجه البخاري على ما 

وعن النزاؿ بن سبرة قاؿ:ُسمعت عبد اهلل بن مسعود قاؿ سمعت رجال قرأ آية سمعت من رسوؿ اهلل  26. ( 5/66البن حزم (

قاؿ شعبة:ُأظنو قاؿ:ُال » كالىما محسن«ل صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ:ُصلى اهلل عليو وسلم خالفها فأخذت بيده فأتيت بو رسوؿ اهل

. فهنا يعلم الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم الصحابة ومن يأتي بعدىم عواقب االختال  27»ُُتختلفوا فاف من قبلكم اختلفوا فهلكوا

أدبا ىاما من آداب االختال  في قراءة  ويحذرىم منو. وكاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يعلم الصحابة رضواف اهلل عليهم

ٌُ فيندبهم عليو الصالة 28»اقرؤوا القرآف ما ائتلفت عليو قلوبكم، فاذا اختلفتم فيو فقوموا«القرآف خاصة، فيقوؿ في الحديث الصحيح:ُ ُ.

ت الكريمة حتى تهدأ النفوس والسالـ للقياـ عن القرآف العظيم اذا اختلفوا في بعض احر  القراءة او في المعاني المرادة من اآليا

والقلوب والخواطر، وتنتفي دواعي الحدة في الجداؿ المؤدية الى المنازعة والشقاؽ، اما اذا ائتلفت القلوب وسيطرت الرغبة المخلصة 

لى التنبيو على في الفهم فعليهم اف يواصلوا القراءة والتدبر والتفكير في آيات الكتاب.ُونرى كذلك أف القرآف الكريم كاف احيانا يتو

كاد راف ّ الخي اف يهلكا اب وبكر «حين يقع بين الصحابة رضواف اهلل عليهم، فعن عبد اهلل بن الزبير قاؿ:ُ» ادب االختال «

وعمر رضي اهلل عنهما..ُرفعا اصواتهما عند النبي صلى اهلل عليو وسلم حين قدـ عليو ركب بني تميم فأشار احدىما باالقرع بن 

اآلخر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقاؿ أبو بكر لعمر:ُ ما أردت ااّل خالفي، قاؿ عمر:ُما أردت خالفك، فارتفعت حابس، وأشار 

اصواتكم فوؽ صوت النبُي)ُ المطلبُالثالُث  29اصواتهما في ذلك، فأنزؿ اهلل تعالى (يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا 

لمسائل التي لم تجمع األمة فيها على رأ ٍي واحد، وذلك كاالختال  الواقع في كلُما كاف خالفا مايجوُزاالختالُ فيُو ً في الفروع الفقهية وا

ارفين المذاىب األربعة، وكثير من المسائل الحادثة التي اختلف فيها أىل العلم، فهذا النوع من االختال  ُ غير ٍ مذموـ إذا وقع من أىلو الع

عليو وال في بياف تلك  س اتبا الحق وتقديمو، ذلك أف نصوص القرآف ن ة راجع اإلحكام ًف بأصولو، بل ُ يمدح إف كاف ُ َع الحامل 

) 22/9 36. ( 27نزل القرآن على سبعة «(وباب  13/289» (باب كراٌهة االختالف«أصول األحكام البن حزم، ٌونظر صٌحح البخاري 
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. (ٌونظر : أدب االختالف  1/218(والفتح الكبٌر ( 1/86امع الصغٌر (أحرف اخرجه الشٌخان وأحمد ًف السند، والنساًئ على ما ًف الج«

صلى اهلل عليو وسلم األحكاـ ظنيةٌ في داللتها، فربما  -فالك  ل مأجور في اجتهاده، كما قاؿ  29( الحجرات 47(ص:  28ًف اإلسالم 

ػ ْ ُ  م َب فَاج ث َصا أَ ُ َفػلَو اِف َ ْر أَج ، ذَا ِ إ َ و َ َكم َ َ ح َد َه إ َكم َ ُ ح م اِك َ َ َد اْلح َه ت:ُ«ُ-رجح مجتهد مالم يرجحو آخر، ِذَا َ 

.أما االختال  في فروع ْر العقيدة ، فقد وقع منذ عهد الصحابة ، فمنو ما ىو سائغ وىو مما  30»ُتػ ْ ُ  م َطأَ ْخ فَاج ث أَ ُ َفػلَو ٌ أَج 

ائغ وىو الذي يخالف النصوص الشرعية الثابتة ،كما حدث مع كثير من الفرؽ التي احتملتو النصوص الشرعية ، ومنو ما ىو غير س

يػ خالفت منهج أىل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية ، قاؿ ابن تيمية :"ُ ا َ م َ َ و ا َؿ ُف ز  سَل َُوف ال َع از َ ن َ تػ َ 

م َ َ و ْد ْشه َ َ ٌد ي أَح ْ ُم نه م لَى ِ َ ع ٍَد َال أَح ُْكِفر ِ َال ب َ و ِق ْ ِس ف ِ َال ب َ و ٍ ي ِ ف ي ٍر ِ َك ن ث ِ م ِ ه َِذ ى ِل ِ ائ َ َس اْلم ْ لَ 

 َ و :ُإ  ف و َ ُب َال  َة َ ِصي ْ ع َ م ا َ َكم َ ةَ أَن شريح ْ َكر َ اء َ ر ق ن ِ َ م أَ َ َقػر {ُ ل َ ْ َت ب ِجب َ ع َوف ُ ْ َخر َس ي َ و }ُ قَا َؿ

 يػ ُ  ُلل  ْج ع َ َغ يػ ، َل َ َك َفػبػ ِ ذَل َ يم ِ اى َ ْر إبػ ي ِ َق ا الن  ا َؿ َخع َفػ َ إن م شريح ٌ ر ِ اع َش ُ و ُ ِجب ْ عا

 و ْت َ َع از َ ن َشةُ ِ ائ َ َ ع ا  َ.ا َ َكم 31ُو ُ ْلم َف ُد ِ ْ ع .ُ َكا ب َ ع ِ و الل  َ ْعلَم أَ ُ نو َف ِ م َكا َ و أُ َ ْقر َ يػ {ُ ل َ ْ َت ب ِجب َ ع }

 ب و َ ْت ر قَاَل َ و :ُ ن َ م َ َم َع  ًمد ز أَ  ف  ُ-صلى اهلل عليو وسلم  -ى ُ ْر َغيػ َ و َ ن ِ م ِ ة َ اب َ ال  صح ي ِ ف َ ْؤي ُ ر ِ ة  مٍد َ ُح م 

 32َق ْد أَى َ ر َ ِريل ْ ب ج ى ِ ِ ف ِ و ِ ت َ ُصور ، ُ َ َْخلُقو   و اد َ َ س ا م َ ْن ي َ ِق  ا َ ُح م أَى َ ُ ر ب و َ ْد َق ر َفػ َ ْعَظم أَ ، ْ ن لَِك َ و

 الل .ُ     إن و ٍر َ ْفت ُ م لَى َ ع ِ و ُ بػ األُُف َ َع م َ َ و َذا ُقُوؿ ِن ػ َ ْ ى َال ن ب ال َعب ا ٍس ِ ِ َ ْح ِوه ن َ و َ ن ِ م َ ين ِ اِزع َ ن ُ اْلم ا َ لَه :ُ

 ب ِ ب ِ و ِ ل ْ أَى ِر ْ َغي َ َك ا َ َكم َ و ْت َ َع از ن ي َ ف اِع ِ َ م ِت َ َ س يِّ اْلم َ َ ِّي ََكالـ اْلح ي ِ ف َ و ي ِب ِْذ َع ِت تػ يِّ َ اْلم ِ َكاء ُ 

ػز ا ً ر ُ اج َ َ 33َِو ذَل  قاُطع َك تػ .ُ ِ َك َذل َ و َ اَظر َ ن ُ اـ َ اْإل د ِم َ ْم  َع م َ َ و َذا ى ا َ َ َب فَم ْج أَو َذا َ اعُ ى َ الِنّ ٌَ ه َال تػ َ ً و ا َ

ى ب "ُ ت ى ِ َ ْت ةُ َ ح آَل اَظر َ ن ُ َف اْلم إلَ أَح ا ً ام َ أَْقػو ن ْ م ِل ِ أَى ِ  سن ة ال ي ِ ف "ُ ِ أَلَة ْ َس م ِ ة َ اد َ ال  شه ِ ة َ َ َشر ْلع ِ ل ِ ن ة َ اْلج 

ج ه َ يػ ن َ م َ َع ن َ تػ ْ ام اِع ِ ت ْ ِت ار ، ا َ ْصو َف اْأَل َكا َ و د َ ْم أَح ُ ه ُ ْر َغيػ َ و َف ْ و َ ر َ ةَ يػ َ اد َ ال  شه ْ لَم َ و وا ُ ر ُ ْ 

مو من بعضا ً وال بدعة، بل كاف بعضهم يجل  وقد .ث ً، ويكر 34ن ِ م ِ ة َ اد َ ال  شه ؛ إلَى َ ل ِ ائ َ َس م ي ِر َِظ ن ِ ه َِذ ى ٍ ة َ ير ِ َك 

كاف خال  الصحابة، وأئمة السلف من ىذا النوع، فلم يوجب فسقا َ واحد منهم ومطلبو، لكن خلفهم خلو ٌ  ى ٍ غير أف يكوف خالفهم 

األخرى، فتركت كل طائفة بعض ما أمرت  لتفرقهم، طالما أف الح  ق بغيةُ كل ك  ل ادع طائفة منهم ٍ َب إماـٍ التمسك برأي ،  ل الطائفة

بو من الح ِّق، وتعص ك  ل فريق إلمامة، وضل وارتكبت بعض ما نهيت عنو، فوقعت العداوةُ ، ُ والبغضاء شأف أىل الكتاب من قبلنا، 

آثار لم يكن يمارسو من  فللو األمر من قبل ومن بعد أىل االجتهاد من الصحابة: ونظرا الىمية االجتهاد وخطورتو، وما يترتب عليو من

اصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم اال االكفاء القادروف. وحين يمارسو غيرىم فيخط  كاف عليو الصالة والسالـ ينكر ذلك 

وال يقر أحدا عليو. اخرج ابو داود والدارقطني من حديث جابر قاؿ:ُخرجنا في سفر فأصاب رجال منا حجر في رأسو، ثم احتلم فسأؿ 

حابو:ُ ىل تجدوف رخصة لي في التيمم؟ فقالوا:ُما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات.ُفلما قدمنا رسوؿ اهلل صلى اص

قتلوه قتلهم اهلل، أال سألوه اذا لم يعلموا فانما شفاء العي صٌحح البخارى «اهلل عليو وسلم اخبر بذلك، فقاؿ عليو الصالة والسالـ:ُ

 -مجموع الفتاوى  32(  3234صٌحح البخارى( 31(صٌحح  3608المستدرك للحاكم( 30( 4584ح مسلم برقم(( وصحٌ  7352برقم(

(الخالصة ًف أصول  502/ ص  6(ج  -مجموع الفتاوى  33( 5/ 1(الخالصة ًف أصول الحوار وأدب االختالف ( 229/ ص  3(ج 

يمم، ويعصر او يعصب شك من راوي الحديث على جرحو خرقة، السؤاؿ، انما كاف يكفيو أف يت 34( 6/ 1الحوار وأدب االختالف (

فالرسوؿ عليو الصالة والسالـ لم يعذر المفتين ىنا من  35...ُ»ُثم يمسح عليها ويغسل سائر ّفهم وعاب عليهم أنهم افتوا بغير جسده 

أي الجهل والتحير السؤاؿ ال » العي«ي اصحابو بل عن علم واعتبرىم بمثابة القتلة ألخيهم، واوضح اف الجواب علي من كاف مثلهم ف

المسارعة الى الفتوى ولو بغير علم والذي نبو اليو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم حوؿ ضرورة السؤاؿ ىو ما ورد في القرآف 

أبو داود والنسائي واخرج االماـ احمد والشيخاف و.ُ« 43النحل «العظيم نفسو في قولو تعالى: (فاسألوا اىل الذكر اف كنتم ال تعلموف)ُ

والطبراني عن اسامة بن زيد قاؿ:ُبعثنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجال 

قال:ُال إال الو اهلل، فطعنتو فوقع في نفسي من ذلك فذكرتو للنبي صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

أفال شققت عن قلبو حتى تعلم من أجل ذلك قالها «قلت يا رسوؿ انما قالها خوفا من السالح.ُ قاؿ »ُالو اهلل وقتلتو؟! أقاؿ ال إال«وسلم:ُ

ففي الحديث االوؿ انكر  36فمازاؿ يكررىا حتى تمنيت اف لم أكن اسلمت قبل ذلك اليوـ.ُ » أـ ال؟ من لك بال إال الو اهلل يوـ القيامة؟

ُووسلم على الصحابة أخذىم بعموـ االدلة الدالة على وجوب استعماؿ الماء لواجده بغض النظر عن حالتو فهم صلىُاهللُعلي«رسوؿ اهلل 

لم ينتبهوا الى قولو تعالى: (واف كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 

ليسوا من أىل النظر. واما حديث اسامة فيفهم منو كأنو رضي اهلل عنو تأوؿ قوؿ اهلل تعالى: ولم يسألوا وىم «60ُالمائدة«طيبا)ُ 

واعتبر اآلية نافية للنفع في الدنيا واآلخر وأنها عامة في الحالين وليست .ُ« 85غافر ...ُ)ُ«(ُ...ُفلم يك ينفعهم ايمانهم ا ّ لم رأوا بأسنا 

ريمة، ولعل ذلك ما جعل النبي صلى اهلل عليو وسلم يعنفو. تلك بعض فتاوى الصحابة خاصة باآلخر، كما ىو ظاىر من اآلية الك

 ٌُ . لقد كاف الناس يستفتونو، عليو الصالة والسالـ، في 37رضواف اهلل عليهم التي لم يقرىم عليها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسُل

 ٌُ ُ لحسن فيستحسنو ويثني على فاعلو ويرى الفعل المغاير فينكره، ويرى الفعل ا38الوقائع فيفتيهم، وترفع اليو القضايا فيقضي فيها

 336الحدٌث (» باب ًف المجروح التٌمم«ويتعلم منو اصحابو رضواف اهلل عليهم ذلك، ويرويو بعضهم لبعضهم سنن أًب داود 

( قد 11ة واالختالف (ص: (و ذم الفرق 1/323( 35(وصححه ابن السكن، وانظر نٌل األوطار  572(واخرجه ابن ماجه الحدٌث رقم (

وقد احصى ابن حزم جملة  36( 45. (أدب االختالف ًف اإلسالم (ص:  7/398ورد باختالف ًف بعض الفاظه فانظره ًف البخاري (

) 126/2 127. ( 37( 85 6/84كبٌرة من فتاوى الصحابة الًت لم ٌقرهم علٌها رسول هلال صلى هلال علٌه وسلم وانظرها ًف اإلحكام (

اآلخر فيشيع بين اآلخرين، وقد يختلفوف فيتحاوروف فيما اختلفوا فيو بدافع الحرص،  38. ( 1/298ع تراجع حجة هلال البالغة (وراج

دوف أف يجاوزا ذلك الى التنازع والشقاؽ، وتراشق االتهامات وتبادؿ الطعوف ألنهم بالرجوع الى كتاب اهلل تعالى، والى رسولو 
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أي خال  دوف اف تبقى اية رواسب يمكن اف تلقي ظاللها على تهم ّ اخو .  صلى اهلل عليو وسلم يحسموف

يل : المبحثُالثانيُاختالُ العلماُءوبعُضنماذُجمنُآدابُاختاالفاتهُم المطلبُاالوُؿ:ُاسبابُاختالُ االئمةُ أسبابُالخالُ الراجعُإلىُالدل

 - 3دورافُالدليلُبينُاالستقالُؿبالحكُموعدمُو.  - 2اُللتأويالُت. اإلجماُؿفيُاأللفاظُواحتماله - 1مماُذكرُهابنُالسيدُمنُذلُك: 

(سورةُالبقرة،ُ 256ُدورانُوبينُالعموـُوالخصوُص،ُنحُوقولُوتعالُى:{ُاُُلكراُهفيُالدينُقدُتبينُالرشدُمنُالغُي..}ُ(

 - 5لنسبةُإلىُالقرآفُالعظيُم،ُواختالُ الروايةُبالنسبةُإلىُالحديثُالنبوُي. اختالُ القراءاتُبا - 4اختلفُفيُوىلُىُوعاـُأُوخاُصبأىاُللكتابُالذينُقبلواُالجزيةُ. 

أسبابُالخالُ الراجعُإلىُالقواعدُاألصوليةُ: -12عدـُاطالعُالفقيُوعلىُالحديثُالواردُأُونسيانُولُو.  - 6دعوىُالنسُخوعدمو. 

مختلفُفيهاُينشأُعنهاُاختالُ فيُالفروُعالمبنيةُ عليهاُ. منُالعسُربمكافُحصُراألسبابُالتيُمنُىذاُالنوُع،ُفكلُقاعدةُأصوليةُ 

اإلنكاُروالمراعاةُفيُالمسائاُللخالفيةُ: أواُل:ُاإلنكاُرفيُالمسائاُللخالفيةُ: 

ذكُرالسيوطيُفيُاألشباُهوالنظائُرقاعدةُ:ُ"ُالُينكُرالمختلفُفيُوولكنُينكُرالمجتمعُعليُو"ُ.ُوقاُؿإنُويستثنىُمنهاُصوُر 

 ُ ذُفيُذلُك. المختلفُفيُو:ُإحداىاُ:ُأفُيكوفُذلُكالمذىبُبعيدُالمأخذُ.ُومنُثُموجبُالحدُعلىُالمرتهنُبوطُءاألمةُ المرىونةُولُمينظُرللخال  الشاينكُرفيها

الثانيةُ:ُأفُيترافعُفيُولحاكُم،ُفيحكُمبعقيدتُو.ُإذُالُيجوُزللحاكُمأفُيحكُمبخالُ معتقدهُ. 

ُق، ُكالزوُجالمسلُميمنعُزوجتُوالذميةُمنُشربُالخمُربالرغُممنُوجودُخالُ فيُحقُو بمنعهاُوعدمو. الثالثةُ:ُأفُيكوفُللمنكُرفيُوح

» لعن اهلاُللمحللُوالمحللُلوُ «ُوذكُرابنُتيميةُأفُللمجتهدُأف يعتقدُفيُاألموُرالمختلفُفيهاُبينُالحلُوالتحريُمأفُمخالفُوقدُارتكُب(ُالحراـُ)ُفيُنحُو حديُث:ُ

مراعاةُالخال  ُوالوعيدُواللعنُإف ُكافُقدُاجتهدُاالجتهادُالمأذوفُفيُو.ُبلُىُو معذوُرمثابُعلىُاجتهادهُ.وكذلُكمنُقلدُهالتقليدُالسائغ. ثانياُ:ُولكنُالُيلحق

يرادُبمراعاةُالخالُ أفُمنُيعتقدُجواُزالشيُءيترُؾفعلُوإف ُكافُغيرُهيعتقدُهحراماُ. ُكذلُكفيُجانبُالوجوبُيستحُب 

إباحةُالشيُءأفُيفعلُوإف ُكافُمنُاألئمةُمنُيرىُوجوبُو. ُكمنُيعتقدُعدـُوجوبُالوتُريستحبُلُوالمحافظةُعلُى لمنُرأىُ 

منُيرىُالوجوُب. عدـُتركُو،ُخروجاُمنُخالُ منُأوجبُو.ُوالُيتأتىُممنُاعتقدُالوجوبُمراعاةُقوُؿمنُيرىُالتحريُم،ُوالُممنُاعتقدُ التحريُممراعاةُقوؿُ 

-سبحانوُ  -ُي:ُاسبابُاختالُ الناُسفيماُاليجوُزاالختالُ فيُو أوال:ُبغيُالخلقُبعضهُمعلىُبعُضوظلُمبعضهُملبعض ُكماُقاؿُ المطلبُالثان

ُ جاءىُمالعلُمبغياُبينهُم{آُؿعمراف:ُ .{ 19:ُوماُاختلفُالذينُأوتواُالكتابُإالُمنُبعدُما

-سبحانوُ  -غي،ُولذاُفقدُشرُعاهللُماُيمنعُالبغيُوالظلُممنُاإلصالُح فقاؿُ واستحالُؿالدماُءمنُأخطُرالنتائُجالتيُتترتبُعلىُالظلُموالب

:ُفإُف -سبحانوُ  -{وأوجبُعلىُاألمة المحمديةُردُالظلُمفقاؿُ 10ُ:ُفأصلحواُبينُأخويكُم{الحجرات:ُ

أقسطواُإفُاهللُيحُب بغتُإحداىماُعلىُاألخرىُفقاتلواُالتيُتبغيُحتىُتفيُءإلىُأمُراهللُفإفُفاءتُفأصلحواُبينهماُبالعدُؿو

{فأمُربالعدُؿالذيُىُوضدُالظلُموالبغي. ثانيا:ُاتباع الهوى الذي يتضمن اتباع ما تهُواه النفوس والطبائع وترؾ ما 9ُالمقسطيُن{الحجرات:ُ

السبل لكثرتها {فجمع 153ُ:ُوال تتبعوا السبل فتفرؽ بكم عن سبيلو {األنعاـ:ُ-تعالى  -يأمر بو الشرع من العدؿ واإلحساف كما قاؿ 

: ُوأف ىذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتباع الهوى من أكبر األسباب في رد الحق والتكبر عليو -تعالى  -ووحد سبيلو ألنو واحد كما قاؿ 

 {. وقاؿ أبو23:ُأفرأيت من اتخذ إلهو ىواه وأضلو اهلل على علم {الجاثية:ُ-سبحانو  -واإلقامة على الباطل والتشبث بو كما قاؿ 

من أتباع الهوى  - -صلى اهلل عليو وسلم  - -العالية:ُ(وإياكم وىذه األىواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء)، ومن ىنا حذر النبي 

ثالثا:ُاتباع وساوس الشيطاف، والشيطاف عدو لبني آدـ كما أخبر اهلل  39فقاؿ:ُ"ال يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه تبعا لما جئت بو".

:ُإنو عدو مضل ًد يدعو حزبو ليكونوا من -سبحانو  -ولو:ُإف الشيطاف لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما جه في إضاللهم كما قاؿ بذلك بق

،{وحذرنا اهلل من اتباع طرقو ووساوسو فقاؿ:ُوال تتبعوا خطوات  15{وىو ال يألوا ا مبين {القصص:6ُُأصحاب السعير {فاطر:ُ

:ُإنما يريد -تعالى  -{وأوضح لنا أف التفرؽ واالختال  ما ىو إال حبيلة من حبائلو قاؿ 208ُة:ُ الشيطاف إنو لكم عدو مبين {البقر

 91الشيطاف أف يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة فهل أنتم منتهوف {المائدة:ُ

ئس أف يعبده المصلوف ولكن في التحريش بينهم"ُ{رواه أحمد في مسنده.} :ُ"إف الشيطاف قد ي- -صلى اهلل عليو وسلم  - -،{وقاؿ 

 -رابعا:ُاتباع المتشابو:ُوىو ما ال يعلم معناه إال اهلل، وترؾ المحكم الواضح البين، فقد روى اآلجري بسنده عن سعيد بن جبير في قولو 

آي في القرآف يتشابهن على الناس إذا قرأوىن، كل فرقة ،{قاؿ:ُأما المتشابهات فهي:ُ 7:ُوأخر متشابهات {آؿ عمراف:ُ-عز وجل 

(والبغوي ًف شرح السنة  12-1يقرأوف آيات من القرآف ويزعموف أنها لهم أصابوا بها الهدى. {أخرجه بن أًب عاصم ًف السنة (

(فهو ضعٌف}  41ٌكم) ح (كتاب (جامع العلوم والح 39(من طٌرق نعٌم بن حماد وأشار ابن رجب الحنبًل النقطاع سنده ًف  1-212(

:ُفأما الذين في -تعالى  -( وقد حذر اهلل ىذه األمة من اتباع المتشابهات، فقاؿ 418/ 2الخالصة ًف أصول الحوار وأدب االختالف و (

آمنا بو كل من قلوبهم زيغ فيتبعوف ما تشابو منو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو وما يعلم تأويلو إال اهلل والراسخوف في العلم يقولوف 

{. وسبيل أىل الحق:ُاإليماف بالمتشابو ورده إلى المحكم، فقد روى اآلجري بسنده عن ابن عباس قاؿ عن 7عند ربنا {آؿ عمراف:ُ

الخوارج:ُ(يؤمنوف بمحكمو ويضلوف عند متشابهو وما يعلم تأويلو إال اهلل والراسخوف في العلم يقولوف آمنا بو.) خامسا:ُالجهل 

{.والعلم لن يضل 9ُُ:ُقل ىل يستوي الذين يعلموف والذين ال يعلموف {الزمر:ُ-تعالى  -ف في العلم نجاة وفي الجهل ىلكة قاؿ بالدين، فإ

:ُولو ردوه إلى الرسوؿ وإلى أولي األمر منهم لعلمو الذين -تعالى  -السبيل أبدا ألف العلم النافع ىو الطريق الصحيح لحفظ اإلسالـ، قاؿ 

{. سادسا: ُإطالؽ األلفاظ المشتركة والمجملة المحتملة للحق والباطل وأكثر ما جُرى بين األمة من 83م {النساء:ُيستنبطونو منه

كً  االختال  والفرقة ىو بسببها ا بدء بانشقاؽ الخوارج والشيعة بقولهم: ُ(ال حكم إال هلل) ُوانتهاء بذلك الكم الهائل من الفرؽ بسبب تل

كتب العقائد كاالفتقار والتركيب والبعض والجزء والجهة والحيز والحد ونحوىا مما ال يمكن حصره.  المصطلحات التي عجت بها

:ُيا أىل الكتاب ال تغلوا في دينكم وال تقولوا على اهلل إال -سبحانو  -سابعا:ُالعصبية آللراء والمذاىب ثامنا:ُالغلو في الدين كما قاؿ 

 40:ُ"إياكم والغلو في الدين فإنما أىلك من كاف قبلكم الغلو في الدين"- -لل عليو وسلم صلى اه - -،{وقاؿ  171الحق {النساء:ُ 

- -صلى اهلل عليو وسلم  - -قاؿ:ُقاؿ  -رضي اهلل عنو  -تاسعا:ُمتابعة األمم السابقة من اليهود والنصارى وسواىم، عن أبي ىريرة 

قاؿ:ُقاؿ  -رضي اهلل عنهما  -وعن ابن عمر  41جحر ضب لدخلتموه".ُ :ُ"لتتبعن سنن من كاف قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا
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:ُ"ليأتين على أمتي ما أتى على بنيْ  إسرائيل ال ث م بمثل حذو النعل بالنعل، وإف بني - -صلى اهلل عليو وسلم  - -رسوؿ اهلل 

لها في النار إال ملة واحدة"، قيل من ىي يا إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة وإف أمتي ستفترؽ على ثالث وسبعين ِ ملة ك

عاشرا:ُالثقافات الوافدة نتيجة لترجمة علوـ األمم األخرى  42:ُ"ما أنا عليو اليوـ وأصحابي"ُ -عليو الصالة والسالـ  -رسوؿ اهلل؟ قاؿ 

الثانية من الهجرة حيث كاف خالد بن يزيد كاليونانية والهندية وىي ثقافات وثنية، وقد بدأت ترجمتها في أواخر عهد بني أمية في المائة 

بن معاوية شغوفا بعلوـ األوائل وفلسفتهم ثم زادت حركة الترجمة بعد توقف في خالفة المأموف حيث أرسل لملوؾ البلداف من يجلب ما 

حتى يفسدوا عليو عقائده عندىم من مخطوطات العلوـ والفنوف ليجلبوا لو كتب الفلسفة التي اتفقوا على جلبها إلى العالم اإلسالمي 

(وابن  215-1ويولدوا الفرقة فيو من داخلو وىو نتيجة طبيعية لتلك المناظرات الفلسفية والمعارضات العقدية. {رواه أحمد ًف مسند (

{سنن الترمذي كتاب الفتن باب  40( 417/ 2({.الخالصة ًف أصول الحوار وأدب االختالف ( 30-29(ح( 25ماجه كتاب المناسك (

({.الخالصة ًف أصول الحوار وأدب  18(باب ( 38{سنن الترمذي كتاب اإلٌمان ( 41({ 17،(وابن ماجه كتاب الفتن باب ( 18(

ف ِّت ِ حادي عشر:ُكيد أعداء اإلسالـ والذين أظهروا اإلسالـ قًصدا ل  42َ( 66(و أدب االختالف ًف اإلسالم (ص: 419/ 2االختالف (

الخالفات بين أىلو واتخذوا من الحركات الباطنية والسرية طريقا لن شر أباطيلهم ولقد كاف لبعضهم من قوتو وتقويض لتو ْ دو وزرع 

المكانة والمنزلة ما يسر لو ذلك مثل ابن المقفع ُ المجوسي والبرامكة باد ع النار ممن كانت لهم صولة وجولة في أياـ غيبة الوعي 

طر الوزير ابن العلقمي الرافضي والباطني والنصير الطوسي اللذاف عن طريقهما قضي اإلسالمي ومن أعظمهم ا ً أثر وأكثرىم ا ً خ

ٌُ معارفهم، مما كاف  على حضارة اإلسالـ في المشرؽ عندما ىيأوا للتتار طريق الدخوؿ على المسلمين وتحطيم دولتهم والقضاء على ُ

والكالمي. ثاني عشر:ُالتأويل الذي بو استحلت ا ً سبب في نشر الفرقة بين المسلمين. وُغ وجو الدين عن طريق التأ ٌُ ويل الباطنُي

األمواؿ واألنفس والفروج يِّر ثالث عشر:ُالجدؿ والخصومة في الدين وكذلُكالغرور بالنفس واإلعجاب بالرأي و سوء الظن والمسارعة 

ت في نقل األخبار وسماعها وىذه األسباب إلى اتهاـ اآلخرين بغير بينة و الحرص على الزعامة أو الصدارة أو المنصب ُوعدـ التثب

وغيرىا من الرذائل األخالقية والمهلكات ىي التي ينشأ عنها اختال  غير محمود وتفرؽ مذموـ ، وكل واحد من ىذه األسباب يطوؿ 

الخالصة ًف أصول  43شرحو ، وسنأتي على ذكر الكثير من ىذه األسباب عند الكالـ عن القواعد العلمية واألخالقية في أدب الخال  .

المطلبُالثالث نبذةُمنُخالُ االئمة بينُعليُوابنُعباُس  43( 7/ 1الحوار وأدب االختالف (

سوؿ اهلل صلى اهلل إفُابنُعباُسرضيُاهللُعنهماُالذيُبلغتُثقتُوبصحةُاجتهادُهوخطأُاجتهادُزيدُىذاُالحدُالذيُرأيناه،ُرأىُزيدُبنُثابُت يُو يا ابن عم ر

يقوؿ ابن عباس: ىكذا أمرنا ّ ما يركب دابتو فأخذ بركابو يقود بو، فقاؿ زيد: تنح أفُنفعلُبعلمائناُوكبرائنا.ُفقاُؿزيد:ُأرني عليو وسلم. ف

» ىكذا يذىب العلم«وحين توفي زيد قاؿ ابن عباس:ُ  44يدؾ.ُفأخرج ابن عباس يده، فقبلها زيد وقاؿ:ُىكذا أمرنا أف نفعل بأىل بيت نبينا.ُ

يدخل عمراف بن طلحة على علّي رضي اهلل  46» ىكذا ذىاب العلم، لقد دفن اليوـ علم كثير«ية البيهقي في سننو الكبرى وفي روا 45

إني ألرجو أف يجعلني اهلل وأباؾ من الذين قاؿ اهلل عز وجل «عنو، بعدما فرغ من معركة الجمل، فيرحب بو ويدنيو ويقوؿ:ُ

.ُ(ثم أخذ يسألو عن أىل بيت طلحة فردا فردا وعن غلمانو 47ُنا على سرر متقابلين)ُ(الحجر:ُ فيهم:ُ(ونزعنا ما في صدورىم من غل إخوا

وعن أمهات أوالده ... يا ابن أخي كيف فالنة؟ كيف فالنة؟ ويستغرب بعض الحاضرين ممن لم يحظوا بشر  صحبة رسوؿ اهلل صلى 

حاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم، فيقوؿ رجالف جالساف اهلل عليو وسلم، ولم يدركوا ماذا يعني أف يكوف اإلنساف من أص

قوما أبعد «على ناحية البساط:ُاهلل أعدؿ من ذلك، تقتلهم باألمس وتكونوف إخوانا في الجنة؟ فيغضب اإلماـ علي، ويقوؿ للقائلين:ُ 

» أىل الجمل«مؤمنين عليا عن . ويسأؿ بعضهم أمير ال47»ُأرض اهلل وأسحقها فمن ىو إذا إف لم أكن أنا وطلحة، فمن إذف؟!

أمشركوف ىم؟ فيقوؿ رضي اهلل عنو:ُمن الشرؾ وا ّ وفر . قاؿ:ُأمنافقوف ىم؟ فيقوؿ رضي اهلل عنو:ُإف المنافقين ال يذكروف اهلل 

إخوانا وإف لم نتفق . ً قاؿ الشافعي :ُ"ُأال يستقيم أف نكوف 48إاّل قليال. فيقاؿ:ُفمن ىم إذف؟ فيقوؿ كرـ اهلل وجهو؛ إخواننا بغوا علينا

وقاؿ :ُ"ما ناظرت  -في مسألة" ً إال قلت اللهم أجر الحق على قلبو ولسانو فإف كاف الحق معي اتبعني وإذا كاف الحق معو اتبعتو"ُ

ن (وفٌها ٌنظر تصٌححه وبقٌة مراجعه. انظر إعالم الموقعٌ  3/30(وٌحاة الصحابة ( 7/37كما ًف كنز العمال ( 44أحدا قواعد األحكاـ 

.  3/13(وٌحاة الصحابة ( 3/224طبقات ابن سعد ( 46( 67(ٌونظر: أدب االختالف ًف اإلسالم (ص:  6/211سنن البٌهًق ( 45. ( 1/18(

حينما أرد حمل الناس  -رفض مالك حمل الناس على الموطأ! قاؿ مالك للخليفة العباسي  48. ( 8/173أخرجه البٌهًق ًف السنن ( 47(

ال معتبرا أف لكل قطر علماءه وآراءه الفقهية فرجع الخليفة عن  -اب مالك وخالصة اختياره في الحديث والفقو على الموطأ وىو كت

موقفو بسبب ىذا الموقف الرفيع من مالك ً تفعل يا أمير المؤمنين في احتراـ رأي المخالف وإفساح المجاؿ لو. قالت عائشة عن بعض 

كاًل من المختلفين على رأيو  -صلى اهلل عليو وسلم  -يكذب ولكنو نسي أو أخطأ وقد يقر النبي الصحابة وقد اختلفت معو :ُأما إنو لم 

الخاص ، وبدوف أف يبدي أي اعتراض أو ترجيح. كما في مسألة أمره عليو الصالة والسالـ بصالة العصر في بني قريظة فقد صالىا 

في الصحيحين. وقت صالة العشاء ، ولم يعنف أحدا وفي السفر كاف منهم  بعضهم بالمدينة ولم يصلها العض اآلخر إال ً منهم كما جاء

المفطر والصائم .ُوما عاب أحد على أحد كما جاء في الصحيح حتى في االختال  في القراءة في حديث ابن مسعود ً إنها التربية النبوية 

عليو الصالة والسالـ كانت بينهم اختالفات حسمت أحيانا للصحابة ليتصرفوا داخل دائرة الشريعة حسب جهدىم طبقا الجتهادىم. وبعده 

كثيرة باالتفاؽ كما في اختالفهم حوؿ الخليفة بعده صلى اهلل عليو وسلم. وكما في اختالفهم حوؿ قتاؿ مانعي الزكاة وحوؿ جمع 

ما وىما في غاية االحتراـ لبعضهما القرآف الكريم ورجوع عمر إلى قل علي مسألة المنكوحة في العدة ُوتارة يبقى الطرفاف على موقفه

البعض. قصة عمر مع ربيعة بن عياش قصة األرض الخراجية قصة عائشة وابن عباس في رؤيتو عليو الصالة والسالـ للباري جل 

د وعال. وبين عائشة وبين الصحابة في سماع الموتى وبين عمر وبين فاطمة بنت قيس في مسألة سكنى المبتوتة ونفقتها وابن مسعو

وأبي موسى األشعري في مسألة إرضاع الكبير. وأبو ىريرة وابن عباس في الوضوء مما مست النار. واختال  عمر مع أبي عبيدة في 

دخوؿ األرض التي بها وباء. ويدخل التابعوف في بعض األحياف في حلبة الخال  كأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عو  مع ابن عباس 

معتبرة  -رأى الديكة تصيح فصاح  -ا. وتقف عائشة إلى جانب ابن عباس قائلة ألبي سلمة إنما أنت فروج في عدة الحامل المتوفى عنه
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أنو لم يبلع بعد درجة االجتهاد ولكن األمر ال يتجاوز ذلك. ً ولكنها تحسم بالتراضي إما بالرجوع إلى رأي البعض ، ويسجل لعمر 

رجوعو إلى آراء أخوتو من الصحابة واعترافو أماـ المؤل وتأصيلو القاعدة رضي اهلل عنو كثرة وموضوعات الخال  كثيرة جدا 

تخالف  الذىبية وىي :ُ"ُأف االجتهاد ال ينقض باالجتهاد "ُ ً على مصلحة إنهاء وىي قاعدة تبناىا العلماء فيما بعد فأمضوا أحكاـ القضاة التي

مقدمة في سلم األوليات على الرأي المخالف الذي قد يكوف رأيهم واجتهادىم حرصا الخصومات ُوحسم المنازعات وىي مصلحة 

. وصلى هلال على حبٌبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الخالصة ًف أصول الحوار وأدب االختالف49صاحبو مقتنعا بو  )2 /82 )49 
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Özet 

 Yirminci yüzyılın 60'lı ve 80'li yılları, Kazak edebiyatının yeni bir yöne girdiği 

dönem olmuştur. Bundan önce diyalektik materyalizm dünyaya hükmetmekte ve sanatsal bilgi 

Marksizm ve Leninizm'in oluşturduğu estetik boyutlara dayanmaktaydı. 1960'lar ve 

1980'lerden itibaren edebi ve estetik arayışlar hümanizm ve manevi değerlere yönelmeye 

başlamıştır. Popülizmin edebiyattaki biçimi güçlendirilmiş, söz sanatı politik ve ideolojik 

engellerden kurtulmuş veözgür bir sanatsal tahayyül teması arayışına alan açılmıştır. Bu 

yıllarda Kazak edebiyatının hazinesi Kh. Esenjanov, T. Nurmagambetov, S. Muratbekov, M. 

Magauin, B. Nurjekeeviç, D. İsabekov, O. Bökey, D. Dosjanov gibi yazarların eserleriyle 

dolduruldu. Bu bağlamda dostluk teması en önemli konulardan biri haline gelmiş ve ayrı bir 

kavram olarak kabul edilmiştir. Kavramın kendi mantığı oluşmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısında 

insanlık iki feci savaş yaşamış, dünya barışı, insanlık ise dostluğu arzulamıştır. Dünya zihni, 

hayat kurtaran temel değerin "dostluk" olduğunu kabul etmiştir. Kazak edebiyatında dostluk 

kavramı bu yıllarda yaygınlaşmıştır. 

Bu çalışma, 1960-1980'lerin hikâyelerinde dostluk kavramının yansımasına 

ayrılmıştır. Özellikle "arkadaşlık" konulu eserlerin ideolojik, içerik, sanatsal, estetik gücü; 

yazarların bu alandaki vizyon ve yetenekleri, kendi yöntemleri, tema ile yazar, tema ve 

yöntem arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. Çalışma aynı zamanda bu kavramın milletin 

zihniyetine uygun olarak ne zaman ortaya çıktığını ve anlamsal uygulama kapsamını da 

göstermektedir. Yabancı ve yerli bilim insanlarının dostluk kavramı ile ilgili çalışmalarının 

yanı sıra ne tür kavramsal analizler yaptıkları da gözden geçirilmiştir. Bu kavramın temsili 

sözlüğünün semantiği ve merkez bölgede yer alan yoldaş, uydu kavramlarıyla ilişkisi 

incelenmiştir. Bu tematik arayış bağlamında, "arkadaşlık" kavramı tam olarak nerede 

başlıyor? 1960'larda 1980'lеrdе ortaya atılan dostluk kavramının özellikleri nelerdir? Ortak 

dostluk türleri, ortak varlıklar arasındaki dostluk alanı, "arkadaş", "arkadaşlık", "ortaklık" 

kavramları arasındaki ilişki ve onu temsil eden dil birimleri nelerdir? Bu soruların cevapları 

bulunmaya çalışılacaktır. 

Çalışmanın sonuçları, Kazak dilinde dostluk kavramına ilişkin teorik soruların 

eklenmesine katkı sağlamaktadır. Yazılı sonuçlar birçok örnekle doğrulanır. Bu bağlamda 

çalışmanın teorik ve pratik önemi birleştirilmiştir. Bu çalışmanın genel materyali ve sonuçları, 
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İnternet'teki Kazak dilindeki bilimsel metinlerin miktarını genişletmek, Wikipedia'nın 

(Wikipedia) açık ansiklopedik kaynağı yenilemek için kullanılabilir. Bu çalışma kapsamında 

arkadaşlık teması üzerine yazılmış eserlerin gruplandırılması, eksiksiz bir koleksiyon 

yayınlanması ve AppStore, Playmarket, Google Play'den indirilebilecek bir uygulama 

oluşturulması planlanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Kazak hikayeleri, Dostluk, Orta Asya. 

 

Kazak Hikayelerindeki Dostluk Kavramı (1960-1980'lеr) 

1960 yılı Kazak edebiyatının başarılı bir yılıdır. Kazak edebiyatının kutsal sahnesi 

yeni isimlerle doluydu. Z.Şaşkin, A.Nurşaikov, T.Ahtanov, A.Nurpeisov, Z.Kabdolov, 

A.Tarazi, S.Junusov, S.Muratbekov, K.Iskakov, A.Kekilbayev, T.Abdikov, D.Isabekov ve 

O.Bokey'nin daha önce hiç görülmemiş yeni bir düşünce, benzersiz bir ünlem, yeni bir ifade 

getirdi ve birçok yönden edebyat alanını eserleriyle zenginleştirdi. Kazak nesrine sanatsal bir 

ivme kazandıran, insan ruhunu çeşitli yönleriyle ortaya koyan ve “dostluk” temasını 

işaretleyen S.Muratbekov, D.Isabekov, O.Bokei'nin eserleri de bu dönemde yayımlanmaya 

başlamıştır.  

Ancak komünist siyaset yüceltildi ve edebiyata proleter sınıf tavrı empoze edildi. 

Bilim adamı S.Kirabayev, «Bu dönemde, iktidardaki nüfusun ikiyüzlü ahlakı, bilim ve 

eğitime, edebiyata ve sanata dayatılan parti politikaları, atalarımızın geleneklerinin 

yoksunluğuna yol açan yöntemler gibi toplumu saran çelişkili hastalıklar olduğunu» [1, 5]. 

Vurgulayarak sol politikanın sonuçlarını değerlendirdi. Bizim düşünceye göre, bu dönem, 

I.V.Stalin'in yarattığı sosyalizmin dikişinin başladığı, edebiyatın bunun ulusal benliğin, yani 

devrilme noktasının, yeniden doğuş döneminin bir yansıması olduğunu kanıtladığı zamandır. 

“Kazak Edebiyatının Tarihi” çalışmasında şöyle belirtilmiştir: “1967'de, SSCB'nin 50. 

yıldönümünü kutlamanın arifesinde, SSCB'de sosyalizm ve komünizmin kurulduğu yıllarda 

yeni bir tarihi halk topluluğu - Sovyet halkı - ortaya çıktı” [2, 298]. Burada “Sovyet halkı” 

genel tabiri, her milletten gelen özellikleri tanımamak, herkese tek bir gözle bakmak. Sonuç 

olarak, kurgunun ulusal karakterini kaybetme tehlikesi vardı. Ve “Kazak 

edebiyatı,”"mladopismenny” edebiyatının saflarında yoğunlaşmıştır, kendine ait yazısı, edebi 

dili yoktur ve yeni oluşmuş bir edebiyat değildir. Kazak edebiyatının tarihi, Kazak halkının 

tarihinin izinden yazılmalıdır” [3, 3]. Bilim insanının bu araştırmasına dayanarak, 

“arkadaşlık” temasının başlangıcı çok gerilerdedir. Sovyet döneminde ulusal bilinci 

kaybetmemek için yazarlar, milletlerinin tarihi, kaderi ve dili hakkında yazmaya başladılar. 

Yazarların eserlerinde öncelikle vatanseverlik, Vatan savunması, dostluk temaları, ikinci 

olarak savaş şiirleri, barış temaları yansıtıldı. Bu nedenle Kazak bilgisini, eğitimini ve ulusal 

psikolojisini tanımlamada dostluk konusu ana hedef olmuştur.  

Araştırma sonucunda söz konusu kavramın sadece Sovyet döneminde değil, kökeninin 

halk edebiyatında olduğunu, daha sonra vadi şiirine kadar devam ettiğini ve köklerini daha da 
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yaydığını söyleyebiliriz. Halk mirasında kült, yetiştirme, emirlerin ve ahlakın kökenleri gibi 

kavramlar ortaya konmuştur. Halk hikâyeleri ve efsaneler, çeşitli türlerdeki şiirler ve şarkılar, 

atasözleri ve bilmeceler, dostluk konusuna ilişkin bilmeceler delil olabilir. Örneğin:  

1. Masallar, efsaneler: “Arkadaşlar” (bir seyahate çıkan iki arkadaş hakkında, biri 

şikâyetlerini kuma ve iyi işlerini taşa yazdı), “İki arkadaş” (düşman tarafından ele geçirilen iki 

Kazak yiğitin sadık dostluğu hakkında), “Üç Arkadaş” (bir kuzu, buzağı ile verniğin dostluğu 

hakkında bir hikâye), “Geleceğinizi biliyordum...” (düşmanın elinde arkadaşını bırakmayan 

bir Kazak hakkında), vb.;  

2. Atasözleri: “Dost kederindir, yoldaş pazarındır”, “Dost ikizdir, düşman sekizdir”, 

“Biraz kaygı yemekle gider, dost çok kaygıyı giderir” vb.;  

3. Bilmeceler: “Zor günlerde bırakmayan, kötülükten uzaklaştıran, İyi niyet dilediği, 

Bu nasıl bir fazilettir?" vb.  

Halk edebiyatında ortaya çıkan dostluk kavramı, jıraular şiirinde (XV-XVIII yüzyıllar) 

devam etmiştir. Örneğin: Buhar Kalkamanulı “Aksam'dan daha yüksek dağ olmazk”, 

“Akrabalarınn hoşnutsuzluğu”, Şalkiiz Tilenşiulu “Malım dostuma feda”, “İyi bir insanla 

arkadaşsan”, Tileuke Kulekeulu (Şal şair) “Kötü insanlar kendilerini büyük sanarlar” vb. 

S.Kaskabasov'un araştırmasına göre, halk bilgeliği, zengin ulusal manevi ve sosyal deneyim 

sonucunda yukarıda bahsedilen gibi miraslar doğdu. Sözlü edebiyat mirasının tematik 

özellikleri arasında “dostluk” temasının bulunması, bu temanın eski çağlardan beri devam 

ettiğini göstermektedir.  

“1976'da SBKP'nin 25. Kongresinde vatanseverlik ve enternasyonalizme büyük önem 

verildi. Sovyet halkının mutlu bir yaşamının ana işareti, insanın insana olan dostluğudur" [4, 

6]. Bu komünist yetiştirme, eğitim ve ahlak (dostluk, arkadaşlık) yeri, Sovyet döneminde 

yazılan hikayelere ve anlatılara yansır. Bu nedenle çalışmamızda yer alan dostluk kavramını 

özel araştırma çalışmaları ile kapsamlı bir şekilde sentezliyor ve analiz ediyoruz. V.Dahl, kırk 

yıllık bir araştırma çalışması sonucunda bunu şöyle tanımlamıştır: “Arkadaşlık, iki veya daha 

fazla kişi arasında karşılıklı bir bağ, yakın bir bağ, özverili, istikrarlı, sevgi ve saygıya dayalı 

bir dostluktu” [5, 265] şeklinde sarsılmaz güvenin eşit olduğunu gösterir. Ve S.I.Ozhegov, 

açıklayıcı sözlüğünde dostluk kavramı hakkında şu bilgileri verdi: “Dostluk, karşılıklı güven, 

bağlılık ve ortak ilgiye dayanan bir ilişkidir.” [6, 221]. Ve 2008 “Kazak Dilinin Açıklayıcı 

Sözlüğü”nde arkadaş, yoldaş (jora) kavramları şu şekilde tanımlanmıştır: “Arkadaş - a) sırdaş; 

b) değişken anlamda: şefkatli; b) sizin için iyi niyetli kişi. Yoldaş ise, a) yolculukta bir kişinin 

arkadaşı; b) benzer düşünen, saygılı kişi; b) eşlerden biri. Jora anlamı da: çağdaş, aynı yaştaki 

bir kişi.” [7, 205]. Araştırmaya göre arkadaş ve yoldaş kavramları aynı şey değil. “Jora-

joldas” deyiminde, “jora” bir aynı yaşıttaki bir kişi, “joldas/yoldaş” yanındaki eşi anlamına 

gelir. “Dos-jaran” ifadesinde “jaran” kelimesi “jar” kelimesinden türemiştir ve “eş” anlamına 

gelmektedir.  
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.A.Arapova tezinde:  “Arkadaş a) yakın ve arkadaşça bir tanıdıktır, b) arkadaşça, kısa 

bir ilişki içinde oldukları, yakın tanıdıkları bir kişi. Yoldaş: a) görüşler, faaliyetler, yaşam 

koşulları açısından birine yakın bir kişi ve ayrıca birisine dost olan bir kişi, b) Sovyet 

zamanlarında (genellikle soyadı, unvanı, konumu, mesleği önünde) bir vatandaşa (2. şahısta) 

ve ayrıca komünist veya dostane bir partinin bir üyesiyle ilgili olarak söylenir” [8, 25]. Bilim 

adamının araştırmasına göre, “Joldaş” kelimesi Sovyet döneminde aktif olarak kullanılmaya 

başlandı. Almanya'da “kamrad” kelimesi bu kelimenin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. 

Yani, resmi kullanım hakimdir. Örneğin, bir öğrenci yoldaş, general yoldaş. D.N.Uşakova 

araştırmasında “joldas/yoldaş” kavramını siyasi anlamının dışında aynı şeylere, eylemlere ve 

hayata aynı bakış açısına sahip insanlar olarak açıklıyor. Bu tanım, Kazak halkının eşlerinden 

birinin “joldas” olarak adlandırdığı şekile tam olarak karşılık gelmektedir. Araştırmanın 

sonucu, Kazak dilinde aktif olarak rekabet içinde kullanılan “arkadaş” ve “yoldai” 

kelimelerinin birbirinin tam alternatifi olamayacağıdır. Ancak her ikisinden de bulunan asıl 

manevi olgu dürüstlük ve istikrardır.  

Bazı bilimsel veriler, Kazak halkı arasındaki “dostluk” kavramının İskitlerle 

başladığını kanıtlamaktadır [9, 10]. Petersburg Üniversitesi profesörü N.I.Veselovsky, 

Dnyeper Nehri boyunca yer alan İskit yerleşimi “Soloha” yı kazdı ve özel bir araştırma 

çalışması yaptı. İskit kralının gömülü olduğu mezarda çeşitli süs eşyaları, tabaklar ve zengin 

hazineler bulunmuştur. Süslemelerden biri, iki İskit'i diz çökmüş ve birbirine dokunarak ve 

her ikisi de birer bardak tutmuştur. İskit kültürünün ne olduğu sorusunun cevabını burada 

antik Yunan yazarlarında bulabiliriz. Yunan yazarlar Herodot ve Lucian bu ritüel hakkında 

ayrıntılı bilgi verirler: “İskitler bir dosta sadıktı. Birbirine “dost” olacak insanlar, bir bardağa 

şarap döker, parmaklarını keser ve onu kanla karıştırır. Bundan sonra dostluğa bağlılık yemini 

ederler ve kadehte şaraba karışan kanı paylaşırlar. Bundan sonra iki İskit arkadaş, kan kardeşi 

olur ve akrabadan daha yakın olur” [10, 63]. Burada “kan dostu” anlamına gelir. Arkadaşı için 

kör olan Dandamis ve Amizok hakkında bir efsane vardır. Bununla bağlantılı olarak Kazak 

halk edebiyatında bir “Eki dos” öyküsü vardır. Bu hikayeyi yorumlayacak olursak, düşmanın 

eline düşen bir arkadaşı kurtarmak için diğeri gözünü düşmana bağışlar. Tarihi kaynaklara 

göre, Abılay Han zamanında Sırım Malaysarı Batır ve Kalmık Hanı Kontajı ile bir silahın 

ucunu yalayarak arkadaş olmaya yemin etmiştir [11, 336]. Kazak efsanelerinde kan içmekten 

ve kanda bulunmaktan söz edilmese de, bir arkadaş için can feda etme, yemin bozulunca 

yemin ödemesi gibi kadim geleneğin birçok unsurunun değiştiğini kanıtlanmaktadır. Örneğin, 

Margaska Jırau Tursyn Han'a şöyle dedi: “Hey, Katagan Han Tursın! “Haramı yemin vursın” 

sözü yukarıdaki gerçeğe bir delil olabilir.  

İskitler, Moğollar ve Kazaklar arasındaki göçebelerin savaş dostluğunun en eski ayini, 

hem göçebe kültürün birliğini hem de Kazakların bu eski kültürün mirasçılarından biri 

olduğunu gösterir. İskit vebasında bulunan en eski dostluk sembolünün içeriği, halkımızın 

edebiyatında, geleneklerinde ve edebiyatlarında devam etmektedir.  
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1960 ile 1980 yılları arasında yazılan Kazak hikâyelerinde dostluk açık bir şekilde bir 

kavram olarak sunulmuştur. Kazak halkının misafirperverliğini, kardeşliğini ve şefkatini 

örnek almış ve teşvik etmiştir. 1960 yılına kadar Kazak edebiyatı yeni bir ışıkla kendini 

göstermiş, Kazak milli kimliğini gösteren parlak eserler yayınlanmıştır. Bu yıllarda Kazak 

nesri tematik ve ideolojik yönlerden derinleşmiş, edebiyatta yeni sanatsal araştırmalar 

gözlenmiştir. Bunun nedeni, insan ile insan, insan ile toplum, insan ile tabiat, düşünce ile 

duygu, meslek ile vicdan, dostluk ile düşmanlık, dünya görüşü ile davranış arasındaki ilişki ve 

anlaşmazlıkları göstermek, her birine kendi bakış açısını ifade etmek ve “adalet” vermek 

yazarları yeni sanatsal tekniklere gitmeye zorlamak, ustalıkla bilmeye yönelikti. 

S.Muratbekov, 20. yüzyılın 60'lı yıllarında Kazak nesir ve tiyatrosunun gelişimine 

katkıda bulunan bir yazardır. “Sayın Muratbekov, eserlerinde sanatsal bir imaj yaratmak için 

en iyi sanatsal araç türlerini bulabilir ve bunları kendi tarzında geliştirebilir. Eserleri duygu 

yüklüdür, çok etkileyicidir, “derin anlamlar taşır, öykülerindeki şiirsel imgeler ana fikirle 

bütünleşir” [12, 24]. Bu çalışmanın sonucu, yazarın şiir dili ne kadar zenginse, düşünceleri o 

kadar özgür gelişecektir. Yazarın dostluk kavramına dayanan öyküsü “Kış Akşamı”dır. Bu 

eserde yazar, bir kişinin imajını, sanatsal olay örgüsünü, bireyin kişisel karakterini ve 

manzarayı sanatsal dil aracılığıyla ustaca sunmuş, böylece dostluk temasını ortaya çıkarmıştır. 

Çalışma, köydeki muhafız Jolbay'ın tanımıyla başlar. Muhafız kulübesine girmek yerine her 

zaman çimenlere oturdu ve Asila'nın evini izledi. Asila, Jolbay'ın sınıf arkadaşıdır. Eşi 

unus'tan boşanır, bebeği ve kız kardeşiyle yaşıyor. Asila ile çocukluktan beri çok 

şakalaşırlardı. Büyüdüğünde kollektif bir çiftliğin başıydı ve sonra bir çocukla evden 

çıkmakta tereddüt ediyor. Asila akşamleyin Jolbay'a doğru ilerliyor. Ot istemeye geliyor. 

Yazar bu sayede o dönemde köy yaşamının şartlarının zor olduğunu aktarmıştır. Jolbay ise 

uzun zamandır bu anı bekliyordu. Jolbay da “arkadaşının sır söylemez” olduğunu biliyordu. 

Samanı kızağa yüklerken ip üç kez koparılır. Asila bir sonrakinde alacağını söyleyerek geri 

döner. O anda biri köyün muhtarı diğeri komşu köyden birisi iki iki kişi gözükür. Jolbay, 

Asila'a için biraz ot ister. O ve Manar onu Asila'nın evine götürür. Sonra Asila kendini 

mağdur hisseder ve bu durumuna kızar. Jolbay, ona dostça bir endişe olduğunu belirtti, ancak 

duygularını gizlemedi. O sırada Asila, Junus'a neden ayrıldıklarını anlatır. Ancak, onun aşırı 

endişesinden. Asila arkadaşlığın sürdürülmesi fikrinden vazgeçmez, sadece Jolbay'ı alnından 

öper ve minnettarlığını ifade eder. Jolbay'ın alnı alev alev çimenlere doğru yürümesiyle oyun 

sona erer.  

Eserde S.Muratbekov, sanatsal bir görüntü oluşturma, kelimelerle resim yapma, bir 

nesnenin ve olayın özel benzer özelliklerini bir başkasıyla karşılaştırma, estetik etkiyi 

artırmada benzetmeleri ustaca kullandı. Örneğin, “Akşamleyin yünden geçen bir sırık 

gibidir...” [13, 10]. Yazarın nesrinin ana özelliği, eş anlamlı kelimelerin arka arkaya 

kullanılmasıdır. Örneğin: “Güzel, narin bir kızdı” [13, 10]. Yazarın öyküsündeki morfolojik 

karakterler, çeşitli üslup işlevlerinde kullanılmış, sanatsal esere etkileyici bir dilsel yaklaşım 

yaratmanın temeli olmuştur.  
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Aynı zamanda Farabi, “Sivil Siyaset” adlı eserinde bir eserin başarısı için birlik ve 

zekaya ihtiyaç olduğunu vurgular. Burada vurgu, Asila'nın dostluğu sürdürmedeki bilgeliği 

üzerindedir. Gazali'nin araştırmasına göre, bir arkadaş ikiye ayrılır. “İki çeşit dostluk vardır: 

Biri zor zamanlarda seni koruyan dostluk, diğeri ise başarılı günlerdeki dostluktur. Birinci tür 

dostluğu korumaya çalışın” [12, 110]. Çalışmada, Asila'nın Jolbay ile olan bu dostluğu 

koruma girişimi, Gazali'nin araştırmasının açık bir örneği olabilir.  

Araştırmacı I.Kon'un sınıflandırmasına göre, Asila ve jolbay arasındaki dostluk, “bir 

erkek ve bir kadın arasındaki dostluk” kategorisine giriyor, A.Bodalev'e göre “güçlendirici bir 

dostluk”, yunan düşünürlerinin sınıflandırmasına göre “felsefi dostluk” kategorisine aittir. 

Yazar, ikisinin arkadaşlıklarını sürdürmelerinin üç sebebine dikkat çekiyor: Birincisi, 

çocukluklarından beri birlikte büyümeleri; ikincisi ise Asila'nın kocasından boşanıp kızıyla 

baş başa kalması; üçüncüsü, Jolbay'ın aşırı derecede duygusal olmasıdır. Yazar, Asila'nın bu 

kararı vermesine neden olan hayatın kıvrımları ve dönüşleri gerçeğini açıkça aktarmış, kadın 

psikolojisini açıkça ortaya koymuştur. Örneğin: “Boşandım, sen bekarsın. Junus'tan 

ayrılmamın sebebi senin gibi aşırı çalışkanlığıydı” [13, 11]. Filolojik bilimler adayı 

N.Halıkova, “Kazak nesirinde karakter bireyselliği ve sanatsal karar” başlıklı tezinde bu 

hikayeyi yazdı: “S.Muratbekov'un “Kış Akşamı” hikayesi, köy hayatını ve oradaki dostluğu 

anlatıyor. Ahırın gece bekçisi Jolbai'nin Asila'ya karşı duyguları gizli ve samimi bir şekilde 

anlatılır. S.Muratbekov'un eserlerinde dış dünya ve iç duygular birbiriyle uyum içindedir. 

Eserde, yazarın kalemi, kahramanın ruhunun anlarını, etrafımızdaki başkalarının fark 

etmediği gizemli dünyaları aktarırken keskinleştirilmiştir” [14, 30] - diyor. Araştırmaya dayalı 

olarak her yazar, karakterin imajını farklı bir şekilde aktarır. Yazarın becerisi sadece 

karakterin dış görüntüsünün bir resmini oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda karakterin 

görünümünü duyguları ve iç dünyası ile ilişkilendirir. Portrenin karakterin imajını ortaya 

çıkarmadaki rolü özeldir. Asila'nın hikayedeki imajını alalım: “Asila, güzel yüzlü, uzun boylu 

genç bir kadın. Son zamanlarda, çok daha zayıflamış ve yüzü solmuş. Yağmura tutulmuş 

botanın gözleri gibi yorulmuş ve korkarak bakar” [13, 9].  

S.Muratbekov'un bu hikayedeki özelliği, sadece birbirine dost insanların imgelerini 

yaratmasında değil, aynı zamanda ilkel köy yaşamını ustaca sunmasında, yaşamın karmaşık 

diyalektiğini çeşitli karakterler aracılığıyla ortaya çıkarma yeteneğindedir. işin fikri farklı olsa 

da küçük bir janrda imgeler yaratabilme yeteneği. İyi bir arkadaş, yolu farklı olsa da, 

kalbimizde herhangi bir hüzün yaratmadan her zaman ruhumuzu mutlu eder.  

Sonuçta, Sovyet döneminde, dostluk kanunu tamamen yeni bir karakter kazandı. 

“Dostluğun tüm topluma yayılmasına izin verin. İnsan insana dost, yoldaş ve kardeş” ilkesi 

ortaya çıktı. Sözde durum böyle olsa da pratikte aynı şekilde yürümedi. Arkadaşlığın değeri 

sosyal yönetim tarafından belirlendi. Parti sorunu ön plandaydı. Sol siyaset, “partiye karşı 

çıkan kimse benim arkadaşım olamaz” şeklindeki bir fikri yaratıldı. Bütün bunlar, totaliter 

sistemin acı gerçekliği eserlerde örtük olarak ortaya çıktı. 
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Özet 

 

Özet İzafet kavramı tüm Türk dillerinde ortak olan bir olgudur. Terim Arapça kökenli olup 

Arapça'da "tamamlayıcı" anlamına gelen "Al-Idafatu" kelimesinden türetilmiştir. Bu yapının özelliği, 

birincisi, betimleme ilişkisinde diğer tamlamalardan farklı bir sözdizimsel yapıya sahip olması ve 

ikincisi, çeşitliliğin gelişim yolu, tarihi ve kökenidir. Örneğin, Türk dillerinde birinci ve ikinci tür 

izafet yapımının tarihi ve kökeni farklıdır. Ahşaptan yapılmış ev - ahşap ev / Baizhan’ın gölü - 

Baizhan gölü – Baizhankol burdaki iki örneğin çıkış kökeni aynı değildir. S.S Maizel İzafet 

ifadelerinin arasındaki tanımlayıcı ilişkiyi 3 türe ayırmaktadır. Şu anda izafet türlerini şu şekilde 

sınıflandırıyoruz: İlk tür, kelimelerin sırasına göre birleştirilen bağlantısız bir formdur. İkinci tip - 

birinci çift bağlantı olmadan bağlanır, ikinci çift bağımlı bağlantının üçüncü ek tarafından ortaya çıkar 

ve son üçüncü tip - birincisi eksenel bağlantıda, en sonuncusu ise bağımlı bağlantının üçüncü tarafında 

gelmektedir. Şimdi İzafet'i diğer söz dizimsel yapılardan ayıran benzersiz özelliklerine bakalım: - 

İzafet ibarelerinin betimleyici bir ilişki ifade ettiğine dikkat edilmelidir, ancak göreceli bir nitelik mi 

yoksa maddi bir nitelik mi ifade ettiği sorusu dikkate alınmaz. - Cümleyi oluşturan kelimeler 

arasındaki betimleyici ilişkinin tamamlayıcılığı. - Hem yan tümceler hem de yan olmayan tümceler 

isimlerden oluşur ve farklı kişiliklerde gelir (üç tür kişiliğin varlığı). - İzafet yapısında yan tümce her 

zaman birinci, yan olmayan tümce ise ikinci sırada gelmektedir. Şimdi sözleri bir-birine bağlama 

“Matasu” ve izafetin arasındaki farktan bahsedelim. İzafetin bir çeşidi “ Matasu” ile yapılır, 

dolayısıyla “Matasu” ile ilgili ibarelerin hepsi izafet değildir. “Matasu” ile yapılan kelimeler sadece 

isim değildir, yani “Matasu” tabiri izafet tabirinden daha da geniştir. Buna göre izafet tabirinde sadece 

“Matasu” ile bağlantılı değildir. Sonuç olarak “Matasu” bir kelime ile ikinci bir kelime arasındaki 

bağlantı şekli ise, izafet deyimi ise iki isim tamlamasının kesin surette bir araya gelmesine verilen 

isimdir. Belirli bir artikeli olan deyimler, herhangi bir ek olmadan belirli bir düzende bağlanır. İsim 

kavramı iki farklı anlamda kullanılmaktadır, biri kategorik, diğeri sözlük anlamdadır. Bu, hiçbir ismin 

bir cümle oluşturmak için bir başkasıyla birleştirilemeyeceği anlamına gelir. Sadece aynı temel anlama 

sahip isimler birbirine bağlanabilir. İsim tamlamalarının anlam ve işlevinin aralarındaki gramer ilişkisi 

tarafından belirlendiği ortaya çıkmaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: İzafet, Türk dilleri, “Matasu”. 
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Giriş 

 

İzafet kavramı tüm Türk dillerinde ortak olan bir olgudur. Terim Arapça kökenli olup 

Arapça'da "tamamlayıcı" anlamına gelen "Al-Idafatu" kelimesinden türetilmiştir. Bu yapının 

özelliği, birincisi, betimleme ilişkisinde diğer tamlamalardan farklı bir sözdizimsel yapıya 

sahip olması ve ikincisi, çeşitliliğin gelişim yolu, tarihi ve kökenidir.  Örneğin, Türk dillerinde 

birinci ve ikinci tür izafet yapımının tarihi ve kökeni farklıdır. Ahşaptan yapılmış ev - ahşap 

ev / Baizhan’ın  gölü - Baizhan gölü – Baizhankol burdaki iki örneğin çıkış kökeni aynı 

değildir. 

S.S Maizel İzafet ifadelerinin arasındaki tanımlayıcı ilişkiyi 3 türe ayırmaktadır. 

Mülkiyet alaka kalite 

iki ekli bir ekli eksiz 

С1+М1 С0+М1 С0+М0 

Şu anda izafet türlerini şu şekilde sınıflandırıyoruz: İlk tür, kelimelerin sırasına göre 

birleştirilen bağlantısız bir formdur. İkinci tip - birinci çift bağlantı olmadan bağlanır, ikinci 

çift bağımlı bağlantının üçüncü ek tarafından ortaya çıkar ve son üçüncü tip -  birincisi 

eksenel bağlantıda, en sonuncusu ise bağımlı bağlantının üçüncü tarafında gelmektedir. Şimdi 

İzafet'i diğer söz dizimsel yapılardan ayıran benzersiz özelliklerine bakalım: 

      - İzafet ibarelerinin betimleyici bir ilişki ifade ettiğine dikkat edilmelidir, ancak göreceli 

bir nitelik mi yoksa maddi bir nitelik mi ifade ettiği sorusu dikkate alınmaz. 

      - Cümleyi oluşturan kelimeler arasındaki betimleyici ilişkinin tamamlayıcılığı. 

      - Hem yan tümceler hem de yan olmayan tümceler isimlerden oluşur ve farklı kişiliklerde 

gelir (üç tür kişiliğin varlığı). 

     - İzafet yapısında yan tümce her zaman birinci, yan olmayan tümce ise ikinci sırada 

gelmektedir. 

Şimdi sözleri bir-birine bağlama “Matasu” ve izafetin arasındaki farktan bahsedelim. 

İzafetin bir çeşidi “ Matasu” ile yapılır, dolayısıyla “Matasu” ile ilgili ibarelerin hepsi izafet 

değildir. “Matasu” ile yapılan  kelimeler sadece isim değildir, yani “Matasu” tabiri  izafet 

tabirinden daha da geniştir. Buna göre izafet tabirinde sadece “Matasu” ile bağlantılı değildir. 

Sonuç olarak “Matasu” bir kelime ile ikinci bir kelime arasındaki bağlantı şekli ise, izafet 

deyimi ise iki isim tamlamasının  kesin surette bir araya gelmesine verilen isimdir. 

Belirli bir artikeli olan deyimler, herhangi bir ek olmadan belirli bir düzende bağlanır. 

İsim kavramı iki farklı anlamda kullanılmaktadır, biri kategorik, diğeri sözlük anlamdadır. Bu, 

hiçbir ismin bir cümle oluşturmak için bir başkasıyla birleştirilemeyeceği anlamına gelir. 

Sadece aynı temel anlama sahip isimler birbirine bağlanabilir. İsim tamlamalarının anlam ve 

işlevinin aralarındaki gramer ilişkisi tarafından belirlendiği ortaya çıkmaktadır. 
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İzafetlerin Kişilik Tipleri ve Özellikleri 

 

V.D.Arakin, aşağıdaki izotetik yapılar formülünü sunar: 

N+N N+N+si N+iп+ N+si 

 

Tüm eserler, üç tip izafet yapısının olduğunu kanıtlamaktadır. 

İzafetler, basit deyimlerden yapılarında değil, anlamlarında farklılık gösterir. Bunun 

nedeni, bir kabysa veya matasa ile birbirine bağlanan tüm ifadelerin izafetik bir yapı 

olmamasıdır. 

Birinci tip izafetik yapının bileşenleri arasındaki bağlantı, herhangi bir ekleme 

yapılmadan sıkıştırma ile gerçekleştirilir. 5-8. yüzyıl yazılarında İzafet'in I. tipine ait ibarelere 

sıklıkla rastlanır. Eski Türkçenin özelliği, burada iyelik ilişkisinin özel bir ek olmadan 

verilmesidir. Örneğin kon yılı koyun yılıdır, Iir Bayurku – Bayyrku’nun yeridir, Anı Sub – 

Anı nehridir. Bu tümcelerin ortak özelliği, bağlaçsız sözcüklerin sırası ile birbirine bağlıdır. 

Ve izafetin I. tipine ait olan bu deyimler, modern Kazak dilinde II. tipe geçmiştir. 

İzafet tip I'in ilk ortaya çıkışının yanı sıra antikliğinin de kanıtı, masal, efsane, şiir ve 

destanlardaki şahıs isimlerinin İzafet tip I ile verilmesidir. Bunun nedeni, izafet oluşturan 

kelimenin çok fazla olmamasıdır. Zamanla dilimizin gramer yapısı gelişti ve kelimeleri 

sentetik bir şekilde iletme yolu aktif hale geldi. İlk izafet türünde çok anlamlılığın sakıncası 

fark edilmeye başlandı ve göreceli anlamlar ve bu tip unsur kalitesini ifade etmeye geldi. 

İzafet'in II. tipinde ilgi hali gizlidir. Bileşenleri arasındaki temel anlamlardan biri, 

tanımlayıcı kelimenin sahibi, tanımlanmış kelimenin ise kendisinden kaynaklanan bir 

fenomen anlamına gelmesidir. Son zamanlarda, dilimizde ortaya çıkan yeni isimlerin çoğu, bu 

izafet türü kullanılarak oluşturulmuştur ve bu izafet'in II. tipinin anlam aralığının 

genişlemesine yol açmıştır. 

Dilimizde deyimler oluşturulurken diğer dillerden kelimeler bu modele göre 

oluşturulur. Örneğin tavuk fabrikası, tavuk çiftliği, yağ fabrikası. Bu ifadelerden anladığımız 

sahiplik ilişkisi değildir, yani işletmenin amacı tanımlanır. 

 Aynı zamanda, coğrafi kavramlar ve gazete ve dergi isimleri (Volga nehri, Abay 

Geçidi) özel bir anlamdan maddi-ilişkisel bir anlama geçmiş görünüyor. Bunun nedeni, 

başlangıçta, sahibini ifade eden kelimelerin, coğrafi kavramı ifade eden zarf tamlamalarının 

yan cümlecikleri olarak kullanılmasıdır. Eski kayıtlarda bulunan “Kırgız yery” ve “Yarys 

yazı” örneklerinde hem yer adının anlamı hem de mülkiyet kavramı yer almaktadır. “Rus 

ormanı” bizim dilimizde de bulunur. Zamanla, mülkiyet kavramı unutuldu ve coğrafi kavram 

ile birleşik kelimeler arasında tanımlayıcı bir ilişki kaldı. 

Matasu, bir cümledeki iki kelimeyi birbiriyle ilişkili gramer formlarıyla bağlama 

yöntemidir. Bu formlar bir ilgi halı ve vasıta halıdır. Matasu'da, bir alt kelime bir astla 

ilişkilendirilir, başka bir deyişle, bir kelimenin belirli bir birleşiminde durması gereken bir 

kelime onun sürücüsünde telaffuz edilir ve ona itaat eder. Ana kelime, alt kelimenin sübjektif 

anlamı ile birleştirilir ve uygun gramer kişisinde, yani bağımlı bağlaçta kullanılır. Aynı 
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zamanda, yani kelimenin uygun dilek kipiyle telaffuz edilmesini gerektirir. Çapraz bağlama, 

Türkçe karakterin bir fenomen özelliğidir, ancak bileşenleri isimler olmalıdır. İzafetin üçüncü 

çeşidi de bu matasu ile yapılır. 

Her gramer insanının bir oluşum şekli ve oluşum aşamaları olduğu açıktır. Türk 

dillerinin gelişiminin ilk aşamalarında *-an,*-un,*-in ekleri aktif olarak kullanılmıştır. 

İsimleri sadece isimlerden değil, fiillerden isimler de ürettiler. Aynı zamanda bu ek, yalın 

kişinin işlevini de yerine getirdi. 11. yüzyılda, açık bir dilbilgisel biçimi kullanılıyordu. Bu 

eklerin kökeninde “şey, nesne” kavramı vardır. .Bunu kanıtlamak için, [14.42] son ekinin 

bileşimindeki n fonemine dikkat edin. 

Dilimizdeki hayvan isimleri ve nesnelere gelince? soruyu soruyoruz. Bir zamanlar, bu 

zamir, sözlük anlamı olan bağımsız bir kelimeydi. “Divani - u lugat at turk” ve “Kutadgu 

bilig” anıtlarında nen şeklinde işaretlenerek “şey, dünya, nesne” şeklinde kullanılmıştır. 

“Kitab et-tuhfat uz zakiya fi-l lugat it-turkiyya” sözlüğünde na kelimesi bu anlamda 

kullanılmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen arketip ekleri, zamanın değişmesi nedeniyle görünüşlerini 

değiştirmiş, birkaç yeni versiyon ortaya çıkmıştır (-аn,-en,-ın,-in,/-ан,-ен,-ын,-ын). 

Zamanla, orijinal ek bir ismin göstergesi olmaktan çıkar ve ölü bir forma dönüşür ve 

hatta köke tamamen kaybolur. Örneğin: orman, saksı, sazan, diken, melodi, yeğen, oyun, yer, 

boyun, dudak, düğüm, gelin, tuz, polen, derin, sağır vb. 

(орман,қазан,сазан,тікен,әуен,жиен,ойын,орын,мойын,ерін,түйін,келін, 

сортаң,тозаң,терең, керең т.б) 

Eski yazılı eserlerden hareketle *-an,*-un,*-in formları bazı kelimelerle tasarruf 

yasasına tabi tutulmuş ve ortadan kalkmıştır. Örneğin kun+un/kun, koy+un/koy gibi. , bu 

formlar da farklı şekilde oluşturulan kısmi tasarruf yasasına tabiydi. “Kutadgu bilig”de sadece 

“n” sesiyle biten “astın” veya “üstün”, günümüzde sadece “üstün” olarak kullanıyoruz. 

Kadin öndün ermaz ya soldın onun  

Ya astın ya üstün ya otru orın (QB,17-satır) 

Berikbay Sagindykulu'na göre ad görevi gören kök formlar giderek isim halı ve vasıta 

halıin ekleriyle bağlaçlar haline geldi. Özellikle, “un” ve “in” izafetik ifadenin bir parçası 

olduklarında, birincisi bağımlılık ilişkilerini ifade etmeyi, ikincisi ise mülk sahibi anlamını 

taşır. Nominatif olarak yalın halindeki ilgi haline dönüşme sürecinde kelimelerin sırası önemli 

rol oynamıştır. Antik çağda belirleyiciler tanımlayıcı kelimenin ardından gelirdi. Buna ek 

olarak, zamirlerin eski biçimlerdeki sınıflandırılmasının zamirlerin *-in, ın, kullandığına 

dikkat edilmelidir. [14.46]. Şimdi yukarıdaki tanımı kanıtlamak için aşağıdaki örneği verelim: 

“Benim törüm” 

II türün man-in I benim törüm 

II türün san –in  II senin törün 

III türün an –in III onun törü 

Birinci sütundaki törüm kelimesi tasnif zamirleriyle birleştirildiğinde bağımlılık 

anlamı eklenmiş, aksine tasnif zamirlerine sahiplik anlamı katılmıştır. Başka bir deyişle, -in 
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biçimi, tarihsel gelişim sürecinde Türk dillerinde n'den ñ'ye giderek değişerek, ortaç sıfatıyla 

oluşmuştur. Sınıflandırma zamirlerinin isimlerle sık sık birlikte kullanılması, isimlere kişisel 

bir anlam da katar.  

Sınıflandırma zamirimin ilk m sesiyle biten isimler birinci tekil şahısta n sesiyle 

değiştirildi, böylece -un zamanla –ñ olarak değiştirildi. Senin kelimesindeki son sesin sesi -un 

şeklini -ñ'a dönüştürdü. Bunun kanıtı olarak adımın men+im olarak geçtiği “Codex 

Cumanicus” kuralına başvurabiliriz. 

İkinci sütuna dikkat ederseniz, eski u ünsüzünün ikinci veya sonraki hecelerde ı sesine 

dönüştüğü açıktır. Bağımlılığın en eski şekli olan -un birinci tekil şahısta -im ve ikinci şahısta 

seslerin birbiri üzerindeki etkisinden dolayı -iñ olarak değiştirilir ve üçüncü şahısta -un olarak 

şekillenir. Şimdi, bu “n” sesi, diğer çekimlerin sonlarının oluşumuna bir şekilde katkıda 

bulunmuştur. Berikbay Sağındıkulu'nun sözleriyle: 

- n harfı ilgi halınin eklerine bağlanmıştır, n+ın / нын; 

-n, belirtme haliyle bağlandığında, -k (–қ) sesinin yerini aldı, yer değiştirmenin bir 

sonucu olarak, -ka' (–қa)nın biçimi -na, -nka/na'nın biçimi oldu; 

- Eski zamanlarda, sıfat ortacının ilk şekli шg/-ig idi, zamanla g ve ğ olarak değişti ve 

sonra n'nin harfı bağlanır: n+da/nda (н+ы/ны); 

- vasıta hali ekinin üçüncü formundan n harfi ayrılmasından sonra, bulunma haliyle 

bağlanır, n+da/nda; 

- n harfi ayrılma halinin eki -tan yerini alarak –t harfi düşür ve n+tan/nan olarak 

değişir; 

Aynı zamanda sonor n sadece zarflara değil, aynı zamanda eklerin kompozisyonuna da 

kaymıştır. Örneğin, “közünşe” kelimesini analiz edersek, kelime kökü köz, -i bağımlı bağlacın 

üçüncü kısmıdır, ve -şe bir zarf ekidir. Bu durumda “n” ekinin bir parçası haline geliyor. 

İlgi halinin oluşumundan bu yana, sahiplilik, ilişkilik ve gramer bağımlılığı anlamını 

verir. 

Profesör A. Kurışjhanulu, “Codex Cumanicus” anıtının dilinde ifade edilen gramer 

bağımlılığının anlamsal anlamlarını şu şekilde anlatır: 

1. İlgi halindeki kelime vasıta halindeki ekle bağımlı bir isim aracılığıyla nesneye 

kimin sahip olduğunu gösterir. Çoğu durumda bu tür izafetik ifadelerin ilk kelimesi, insanlara 

göre isim veya sınıflandırma, gösterge zamirleridir ve ikinci kelimeler cansız nesnelerin 

isimleridir. Anın tayağı – onun tayağı, Tenrinin hazinesi Tanrini hazinesidir vs. 

2. İlgi halindeki bir isim, belirli bir özelliğin veya kalitenin kime veya neden 

karakteristik olduğunu belirtir. Ata'nın nuru - atanın nuru, anın gönlü –onun gönlüdür vs. 

Burada ilk kelime genellikle insanlarla, hayvanlarla ilgili isim ve sınıflandırma zamirleri, 

ikinci kelime ise o dünyaya özgü tabiat işaret ve nitelikleridir. 

3. İlgi hali ile bir parçasının bütünün özelliği olduğu sıfatıyla gösterilir. Senin 

kolunda/elinde – senin kolunda/elinde (Сениң қолыңда – сенің қолыңда), ötmaknin uşağı – 

nannın uşağı (өтмакниң усағы – нанның ұсағы) vb. Bu tür ifadelerde, ilgi halinin ekleri 
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zamirle, insanlarla, nesnelerle, hayvanlarla ilgili isimlere zarf sıfatının eki eklenir ve bağımlı 

kelime onların bölümünü temsil eder. 

4. Canlı ve cansız dünyalar ve onların hareketleri arasındaki ilişkiyi ifade eder. 

Erilarnin kusancı – erlerin sevinci (eриларниң кусанчи – ерлердің қуанышы), Tengrinin 

dediği – Tanrinin dediği (теңриниң айтқаны – тәңірінің айтқаны) vb. Bu tür sıfat 

tamlamalarında eylemin kime bağlı olduğu hemen anlaşılır. 

5. İlgi hali eki, bir kişi ile ilgili bir kelimeye eklenmişse ve akraba bir isim anlamına 

geliyorsa, diğer taraftan hayvanlar arasındaki bağlantıyı ve insanlarla yaratıklar arasındaki 

bağlantıyı da bu gruba atfediyoruz. Örneğin: ananın oulu – ananın ulu  (ананың оулу – 

ананың ұлы),itnin küçüğü – ittin küçüğü/ itin köpeği (итниң күчүги – иттің күшігі), malnın 

bahtacısı – maldın bahtacısı (малның бақтачысы – малдың бақташысы), vb. 

6. İlgi halindeki sözcükler, soyut kavramlar, nesneler ve olaylarr arasında bağımlı bir 

ilişkiyi belirtir. Örneğin: Örneğin: dünyanın tireki – dünyenin tireği (дүнйаның тиреки – 

дүниенің тірегі), köknin miri – köktin piri (көкниң мири – көктің пірі), vb. 

7. İlgi hali belirli bir özelliğin, kalitenin üstünlüğünü veya aşağılığını belirtir. Çoğu 

durumda, bu tür ifadeler, kelime bileşimindeki kelimeyi tekrarlayarak yaratılı. Örneğin: 

tavların tavı – taulardın tauı (тавлардың тавы – таулардың тауы) hanın hanı – hannın hanı 

(ханың ханы – ханның ханы) vb. 

 “Codex Cumanicus” anıtının dilinde ilgi hali -nüñ /-nuñ (нүң/-нуң), nıñ /-niñ (-ның/-

нің), ıñ /iñ (-ын/-ің) şeklindedir. “Kitab et-tuhfa az-zakiyya fil-luga at-turkiyya” eserinde - 

nın/-nin (нын/-нин). anıtında. Kumık dilinde -nı/-ni (ны/-ни), -nu/-nü (ну/-нү). Türkçe, 

Azerbaycanca, Gagavuzca ve Kırım Tatarcasında -ın/-in (–ын/-ін). İlgi hali ekinin ilk 

formları  -ın/-ıñ (ын/-ын) şeklindedir. 16. yüzyılın Kıpçak anıtlarında -ın/-ıñ (ын/-ын)  

biçimine hiç rastlanmaz. “Codex Cumanicus” anıtında, -ın/-ıñ (ын/-ын) biçiminin sadece 

birkaç kelimeye eklenmesi, o dönemde zaten kullanımdan düştüğünü kanıtlıyor. Dilimizde 

ilgi halinin formasıyla kıyasla farklı – n (–н) harfinin nasıl ortaya çıktığı sorusuna yanıt 

verecek olursak: İlgi halinin en erken şekli Kazakçaya sadece hal eki halinde korunmaktadar.    

Eski eserlerde men+iñ+din (мен+иң+дин) şeklinde gelen kelimeler vardır. İlgi hali üst üste 

bağlanmış gibi görünse de bu yanlış bir fikirdir. Bu kelimede, -in (–ин), ilgi halinin değil, 

yalın halinin son ekidir. Bu noktayı kanıtlamak için, “men/ben” kelimesin yardımcı halle 

döüştürerek şimdiki ve geçmiş biçimlerini karşılaştırmak yeterlidir.. [14.58]. 

Özetlemek gerekirse, ilgi hali ve vasıta eklerinin ilk oluşumları izafetik ifadelerden 

etkilendiğini belirtelim. önceleri isimlerin birleştirilmesi esasına dayalı olarak iyelik anlamı 

oluşturulmuş, ancak zamanla tasnif zamirlerine taşınmıştır. Dolayısıyla men+in, sen+in, an+in 

formları canlanır, buradaki -in formu tamlayan sıfatının yükünü taşır. Özetlemek gerekirse, 

vakaların ve bağımlı vakaların ilk oluşumunun izafetik ifadelerden etkilendiğini belirtmek 

gerekmektedir.  
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Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiye’de Engelli Haklarına  

Yönelik Oluşturulan Kamu Politikaları Üzerine Bir Analiz 

 

Cevdet Hakan Tüfekci 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 

Van/TÜRKİYE, e-posta: hkntfkc65@gmail.com 

 

Özet 

Engellilik, bir kişinin doğuştan sahip olduğu veya sonradan edindiği fiziksel veya zihinsel bir 

eksikliktir. Engellilik tüm toplumlarda önemli bir sorundur. İnsanlık tarihi boyunca engellilerin 

toplumsal ya da bireysel sorunlarının türleri dönemsel olarak değişmektedir. Bu sorunların başında 

engelli hakları ve çalışma alanında istihdam gelmektedir. Engelli hakları kavram olarak yeni bir 

söylem olarak kabul edilmektedir. Çünkü tarihsel süreç içerisinde engellilerin uzun bir süre sosyal 

haklardan yararlanamadığı iddia edilmektedir. Engellilerin temel haklarının uluslararası düzeyde 

tartışılmaya başlanması ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu duruma yönelik önemli bir adım 

olarak görülmektedir. Türkiye’de engellilerle ilgili ilk ve en kapsamlı veri çalışması, Başbakanlık 

Engelliler İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2002 yılında gerçekleştirilen 

Türkiye Engelliler Araştırması’dır. 

Bu çalışmada Türkiye’de engellilerin haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik kamu 

politikaları ele alınmaktadır. Çalışmanın temel amacı, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’de 

uygulanan kamu politikalarını analiz etmektir. Avrupa Birliği İlerleme raporları, nitel araştırma 

yönteminin kullanıldığı çalışma için önemli verilerdir. Çalışma sonucunda Türkiye’de Avrupa 

Birliği’ne uyum sürecinde çok önemli düzenlemelerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Engelli hakları, İlerleme raporları, Avrupa Birliği, Türkiye. 

 

 

An Analysis on the Public Policies Established for the Rights of Persons with  

Disabilities in Türkiye in the Process of Harmonization with the European Union 

 

Abstract 

Disability is a physical or mental deficiency that a person is born with or acquired later. 

Disability is an important problem in all societies. Throughout the history of humanity, the types of 

social or individual problems of the disabled change periodically. At the beginning of these problems 

are the rights of the disabled and employment in the field of work. The rights of the disabled are 

accepted as a new discourse as a concept. Because it is claimed that disabled people have not been 

able to benefit from social rights for a long time in the historical process. The fact that the basic rights 

of the disabled began to be discussed at the international level only after the Second World War is 

seen as an important step towards this situation. The first and most comprehensive data study on 

people with disabilities in Türkiye is the Türkiye Disability Survey conducted in 2002 by the Prime 

Ministry Administration for the Disabled and the Turkish Statictical Institute. 

In this study, public policies aimed at protecting and improving the rights of the disabled in 

Türkiye are discussed. The main purpose of the study is to analyze the public policies implemented in 

Türkiye in the process of harmonization with the European Union. European Union Progress reports 

are important data for the study in which the qualitative research method is used. As a result of the 
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study, it has been understood that very important regulations have been made in Türkiye in process of 

harmonization with the European Union. 

Keywords: Disability rights, Progress reports, European Union, Türkiye. 

 

1.Giriş 

Günlük yaşamımızda hemen hemen çoğu insan çeşitli zorluklar, problemler ve bir takım 

sınırlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Fakat toplumun belirli bir kesimi için bu durum sınırlı değil, 

sürekli bir şekilde devam eden bir yaşam döngüsü olmaktadır. Günümüzdeki kavramı olarak 

‘’engelli’’ olarak isimlendirilen bu kesim ruhsal, fiziksel veya sosyal yönden bir takım etkenler 

sebebiyle içinde bulunduğu toplumun diğer kesimlerinden daha da güç gerektiren bir yaşam 

sürdürmeleridir. 

Engelli bireylerin iş gücü piyasası ile tanışmaları 2. Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. 2. 

Dünya savaşının başlangıcı ile birçok kişi savaş sonrası çeşitli engellilik durumları ile 

karşılaşmışlardır. 2. Dünya savaşının bitmesi ile beraber milyonlarca kayıp verildi ve bu kayıplardan 

sonra sanayi, istihdam alanlarında açıklar meydana geldi. Bu açıkların kapatılması için engellilerin 

yapabileceği işler verilip bu açığı kapatmaya çalıştılar diyebiliriz. Engelli haklarına bakacak olursak 

hükümetlerin özellikle Avrupa ülkelerinin engelli haklarına ilişkin birçok düzenlemesi var ve diğer 

hükümetlerde bu hakları benimseyerek engelli bireyleri topluma katmayı amaçlamışlardır. Engellilerin 

iş hayatında bulunmaları 20. Yüzyılın başlarına dayandırılmaktadır.  

Günümüzde yaklaşık olarak bir milyardan fazla bireyin bir çeşit engellilik durumuyla 

yaşamını sürdürdüğü tahmin edilmektedir. Türkiye’de ilk olarak 2002 yılında engelliler üzerine 

araştırma yapılmıştır. Türkiye’de 2002 yılında yapılmış olan engelliler araştırmasına göre genel 

nüfusun yaklaşık %12,29’unu engelli kişiler oluşturmaktadır. Bu oranın içinde fiziksel, bedensel gibi 

bir takım engelli kriterleri mevcuttur. Türkiye’de engelli vatandaşlara yönelik olarak sosyal hakların 

ve gerçekleştirilmekte olan politikaların gelişim durumuna bakacak olursak batılı ülkelere kıyasla daha 

geç başladığını görmekteyiz. Geç başlamasına sebep olan refah sisteminin durumu, dayanışmacı aile 

yapısı gibi unsurlar etkili olmuştur. 2021 nüfus sayımına baktığımızda Türkiye’de engelli nüfusu 

2.511.950 olarak açıklanmıştır. Erkek nüfusu 1.414.643, kadın nüfusu ise 1.097.307 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Nüfusun artmasıyla beraber engelli nüfusu artış göstermektedir.  

Türkiye’nin Avrupa birliği serüvenine baktığımızda 1998 yılından itibaren her yıl ilerleme 

raporları açıklanmaktadır. 2014 yılından sonra Türkiye Raporları olarak değişmiştir. Bu raporlarda 

elde edilen sonuçlar Türkiye’nin ilgili alanlarda Avrupa standartlarına erişip erişmediklerini 

gözlemleyerek bir sonucu ortaya çıkarmaktır.  

2. Kavram Olarak Engelli ve Engellilik 

Engellilik kavramına baktığımızda geçmişte bu grupta bulunan insanlara genelde özürlü, sakat 

gibi terimler kullanılmıştır. Günümüzde ise engelli olarak değişim göstermiştir. 

Kişinin bedensel veya zihinsel olarak vücut fonksiyonlarındaki doğuştan veya sonradan oluşan 

kayıplar sonucunda meydana gelen birtakım kısıtlılıkları veya sınırlılıkları ifade edebilmek için 

kullanılmakta olan bir terim olan engellilik kavramı genel anlamı olarak güçteki ve yeteneklerdeki 

sınırlılıkların ya da eksikliklerin olması durumudur. Daha net bir ifade ile engellilik kavramı, kişinin 

sınırlı olan aktiviteleri ve sosyal yaşamındaki çeşitli rollerini yerine getirebilmelerini sağlayabilen 

normal olan kapasitelerin dışında olmasıdır. Engelli kavramı da tedavisi mümkün görünmeyen kalıcı 
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olan fakat rehabilite edilebilen birey olarak tanılandırılmaktadır. 2 tür engel durumu vardır. Birincisi 

doğuştan gelen engellilik. İkincisi ise sonradan gelen engellilik. Doğuştan gelen engelliliklerde kalıcı 

olan ve sürekli devam eden bir durumdur fakat tedavisi olduğunda bu durumdan kurtulabilir. Sonradan 

gelen engellilik ise kaza sebebi ile meydana gelen engellilik durumudur. Doğuştan veya sonradan 

gelen engellilik durumu kişinin yaşamına doğrudan etki etmektedir. Örneğin, araba kazası yapan bir 

kişinin kolunun işlevini kaybetmesi bu duruma örnektir. Bir başka örnek ise ani ateş yükselmesi 

sonucunda kulaklarının zarar görmesi sonucunda işitme kaybı yaşamasıdır. Bazı engel durumlarında 

sonradan tedavi edilerek azda olsa eski haline gelmesi gibi bir durumu vardır. Engellilik bireyden 

bireye farklılık gösterebilir. Örneğin, kolu olmayan birisi fiziksel engelli olarak tabir edilirken, ruhsal 

bozukluğu olan birisi zihinsel engelli olarak tabir edilmektedir. İnsanın bir takım engelinin olması onu 

yapabileceği farklı işlerden alıkoymaz. Örneğin, bacağı olmayan bir bireyin futbol oynaması 

neredeyse zordur fakat matematik veya kimya alanında çok başarılı birisi olabilir. Engellilik insanın 

sadece belirli bir sınırlama içinde hayatını devam ettirmesidir. Geçmişe baktığımızda insanlar engelli 

birey gördüğü zaman ondan uzaklaşabiliyorlar ve bu da o bireyin üzülmesine neden oluyor. 5378 

sayılı Engelliler Kanunu’nun belirtmiş olduğu 3. Maddesinde ‘’bakıma muhtaç engelli’’, ‘’ağır 

engelli’’ ve ‘’hafif engelli’’ olmak üzere 3 farklı gruplandırma yapılmıştır. Bakıma muhtaç engelli; 

resmi olarak sağlık kurulunun belirlemiş olduğu raporlar ile ağır engelliliği olduğu belgelendirilen, 

günlük yaşamın alışılmış ve tekrarlanan gerekliliklerini mühim miktarda yerine getirememe durumu 

sebebiyle yaşamını başka bir kişinin yardımı olmadan devam edemeyen kişiler olarak adlandırılır. 

Ağır engelli kavramı ise sağlık kurulu raporunun %50 ve üstü çıkması durumunda başkaları olmadan 

devam ettiremeyen kişiler olarak nitelendirilir. Hafif engelli kavramında da 5378 sayılı Kanunda 

belirtilmesine rağmen yer verilmemiştir. Hafif engelli; engel oranına bakılmaksızın günlük yaşamında 

beslenme, barıma, giyinme gibi günlük aktivitelerini yerine getiren ve başkalarının yardımına ihtiyaç 

olmayan kişilerdir diyebiliriz.  

3. Avrupa Birliği ve Türkiye 

Türkiye’nin AB (Avrupa Birliği)’ne üyelik süreci 1963 yılına dayanmaktadır. 1963 yılında 

Türkiye’nin AET (Avrupa Ekonomik Topluluğu) ile ortaklık antlaşması imzalamasıyla başlamış olan 

ve 1987 yılında ise tam üyelik için başvuruda bulunmasıyla ivme kazanan bir süreç olmuştur. 1999 

yılında AB üyelerinin aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 senesinde tam üyelik için tekrar 

müzakerelere başlamıştır. 

Avrupa Birliği ilişkilerimiz 1959 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yapmış 

bulunduğu ortaklık başvurusu ile başlamıştır. Başvurunun kabul edilmesinin ardından 12 Eylül 1963 

yılında Ankara Antlaşması imzalanmış bulunmaktadır. Ankara antlaşması bir nevi ortaklık meydana 

getiren bir antlaşmadır. Bu antlaşmayı 1970 yılında imzalanmış olan Katma Protokol seyretmiştir. 

Türkiye’nin sonradan Topluluk üyesi olan birden fazla ülkenin daha öncesinde Topluluk ile 

bağlantılarını başlatmış ve önemli olan bu belgeler 17 Aralık 2004 yılında yapılmış olan Avrupa 

Konseyi Sonuç Bildirgesi sonrasında halen devam ediyor olan süreçte Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki 

alanda önemli olan dayanaklarından birisidir.  

Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üye olma müzakereleri 2005 yılında başlamıştır. İlerleme 

hızlı değildi fakat ortaklık sürecini tamamlayabilmek için gerekmekte olan 35 fasıldan yalnızca 16 

tanesi açılmış olup ve birisi 2016’nın Mayıs ayına kadar kapatılmıştı. Belirtilmiş olan fasıllara 

baktığımızda fasılların istenilen duruma getirilmesi sonucu üyelik tekrar başlatılabilir ama 16 fasılın 

açılmış olması be diğer açılmayan fasılların tamamlanması oldukça uzun bir zaman alabilir. Avrupa 

Birliği ile Türkiye arasında olan 2016 yılının başlarında yapılmış olduğu sığınmacı  (göç) anlaşması, 
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müzakerelerin hızlanmasına ve Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinde vizesiz bir şekilde seyahat 

etmelerini sağlamayı amaçlamaktaydı. 

2016 yılından beri katılım müzakereleri durmuştur. Avrupa Birliği, Türkiye’yi insan haklarına 

yönelik olan ihlallerden ve hukukunun üstünlüğü konularındaki çeşitli eksikliklerle suçlamış ve 

eleştirmiştir. Türkiye’nin insan hakları alanındaki maddeleri Avrupa Birliğine ters düşmektedir ve 

Avrupa birliği bu konudaki tavrının net olması Türkiye açısından iyi bir şey değildir. 2017 yılında 

Avrupa Birliği yetkilileri, planlanmış olan Türk politikacıların Avrupa Birliği üyelikleri için Kopenhag 

kriterlerini ihlal ettiklerini ifade etmişlerdir. Kopenhag kriterlerinde bulunan demokrasi anlayışı 

maddeleri standartların gerisinde kalmış olup demokrasi anlayışının henüz oturtulamaması problemleri 

beraberinde getirmektedir. 2018 yılında AB Genel İşler Konseyi’nin Türkiye’nin Avrupa Birliğinden 

yavaş yavaş uzaklaştığını ve bu sebeple de Türkiye’nin katılım alanında yapmış olduğu görüşmeler 

fiilen durma noktasına gelmiş ve başka fasılların da açılması ya da kapatılmasının düşünülemeyeceği 

ve bu konuda da daha fazla çalışmanın yapılamayacağını ifade etmiştir. Böylelikle Türkiye’nin 

Avrupa Birliğine girmesi zorlaşmıştır. 

4.Türkiye’de Engelli Nüfusu ve İstihdamı 

Bireylerin kendilerinin ve bakmakla görevli oldukları kişilerin geçimlerini karşılayabilmeleri 

için gelir elde etmek ve çalışmak zorundadırlar. Engelli kişilerin de geçimlerini sağlayabilmeleri ve 

ihtiyacı olan gereksinimleri karşılayabilmeleri için çalışma hayatına girmeleri ekonomik olarak bir 

zorunluluk olmaktadır. Engellilerin istihdamının edilmelerinin dışında kalmaları, bir ulusun en 

kıymetli üretim kaynağı olmuş olan insan gücünün kullanılmaması manasına gelmektedir. Fakat 

üretimlerde yer bulmayan engelli kişilerin oluşumuna katkı sağlayamadıkları için ulusal gelirlerden bir 

şekilde bir miktar pay almaktadır. Toplumun refahının yüksek olması ve ekonomik yönden gelişmenin 

sağlanması için elde bulunan mevcut üretim kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve 

ileri düzeyde bir istihdam düzeyinin sağlanması ile meydana gelebilir. Kişinin yaşam standartlarının 

yükselmesi ekonomiye bağlıdır ve ekonomik alanda politikaların yapılması sosyal refahın yükselmesi 

anlamına gelmektedir. Ekonominin büyümesi için verimli çalışmak önemli bir unsurdur. Çalışamayan 

engelli kişilerin mecburen birilerinin kendilerine bakması gerekmektedir ve bakacak olan kişinin 

çalışma gücünün olmasına rağmen çalışma hayatı içinde yer almasını engellemekte ve birtakım 

sıkıntılara yol açmaktadır. Çalışabilen engelli bireyler iş hayatına atılması ile beraber sosyal güvenlik 

sistemi bağlamında sosyal yardımlardan yararlanmaları gerekmeyecek ve dolayısıyla sosyal güvenlikte 

yapılan harcamalarda düşmüş olacaktır. Ekonomik olarak yük azalacaktır diyebiliriz.  

Türkiye’nin engelli nüfusu konusunda ortada net bir sayısal veri yoktur. Düzgün bir şekilde 

sayım yapılamadığı için her yıl gerçek sayıyı bulmak zorlaşmaktadır. Engelli nüfusunun net olmaması 

ile beraber, Türkiye’deki engelli kişi sayısına bağlı olarak yapılan muayyen araştırmalar sonucunda 

2002 yılında TÜİK tarafından bu sayı nüfusun %12,29 olarak belirlendiği bilinmektedir. Bundan 

sonraki yıllarda bütün nüfusu kapsayan bir araştırma veya nüfus sayımı yapılmadığı için güncel olarak 

engelli kişi sayısını bilemiyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2016 yılında yapmış 

olduğu Türkiye Sağlık Araştırması çalışmasının sonuçlarına bakacak olursak bu çalışmada da bir sayı 

belirlenememiştir. Çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Fakat Avrupa Ülkeleri ile kıyaslama yapıldığında 

Türkiye nüfusunun yaklaşık %16,2 si bu kapsamda ortaya çıkmaktadır. Eksik verilerin olması ile 

beraber Türkiye’de yaşamakta olan engelli birey sayısı toplam nüfusun %10’undan fazla olduğu 

bilinmektedir. Buna nazaran en az 8,5 milyon vatandaş engelli olarak hayatını sürdürmektedir. Yapılan 

araştırmalara göre kadın engelli sayısı erkek engelli sayısından fazladır. İşgücüne katılımda genel 

nüfusa engelli erkeklerin toplam nüfusa oranları %35,4, kadınlar ise %12,5 olarak açıklanmıştır. Bu 

oranlara kıyasla erkeklerin iş gücüne katılım oranı kadınlardan yaklaşık 3 kat fazla olduğu 
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gözlemlenmektedir. Türkiye’de engellilerin istihdamı için genellikle kota sistemi uygulaması tercih 

edilmektedir.  

Tablo 1: Türkiye’de 2002-2021 Yılları Arasındaki Engelli Memur Oranı 

YILLAR MEMUR SAYISI 

2002 5.777 

2003 6.727 

2004 8.717 

2005 8.717 

2006 8.915 

2007 9.193 

2008 9.966 

2009 10.357 

2010 18.787 

2011 20.829 

2012 27.314 

2013 32.787 

2014 34.078 

2015 40.655 

2016 48.134 

2017 49.873 

2018 51.814 

2019 55.196 

2020 57.408 

2021 58.520 

2022 (Nisan) 65.662 

Kaynak: Mülga Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı 

Engellilerin istihdamı için kamu alanında sınav yöntemi ile işe alınmaktadır. Özel sektörde ise 

belirlenmiş olan bir takım kriterlere göre engelli bireyleri seçmektedirler. Yukarıda belirtilen tabloda 

2002 ile 2021 yılları arasında kamuda çalışan engelli memur sayıları belirtilmiştir. Yapılan 

araştırmalara göre engelli memur sayısında cinsiyetin dağılımı kadınların %27,09 erkeklerde %72,91 

olarak açıklanmıştır ve toplumda çalışan erkek engelli birey sayısı kadınlara göre çok daha fazladır. 

Türkiye’nin engelli vatandaşların istihdamı konusundaki çalışmalar 2002 yılından sonra başlamış olup 

her yıl engelli istihdamı üzerinde politikalar yapmaya devam etmiştir. Yapılan politikalar neticesinde 

istihdam oranı artmaktadır. Tabloya göre 2002 yılından 2010 yılına kadar memur sayılarında kademe 

kademe artış olmuş fakat 2010 yılından sonra engelli memur sayılarında ciddi bir yükselme 

görülmüştür. Her yıl yaklaşık olarak 5.000 ila 10.000 arasında artış yaşanmıştır. Memur sayısının 

artması ile beraber Avrupa Birliğinin belirtmiş olduğu %3’lük kota sınırına 2021 yılında yaklaşmıştır. 

Memur istihdamı için geliştirilen politikalar sonucunda engelli bireyler de işgücü piyasasına atılmış ve 

çalışmaya başlamışlardır. Bunun yanında devletin engelli bireylere yönelik iş kurmaları için krediler 

teşvik etmekte ve iş kurmalarında yardımcı olmaktadır. Engellilerin istihdamı normal çalışanlara göre 

farklıdır.  

5.Türkiye’de Engelli Bireylerin İstihdamına İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri 

Dünya’da ve Türkiye’de çalışma hakkı Anayasalar’ da yer almakta ve 50.maddesinde ruhi 

veya bedeni eksikliği olan bireylerin çalışma şartlarının hususi olarak korunabileceği belirtilmektedir. 

Bu yüzden engellilerin çalışma hayatında bulunmalarına yönelik olarak çeşitli yasal düzenlemeler 

yapılmakta ve be yapılan bu yasal düzenlemeler uygulanmaktadır. Türkiye’deki engelli kişilerin 
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istihdam oranlarının düşük seviyelerde olması, kota sistemi içinde hem özel sektör hem de kamusal 

alanlardaki açık olan kontenjan sayıları ve sistemdeki eksiklikler dikkate alındığında engelli bireylerin 

istihdam konusunda önemli sorunlarının olduğu gözlemlenmektedir.  

Türkiye’de kota modeline bağlı olarak en mühim sorunlardan birisi 50 ve üstü işçi çalıştırılan 

işyerlerinin kapsam altına alınmalarıdır. Ülke genelinde kota altında engelli işçi sayışanların oranı 

%48 bandındadır ve bu en önemli gerekçe olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na bağlı 1.740.187 işyeri bulunmaktadır. Bu iş yerlerinin de % 97,9’unun yani 1.704.177 iş 

yerinin 1 ile 49 kişi arasında değişen işçi çalıştıran çeşitli işyerlerinde çalışmaktadırlar.  

Engelli bireylerin iş istihdamı konusunda zorlaştıran bir başka problem ise temel olan ve 

mesleki eğitim kaynaklarının yeterli bir seviyede olmaması ve hâlihazırdaki kaynaklardan da yeteri 

kadar faydalanamamalarıdır. İşgücü piyasasındaki açık kontenjanlardan dolayı birçok engelli 

vatandaşımız iş konusunda zorluk çekmektedir.  İşverenlerin engelli istihdamı alanında olan 

konusunda genel gerekçesi en yüksek oran olan %31,6 oranında işe veya sektörüne uygun engelli 

bireylerin bulunamaması ve %19,2 oranla da vasıflı olarak engellilerin bulunmaması olarak kayıtlara 

geçmişlerdir. İşe göre engelli bireylerin bulunmaması sonucunda kota sınırının altında kalması 

oldukça normal bir durum diyebiliriz.  

Engelli vatandaşların istihdam alanlarına ilişkin birçok sorunun giderilmesi ve istihdamlarının 

genel olarak artırılmasına yönelik olarak çeşitli öneriler ve birtakım projeler geliştirilebilir. 

Uygulanabilir bazı çözüm önerileri ise şunlardır; 

-Kota sistemine göre özel ve kamu sektörlerindeki açık kontenjan sayılarının doldurulması 

gerekmektedir. Devletin kota doldurmaya yönelik teşvik etme programları geliştirmelidir. 13.917 olan 

kamudaki memur kontenjanı ile 20.336 olan özel sektör kontenjanı bulunmaktadır. Bu rakamlara 

baktığımızda da ciddi bir oranda boşluk bulunmaktadır. Boşlukların doldurulması için teşvikler 

artırılmalı ve engelli kişilerin iş hayatına katılmalarını teşvik edecek programlar hazırlanmalıdır. 

-Engellilerin istihdamına yönelik olarak uygulanmakta olan teşvik sisteminin geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Teşviklerin daha çok 50 ve bu rakamın altında bulunan çalışanları 

olan engelli vatandaşların istihdamı bulunmayan iş yerlerine yönelik olarak yoğunluğun artırılmasıdır. 

Devletin bu alandaki önemi oldukça büyüktür. İşgücü piyasasına engelli bireylerin bulunması 

ekonomik yönden hem gelişim sağlar ve maliyetler azalır.  

-Engellilerin istihdam zorunluluğu olması bazı işverenler için hoş karşılanmamakta ve 

çalıştırmak istemeyen işverenlere ilişkin olarak hâlihazırdaki yasal düzenlemelerde yer alan ceza 

uygulamalarının daha caydırıcı bir biçimde olması gerekir. Cezaların caydırıcılığının artması işverenin 

verilen kuralları yerine getirme zorunluluğunu daha da belirginleştirir. Ayrıca işyerlerine düzenli 

olarak denetimlerin yapılması ile ceza uygulamalarının etkililiği engelli istihdamı artırılması 

konusunda önemli bir detaydır.  

-Engelli kişilerin iş alanında etkin olabilmeleri ve istihdamın artırılması için işverenlerin 

engelliler konusundaki birçok çekincelerin ortadan kaldırılması için engelli kişilerin daha iyi eğitim 

olanaklarına ve mesleki olarak eğitim düzeylerinin artırılması gerekir. Eğitim ve mesleki bağlamda 

engelli kişilerin iş hayatına katılmaları daha kolay olmaktadır. Bu konuda ’da Milli Eğitim Bakanlığı 

ve İŞKUR’a önemli görevler düşmektedir.   
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6.Dünya’da ve Türkiye’de Engelli Hakları 

Engelli hakları kavramı yeni bir söylem olarak kabul edilebilir. Çünkü engelli vatandaşların 

tarihsel sürecin içine baktığımızda uzunca bir zaman toplumsal haklardan yararlanamadıkları 

gözlemlenmiştir. Engelli kişilerin haklarının uluslararası boyutlarda ele alınması 2. Dünya Savaşı’na 

dayanmaktadır. Engelli hakları 2. Dünya Savaşından sonra ele alındığı bilinmektedir. Savaş sebebiyle 

Avrupa’da engelli kişi sayısı ve işgücü açığı artışa geçmiştir. İşgücünün açığı olmasıyla beraber 

engelli bireylerinde kamuda veya özel sektörde de çalışma imkânı gelmeye başlamıştır. Batı 

ülkelerinde insan haklarının ve demokrasinin önemi tartışılmaya başlamasıyla beraber gerçekleşen bu 

tartışmalar engelli bireyler ile alakalı gelişmeleri ’de etkilemiştir.  Örnek verecek olursak ABD’de 

engelli olan bir çocuğa sahip olan aileler çocuklarının okul eğitimi için 1940’lı yıllar itibariyle 

organize olmaya başlamışlardır. Bu organizasyon sonucunda ise ABD’de birçok engellilere yönelik 

sivil toplum kuruluşları ortaya çıkmıştır. Hükümet engelli bireylerin hakları alanında mevzuatın 

oluşturulmasına ve devlet okullarında çocukları ile ilgili vermiş oldukları kararlara katılma, engellilere 

yönelik yapılan hoş olmayan tutumların değiştirilmesi gibi birçok alanda engelli çocukların ve 

ebeveynlerinin eğitim haklarının tesisini sağlamıştır. ABD’de bu gelişmeler yaşanırken Birleşmiş 

Milletler ise bu zamanda ortaya koyduğu yaklaşımlarla ve çalışmaların temel olarak insan hakları 

bağlamında engelli kişilere olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz.  

Türkiye’nin onaylamış olduğu aracısız engelli haklarına yönelik tanzim edilmiş olan ilk 

uluslararası düzenleme Birleşmiş Milletler tarafından olmak üzere 20 Aralık 1971 tarihinde kabul 

edilmiş olan Zihinsel Engellilerin Haklarına Dair olan bildiridir. Geçmişten günümüze engellilerin 

hakları ile alakalı pek çalışma yapılmamıştı. Bunun sebebi engelli bireylerin toplum dışında kalmaları 

olarak gösterebiliriz. Diğer insanların onlara farklı gözle baktığını ve istemedikleri için engelli 

bireylerde topluma çıkmamaya çalışmaktadır. Zamanın ilerlemesi ile birlikte engellilerin hakları 

neticelenmeye başlamış ve engelli hakları kanunun onaylanması ile beraber engellilerinde normal 

vatandaşlar gibi bir takım haklara sahip olmuşlardır.  

 

Tablo 2: Türkiye’de Bazı Engelli Hakları 

2022 aylık hakkı 

Gelir vergisi indirimi 

Emlak vergisi indirimi 

Özel tüketim vergisi indirimi (ÖTV) 

Gümrük vergisi indirimi 

Tıbbi, medikal ve eğitim araç gereçleri için KDV indirimi 

SHÇEK evde bakım aylığı 

EKPSS/Kura ile atama hakkı 

Engelli iş kurma projeleri 

Korumalı işyeri projeleri 

Engelli kimlik kartı hakkı 

Engelli park yeri kullanım kartı 

Ulaşım indirimleri hakkı 

Muhtaç aylığı (Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından) 

Elektrik, su, doğalgaz ve GSM tarife indirimleri (Kurum inisiyatifi 

dâhilinde) 

Engelliler için AÖF harç indirimi hakkı 

Müze ve ören yerleri indirim hakkı 

Rehabilitasyon merkezlerinden yararlanma hakkı 

Ve diğer indirimler ve haklar bulunmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşları 
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5378 sayılı Engelli Hakları Kanunu bulunmaktadır. Ancak yasa haricinde bulunan 

yardım, indirim ve diğer haklar kurum inisiyatifi dâhilindedir. 

Kaynak: http://www.kifder.org.tr/engelli-haklari-ile-ilgili-cok-sorulan-sorular/ 

Geçmişte engelli bireylerin pek fazla hakları yoktu. Günümüzde ise birçok alanda engellilere 

çeşitli haklar tanınmıştır ve bu haklar engelli bireylerin yaşam standartlarını önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Sağlık alanından eğitime, iş alanından ulaşıma birçok alanda engellilere birçok hak 

verilmesinin yanında 5378 sayılı kanununda olması onlar için önem arz etmektedir.  

7.Avrupa Birliği Engelli Politikaları ve İlerleme Raporları 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılımı için çeşitli alanlarda Avrupa standartlarına erişmesi 

istenmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliğinde’ de engelli hakları ve politikalara önem 

vermektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ilerleme raporları bakımından ilk rapor 1998 yılında 

hazırlanmıştır. 1998 yılından itibaren her yıl rapor yayınlanmasına devam edilmiştir. Her yıl rapor 

yayınlanması üzerine ekonomik, sosyal, kültürel farklılıklar olmasıyla beraber Türkiye’nin katılımı 

için yapması gerektiği politikalarda artmıştır. Engelli Politikalarına ilişkin ilk rapor 2002 yılında 

yayınlanmış ve her yıl engelli politikaları üzerine gelişen adımlar kaydedilmiştir. Türkiye’nin engelli 

politikaları üzerine Avrupa ülkelerine kıyasla çok geride başlamıştır. Engelli politikalarına 

baktığımızda 2002 yılında yayınlanan raporla beraber her yıl gelişme kaydetmesiyle beraber engellileri 

topluma kazandırma konusunda günümüzde çok daha ileriye taşınmıştır.  

Tablo 3: 2002-2007 Yılları Arasında Avrupa Birliği İlerleme Raporunda Türkiye’nin Engelli Politikaları 

Y

ILLAR 

TESPİTLER 

20

02 

‘’Engelli bireylerin sosyal ve eğitime yönelik olan hakları alanında herhangi bir 

gelişme kaydedilmediği gözlenmiş ve mevzuatın olması gerektiği gibi uygulanmadığı 

gözlemlenmiştir‘’ (TDİR, 2002: 31).
4
  

‘’Engelli bireyler konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir‘’ (TDİR, 2002: 

80). 
5
 

‘’Engelli bireylerin durumunun iyileştirilmesi için ek olarak birden fazla çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. Özürlüler İdaresi Başkanlığının idari kapasitesinin en iyi bir şekilde 

güçlendirilmesine büyük önem verilmelidir‘’ (TDİR, 2002: 83).
6
 

20

03 

‘’Türkiye, Avrupa Sosyal Şartının engelli bireylere verilmiş olan haklarına ilişkin 

olarak 15'inci maddesini hâlâ kabul etmemiştir. Bununla beraber, yeni İş Kanunu’nun belirtmiş 

olduğu kurumlarda 50'den fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, yıllık olarak belirlenmiş olan orana 

uygun sayıda engelli birey çalıştırmayı zorunlu tutmaktadır‘’ (TDİR, 2003: 95). 
7
 

‘’Engelli bireylerin durumunu iyileştirilmesi için bu alanda yapılması gereken çok 

fazla çalışma bulunmaktadır ve engelli bireylerin durumu ile ilgili olarak çalışma şartlarının 

iyileştirilmesi önem arz etmektedir ‘’ (TDİR, 2003: 85).
8
 

20

04 

‘’Engelli bireylere verilmiş olan hakları alandaki, Temmuz 2004’te yayınlanmış olan 

bir genelgede 50’den fazla olan kişinin çalıştığı herhangi bir kamu kurumu ve kuruluşlarındaki 

çalışan toplam personel sayısının en az % 3’ünün engelliler ya da eski mahkûmları içermesi 

gerektiği belirtilmiştir. Resmi olan bilgilere göre, bir önceki yıldan bu yana işe alınmış olan 

engelli bireylerin sayısında mühim bir yükseliş meydana gelmiştir. Fakat Türkiye, Avrupa 

                                                      
4
 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf (24.06.2022) 

5
 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf (24.06.2022) 

6
 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf (24.06.2022) 

7
 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf 

8
(24.06.2022) 

 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf (24.06.2022) 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2002.pdf
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf
https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2003.pdf
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Sosyal Şartı’nın engellilere yönelik olan hakları alanında olan maddelerden 15. maddenin hala 

kabul etmediği gözlemlenmiştir‘’ (TDİR, 2004: 38). 
9
 

20

05 

‘’Engelli bireylerin hakları alanındaki, yeni Özürlüler Yasası Temmuz 2005’te kabul 

edilmiş olup kabul edilen bu yasa, diğer önlemler alanında, engelli bireylere yönelik olan 

ayrımcılıkla mücadeleye ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte ve yeni Türk Ceza Yasası 

çerçevesinde, engelliliğe dayalı olarak yapılan ayrımcılıkların suç olduğunu belirtmektedir 

(Bakınız Fasıl 19: İstihdam ve Sosyal konular) ‘’ (TDİR, 2005: 38).
10

 

20

06 

‘’Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı’nın çocukların ve gençlerin korunma hakkı ve 

özürlülerin haklarıyla ilgili hükümlerine daha önce koyduğu çekinceleri kaldırmıştır‘’ (TDİR, 

2006: 10).  

‘’Engelli olan bireylerin iş alanındaki istihdamı için bir takım eylem planları 

hazırlanmış ve Engelliler Yasası ile ilgili olarak birden fazla uygulamayı içeren yönetmeliği 

çıkartmıştır. Bunlar engelli bireylerin eğitim ve işyeri hizmetlerinin alanlarını içermektedir‘’ 

(TDİR, 2006: 52). 
11

 

‘’Özürlülere ilişkin olarak 2005 yılında yürürlüğe giren Özürlüler Kanunu’nu takiben 

uygulamaya dönük çeşitli mevzuat yayımlanmıştır. Bunlar, özürlüler için işyeri ve eğitim 

hizmetleri alanlarını kapsamaktadır. Özürlüler için merkezi olmayan yapıların ve hizmetlerin 

sağlanması ve özürlü çocukların eğitim imkânlarına kavuşabilmesi için ilave çaba gösterilmesi 

gereklidir‘’ (TDİR, 2006: 17). 

 

20

07 

‘’Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesi, 2006 Aralık ayında BM Genel 

Kurulu’nda kabul edilmesini takiben 2007 Mart ayında imzalanmıştır‘’ (TDİR, 2007: 11).  

‘’Engelli bireylerin sosyal, sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerine olan erişimleri 

konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Geçtiğimiz yıl raporunda da ilerleme kaydedilmemiş ve 

eğitim, sosyal ve sağlık alanlarında mevzuatın gereği gibi uygulanmadığı bu konuda eksik 

kaldıkları gözlemlenmiştir. Özellikle belirtmek gerekir ki kamu binalarına erişimdeki fiziki olan 

engeller hâlâ devam etmektedir. Bu alanlarda ve zihinsel engelli bireylerin bakım koşulları 

alanındaki bilgi ve araştırma eksikliği bulunmaktadır ve bilgiye dayalı olarak politikaların 

oluşturulması engellenmektedir. Engelli Kişilere Dair Kanun ve ilgili olan düzenlemelerin 

uygulanması engelli bireylerin haklarının ve hayat koşullarının geliştirilmesi bakımından önem 

arz etmektedir. Engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli alt yapı 

oluşturulmalı ve engelsiz bir yaşam için politikalar geliştirilmelidir‘’ (TDİR, 2007: 19).
12

 

 

Değerlendirme 

2002-2004 yılları arasında engelliler hakkında gözle görülür bir ilerleme kaydedilememiştir. 

Bunun sebebi Türkiye’de engelli bireyler için bir altyapı oluşturulamamasıdır. Bu yıllar arasında 

Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı’nın engelli haklarına dair 15. maddesini hala onaylamadığını 

görmekteyiz. 1475 sayılı İş Kanunu’nda belirtilmiş olan 25. maddesinde, “İşverenler 50 veya 50’nin 

üstünde işçi çalıştırdıkları işyerlerinde belirlenmiş olan %2 oranında engelli bireyleri bedeni, ruhi ve 

mesleki durumlarına uygun olacak herhangi bir işte, eşit oranda eski hükümlüyü de mesleklerine 

uygun olacak bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler” kararı yer almış bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda 

1997 senesinde yapılmış olan bir düzenleme ile beraber 01 Ocak 1999 tarihi itibariyle geçerli olmak 

üzere %2 olan oran yeniden düzenleme ile %3’e çıkartılmıştır. Engelli hakları üzerinde de herhangi bir 

ilerleme kaydedilmemiştir. 

                                                      
9
 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_Rap_2004.pdf (24.06.2022) 
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2005 yılına geldiğimizde 5378 sayılı Engelli Hakları kanunu kabul edilmiş ve bu alandan bir 

gelişme kaydedilmiştir. Engelli Hakları Kanunu, engelli bireyler için bir dizi politikalar yapılmıştır. En 

önemlisi ise Engelli Haklarının ortaya çıkmasıdır. Normal birey kadar olmasa da engelli hakları, 

engelli vatandaşlar için haklarını bilmeleri açısından önem arz etmektedir.  

2007 yılında BM sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleşme ile engelli vatandaşlara gurur, 

özerklik ve topluma tam katılımı sağlayan ilk tam kapsamlı bir sözleşmedir. Sözleşmenin 21’nci 

yüzyılın ilk insan hakları dökümanı olarak kabul edilmesiyle beraber bu kontrat büyük bir ehemmiyete 

sahip olmaktadır. 

 

Tablo 4: 2016-2021 Yılları Arasında Avrupa Birliği İlerleme Raporunda Türkiye’nin Engelli Politikaları 

Y

ILLAR 

TESPİTLER 

20

16 

‘’Engelli bireylerin personel alanındaki istihdamında geçen yıllara göre ilerleme 

kaydedilmediği gözlenmiştir (bu sayı 2015'te 40.655'ten, 2016 yılında 43.151'e yükselmiştir), 

fakat hâlâ %3 kotasının altında kalmıştır. %3’lük kotaya ulaşması için kamu kurumları 

denetlenmeli ve eksik olan engelli personel sayısı belirlenmelidir. Belirlenen engelli kota sayısı 

%3’lük oranın altında ise geri kalan boşlukların doldurulması için çalışmalar yapılmalıdır’’ 

(TDİR, 2016: 15).
13

 

‘’Engelli olan vatandaşların haklarına dair olarak, yenilenmiş olan Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, engelliliğe dayalı olarak dolaylı ve doğrudan bir şekilde 

ayrımcılık konusunun yasaklanmasını teyit etmektedir. Yasaklanmanın koyulması engelli 

bireyler açısından önem arz etmekte ve ayrımcılık konusunda da toplumun bilinçlendirilmesi 

gerekmektedir. Buna karşın, BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nde yer alan ilkelere aykırı olarak 

belirmenmiş olan bazı kanunlar hâlâ yürürlüktedir‘’ (TDİR, 2016: 75).
14

 

20

17 

İlerleme raporu yayınlanmamıştır.  

20

18 

‘’Engelli bireylerin istihdam oranı %3’lük hedefin altında kalmaktadır. Geçtiğimiz 

yılın raporuna oranla bu konuda gözle görülür bir ilerleme kaydedilmemiş ve kotanın 

doldurulması için yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır‘’ (TDİR, 2017: 20).
15

 

‘’Engelli bireylere verilmiş olan haklar ile ilgili olarak, Türkiye’de özel eğitime ihtiyaç 

duyan birçok öğrenciye eşit imkânlarının sunulmasının teşvik edilmeleri konusunda mevzuat 

bulunmaktadır ve kapsamlı eğitimden yararlanabilen engelli öğrencilerin sayısı artış 

göstermektedir. Evde bakım konusunda kapsayıcı olarak belirlenmiş bir ekonomik yönden 

destek planı da uygulanmaktadır. Fakat Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve Hâkim ve Savcılar 

Kanunu gibi birçok kanunların bulunduğu mevzuatta ayrımcı hükümler yer almaktadır. Türkiye 

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun, engelliliğe dayalı olarak belirtmiş olduğu ayrımcılıkla 

mücadele alanında etkin olacak bir rol oynamasını gerektirmektedir‘’ (TDİR, 2016: 39).
16

 

20

19 

‘’Engelli olan bireylere yönelik olarak yapılan hizmetlere erişiminin önündeki 

problemlerin azaltılması hedefiyle bir izleme sisteminin oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi 

gerekmektedir. Bu izleme sisteminin kurulması ile erişimlere ulaşmak daha kolay ve güvenilir 

olacaktır‘’ (TDİR, 2019: 24).
17

 

‘’Düşük maliyetli iş terapisinin ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin, engelli 

kişilerin istihdam edilebilirliğinin teşvik edilmesi amacıyla artırılması gerekmektedir‘’ (TDİR, 

2019: 43). 
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20

20 

‘’Engelli bireylere yönelik olarak yapılacak olan hizmetlere erişimin önündeki 

sıkıntıların azaltılması hedefiyle bir izleme sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Fakat 2019 

raporuna göre hala bu sistemin kurulmadığı gözlemlenmiştir.‘’ (TDİR, 2020: 23).
18

 

‘’Engelli bireylere verilmiş olan haklarına ilişkin olarak, 2019 yılında BM Engelli 

Hakları Komitesi, engelli olmasına yönelik bir durum tespit eden sağlık kurulunun belirlediği 

raporlarında sık sık görülen ve engelli kişilerin sağlık durumlarına ve engelliğe indirgeyen 

ataerkil yaklaşımlar, hayırsever ve tıbbi yönden olan yaklaşımların uygulamasının yaygın 

olmasından endişe duyduklarını belirtmişlerdir. Türkiye'nin mevcut olan mevzuatını ve 

belirlenmiş olan politikalarını, engelli kişiler için hayatın tüm kısımlarında insanlık onuru, 

eşitlik ile bireysel olarak özerklik ilkeleriyle uyum içinde olması gerekir. Engelli kişilerin 

hakların konusunda, ilgili olarak görev alan sivil toplum örgütlerinin de bu sürece dâhil olmuş 

olduğu bir ulusal eylem planının kabul edilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bazı kamu grubu 

mesleklerine (örn. kaymakam, hâkim, diplomat) erişiminin kısıtlanmasının ve engelliliğe dayalı 

olarak yapılan ayrımcılıkların suç sayılması için kişinin temel olarak değiştirilemeyen bir 

özelliğine karşı harekette bulunduğuna dair kanıt gösterilmesinin şart koşulduğu Türk Ceza 

Kanunu gibi AB ile uyumlu olmayan ayrımcı olan hükümlerin yazılmış olan mevzuatta yer 

almaya devam ettiğini belirtmektedirler‘’ (TDİR, 2020: 43).
19

 

 

20

21 

‘’Engelli bireylere verilmiş olan haklara ilişkin olarak Türkiye, BM Engelli Hakları 

Sözleşmesi ve İhtiyari Protokolü ile uyumlu olacak bağımsız bir izleme ve uygulama 

çerçevesinden yoksundur. Türkiye’nin bu alandaki eksikliği geçmiş yıllardaki raporlarda da 

belirtilmiş fakat çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmiştir. Türkiye, engelli bireylerin durumuna 

ilişkin olarak güncel ve güvenilir bilgilere sahip değildir. Bilgilere erişilebilmesi için çalışmalar 

artırılmalı ve denetlemenin artırılması gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, engelli bireylerin temel gereksinimlerini ele almaya yönelik olarak 2030 yılında 

engelsiz vizyon belgesini hazırlamıştır. Bu belge bir çeşit yol haritası içermektedir. Engelli 

bireylerin alanlarındaki politikalar, hizmetler ve çeşitli programları ortak bir çatı altında 

yönlendirmeyi sağlayacak olan üst düzey bir belgedir. Bu belge ile geçmişte yaşanan ve hala 

devam etmekte olan sıkıntıların çözüme kavuşturulacağı düşünülmektedir’’  (TDİR, 2021: 

40).
20

 

‘’İstihdam alanında, engelli kamu personeli sayısı 2020’de 57.000'i aşmış olup, bu oran 

%3'e yakındır. Özel sektördeki istihdam oranı daha çok sınırlı fiziksel erişilebilirlik, önyargılar 

ve vasıf uyumsuzluğu nedeniyle düşüktür‘’ (TDİR, 2021: 40). 

 

Değerlendirme 

2016 yılına baktığımızda engelli istihdamı konusunda gözle görülür bir ilerleme 

kaydedilmiştir ve istihdam sorunu geçmiş yıllara göre oldukça azalmıştır fakat %3 kotasının altında 

kalmıştır. Engelli hakları bağlamında ayrımcılığı ortadan kaldırılmasının istendiği belirtilmiştir.  2018 

yılında engelli haklarıyla ilgili olarak normal öğrencilerle aynı ortamda eğitim alması gibi önemli bir 

konuya değinmişlerdir. Mevzuat bulunmasına rağmen engelli bireylerin okul ortamında pek 

bulunmadığı gözlemlenmiştir. Ayrımcılıkla mücadele konusuna net bir şekilde uyulmasını dile 

getirmişlerdir.  

2019 yılında engelli bireylere yönelik hizmetlere erişiminin olması yönünde engellerin 

azaltılması amacıyla bir izleme komisyonunun kurulması belirtilmiştir. 2020 raporunda da hala izleme 

komisyonunun kurulmadığı gözlemlenmiştir. İzleme komisyonunun kurulması engelli bireylerin 

yaşam standartlarının hangi seviyeye yükseldiğini gözlemlenmesi amaçlanmıştır. İstihdam alanında ise 

devlet ve özel sektörde iş kollarının artırılmasının engelli bireyler için iş imkânlarının olması yönünde 

                                                      
18
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önemli bir etki sağlamaktadır. Engelli hakları konusunda ise yetersiz kaldığı belirtilmiş ve sözleşme 

gereği sistematik bir çalışmanın olması bu durumu ortadan kaldıracaktır. Bazı konularda mevzuatın 

dışına çıkıldığını ve uygulanmadığı mevzuatta değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Sağlık Kurulu 

raporlarında net oranların oynaması iş alanında ciddi oranda zarar vermektedir. Sağlam vatandaşın 

Engelli Raporu alması devleti ekonomik yönden zarara uğratması demektir ve bu konuda daha dikkatli 

olmamız gerektiğini söyleyebiliriz.  

2020 yılında engelliler ile ilgili önemli bir gelişme olan erişilebilirlik yılı ilanı olması engelli 

bireyler için önemli bir durumdur. 2020 yılındaki rapora göre 2002 yılından 2021 yılına dek istihdam 

alanında %3 lük kotanın doldurulamaması dile getiriliyordu ve 2021 yılı itibariyle engelli istihdamı 

kotası %3’ e yaklaşmıştır.   

 

Sonuç 

2016-2021 yılları arasındaki raporları 2002-2007 yılları ile kıyasladığımızda gözle görülebilir 

ilerleme kaydedilmiştir ve 2002 yıllarındaki basit konular çözüme kavuşturulmuş ve daha önemli 

sorunların çözümü için çeşitli kanunlar ve politikaların oluşturulmaya başlandığını görebiliriz. 2002 

yılından günümüze sabit kalan konu ise istihdam konusunda %3 lük kotayı hala 

yakalayamadığımızdır. Engelli çalışan oranı artmasına rağmen toplam işgücüne göre oldukça geride 

kalmaktadır. Engelli kamu personeli sayısı 2002-2021 arasında yaklaşık 11 kat artmıştır. Engellilerin 

istihdam edilmesi açısından kamu sektöründe geçmişten günümüze ciddi bir artış gerçekleşmiş olup 

engelli bireylerin kamuda çalışmaları ve politikaların uygulandığını görmekteyiz. Engelli haklarına 

ilişkin olarak geçmişten günümüze gelen süreçte engelli bireylerin haklarında iyileştirmeler meydana 

gelmiş ve çıkarılan kanunla beraber engellilerinde toplumda bir yeri olduğu saptanmıştır. Zaman 

geçtikçe engelli vatandaşların sayılarının giderek artış göstermeleri engellilere yönelik düzenlenmiş 

olan ve bu sosyal politikalarda büyük önem kazandırmaktadır. Yapılan bu politikaların başında 

özellikle belirtirsek engelli bireylerin büyük problemlerinden birisi olan istihdam problemine yönelik 

yapılan politikalar gelmektedir diyebiliriz. Toplumsal önyargıların olması ve yapılan uygulama 

politikalarındaki birtakım eksiklikler sonucunda engelli vatandaşların iş alanındaki istihdamı büyük 

ölçüde yetersiz kalmakla beraber bunun önüne geçilmesi zor olmaktadır. Engelli vatandaşların 

kimseye muhtaç olmadan ve tarafsız olarak yaşayabilmelerini ve çeşitli önyargılardan uzak bir 

biçimde halkla bir arada olmalarını sağlayabilmek amacıyla çalışma hayatı içerisinde yer almaları 

gerekmektedir. Devletlerin engellilerin korunmaları, toplumun içinde rahatça hareket etmeleri, sosyal, 

kültürel alanlarda aktif bir biçimde yer almaları ve ekonomik kalkınmanın vermiş olduğu 

nimetlerinden toplumlardaki diğer kişilerle beraber eşit bir şekilde yararlandırılmaları görevlerini 

sosyal devletlerin ilkesi gereğince yerine getirmeleri gerekmektedir. 
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https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_

Rap_2005.pdf 

2006 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/Turkiye_Ilerleme_

Rap_2006.pdf 

2007 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_ra

p_2007.pdf 

2016 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/files/pub/2016_ilerleme_raporu_tr.pdf 

2018 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/pub/komisyon_ulke_raporlari/2018_turkiye_raporu_tr.pdf 

2019 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2019_trkiye_raporu-_tr.pdf 

2020 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/trkiye_raporustrateji_belgesi_2020/turkey_report_30.10.202

0.pdf 

2021 Yılı Türkiye Düzenli İlerleme Raporu 

https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/2021_turkiye_raporu_tr.pdf 

http://www.kifder.org.tr/engelli-haklari-ile-ilgili-cok-sorulan-sorular/ 

https://www.sbb.gov.tr/ 
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 Özet  

Konformizm, diğer sosyal süreçlerden farklı olan ve birey ile grup arasındaki etkileşim 

sırasında ortaya çıkan özel bir olgudur. Uyumculuk burada grubun etkisi altında ortaya çıkar ve 

bireyde uyumlu davranış gerçekleşir. Dolayısıyla konformizm sosyal bir faktördür ve konformal 

davranış psikolojiktir. Grupta konformizm olayı sırasında, kişilik üç aşamada uyumlu davranışa girer: 

algı, değer ve çalışma düzeyinde. 

Gruptaki sosyal etki kaynakları farklı olabilir. Konformizm, insanların sosyal statüsünden de 

etkilenebilir. Uygunluk, eylemlerin yönelimine, yani grup üyelerinin gruba katılma arzusuna, 

etkileşimin doğasına, kontrol ve geribildirimin varlığına, baskının varlığının algılanmasına vb. bağlı 

olarak ortaya çıkar. 

Sosyal bir fenomen olarak konformizm çalışması, sosyal ilişkiler içindeki gelişiminin 

tezahürlerini ve özelliklerini bilerek, belirli sosyo-ekonomik koşullarda bireylerin ve grupların 

davranışlarındaki değişimin nedenlerini analiz etmeye ve açıklamaya izin verir. Toplumun temel 

amacı, modern toplumda aktif, sosyal sorumluluk sahibi bir kişilik oluşturmak için düşünmeden 

davranışların uygulanmasının ve taklit edilmesinin olumsuz sonuçlarını öngörmek ve önlemektir. Aynı 

zamanda konformizm, akademik bilginin oluşumunda, bilginin doğru anlaşılmasında sosyal bir faktör 

olarak büyük bir role sahiptir. 

  Konformizm tezahürünün bireyler ve gruplar arasındaki etkileşim süreçleri üzerindeki olumlu 

etkisini artırmak ve olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için bu sorunu araştırma ihtiyacı hissettik. 

Araştırma sırasında öğrenciler arasında bilişsel bilgiye dayalı konformal davranış araştırması 

yapılmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin itaat düzeyleri de belirlendi. 

Anahtar Sözcükler:  Konformist davranış, Grup konformizmi, Grup baskısı, Telkin. 

 

A Study of Conformal Behavior Based on Scıentific Knowledge Among Students  

Abstract 

Conformism is a special phenomenon that is different from other social processes and occurs 

during the interaction between the individual and the group. Conformity arises here under the 

influence of the group and harmonious behavior takes place in the individual. Thus, conformism is a 

mailto:muradliafsana@gmail.com
mailto:iskenderova.sudabe@yandex.com
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social factor and conformal behavior is psychological. During the event of conformity in the group, 

the personality engages in adaptive behavior at three levels: at the level of perception, value, and work. 

The sources of social influence in the group may be different. Conformism can also be 

affected by people's social status. Conformity depends on the orientation of actions, i.e. the desire of 

group members to join the group, the nature of interaction, the presence of control and feedback, the 

perception of the presence of pressure, etc. 

The study of conformity as a social phenomenon allows to analyze and explain the reasons for 

the change in the behavior of individuals and groups in certain socio-economic conditions, knowing 

the manifestations and features of its development in social relations. The main purpose of society is 

to predict and prevent the negative consequences of impulsive behavior and imitation in order to create 

an active, socially responsible personality in modern society. At the same time, conformism has a 

great role as a social factor in the formation of academic knowledge and the correct understanding of 

knowledge. 

 We felt the need to investigate this problem in order to increase the positive effect of 

conformism manifestation on the interaction processes between individuals and groups and to 

eliminate its negative consequences. During the research, conformal behavior research based on 

cognitive knowledge was conducted among students. At the same time, the obedience levels of the 

students were also determined. 

Keywords: Conformist behavior, Group conformism, Group pressure, Indoctrination. 

 

Toplumun gelişiminin her aşamasında sosyal gerçeklik olarak konformizm sorunu vardı. 

İnsanlar neden davranışlarını başkalarının davranışlarına ve taleplerine uyacak şekilde değiştiriyorlar? 

Bu alanda, insanların içsel motivasyonlarının ve eğilimlerinin eylemleri üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Sonuçlar, konformizme daha yatkın olan insanların sosyal anlaşmaya daha fazla ihtiyaç 

duyan insanlar olduğunu göstermiştir. Daha sonra konformizmin kişilik özelliklerine bağımlılığını 

araştıran araştırmacılar sadece çok zayıf bir korelasyon bulmuşlardır. Etkisi kolayca kanıtlanan 

durumsal faktörlerin aksine, insanların kişilik özelliklerinin davranışları üzerindeki etkisi neredeyse 

imkansızdır. Kişisel nitelikler, güçlü bir sosyal baskı olmadığında davranışları daha fazla etkiler. 

Kişilik özelliklerinin konformizm üzerindeki etkisi, daha zayıf sosyal durumlarda kendini daha güçlü 

gösterir. 

Konformizm ve itaat, istisnasız tüm insanlara özgü evrensel nitelikler olsa da, farklı 

kültürlerin temsilcilerinin sosyal etkileri farklıdır. 

Bazen insanlar aktif olarak sosyal baskılara direnir ve eylemlerinden sorumlu değildir. Şu 

anda insanlar özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına değer veriyorlar ve buna karşı çıkıyorlar çünkü 

sosyal baskılar güçlü olduğunda kişisel özgürlükleri için gerçek bir tehdit var. 

Çoğu zaman" konformizm "kavramı, anlam bakımından benzer diğer kavramlarla tanımlanır. 

Sosyal psikolojide “konformizm” ve “sosyal uyumluluk" kavramları birbirinin yerine kullanıla bilir. 

V.E.Chudnovski'ye göre konformizm sosyal bir olgudur ve sosyal uyumluluk bir kişinin psikolojik 

özelliğidir [10, s. 55]. S. Milgramm ayrıca insan davranışının psikolojik mekanizması olarak 

uyumluluğu da göstermiştir [5]. A.V. Ancak, Kholodovskaya'ya göre, bu kavramlar bir kişinin sosyal 

hayatının değişen koşullarına uyum sağlaması olarak ortaya çıkar ve birbirleriyle zıt ilişkilerde 

bulunurlar. Sosyal uyum sırasında, kişinin kendisiyle içsel bir rızası vardır, yani inançları 
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davranışlarına karşılık gelir. Konformizmde böyle bir uyum yoktur [9]. S.Milgramm, araştırma 

sonuçlarına dayanarak konformizmde bir dizi hüküm önermiştir: 

1) konformist davranış, sosyal etki kaynaklarına bağlı olarak farklılık gösterir: burada 

konformizm, toplumsal baskıya tepki olarak ortaya çıkar, konformizm ise insan tarafından sadece 

sezgisel olarak hissedilir. 

2) Konformizm altında, etkilendikleri ve etkilendikleri farklı bir sosyal statü kazanırlar: aynı 

zamanda kişi, sosyal statüsünde kendisine eşit olduğunu düşündüğü bireylere (gruplara) veya 

gelecekte ait olmak istediği bireylere (gruplara) uymaya çalışır. 

3) eylemlerdeki yönelim gerçekleşir: Konformizm altında, bireyin kendisi gruba yönelir, onun 

bir parçası olmak ister ve şu anda kişinin davranışı gönüllü seçiminin sonucudur. 

4) etkileşimin doğası farklıdır: konformizm durumunda, bireyin ve grubun etkileşimi 

doğrudan (ortak faaliyetler, iletişim, vb.) veya dolaylı olarak farklılık gösterir.) veya dolaylı olabilir 

(birbirinden uzak olduğumuz gruplarda). 

5) Kontrol ve geri bildirimin varlığı: Konformizm, grubun insan davranışlarını kontrol 

etmediği ve kendisine böyle bir hedef koymadığı durumlarda bile kendini gösterir. Birey kendi başına 

" davranışını veya tutumunu, grubun davranışına veya tutumuna uygun olacak şekilde, sanki onunla 

aynı fikirde olmak istiyormuş gibi değiştirir [6, S. 41]. 

6) bireyin davranışının sonucu şu şekildedir: Konformizm altında, herkes eşit olduğunda ve 

benzer eylemler gerçekleştirmeye başladığında "grup üyelerinin homojenleşmesi" durumunu 

gözlemlemek mümkündür, birey herkesle aynı hale gelir [5]. 

7) Baskının varlığına dair bir farkındalık vardır: konformizm koşullarında, insanlar 

iradelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan gruba itaat etme isteklerini reddederler. İtaat durumunda, 

denekler davranışlarının nedeni olarak acil komutların varlığına işaret ettiler. 

8) Konformizm olgusu, toplumun niteliğine bağlı olarak ortaya çıkar: konformizm, kural 

olarak demokratik bir toplumda kendini gösterir ve aynı zamanda bir sosyal kontrol kaynağı olarak 

hareket eder. 

D.Myers, uygunluğu dışsal bir konformizm biçimi olarak görmüştür [4]. İlk bakışta kavramlar 

gerçekten benzer görünebilir, ancak özlerini analiz ettikten sonra bazı farklılıkları not etmek gerekir. 

1. Birincisi, sosyal uyumluluk bir kişinin psikolojik özelliğidir. 

2. İkincisi, bir kişi baskı altında bir gruba teslim olur, bu da açık veya gizli inançlara, 

manipülasyona vb. Yol açar. formlarda kendini gösterebilir. Bu durumda, ilk eylem bireye yöneliktir 

ve cevabı bir imtiyazdır. 

3. Üçüncüsü, bir kişi, kendisi gibi bir gruba (konformizmin amacı olan) uyum sağlamak 

amacıyla değil, çatışmayı önlemek veya güvenilir bilgi edinmek amacıyla teslim olur. 

Konformizmin özelliklerini de vurgulamak gerekir: konformizm, bir kişinin başkalarının 

hedeflerine katıldığı ve onlara ulaşmak için nasıl hareket edeceğini anladığı ortak bir faaliyet 

durumunda gözlemlenir. Uygulanması öncelikli olan genel görevler ön plana çıkmaktadır. Birey, 

kendi konumunu geliştirmeden, yalnızca eylemlerini tekrarlayarak ve grup üyelerinin görüşlerini kabul 

ederken aynı fikirde olabilir [5]. Bilginin argümanına ve eleştirel algısına dayanan fikirlerin bilinçli 

olarak kabul edilmesinin aksine, konformizmin tezahürü genellikle insan tarafından fark edilmez ve 

sosyal yaptırımların uygulanmasından korkan duygulara dayanır. I. S. Cohn, konformizmin 

diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamaktadır: "görünüşte benzer fenomenler: toplumsal inançların, 

değerlerin, alışkanlıkların tekdüzeliği; çeşitli sözleşmelerin varlığı, nezaket kuralları vb. “İnsanların 

etkileşimini kolaylaştıran bir tür sosyal mekanizma” olarak hareket eden. yerine getirilmesi için." 
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Konformizm, bir grubun etkisi altında bir bireyin davranışındaki bir değişikliktir. Bu, hem 

imtiyazlar hem de onaylar şeklinde kendini gösterebilir. Grubun gereklilikleri, tavizler şeklinde dahili 

olarak reddedildiğinde yerine getirilir. Ve onay formunda-sosyal baskının gerekliliklerinin iç rızayla 

yerine getirilmesi. Konformizmin bu tür tezahürleri bir dizi noktaya yol açar. Birincisi, davranışları 

neden aynıdır, çok sayıda grupta çok çeşitli bireyler varken neden aynıdır? Başka bir nokta da 

konformizmin hem olumlu hem de olumsuz olabileceğidir. Olumsuz tezahürleri, örneğin kitlelerin 

etkisi altında olumsuz görüşlerin varlığından oluşur. Konformizmin olumlu etkisi, insanların kamusal 

alanlarda uygunsuz davranışlarını önlemesi olabilir. 

Kuzey Amerika ve Avrupalı sosyal psikologların, olumlu olanlardan ziyade (sosyal duyarlılık, 

yanıt verme, işbirliği yapma ve takım halinde çalışma yeteneği) bu tür bir itaat (konformizm, 

uyumluluk, itaat) ifade etmenin olumsuz yollarını kullanma olasılıkları daha yüksektir. 

Konformizmin ortaya çıkışı bir takım faktörlerden etkilenir. Konformizm, " bir grubun gerçek 

veya hayali baskısının bir sonucu olarak davranış veya inançların değişmesi" anlamına gelir. Bazen 

gerçekte ne yapıldığına inanmadan konformizm gösterilir. Bazen insanlar beceriksizliklerini 

hissettiklerinde veya onlardan bazı karmaşık yargılar beklediklerinde konformasyon artar. Bir grup 

üyesinin statüsü ne kadar yüksek olursa, diğer üyeler üzerindeki etkisi o kadar güçlü olur. Bilginin 

konformizm üzerindeki etkisi de büyüktür. 

Toplumun temel amacı, sosyal olarak sorumlu bir bireyin oluşumu için döküntü 

davranışlarının uygulanmasının olumsuz sonuçlarını öngörmek ve önlemektir. Çalışmamızın amacı, 

bilginin doğru oluşumunda, akademik bilginin asimilasyonunda konformizmin toplumsal bir faktör 

olarak rolünü tanımlamaktı. Odak şu anda öğrenciler arasında bilişsel bilgiye dayanan konformal 

davranışlara odaklanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin taklit düzeyi belirlendi. Bunun için 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi'nin birinci sınıf lisans öğrencileri arasında “metodoloji ve 

düzeltici öğretim metodolojisi" alanında matematiksel işlemlerden oluşan görevleri yerine getirirken 

konfotizmin ortaya çıkışını belirlemeye çalıştık. Deneye 8 öğrenci katıldı. 2 kişilik bir düzeltme grubu 

düzenlendi. Diğer öğrenciler naif konular olarak seçilmiştir. Öğrencilerden aşağıdaki örneği çözmeleri 

istendi: 17-1(6-6) :0. Çalışmanın bir liberal sanat öğretmeni tarafından yapıldığını not edeceğim. 

Başka bir deney, ADPU'NUN ikinci sınıf öğrencileri ile düzeltici eğitim alanında uzmanlık 

eğitimi aldı. Deneye 11 ve 30 öğrenci katıldı ve “sağlık engelli çocukların somatik ve klinik 

özellikleri" disiplininde gerçekleştirildi, dersin konusuyla ilgili bir soru hazırlandı. Bu deney sırasında, 

her grup için 1 kişiden oluşan bir düzeltici grup da düzenlendi; öğrencilerden biri grup lideri, diğeri ise 

daha düşük sosyal bağlantıları ve akademik geçmişi olan bir öğrenciydi. Soru şu şekilde ortaya 

konmuştur: serebral korteks birliği yasasına göre, bir kişinin sağ tarafı beynin sol kısmı ve vücudun sol 

kısmı beynin sağ kısmı tarafından düzenlenir. Bu model tüm organlara atfedilebilir mi?". Doğru cevap 

gruba katılan 2 kişi için ön düzeltme sona erdi. Bu model tüm organlar için geçerli değildir, sadece 

duyu organları ve hareket organları için geçerlidir, ancak iç organlar için geçerli değildir. Çünkü iç 

organların aktivitesi istemeden düzenlenir. Ve serebral korteks iradeli eylemleri düzenler."Ancak, 

düzeltme grubunu oluşturan öğrencilere, iyi eğitimli bir öğrencinin yanlış bir görüş bildirmesi ve bunu 

haklı çıkarması talimatı verildi: Bu yasa tüm otoriteler için geçerlidir. Beynin yapısına göre, bu model 

serebral korteks ve beynin bölümlerine bağlıdır. Başka bir öğrencinin doğru fikri söylemesi ve haklı 

çıkarması gerekiyordu. Dersin başında öğrencilere bir soru soruldu. 11 öğrenci doğru cevap verdi, 30 

öğrenci ise yanlış cevap verdi. Bundan sonra, önce iyi öğrenmiş olan öğrenci yanlış cevabı açıklardı ve 

daha sonra iyi öğrenmemiş olan öğrenci doğru cevabı açıklıyordu. Bazı öğrenciler fikirlerinde kaldılar, 

bazıları fikirlerini değiştirdiler. Çoğu, iyi eğitimli bir öğrencinin fikrini destekledi, ancak bu yanlış bir 
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görüştü. Bu aynı zamanda bu öğrencinin gruptaki statüsüyle de ilişkiliydi. Sonuçlar aşağıdaki tablolara 

yansıtılır: 

 

Düzeltme Grup üyelerinin sayısını değiştirirken bir kişinin yaptığı hataların sayısı 

Gruplar Denenen 

kişilerin sayısı 

Düzeltme 

grubunun üye sayısı 

Ortalama hata 

sayısı 

Deneysel 30 1 4 - 13% 

 11 1 1 – 9,09 % 

 8 2 1-12,5% 

 

S. Aş konformal davranış seviyesine göre öğrencilerin konformal davranışları belirlenmiştir. 

S.Ash conform, davranış seviyelerine dikkat çekti: 

1. algı seviyesinde grup baskısına boyun eğmek; aynı zamanda, grubun etkisi altındaki bireyin 

nesneyi çarpık bir biçimde algıladığına inanılmaktadır. 

2. Fiyat seviyesindeki grup baskısına boyun eğmeyin; o sırada grubun haklı olduğuna 

inanıyor. 

3. Çalışma seviyesindeki grup baskısına boyun eğmeyin; çatışmayı önlemek için grupla aynı 

fikirde olurlar [1; s.170 ]. 

Buna dayanarak, grup baskısına itaat düzeyi nedeniyle konformist davranışlar sergileyen 

öğrenci sayısı kaydedildi: 

               

Düzey 

say    

algı düzeyinde 

grup baskısına boyun 

eğmek 

Değer 

düzeyindeki grup 

baskısına boyun 

eğmeyin 

çalışma 

seviyesindeki grup 

baskısına boyun 

eğmeyin 

4 3 1  

1    

1(matematik)   1 

Aynı zamanda," ıslah grubunun "etkisi altında," inananların "telkin derecesi belirlendi. Temel 

olarak, konvülsiyonlar 3 derecede kendini gösterir: 

1. Kolayca kapana kısılmış - hipersuggestive tipi; 

2. Orta seviye tuzaklar - Suggestiv tip; 

3. Günaha boyun eğmekte zorluk çekenler Hipoglisemik tiplerdir. 

Deney sırasında öğrencilerin grup baskısına maruz kalmaları da niceliksel ve niteliksel bakış 

açılarından değerlendirildi: 

Tel

kin 

Top

lam 

hipersuqqestiv 

 

Suqqestiv Hiposuqqestiv 

4 2 1 1 

1   1 

1 

(matematik) 

 1  
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Tablo, doğru (1) ve yanlış (4) cevaplayanları ayrı bir grup olarak, diğeri matematik grubu 

olarak el becerilerinin seviyelerini gösteren bir şekilde işaretlemektedir. 

Bu nedenle, gruptaki akademik bilginin oluşumu için konformist davranış üzerine yapılan bir 

çalışmada, grup baskısına maruz kalan öğrenci sayısının% 9 ile% 13 arasında değiştiği bulunmuştur. 

Öğrencilerin, çatışmaların algılanması, değerlendirilmesi ve kaçınma nedeniyle hipersuggestif, 

düşündürücü ve hiposuggestif seviyelerde grup baskısına maruz kaldıkları bulunmuştur. Bununla 

birlikte, rahat davranışları çeşitli faktörlerden etkilenebilir. 

 

Kaynakça 

 

1. Bayramov O.S., Alizade A.A. Sosyal Psikoloji. Dorslik. Bakü GAP-Yalan makinesi", 2003, 

356 S. 

2. Kidinov, AV Sosyo-dinamik teori bağlamında kişilerarası ilişkiler: monogres.- M. : 

BİRLİK-DANA: Hukuk ve Hukuk, 2012. - 127 s. 

3. Cooley, insan doğası ve sosyal düzen / Cooley. - M. : Fikir-Basın, 2000. - 210 s. 

4. Maslow A. Motivasyon ve Kişilik / A. Maslow. - St. Petersburg. : Peter, 2009. - 352c. 

5. Milgrem S. Sosyal Psikolojide bir deney / S. Milgrem. - St. Petersburg. Pee-ter, 2000. — 

336 s. 

6. Kalabalık Çağı / S. Moskovici. — M. : Akademik Proje, 2011. — 396 s. 

7. Rosenberg N. V.,. Ushkin I. A. Sosyal bir fenomen olarak konformizm. No. 3 (31), 2014 

Sosyal Bilimler. Sosyoloji, sosyal bilimler. 

8. Rosenberg N.V. Sosyal bir fenomen olarak Konformizm / N.V. Rosenberg, I.A. Ushkin // 

Yüksek öğretim kurumlarının haberleri. Poolozhsky bölgesi. Sosyal bilimler. — 2014. 

— №3 (31). - S. 142-150. 

9. Kholodovskaya A. V. Konformizm biçiminin bazı sosyo-psikolojik mekanizmaları / A.V. 

Kholodovskaya // Bryansk Devlet Teknik Üniversitesi Habercisi. — 2009. — № 1 

(21). - S. 112-118. 

10. Kholodovskaya, AV Modern toplumun konformizmi, tezahürünün türleri ve özellikleri / 

AV Kholodovskaya // Bryansk Devlet Teknik Üniversitesi'nin Bülteni. – 2010. – № 3. 

- S. 112-122. 

11. Chudnovsky V.E. Bireyin ahlaki istikrarı / V. E. Chudnovsky. - M. : Norma, 1992. - 208 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 67 

 

 

Epigrafik Belgeler Işığında Seleukos Krallığı’nın Sardeis Üzerindeki Faaliyetleri 
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Özet 

Bu bildiride, MÖ IV.-MÖ II. yüzyıl arasında Sardeis antik kentinde ele geçen ve özellikle 

Suriye krallığının buradaki faaliyetlerine değinen altı epigrafik belge incelenerek dönemin olayları 

incelenecektir. İlk belge MÖ 225-175 yılları arasına tarihlenen III. ve IV. Antiokhos için yazılan 

dekrettir. İçerik olarak Sardeis antik kentinin mallarını kaybedip vatandaşların öldürülmesini ve Suriye 

krallığının ise bu kayıptan ötürü kentten yedi yıl vergi ve hizmet alınmadan kendini toparlaması için 

süre verildiği görülmektedir. İkinci belge ise, MÖ 190-157 yıllarını kapsayan Kral Eumenes ve 

valilerinin kentteki yağmaları ele geçirerek yeniden düzenleme için tanrıça Artemis için adak yazıtını 

içermektedir. Üçüncü belge MÖ 213 yılına tarihlenen III. Antiokhos’un Sardeislilere mektubunu 

aktarmaktadır. Sardeis halkının vergiden muaf tutulmasını ve gymnasion bölümünün kente geri 

iadesini içermektedir. Yine aynı tarihteki başka bir belge ise üç bölümden oluşmakta ve Sardeislilerin 

dekreti, kraliçe Laodikeia’nın tapınağa asılan mektubu ve III. Antiokhos’un tam olarak ele geçmeyen 

yazıtını kapsamaktadır.  Aynı tarihteki üçüncü belge ve bildirinin beşinci yazıtı kira ve vergi 

muafiyetini kapsayan Zeuksis ve Ktesikles’in halkı bilgilendirmesini içermektedir. Son yazıt ise 

Sardeislilerin ismi günümüze ulaşmayan bir kişiye onurlandırma dekretini göstermektedir. Ayrıca bu 

belgeler dışında, antik kaynaklar perspektifinde de Suriye krallığının MÖ III. yüzyıldaki Sardeis 

kentine karşı faaliyetlerini ve kentin bu dönemdeki durumu tüm belgeler ışığında değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Sardeis, Seleukos Krallığı, Hellenistik dönem, Epigrafik belgeler, 

Dekret. 

 

Activities of the Seleucid Kingdom on Sardeis in the Light of Epiggraphic Documents 

 

Abstract 

In this paper, IV
th
-II

nd 
B.C, the events of the period will be examined by examining six 

epigraphic documents that were found in the ancient city of Sardis and especially mentioning the 

activities of the Syrian kingdom there. The first document is the decree written for Antiochus III Great 

and Antiochus IV Epiphanes, dated between 225-175 BC. In terms of content, it is seen that the 

ancient city of Sardis lost their property and the citizens were killed, and the Syrian kingdom was 

given time to recover itself for seven years without taxes and services from the city due to this loss. 

The second document includes the votive inscription for the goddess Artemis, covering the years 190-

157 BC, for King Eumenes and his governors to seize and reorganize the plunder in the city. The third 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 68 

 

document cites the letter of Antiochus III Great, dated to 213 BC, to the people of Sardis. It includes 

the exemption of the Sardis people from taxation and the return of the gymnasion to the city. Another 

document of the same date consists of three parts and includes the decency of the Sardisians, the letter 

of the queen Laodikeia hung in the temple and the inscription of Antiochus III, which has not been 

fully recovered. The third document of the same date and the fifth inscription of the communiqué 

contain the public information of Zeuxis and Ctesikles covering rent and tax exemption. The last 

inscription shows the Sardisians' veneration of honor to a person whose name has not survived. In 

addition to these documents, in the perspective of ancient sources, the activities of the Syrian kingdom 

against the city of Sardis in the third century B.C. and the situation of the city in this period will be 

evaluated in the light of all documents. 

Keywords: Sardeis, Seleucid Kingdom, Hellenistic period, Epigraphical documents, Decrets. 

 

Giriş 

Sardis, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında bulunan ve Lidya (Lydia) 

devletine başkentlik yapmış antik bir kenttir. MÖ 1300'de kurulup MS 1200'de yıkılmıştır. Salihli 

merkezine 9 km, İzmir'e 82 km uzaklıktadır. 

MÖ 13. yy ile VI. yy arasında Lydia krallığına başkentlik yapmış ve ardından Pers 

egemenliğine geçmiştir (Kyros’un Sardeis kuşatması için bk. Hrdt. I.84). Hellenistik Dönem’de de 

Persler, Makedon krallığına teslim olmuştur (Arr. Anab.1,17). 

Suriye krallığına gelince III. Antiokhos başa geçtikten sonra (MÖ 223-187) kral naibi 

Hermeias’ın da tavsiyesi ile Küçük Asya’daki birliklerini yönetmesi ve Toros’un batısını iyileştirmek 

için Küçük Asya’ya II. Seleukos Kallinikos Pogon’un (MÖ 246-225) komutanlığını yapan Akhaios’u 

(Polybios’a göre (IV. 51. 4, VIII. 20. 11) Akhaios, III. Antiokhos’un kuzenidir. Antiokhos ile 

akrabalığı hakkında bk. Meloni, 1949, s. 536-7; Schmitt, 1964, s. 30-1. Beloch’a (1927, s. 205-6) ve 

Billows’a göre (1995, s. 96-9) Akhaios, III. Antiokhos’un kuzeni değil amcasıdır. Meloni ve Schmitt 

akrabalığın kuzen olduğu yönünde açıklama yaparken Beloch ve Billows’un görüşlerine tamamen zıt 

görüş bildirmektedir. Komutanlığı hakkında bk. Polyain. Strat. IV. 17; Poly. IV. 48. 9-10. Austin, 

1981, s. 146; Schmitt, 1964, s. 109-11, Ma, 1999, s. 55. Küçük Asya’ya atanması ile ilgili bk. Poly. 

IV. 2. 6; 48. 3; VIII. 20. 11); Suriye’nin doğusunda yer alan Media’ya Molon’u, Persis’e ise Molon’un 

kardeşi Aleksandros’u görevlendirmiştir (Poly. IV. 48. 9-10; V. 40. 7; Malal. Chron. 245. Media ve 

Persis, bugünkü İran topraklarında kurulmuş olan önemli merkezlerdir). 

Kralın küçük olduğunu düşünen Molon ve kardeşi Media ve Persis’te ayaklanma çıkarırken 

Akhaios Pergamon krallığı I. Attalos’u (MÖ 281-261) yenmiş ve batı topraklarını ele geçirmiştir 

(Poly. IV. 48. 11-12. Ayrıca bk. Cardinali, 1906, s. 46-47). Antiokhos komutanları Ksenon ve 

Theodotos’u Molon ve kardeşi üzerine yollamış, kendisi ise Ptolemiaos IV Philopator (MÖ 202-205) 

üzerine yürümüştür. Gerra’da savaşmak üzere giden Seleukos komutanı Molon ve kardeşine karşı 

komutanlarının üstünlük sağlayamadığını öğrenince Mısır krallığı ile savaşı bırakıp Molon’a karşı 

ilerlemek için geri dönmüştür. III. Antiokhos komutanı Zeuksis ile Molon’u kuşatmış ve Molon isyan 

etmek zorunda kalmıştır. Molon’un kardeşi Neolaos ise Aleksandros’un yanına kaçmıştır ( Poly. V. 

54. 5. Ayrıca bk. Ager, 2003, 48). 
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Diğer yandan iç isyanı bastıran III. Antiokhos Mısır krallığı üzerine yürümeye karar vermiş ve 

MÖ 217 baharında Antiokhos ve Ptolemaios Raphia Savaşı için hazırlıklara başlamışlardır. IV. 

Ptolemaios 70.000 piyade, 5.000 atlı ve 73 fil ile Aleksandreia’dan ayrılırken Antiokhos ise, 62.000 

piyade, 6000 atlı, 102 fil toplamıştır (Ptolemiaos birlikleri için bk. Poly. V. 79. 1-3; ayrıca bk. Heller, 

2008, s. 63. Antiokhos birlikleri için bk. Poly. V. 79. 4-13; Austin, 1981, s. 149; Bevan, 1927, s. 228. 

Bar-Kochva’ya (1976, s. 132) göre Ptolemiaos’un 61.000 phalanks, 6000 Trakyalı ve Galat askerine 

karşılık Antiokhos’ta 35.000 phalaks bulunmaktaydı). Savaş sonucunda III. Antiokhos ordusuyla 

krallığına dönerken Ptolemaios IV Philopator, direnişsiz bir şekilde Raphia’yı ele geçirmiş, bunun 

üzerine kent komşuları da kralla müttefikliğe yeniden başlamışlardır (Poly. V. 86. 7-10).    Savaş 

sonunda barış anlaşması imzalanmış ve IV. Ptolemaios savaşı kazanmasına rağmen Seleukeia’yı III. 

Antiokhos’a teslim etmiştir. Böylelikle Antiokhos artık diğer iç isyan olan Akhaios sorunuyla meşgul 

olmaya başlamıştır. 

Polybios’a (V. 77-8) göre Akhaios’un Mysia’ya ilerlemesi Lykaonia, Phrygia, Lydia, 

Karia’nın doğusu ve merkezi gibi doğu bölgelerinde Seleukos otoritesini kurduğunun göstergesidir. 

Lampsakos (Lapseki), Aleksandreia Troas ve Ilion gibi bazı kentlerde gösterilen karşı koyma sonucu 

bu kentlerin kendisine karşı olan dirençlerini kıramamış; bu durum da Akhaios’un izlediği politikanın 

bu kentler üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir (Meloni’ye (1949, s. 536, no. 2; 1950, s. 175, no.2) 

göre Polybios’un (V. 78. 6) bahsettiği “διὰ τὸ τετηρηκέναι τούτους τὴν πρὸς αὐτὸν[Ἄτταλον] πίστιν” 

ifadesi Troas kentlerinin dirençten sonra Akhaios’a teslim olduğunun kanıtıdır. Ayrıca bk. Schmitt, 

1964, s. 165; Ma, 1999, s. 56 dn. 13. Akhaios’un Ilion’u alması hakkında bk. Piejko, 1991, s. 33). 

Aiolis ve yakınındaki kentlerin de Akhaios korkusu dolayısıyla direniş göstermeden ona bağlandığı da 

ifade edilmiştir (Poly. V. 77. 2).  

 Akhaios, Milyas ve Pamphylia kentlerinin çoğunu kendi yönetimine dahil etmiş ve Milyas’ta 

bulunan Komama, Olbasa, Pogla gibi küçük kentlerin yanı sıra Termessos (Güllük Dağı) ve 

Sagalassos (Ağlasun) da Akhaios’un tarafına geçmiştir (Schmitt, 1964, s. 262). Komutan, Küçük 

Asya’daki çoğu yerleri ele geçirerek I. Attalos ile mücadele için bu bölgelerden ayrılarak Sardis’e 

ilerlemiştir (Poly. V. 77. 1; Meadows 2009, 73). 

MÖ 215/4 yılına gelindiğinde Küçük Asya’yı Akhaios’un isyanından kurtararak kentleri tekrar 

kendisine bağlayan III. Antiokhos, Akhaios’u Sardis’te kıstırmıştır (Gauthier, 1989, s. 15-19; Ma, 

1999, s. 61). III. Antiokhos bu kente gelirken pek çok başarılar elde etmiş ve yerel toplulukların da 

desteğini almıştır. 

Akhaios’u 2 yıllık bir kuşatmanın ardından Sardeis kalesine sıkıştırmış ve ihanet ile onu ele 

geçirmiştir.  MÖ 214’te Akhaios’un öldürülüp Sardis’in ele geçirilmesi üzerine kente garnizon 

yerleştirilmiş; III. Antiokhos ise kenti iyileştirerek imtiyazlar sağlayıp gymasion’u kullanıma açmıştır. 

Aşağıda Sardeis kentinde ele geçen yazıtlar, Selukos krallığı özelinde değerlendirilerek siyasi 

konjüktürde yorumlanacaktır. 

1. Şehrin İnşası İçin Zeuksis’e Mektup 

Buluntu yeri: Sardis 

Tarih: MÖ 213 

Ed: SEG XXVI.1087; Gauthier, 1989, s. 13, 1; SEG XLIII. 862 (cf.), Ma, 1999, no.1. SEG XXIX, 

1283 
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1 [․․]ΤΑ․․․․ΕΙΑΝ[— — —c.22-24— — —]ΙΩΙ 

διορθώσεσθε ἐν ἔτεσιν τρισίν, ε̣[ὐ]θέ̣̣[ω]ς δὲ καὶ ξυλὴν 

εἰς τὸν συνοικισμὸν τῆς πόλεως κόψαι καὶ ἐξαγαγέσθαι 

ἐκ τῶν ἐν Ταρανζοις ὑλῶν καθ’ ἂν συνκρίνῃ Ζεῦξις· {vac.} 

5 παραλύομεν δὲ καὶ τῆς προσεπιβληθείσης εἰκοστῆς 

ἐπὶ τὴν πολιτικὴν καὶ τὸ γυμνάσιον ὧι πρότερον ἐχρῆσθε 

συντετάχαμεν ἀποκαταστῆσαι ὑμῖν καὶ γεγράφαμεν 

περὶ πάντων πρὸς Ζεῦξιν καὶ Κτησικλῆν· ὑπὲρ αὐτῶν δὲ 

τούτων ἀπαγγελοῦσιν ὑμῖν καὶ οἱ περὶ Μητρόδωρον· {²vac.}² 

10         ἔρρωσθε.  θϙʹ, Ξανδικοῦ εʹ. 

Çeviri: (ki) üç yıl içinde yerleşeceksin; Zeuxis'in kararı ne olursa olsun, şehrin yeniden inşası için 

odun kesmeyi ve Taranza'daki ormanlardan indirmeyi de (emri verdik); (sizi) vatandaş vergisine 

eklenen yirmide bir vergisinden de muaf tuttuk ve daha önce kullandığınız jimnastik salonunun 

size geri verilmesini emrettik ve her şeyi Zeuxis ve Ktesikles'e yazdık. ; Metrodoros da bu 

konularda size rapor verecektir. Veda. (Yıl) 99, 5 Xandikos. 

Yorum: Gymnasion’da gençlerin eğitiminde kullanılmak üzere yıllık 200 metretai (yaklaşık 8000 

lt.) yağ bağışlarken eşi Laodike onuruna düzenlenen festival için de kente vergiden muafiyet (= ateleia 

[ἀτέλεια]) sağlayarak tüketim ve ekim yapılmak üzere hububat temin edip savaş sonrası tarımsal 

faaliyetin yeniden canlanmasına yardımcı olmaya çalışmıştır. 

2. Kira ve Vergi Muafiyetini Kapsayan Zeuksis ve Ktesikles’in Halkı Bilgilendirmesi 

Buluntu yeri: Sardis 

Tarih: MÖ 213 

Ed: Gauthier, 1989, s. 81, 3; SEG XLIII.862 (cf.), Ma, 1999, no.3; SEG XXIX, 1285 

 

[— —--------------------------------------------------------------------- — συν]- 

1 χωρήσαντες πάντα ἃ διέτε̣[ιν]εν πρὸς ἐπανόρθωσιν καὶ νῦν̣ 

προαιρούμενοι γενέσθαι ὑμᾶς ἐμ βελτίονι διαθέσει πεποήκαμεν τὰ 

ἐνδεχόμενα· τοῖς τε γὰρ νέοις ἀποτετάχαμεν εἰς ἐλαιοχρίστιον 

ἀνθ’ ὧν πρότερον ἐλαμβάνετε κατ’ ἐνιαυτὸν ἐλαίου μετρητὰς 

5 διακοσίους καὶ εἰς τοῦτο τὸ πλῆθος συνετάξαμεν ἀποτάξαι {vac.} 

προσόδους ἀφ’ ὧν ἐξ ὑποκειμένου λήψεσθε εὐτάκτως καὶ εἰς 

τοὺς κατασταθμευομένους δὲ παρ’ ὑμῖν συνχωροῦμεν λαμβά- 

νεσθαι ὧν ἔχετε οἰκιῶν ἀντὶ τῶν ἡμισέων τὰ τρίτα μέρη· ἀπολύο- 

μεν δὲ ὑμᾶς καὶ τοῦ ἐνοικίου οὗ τελεῖτε ἀπὸ τῶν ἐργαστηρίων, εἴ- 
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10 περ καὶ αἱ ἄλλαι πόλεις μὴ πράσσοντα̣ι· οἰόμεθα δὲ δεῖν καὶ ἐν τοῖς 

ἀγομέ<με>νοις Λαοδικείοις ὑπὸ τῆς πόλεως ὑπάρχειν ὑμῖν ἀτέ- 

λ̣ε̣ιαν ἐφ’ ἡμέρας τρεῖς κ̣α̣ὶ̣ πε̣ρ̣ὶ̣ π̣ά̣ν̣τω̣̣ν ̣γε̣̣γ̣ρ̣ά̣φ̣α̣μ̣ε̣ν π[ρὸς] Ζ̣ε̣ῦ̣ξ̣[ιν] 

[καί Κτησικλήν?] 

Çeviri: (şehrin) iyileşmesi ile ilgili her şeyi verdikten ve şimdi daha iyi bir durumda olmanızı 

amaçlayarak, olası önlemleri aldık; çünkü genç adamlara daha önce aldıklarınızın yerine yılda iki 

yüz metreküp yağı kullanması için verdik ve bu miktar, düzenli olarak (petrol) alacağınız paralar, 

özel olarak belirlenmiş fonlardan; ve içinizden üzerlerinde adam bulunanlar hakkında, sahip 

olduğunuz evlerin yarısı yerine üçte birinin alınmasında anlaştık ve sizi kiradan muaf tutuyoruz. 

Atölyeler için ödeme, 10 diğer şehir sorumlu olmadığı sürece; ayrıca kentin yönettiği Laodikeia'da 

üç gün boyunca ateleia'nın (vergi muafiyeti) olması gerektiğini düşünüyoruz; ve bütün meseleler 

hakkında Zeuxis'e [ve Ktesikles? . . .] 

Yorum: MÖ 213/2 kışında III. Antiokhos Küçük Asya’nın Torosların batısında kalan 

topraklarının valisi olarak burayı komutanlarından Zeuksis’e bıraktıktan sonra imparatorluk merkezi 

Suriye’ye dönmüştür. Sardislilere yazdığı mektupta kentin yeniden yapılanması için kereste 

sağlanması ve Zeuksis’in uygun gördüğü gibi taşınması hususuyla da valinin ilgilenmesini belirtmesi 

Zeuksis’e verdiği görevi açıkça ortaya koymuştur 

Kente yaptığı hayırhahlık için Sardis halkı III. Antiokhos ve eşi Laodike için festival 

düzenlenmiştir. Kral ve eşi birkaç ay bu kentte kalarak Sardis’ten ve özellikle yeniden ele geçirdiği 

diğer topluluklardan elçiler kabul etmiştir. 

3. Sardeislilerin Dekreti, Kraliçe Laodikeia’nın Tapınağa Asılan Mektubu ve III. 

Antiokhos’un Tam Olarak Ele Geçmeyen Yazıtı 

Buluntu yeri: Sardis 

Tarih: MÖ 213 

Ed: Gauthier, 1989, s. 47, 2; SEG XLIII. 862 (cf.), Ma, 1999, no.2 SEG XXIX, 1284. 

Ἡρακλείδης Σωκράτου εἶπεν· ἐπ̣ε[̣ιδὴ ․․․․․c.15․․․․․․ τ]ὴν ἐπι- 

στολ[ὴν τ]ὴν γραφεῖσαν παρὰ τῆς βασιλίσσ̣η̣[ς πρός τε τὴ]ν̣ βουλὴν̣̣ 

καὶ τὸν δῆμον ὑπὲρ τῶν τιμῶν τῶν ἐψηφισμένων ὑπὸ τοῦ δήμου τῶι τ[ε] 

βασιλεῖ καὶ τῆι βασιλίσσηι καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῶν ἀναγράψαι εἰς τὴν 

5 παραστάδ̣α̣ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῶι Μητρώιωι· δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τ[ῶι] 

δήμωι ἀναγρ̣άψ̣αι τὸν ταμίαν· τὸ δὲ ἐσόμενον ἀνήλωμα εἰς ταῦτα δοῦνα[ι] 

αὐτὸν ἀφ’ ὧν χειρίζει προσόδων Ὀλωίου. 

B.8   βασίλισσα Λαοδίκη Σαρδιανῶν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι χαίρειν· 

Μητρόδωρος καὶ Μητροφάνης καὶ Σοκράτης {²⁶Σωκράτης}²⁶ καὶ Ἡρακλείδης οἱ παρ’ ὑμῶν 

10 πρεσβευταὶ ἀπέδωκαν τὸ ψήφισμα καθ’ ὃ τέμενός τε Λαοδίκειον ἀνεῖναι 

ψηφίσαισθε καὶ βωμὸν ἱδρύσασθαι, ἄγειν δὲ καὶ πανήγυριν Λαοδίκεια 
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καθ’ ἕκαστον ἔτος ἐν τῶι Ὑπερβερεταίωι μηνὶ τῆι πεντεκαιδεκάτηι 

καὶ πονπὴν καὶ θυσίαν συντελεῖν Διὶ Γενεθλίωι ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ 

ἡμῶν βασιλέως Ἀντιόχου καὶ τῆς ἡμετέρας καὶ τῶν παιδίων {²vac.}² 

15 σωτηρίας, καὶ οἱ πρεσβευταὶ δὲ παρεκάλουν ἀκολούθως τοῖς ἐν 

τῶι ψηφίσματι κατακεχωρισμένοις, τάς τε δὴ τιμὰς ἀποδε- 

[δ]έγμεθα ἡδέως καὶ τὴν τοῦ δήμου προθυμίαν ἐπαινοῦμεν 

[καὶ πειρασό]μεθα ἀεί τι ἀγαθὸν συνκατασκευάζειν τῆι πό- 

[λει· ἀπαγγελ]ο̣ῦσι δὲ περὶ τούτων καὶ οἱ πρεσβευταί. {²vac.}² 

20          θϙʹ ἔτους, Πανήμου ιʹ                            

C.21 [βασιλεὺς Ἀντίο]χ̣ος Σαρδιανῶν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι χα[̣ί]- 

[ρειν· οἱ παρ’ ὑμῶν πρεσ]βευταὶ Μητροφάνης, Μητρόδωρος, Μοσ̣̣[χίων(?)] 

[— — — Ἀρ]τ̣εμιδ̣[ω]ρ[․․․c.9․․․]ΝΤ[— — —] 

Çeviri: A. Sokrates'in oğlu Herakleides şunları önerdi: çünkü Metroon'daki tapınağın 

parastaslarına, kraliçenin konseye ve halkın krala oy verdiği onurlarla ilgili olarak yazdığı 

mektubu asmayı önerdi; kraliçe ve çocukları -insanlar için iyi görünsün, masrafları saymana 

yaptırsın ve onun idare ettiği paralardan sonraki harcamaları karşılasın. 

Oloos. 

B. Kraliçe Laodike konseye ve Sardes halkına selamlar. 10 elçiniz Metrodoros, Metrophanes, 

Sokrates ve Herakleides, Laodikeion adlı kutsal bir çitin kutsanmasına ve bir sunak kurulmasına 

karar verdiğiniz kararnameyi teslim ettiler, ve her yıl Hyperberetaios'un on beşinde Laodikeia 

adında bir anma töreni düzenlemek ve kardeşimiz kral Antiokhos'un, bizim ve çocuklarımızın 

güvenliği için Zeus Genethlios'a bir geçit töreni ve kurban töreni düzenlemek; elçileriniz de 

fermanın içeriğine göre bize öğütler verdiler; onurları memnuniyetle kabul ettik, halkın şevkini 

övdük ve her zaman şehre bir iyilik yapmaya çalışacağız; Büyükelçileriniz bu konularda rapor 

verecek. 20 Yıl 99, Panemos 10 

C. [Kral Antiokhos boule'yi ve Sardes halkını, selamlar. Elçileriniz Metrophanes, Metrodoros, 

Mos[khion?. . . Artemidoros. . . (kararnamenizi teslim ettim...) 

4. Antiokhos Roma ile Magnesia Savaşı için Sardeis yakınında Magnesia yakınındaki Sipylos 

Dağı yakınında konuşlanmıştır. Bu sırada kent onurlandırma yazıtı dikmiştir. 

Buluntu yeri: Sardis 

Tarih: MÖ 209-193 

Ed: Robert, 1964, s. 9-19, Ma, 1999, no. 40 

[---------------------------πέμπεσθαι δε αὐτῶι ἀ]- 

πό τών δημοτ[ε]λών θυσ[ιών γέρας· κα]- 
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λεΐσθαι δὲ καὶ εἰς τάς θυσίας τ[άς δημοτε]- 

λεῖς καὶ εἰς τὸ πρυτανεῖον ὁμοίως· καλεῖσθαι δὲ] 

αὐτὸν καὶ εἰς προεδρίαν ἐν τοῖς ἀγῶσι π[ᾶσιν] 

[οἷς] ἡ πόλις συντελεί. στήσαι δὲ αὐτοῦ καὶ εἰ] - 

[κόνα] χαλκήν. στεφανώσαι δὲ αύτόν καὶ χρ[υ]- 

[σώι σ]τεφάνωι άπό χρυσών δέκα έν τήι εκκλη ] - 

[σίαι ε]ν ἧ ἂν ἡ περὶ τούτων άπόκρισις γραφεΐσ[α]  

10 ύπό Ζ]εύξιδος ἀναγνωσθῆι, ἵνα πάντες 

[εἰδῶσ]ιν τὴν εύχαριστίαν τοΰ Σαρδιανώ[ν] 

[δήμου] και τήν κρίσιν, ὅτι το[ὺ]ς άξιους επίσ- 

[ταται π]ροσηκόντως τιμάν άναγράφαι δὲ  

[τόδε το ψ]ήφισμα εἰς στή[λη]ν λευκού λίθου καὶ 

[παρασ]τῆσαι τώι ἀνδριάντι τήν δὲ ἔγδοσι[ν] 

[τοΰ] στεφάνου και τής εικόνος κ[αΐ] ] τ]ών άλ- 

[λων] ποήσασθαι Αθήναιον τόν ταμίαν καὶ 

[δοῦν]αι τὰ άναλώματα άφ' ών [χ]ειρί[ζει προσό]- 

[δων πλ]ήν τών άποτεταγμένων εἰς [ τι]- 

τιμὰς τ]ῶν βασιλέων και τής βασιλίσ[σης]. 

Çeviri: [(Konsey ve insanlar için iyi görünüyordu). . . aleni kurbanlardan kendisine bir pay] 

göndermek ve onu alenen kurbanlara ve prytaneion'a davet etmek; onu şehrin kutladığı tüm 

yarışmalarda ön koltuklara davet etmek; onun bronz bir heykelini dikmek; Zeuxis'in bu konularda 

yazdığı cevabın okunacağı meclis toplantısında onu on altın (stater) değerinde altın bir taçla 

taçlandırmak, böylece herkes Sardes halkının ve karar, yani insanların hak edenleri layık bir şekilde 

onurlandırmayı bilmeleri; bu fermanı beyaz taştan bir stel üzerine yazıp heykelin yanına dikmek; 

hazinedar Athenaios'un taç, heykel ve diğer şeylerin tedarikini ihale etmesine, kralların ve kraliçenin 

onurlarına tahsis edilenler dışında, idare ettiği gelirin harcamalarını karşılamasına izin vermek 

gerekmektedir. 

5. Kendisine eş kral olarak kardeşi IV. Antiokhos’u atayan III. Antiokhos, kentin Akhaios 

kuşatması ardından yağmadan sonra kentin toparlanması için vergi muafiyeti 

getirmektedir. 

Buluntu yeri: Sardis 

Tarih: MÖ yak. 225-175 

Ed: Buckler ve Robinson, 1932: s. 7-9; SEG 37:1003[1]SEG 37:1003[2], Ma, 1999, no 36;  

1 [․․․․․․․]τας ε[— — —c.30— — — βα]- 
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[σι]λε̣ῦσ̣ιν Ἀντιό[χωι καὶ — — —c.25— — —] 

[τ]ὴν̣ ἀρχὴν ἧς ἀνέχον[το — — —c. 22— — —] 

[․․․]άρχου συνχωρήσαντ̣ο[̣ς ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἀνά]- 

5 [γ]ωσ̣ιν πρὸς αὐτοὺς ὀλβία[ν κ]αὶ ἄ[φθονον εὐδαιμο]- 

[νί]α̣[ν], χρήσον[̣ται δ]ὲ ἐπ’ ἑαυ[̣τ]οῖς κα[ὶ νόμοις πᾶσιν οἷς] 

[κ]α̣ὶ̣ ἐξ ἀρχῆς ἐχρῶντο· καὶ ἐπεὶ ἀπέ[δειξ]αν̣̣ Τ[—c.5—]- 

[․․]ι τήν τε πόλιν αὐτῶν ἐνπεπυρ[ῶσθ]αι καὶ [ἐξηρη]- 

[μ]ῶσ̣̣θαι ἐν τῶι πολέμωι καὶ τὰ ἴδια ἀπολωλεκ[ότας τῶν] 

10 [πολι]τῶν τοὺς πλείστους διαπεφωνηκέ[ναι, [σεσῶι]- 

[σθαι] δὲ ὀλίους παντάπασιν, καὶ ἠξίωσαν [ἄφεσιν χρη]- 

[μά]των ποιήσ[α]σθαι καὶ τῶν [φ]όρων ἀπολῦ[σαι καὶ] 

[ἐ]ποικίσαι τὸν τόπο[ν], συνεχώρησεν [α]ὐ̣[τοῖς —c.6—] 

[δ]ωρος ἕως μὲν ἐτῶν ἑπτὰ μηθὲν α[ὐτοὺς διορ]- 

15 [θοῦ]σθαι εἰς τὸ βασιλι[κ]ὸν ἀλλὰ ἀπολε[λύσθαι], 

[ἀ]πὸ δὲ τοῦ ὀγδόου ἔτους διδόναι τρε̣[ῖς ἀναφορὰς] 

[ἐκ] πασῶν τῶν γινομένων προσόδων πα[ρ’ ἕκαστον] 

ἐ̣νιαυτὸν̣ ἀργυ[ρ]ίου μνᾶς εἴ̣κοσι καὶ ἄλλ̣[ως μὴ ἐν]- 

οχλεῖσθ̣αι· εἶν[αι] δὲ αὐτοὺς ἀ[φ]ρουρήτ[ους ὡς καὶ] 

20 [πρ]ότερον ἦσαν· εἶν[α]ι δὲ αὐτοὺς καὶ ἀν[ενοχλή]- 

τους καὶ ἀλητου[ρ]γήτους· ἀπ̣ολελύ[σθαι δὲ —c.8—] 

22. satır silinik ve 23-17. Satır aralığı anlaşılmaz 

Çeviri: krallar Antiochos ve [Antiochos] için dayandıkları …. yönetim….[ . . .]archos bağışlayarak. . . 

onlara refah ve. . . ve başlangıçta yaptıkları tüm yasaları kullanacaklardır; ve bunu bildirdiklerinden 

beri. . . şehirleri yakılmıştı ve. . . savaşta ve 10 vatandaşın çoğunun malını kaybettiği ve öldürüldüğü. . 

. çok az ve sordular. . . yapmak . . . ve muafiyet verilmesi, haraç ve yere yerleşmek için, [. . .]doros 

onlara verildi . . yedi yıl boyunca kraliyet hazinesine hiçbir şey ödememeleri, ancak serbest 

bırakılmaları gerektiğini. . . sekizinci yıldan itibaren, üç . . . üretilen tüm gelirden, her yıl için 20 

milyon gümüş ve başka bir şekilde rahatsız edilmemek için; daha önce olduğu gibi 20 garnizondan ve 

özgür olmaları, faturalandırmadan ve hizmet sağlama yükümlülüklerinden ve bunların serbest 

bırakılmasından. . . [of] tarımsal ürün?. . . kraliyet (veya: hazine?) . . (belgenin geri kalanı çeviri için 

çok parçalıdır). 

6. Magnesia Savaşı sonucunda Roma Krallığı savaşı kazanmış ve Roma tarafında II. 

Eumenes müttefik olarak yer almış. Sardeis kentinin yağmalanmasının ardından 

Artemis için II. Eumenes adak dikmiştir. 

Buluntu yeri: Sardis 
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Tarih: MÖ yak. 190-159 

Ed: SEG 37:1004; Buckler ve Robinson, 1932, s. 93, no. 88 

1 β̣ασιλ̣[εὺς Εὐμένης(?) καὶ] 

οἱ ἡγε[μόνες ἐκ λαφύρων] 

τῶν αἱ[ρεθέντων Ἀρτέμιδι]. 

Çeviri: Kral Eumenes ve hegemonlar, Artemis için yakalanan yağmalardan dikti. 

Sonuç 

Sardeis antik kenti özellikle Seleukos Krallığı zamanında oldukça önemli olaylarda ön plana 

çıkmış ve buradaki altı epigrafik belgenin siyasi olaylarla paralellik gösterdiği görülmüştür. Antik 

kaynaklarda yer alan III. Antiokhos ve Akhaios ile ilgili Sardeis Antik kenti perspektifinde gelişen 

olaylar, epigrafik verilere de yansıyarak kent tahribatının III. Antiokhos tarafından giderilip kentin 

teşekkür için kral ve kraliçeye kült yapılmasına karar verdiği görülmüştür. Ayrıca IV. Antiokhos’u eş 

kral olarak atayan III. Antiokhos, Sardeis’in Akhaios kuşatması ardından kentin durumunu düzeltmek 

için vergi almayarak kenti vergiden muaf yapmıştır. 
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Özet 

Modern zamanlarda, Türkiye'nin jeopolitiği dünyada giderek daha fazla ilgi görüyor. Bu 

makalede, Samuel Huntington'un "Medeniyetler Çatışması" analizini kullanarak Türkiye'nin 

jeopolitiği incelenecektir. 

Medeniyetler Çatışması'nda asıl mesele, Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkacak yeni 

dünya düzeni meselesidir. Huntington, sekiz büyük medeniyeti tarif etmekte ve aralarındaki 

çatışmaları öngörmektedir. Türkiye, tarihsel olarak iki yabancı medeniyetle (Hıristiyan Batı ve 

Ortodoks) çatışma halinde olmuştur. Çalışma aynı zamanda Türkiye'nin İslam medeniyeti içindeki 

üstünlük mücadelesini Sünni bağlamda yansıtmaktadır. 

Huntington aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamamasına açıklık getiriyor. 

Kitabın “Parçalanmış devletler” kısmında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olamamasının temel 

nedeni gibi Rumların muhalifliği gösteriliyor. 

Türkiye'deki "Kamalizm" fikrinin özelliklerine değinen Huntington, bu fikirlerin Türkiye'nin 

dış politikasını etkilediğini yazıyor. 

Huntington'un Medeniyetler Çatışması'na göre, Batı'nın Türkiye'yi Batı medeniyetine bağlama 

girişimi başarısız oldu. Türkiye jeopolitiğini Doğu'ya yönlendirerek, Kosova'dan Mısır'a, Somali ve 

Orta Asya üzerinden bir Türk nüfuz alanı yaratmaya çalışıyor; kendisini tüm Türk halklarına rehber ve 

Müslüman medeniyetinin savunucusu olarak sunmaktadır. 

Huntington'un küreselleşmenin sınırları ve Türkiye'ye yönelik Batı politikası hakkındaki 

görüşleri kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Modern zamanlarda bunun sonuçlarını 

görebiliyoruz. Özellikle Obama'nın başkanlığı sırasında amaç bir medeniyetler çatışmasından 

kaçınmanın mümkün olduğunu göstermekti. Türkiye-ABD ilişkileri, "özgür dünyanın" lideri olarak 

ABD'nin Birleşmiş Milletler himayesinde küresel bir medeniyetler birliğini inşa edebileceğini fiilen 

kanıtlamak zorundaydı. Obama, Nisan 2009'da ABD Başkanı olarak Türkiye'ye yaptığı ilk devlet 

ziyareti sırasında bu isteğini dile getirerek, "Türkiye'nin sadece ABD için değil, tüm dünya için önemi 

hakkında bir açıklama yapmaya çalışıyorum" dedi. Makalede konu ile ilgili daha detaylı bilgi 

verilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Türkiye, Huntington, Medeniyyetler çatışması, Jeostrateji. 
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Turkish Geopolitics in S. Huntington's  

"Clash of Civilizations and Re-establishment of World Order" 

 

Abstract 

In modern times, Türkiye's geopolitics is receiving more and more attention in the world. In 

this article, Türkiye's geopolitics will be analyzed by using Samuel Huntington's "Clash of 

Civilizations" analysis. 

The main issue in the Clash of Civilizations is the issue of the new world order that will 

emerge in the post-Cold War era. Huntington describes eight great civilizations and foresees the 

conflicts between them. Türkiye has historically been in conflict with two foreign civilizations 

(Christian Western and Orthodox). The study also reflects Türkiye's struggle for supremacy in Islamic 

civilization in a Sunni context. 

Huntington also clarifies that Türkiye cannot become a member of the European Union. In the 

"Fragmented States" section of the book, the opposition of the Greeks is shown as the main reason for 

Türkiye's inability to become a member of the European Union. 

Referring to the characteristics of the idea of "Kamalism" in Türkiye, Huntington writes that 

these ideas influenced Türkiye's foreign policy. 

According to Huntington's Clash of Civilizations, the West's attempt to connect Türkiye with 

Western civilization has failed. By directing its geopolitics to the East, Türkiye is trying to create a 

Turkish sphere of influence from Kosovo to Egypt, through Somalia and Central Asia; presents itself 

as a guide and defender of Muslim civilization to all Turkish peoples. 

Huntington's views on the limits of globalization and Western policy towards Türkiye are 

covered extensively in the book. We can see the results of this in modern times. Especially during the 

Obama presidency, the aim was to show that it was possible to avoid a clash of civilizations. Türkiye-

US relations had to actually prove that the USA, as the leader of the "free world", could build a global 

union of civilizations under the auspices of the United Nations. Expressing this desire during his first 

state visit to Türkiye as the US President in April 2009, Obama said, "I am trying to make a statement 

about the importance of Türkiye not only for the United States but also for the whole world." More 

detailed information on the subject will be given in the article. 

Keywords: Türkiye, Huntington, Clash of civilizations, Geostrategy. 

  

Giriş 

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda mevcut iki kutuplu sistem çökmüş ve 

dünyanın birbiriyle rekabet edecek iki farklı ideolojisi kalmamıştır. Batı'nın, kapitalist bloğun zaferiyle 

sonuçlanan bu "soğuk savaş"tan sonra, yeniden oluşturulacak uluslararası ilişkiler sistemi hakkında 

çeşitli varsayımlar dile getirilmeye başlandı. Böylece, 1992'de Francis Fukuyama, "Tarihin Sonu ve 

Son Adam" adlı kitabını yayınladı ve 1993'te Samuel Huntington, Foreign Affairs dergisinde 

"Medeniyetler Çatışması" başlıklı bir makale yayınladı. Harvard Üniversitesi’nde görev yapan siyasal 

bilimler profesörü Samuel Huntington, 1993 yılında Foreign Affairs dergisinde yayınlanan 
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‘medeniyetlerin çatışması mı?’ konulu makalesinin gördüğü yoğun ilgi üzerine bu çalışmasını 

genişleterek 1996 yılında “Medeniyetlerin Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Yapılması” adıyla 

kitaplaşmıştır. Aynı zamanda Pipes’ın belirttiği gibi Medeniyetler Çatışması tezi Batı liberalizminin 

sosyalizme karşı kesin bir zafer kazandığını ve bunun küresel ilişkilerin yapısını de belirleyeceğini 

savunan Francis Fukuyama’nın Tarihin Sonu Tez’ine bir cevap olarak ortaya çıkmıştır.
21

 

Fukuyama'dan farklı olarak Huntington, içinde bulunduğumuz zamanın barış değil medeniyetler arası 

çatışmalara sahne olacağını iddia etmektedir. Huntington, 1990'lı yıllardan itibaren uluslararası ittifak 

ya da ihtilaflarda belirleyici olan unsurun politik ya da ekonomik ideolojiler değil, medeniyetler 

olmaya başladığını ve 21. yüzyılda da bu trendin devam edeceğini ifade etmektedir ve bunun ne 

anlama geldiğini açıklayabilme adına da, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan çeşitli olayları örnek 

vermiştir. İlerleyen yıllarda yaşanacak bölgesel çatışmaların Bosna Hersek ve Kafkasya'da olduğu gibi 

medeniyetler arasındaki fay kırıkları boyunca gerçekleşeceğini, hatta büyük savaşlara dönüşeceğini 

iddia etmektedir. Huntington’a göre eğer yeni bir Dünya savaşı olursa bunun medeniyetler arası bir 

savaş olacaktır.
22

 

2000 yılına kadar her iki teori etrafında bir takım tartışmalar olsa da, 1990'lardaki çatışmalar 

ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonucunda ortaya çıkan 

"medeniyetler çatışması" teorisi ana tartışma kaynaklarından biri olmuştur.  

Medeniyetler çatışması teorisi. Uluslararası ilişkiler teorisinde yeni bir paradigma olarak yer alan 

“Medeniyetler Çatışması” tezi, realist okulla büyük ölçüde uyumlu olsa da, aslında hem klasik hem de 

yapısal realizm ile bir takım benzerlikler ve farklılıklar barındırmaktadır. Huntington, Soğuk Savaş'ın 

sona ermesinin aslında teorilerin şimdiye kadar uluslararası sistemi yanlış yorumladığının bir 

göstergesi olduğunu belirterek, realistlerin uluslararası ilişkilere yaklaşımını genel olarak eleştiriyor. 

Böylece Huntington, "insanlık tarihi, medeniyetler tarihidir" diyerek, devletlerarası ilişkilerde 

medeniyet faktörünün her zaman önemli bir faktör olduğunu, ancak Soğuk Savaş'ta olduğu gibi 

ideolojik ve diğer daha belirgin faktörlerin onu görünmez kıldığını iddia eder. Ayrıca Doğu ve Batı 

(komünist ve kapitalist) blokların kendileri sırasıyla Slav-Ortodoks ve Batı medeniyetine dayalı 

bloklardı.
23

 

Her ne kadar günümüzdeki olaylar henüz neticelenmediği için kesin yorumlar yapmak 

açısından zorluklar yaşansa da Huntington’ın yazısı günümüzde dâhil olmak üzere Soğuk Savaş 

sonrasında yaşanacak çatışmaların arkasındaki mantıkla ilgili söylemlerde bulunması dolayısıyla 

önemlidir. 

 

1.Medeniyyetler çatışmasında Türkiye 

Samuel Huntington’a göre Türkiye klasik olarak bölünmüş bir ülkedir, Osmanlı’dan 

günümüze, bir yanı batı medeniyetine yönelirken, bir yanı da hep İslam medeniyetinde kalmıştır.
24
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Huntington için Türkiye adeta, tek ülkede medeniyetler savaşının tipik bir ülkesidir.
25

 Huntington’ın 

kendisine sorulan bir soru üzerine Türkiye’ye bölünmüş ülke demesinin ardındaki sebepleri şu şekilde 

ifade etmektedir;  

Medeniyetlerin Çatışması" adlı makalemi yayınladım ve o makalede soğuk savaş 

sonrası dünyanın, soğuk savaş sırasında olduğu gibi üç büyük bloktan çok, Batı, İslâm, 

Ortodoks medeniyeti, Konfüçyus medeniyeti, Budist medeniyeti, Hindu medeniyeti, Japonya, 

Latin Amerika medeniyeti gibi yedi veya sekiz büyük bloktan oluşmaya yöneldiğini ileri 

sürdüm. O makalede Türkiye'yi bölünük ülke olarak tanımlamıştım. Bunun sebebi, Türkiye'nin 

bir Avrupa ülkesi mi, yoksa bir Orta Doğu ülkesi mi; bir İslâm ülkesi mi, yoksa laik bir ülke 

mi; Batılı mı, yoksa Batılı olmayan bir ülke mi olduğunun belirsiz olmasıdır. Cumhurbaşkanı 

Demirel, Başbakan Çiller ve diğer Türk liderlerin Türkiye'yi kültürler arasında bir köprü 

olarak tanımladıklarına dikkat çektim ve eğer böyleyse Türkiye'nin çok faydalı bir rol 

oynayabileceğini ileri sürdüm. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak söylemem gerekir 

ki, köprü olmanın bazı zorlukları vardır; Bir köprü iki toprak parçasını birleştiren, ancak 

ikisine de ait olmayan sun'î, kırılgan bir yapıdır. Ayrıca iki yakasında olan insanlar da zaman 

zaman köprünün üzerine yürürler. Atatürk modelini izleyerek, Türkiye ekonomik kalkınmada 

ve çarkları dönen bir demokrasi yaratmakta büyük gelişmeler sağladı. Konuştuğum bazı 

Türklerin, Batılılaşmaya yoğun arzu duyduklarını, Batılı olmayan Türk değerlerine neredeyse 

açık nefret beslediklerini hissettim. Batı'da, bildiğiniz gibi, Türkiye'yi Batı toplumunun tam bir 

üyesi olarak kabul etmeye yanaşmayan güçlü bir direniş vardır ve Türkiye'de de Batılılaşmaya 

karşı bir muhalefet doğduğu görülmektedir.
26

 

Atatürk’ten sonra gelen liderlerin de onun batılılaşma vizyonunu izlediğini ve bu doğrultuda 

adımlar attığını ama bir taraftan da toplumda İslami değerlerin de destek bulduğu ifade edilmektedir. 

Bundan dolayı Batı’nın, Batılı olmaktan ziyade Müslüman ve Ortadoğulu olarak gördüğü Türkiye’yi 

kendilerinden biri olarak kabul etmediğini söylemektedir Huntington.  

Türkiye'nin yirminci asrın sonlarındaki liderleri, Atatürk geleneğini takip etmekte ve 

Türkiye'yi modern, seküler, Batılı milli devlet olarak tanımlamaktadırlar. NATO'da ve Körfez 

Savaşı'nda Türkiye'yi Batı ile ittifaka soktular; AT'ye üyelik için müracaat ettiler. Mamafih, 

Türk toplumundaki (bazı) unsurlar, aynı zamanda İslâmî bir silkinişi desteklemiş ve 

Türkiye'nin esas itibariyle Müslüman bir Orta-Doğu ülkesi olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Ayrıca, Türkiye'nin seçkinleri Türkiye'yi Batılı bir toplum olarak tanımlarken Batı'nın 

seçkinleri Türkiye'nin öyle olduğunu kabule yanaşmıyorlar. Türkiye, AT'nin bir üyesi 

olmayacaktır; gerçek sebebi Cumhurbaşkanı Özal'ın dediği gibidir: "Biz Müslümanız, onlar 

(ise) Hristiyandır ve (fakat) bunu dile getirmiyorlar. "Mekke'yi reddettikten ve ardından 

Brüksel tarafından reddedildikten sonra, nereye bakar Türkiye? Cevap, Taşkent olabilir. 

Sovyetler Birliği'nin zevali, Türkiye'ye Yunanistan sınırlarından Çin'e kadar yedi ülkeyi ihata 

eden ve yeniden hayat bulan bir Türk medeniyetinin lideri olma fırsatını veriyor. Batı 
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tarafından teşvik edilen Türkiye bu yeni kimliği benliğine kazımak için hareketli çabalar 

sarfediyor.
27

 

 

Huntington İslam ile Batı medeniyeti arasında bölünmüş olarak nitelendirdiği Türkiye’nin 

Avrupalı olmak konusundaki ısrarlılığından vazgeçerse İslam medeniyetinin lideri olabileceğini iddia 

etmektedir. Bunu aşağıdaki ifadesinde belirmektedir; 

Türkiye, gerçekten Avrupa ile Asya, İslam ile laiklik, vs. arasında bölünmüş bir ülke. 

Bu bakımdan kimi liderlerinizin de işaret ettikleri gibi, uygarlıklar arasında bir ‘köprü’ 

olabilir… İslâm dünyasında liderlik rolü oynayabilecek ülkeler var. Ancak Türkiye, ekonomik 

gelişme seviyesi, stratejik konumu, kendine güvenen bürokrasisi, ordusu, Batı ve İslâm 

karışımı kültürü ile islâm âlemine önderlik bakımından eşsiz bir yere sahip. Tarihte 

Osmanlılar da bunu yapmadı mı? Eğer Türkiye bir Batılı ülke olma ısrarından biraz vazgeçer; 

modernleşme ve demokrasinin bir islâm ülkesinde de mümkün olduğunu göstermeye daha çok 

ağırlık verirse, bütün dünyaya ve islam'a büyük bir model olur.
28

 

Huntington bunları söylerken Türkiye’nin laikliğini de küçümsemiş, Türk değerlerinin Batılı 

değerler değil, İslami değerler olduğunu belirtmektedir. İslam değerlerin Türkiye'nin kültür mirasının 

bir parçası olduğunu, Türkiye’nin İslami değerleri demokrasiyle bağdaştırabilirse bunun büyük bir 

katkı olacağını söylemektedir. Türkiye’nin işleyen bir demokrasiye sahip olan tek İslam ülkesi 

olduğunu belirtmekte ve demokrasinin mutlaka laik bir temele dayanmasının şart olmadığını, İslam ile 

demokrasinin bağdaşabilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

2.Türkiye ve Karabağ problemi “Medeniyyetler çatışması aspektinde 

Bilindiği gibi, jeopolitik rekabetler ve çıkar çatışmaları sonucunda ortaya çıkan "Ermeni 

sorunu" uluslararası siyasette gündeme gelmiş ve özel bir yer edinmiştir. Kuşkusuz, jeopolitik 

rekabetler ve çatışmalar, medeniyetler arası çatışmaların arka planına karşı bazı konularda kendini 

göstermektedir. Bu anlamda, bir zamanlar jeopolitik rekabetlerin sonucu olan "Ermeni meselesi", Batı 

ve Türk medeniyetleri arasındaki çatışmanın bir türevi, daha doğrusu Türk karşıtı zihniyet ve 

faaliyetlerin bir tezahürü olarak nitelendirilebilir. Dünyadaki birçok çatışma ve çelişkinin temel 

sebebinin medeniyetler çatışması ile ilişkilendirilmesi konusunun son zamanlarda bilim çevrelerinde 

tartışma konusu haline gelmesi tesadüf değildir. Bu fikrin gerçekçi olmadığını iddia edenler olabilir ve 

hiç şüphe yok ki var. Unutulmamalıdır ki, medeniyetlerin sınıflandırılmasında ana faktör olarak dini 

faktöre özel bir öncelik verilmesine rağmen, ulusal faktörün hiçbir şekilde ikinci planda kalmaması 

gerekmektedir. Analiz, Batılı ülkelerin Dağlık Karabağ konusunda Ermeni-Azerbaycan ihtilafında 

çifte standart benimsemesinin ve Ermenistan'ı her fırsatta desteklemesinin, Batı ve Türk medeniyetleri 

arasındaki ilişkiler, Türk karşıtı zihniyet ve düşünce ile yakından bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

Batı ile Türk medeniyetleri arasındaki ilişkilerin tarih boyunca hep gergin ve çelişkili olduğu 

bir gerçektir. Batı'da Türk düşmanlığının güçlenmesinde geçmişten miras kalan ulusal ve psikolojik 

etkenler kilit rol oynamaktadır. İki medeniyet arasında geçmişten günümüze kadar devam eden 

gerilimlerin, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerini doğrudan etkilemesi tesadüf değildir ve bunun 
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sonucunda Türk medeniyetinin taşıyıcılarından biri olan Azerbaycan, Türk medeniyetinin 

taşıyıcılarından biri olmuştur. ciddi şekilde tehdit etti. Bu açıdan bakıldığında, “Azerbaycan'a karşı 

oynanan oyunları ortaya çıkarmak ve geleceğe yönelik eylem programları planlamak” meselesinin 

özünü anlamadan, çatışmanın görünmeyen nedenlerini ortaya çıkarmak mümkün değildir. Bu nedenle 

tez, öncelikle Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a yönelik saldırganlık politikasını ve perde 

arkasını incelemeye çalışmış, sorunu büyük ve bölgesel devletlerin jeopolitik çıkarları bağlamında 

analiz etmeye çalışmıştır. Bu noktadan hareketle, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a yönelik 

saldırganlık politikasının tüm yönleriyle incelenmesi, sorunun jeopolitik çıkar çatışması bağlamında 

incelenmesi, önde gelen devletlerin Ermenistan-Azerbaycan'daki konumu. Azerbaycan Dağlık 

Karabağ sorunu önemlidir. Sorunla ilgili kapsamlı bir çalışmanın aciliyeti, bir dizi faktörle 

açıklanabilir. 

Huntigsonun eserinde yazıldәğı üzere Türkiye Bakü,Taşkende bakarsa strateji anlamda böyük 

güc olacaqdır.II Qarabağ harbinde Türkiyenin Azerbaycanı siyasi cәhәtdәn çox әhәmiyyәtlidir. 

2.Medeniyyetler çatışmasında Türkiyeye ait bilgilere eleştiriler 

Huntington’a yönelik eleştiriler arasında en önemli yeri Ahmet Davutoğlu’nun yapmış olduğu 

eleştiriler alır. Soğuk Savaş bitimiyle  “yeni dünya düzeni” sloganı çerçevesinde ortaya çıkan yeni 

teorilerin egemen güçlere kamuoyu oluşturma ve meşruiyet kazanma doğrultusunda hizmet ettiğini 

söylemektedir.
29

 Ahmet Davutoğlu geniş kapsamlı bir analiz yaparak Huntington’ın tezinin birçok 

önyargıdan oluştuğunu dile getirir. O analizlerden bazıları şu şekildedir;  

Huntington tarih içindeki medeniyet çatışmalarını incelerken seçici bir yaklaşımla 

medeniyetlerin çatışma alanlarını vurgularken medeniyetler arası kaynaşma, müsamaha ve 

sentez alanlarını yok farz ediyor… Huntington bu tahlil ile Batı medeniyetinin felsefi-

entelektüel birikimini, sosyal kültür ve uluslararası sistem üzerindeki belirleyici vasfını göz 

ardı ediyor. Dolayısıyla da bunalımın vebalini ve ortaya çıkan çatışma alanlarının yükünü, 

tekelci Batı medeniyeti tarafından hayat alanları gittikçe sınırlandırılmış yerel medeniyetlere 

ve otantik kültürlere yüklüyor. Böylece gelecekteki bunalımın suçluları şimdiden ilan edilmiş 

oluyor.
30

  

Ahmet Davutoğlu Huntington’ın Batı medeniyetine rakip olarak gördüğü İslam ve Konfüçyen 

medeniyeti hakkında yazmış olduklarını da şu şekilde analiz etmiş ve eleştirmiştir; “Huntington'ın 

bugün komşuları ile kanlı ilişkiler içinde olduğunu iddia ettiği İslam medeniyeti ise tarihi hâkimiyet 

alanlarında sürekli olarak medeniyetler arası müsamaha ve dinamik bir alışverişin sürdürülmesini 

sağlayan bir değerler bütünü ve siyasi yapılanmalar ortaya koymuştur. Bu değerler bütünü siyasi 

sisteme dini/kültürel çoğulculuk şeklinde aksetmişti.”
31

 

Bayramova Qumaş da bu yargıya Türkiye bağlamında katılarak şunu söylemektedir;  

Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletleriyle kurduğu yüzlerce yıllık diplomatik 

ve kültürel ilişkiler Huntington’ın tezinde açıkçası göz ardı edilmiştir. Dahası Huntington tek 
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bir Batı ve tek bir İslam olduğuna inanmakta, laik, çağdaş, AB tam üyelik müzakereleri yapan 

Türkiye Cumhuriyeti’ni dahi kökten dinci İslami rejimlerle ayrıştıramamaktır. Oysa 

Malezya’daki İslam ile İran’daki, Suudi Arabistan’daki veya Libya’daki İslam birbirinden 

oldukça farklıdır. Aynı Batı’da Rum Ortodoksluğu ile Anglosakson Protestanlığının farklı 

olduğu gibi tek bir Batı ya da tek bir Doğu’dan söz etmek imkânsızdır. Huntington’ın saplantı 

derecesinde önem verdiği kültürlerin oluşmasında din kadar milliyetçilik (Etnisite) ve siyasi 

ilişkiler de etkilidir… Huntington’ın din ekseninde takılıp kalarak, medeniyetler arası 

ilişkilere çok sınırlı bir bakış açısıyla yaklaştığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Ayrıca 

gelişen teknoloji, iletişim imkânları ve küreselleşme sonucu kültürler arasında bu denli keskin 

çizgiler belirlemek Huntington’ın önemli bir eksikliğidir.
32

 

 Bayramova 19. yüzyıl dünyasında küreselleşmenin doğal sonucu olarak dünyayı Batılılar ve 

Doğulular ya da Müslümanlar diye keskin çizgililerle ayırmanın zorluğu sebebiyle Huntington’ın 

tezinin oldukça zayıf kaldığı belirtmektedir. Bugün İslam dininin Batı’da Yahudilikten ve Hıristiyanlık 

dışındaki diğer tüm dinlerden, daha fazla inanana sahip olduğunu ve İslam ile çatışmaya girecek olan 

Batının kaçınılmaz olarak kendi içindeki bu azımsanamayacak nüfusla da sorun yaşamak zorunda 

kalacağını söylemektedir. Bunun sadece bir göçmen sorunu olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu, 

zira “yerel” Avrupalılar ya da Amerikan vatandaşları arasında da Müslüman nüfus azımsanamayacak 

boyuttaki varlığından bahsetmektedir.
33

 

 

Sonuç  

Samuel Huntington’ın medeniyetler çatışması tezi her ne kadar yoğun bir çaba ürünü olsa da 

ilk bakışta ciddi eksikliklere sahip olduğu görülmektedir. Yazarın içinde bulunduğu kültürel çevre ve 

sahip olduğu ön yargılar tezini ciddi mânâda kuşatmış bulunmaktadır. Huntington’ın tezine yönelik 

eleştirilerin birleştiği en temel nokta, yazarın medeniyetler arasındaki etkileşim ve alışverişi 

görmezden geldiği gerçeğidir. Diğer taraftan yazarın kamuoyu oluşturmaya yönelik çabası ve Batı’nın 

politikalarına meşruiyet zemini oluşturmaya yönelik gayreti dikkat çekmektedir. Medeniyetler 

arasındaki kültürel alışveriş oldukça doğal bir süreç olmasına rağmen bunun bir çatışma olarak 

nitelendirilmesi oldukça yanlıştır. Huntington, tezinde İslâm medeniyetini ortaya çıkan 

huzursuzlukların kaynağı olarak görmekte ve Batı medeniyetinin kendi içindeki bunalımlarını ve 

çatışmalarını adeta saklamak istediği ortadadır. Esasen İslâm medeniyetinin Batı’ya karşı bir tehdit 

oluşturmadığı; siyasî, ekonomik, ticarî ve bilimsel konularda İslâm dünyasının birlik içinde 

olamamasından anlaşılabilir. Bir diğer nokta da Huntington’ın bölünmüş ülke olarak nitelediği 

Türkiye’ye yönelik derinlikten yoksun ifadeleridir. Türkiye’nin tarihsel serüvenini de üstünkörü bir 

bakışla yorumlayan Huntington’ın, bilimsellikten uzak ve kaygılı bir zihnin ürünü olan teziyle ciddi 

tartışmaları da başlattığı ortadadır 
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Özet 

 

Çevresel sorunların gelişen sanayi ve teknolojiyle birlikte tüm dünyada belirgin bir halde 

artması sonucu 1960’lı yıllardan itibaren ekolojik araştırmalar ön plana çıkar. 1990’lı yıllardan 

itibaren ise edebiyat ile fiziki çevre veya doğa arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bir bakışla inceleyen 

bir edebiyat eleştirisi yaklaşımı olan ekoeleştiri, varlığını hissettirir.  Bu kuram, “çevreci eleştiri” veya 

“ekoeleştiri” adıyla iki farlı şekilde de adlandırılabilmektedir. Çevreci eleştiride edebiyat-çevre, 

edebiyat-doğa ilişkisi önemlidir. Disiplinler arası bir özelliğe sahip olan çevreci eleştirinin temel 

konusunu ise insan merkezci düşüncenin çürütülmesi ve bunun yerine doğa merkezli bir düşünce 

yapısının ön plana çıkarılması oluşturur. 

İlk yapıtlarından itibaren doğa ile insan arasındaki ilişkiye önem veren Yaşar Kemal, insanın 

doğayla ilişkisini betimlemek için özel bir dil kullanmaya yönelir. Yazar birçok söyleşisinde ve 

makalesinde insanın doğayla olan bağının önemini vurgular. Yaşar Kemal’e göre insan ancak doğayla 

sağlıklı ilişkiler kurabildiği ölçüde sağlıklı ve huzurlu kalabilir. Bu bağlamda yazarın 1978 yılında 

yayımladığı Deniz Küstü adlı romanında genel olarak doğanın insanlar tarafından sömürülmesi ve 

tahribi anlatılır. Romanda bu tahribata neden olan kişilerin doğadan kopuk olarak yaşayan kişiler 

olması dikkat çeker. 

          Bu çalışmada öncelikle çevreci eleştiri kuramına ve Yaşar Kemal’in sanat anlayışına kısaca 

değinilecek, ardından doğa - insan  ilişkisi,  balıkçıların  doğaya  müdahalesi: balık  kırımları  ve  kent  

imgesi  başlıklarından  hareketle  Yaşar  Kemal'in  Deniz  Küstü  adlı eseri çevreci eleştiri bağlamında 

incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Çevreci eleştiri, Doğa, Doğa-insan ilişkisi, Yaşar  Kemal,  Deniz Küstü.   

 

An Examination of Yaşar Kemal's Novel Deniz Küstü in the  

Context of Environmental Criticism 

 

Abstract 

Since the 1960s, ecological research has come to the fore as environmental problems have 

increased significantly all over the world with the developing industry and technology. Since the 

1990s, ecocriticism, which is a literary criticism approach that examines the relationship between 

literature and the physical environment or nature with an interdisciplinary perspective, makes its 
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presence felt. This theory can be named in two different ways as “environmental criticism” or 

“ecocriticism”. The relationship between literature-environment and literature-nature is important in 

environmental criticism. The main subject of environmental criticism, which has an interdisciplinary 

feature, is the refutation of anthropocentric thought. Instead of anthropocentric thinking, a nature-

centered mentality is brought to the fore. 

Yaşar Kemal, who has given importance to the relationship between nature and humans since 

his early works, tends to use a special language to describe the relationship between humans and 

nature. The author emphasizes the importance of man's connection with nature in many of his 

interviews and articles. According to Yaşar Kemal, people can stay healthy and peaceful only to the 

extent that they can establish healthy relationships with nature. In this context, the author's novel 

Deniz Küstü, published in 1978, generally describes the exploitation and destruction of nature by 

humans. It is noteworthy that the people who cause this destruction in the novel are people who live in 

isolation from nature. 

In this study, first of all, the environmental criticism theory and Yaşar Kemal's understanding of 

art will be briefly mentioned, then the nature-human relationship, the intervention of the fishermen in 

nature: the fish killings, and the image of the city will be examined in the context of Yaşar Kemal's 

work Deniz Küstü. 

Keywords: Environmental criticism, Nature, Nature-human relationship, Yaşar Kemal, Deniz 

Küstü. 

Giriş 

Ekoloji sözcüğünü ilk kez 1866 yılında yayımlanan “Generelle Morphologie” adlı eserinde 

kullanan Ernest Haeckel (1834-1919) kavramı, “organizmalar ile onların çevresi arasındaki ilişkilerin 

bilimi” anlamında kullanır. Haeckel, ekoloji sözcüğünü, Yunancada yaşanılan yer, yurt, ev anlamına 

gelen “oikos” ile bilim, söz ya da söylem anlamlarına gelen “logia”/”logos” sözcüklerinden türetir. 

(Şen, 2016: 7) Ekolojideki doğa algılayışı insan-doğa ilişkisini faydacı bir bakıştan kurtararak, ahlaki 

ve sorumlu bir zemin kazandırır. (Şen, 2016: 8) 

Dünyanın geleceğinin tehdit altında bulunması çevre sorunlarını sadece ekoloji biliminin 

çalışma alanı olmaktan çıkararak disiplinler arası bir boyuta taşır. Bunun sonucu olarak, edebiyat 

toplumun geniş kitleleri tarafından üzerinde önemle durulan çevre sorunlarına yönelir. (Oppermann, 

2012:16) Ekoeleştiri, ekoloji ve eleştiri kelimelerinin kısaltılarak birleştirilmesinden oluşan bir 

edebiyat eleştirisi kuramıdır. Amerika’da 1990’lı yıllarda ortaya çıkan ekoeleştiri, bir kavram olarak 

ilk defa 1978 yılında Amerikalı akademisyen ve edebiyat eleştiricisi William Ruekert tarafından 

“Literature and Ecology: An experiment in Ecocriticism” (Edebiyat ve Ekoloji: Bir Ekokritisism 

Denemesi) adlı makalesinde geçer. Huyugüzel, 2018:141) 

Ekoeleştiri, edebiyat ve kültür metinlerini çevreci bir bakış açısıyla yorumlayan, edebiyat ile 

çevre, ekoloji ile kültür arasındaki ilişkileri inceleyen bir akım olarak dikkat çeker. (Oppermann, 

2012:9) Ekoeleştirmenler insan tarafından doğanın bilinçsizce ele geçirilmesini ve hammadde kaynağı 

olarak sömürülmesine karşı çıkarlar. (İsmailova, Altıok, 2021:1604) Söz konusu kuram, “doğadaki her 

şeyin birbirine bağımlılığı” prensibiyle her canlıyı bir birey olarak kabul ederken insanın diğer 

canlılarla olan etkileşimi ile biçimlendiği görüşündedir. (Sağlam, Miçooğulları 2021:689) Cheryll 
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Glotfelty, ekoeleştiri hakkında önemli bir antoloji niteliğinde olan The Ecocriticism Reader’ın 

(Ekoeleştiri Derlemesi) (1996), “Giriş” bölümünde ekoeleştiriyi “En basit tanımıyla edebiyat ile 

fiziksel çevre arasındaki ilişkinin incelenmesi” şeklinde tanımlar. (Garrard, 2017:15) Ekoeleştiri 

edebiyat eserlerinde doğanın nasıl kullanıldığını incelemekle kalmaz, doğaya yüklenen simgesel 

anlamlara bu anlamların oluşturduğu düşünce kalıplarına nehirlerin, denizlerin, toprak bitki ve hayvan 

türlerinin insan kültürlerini nasıl etkilediğine, dilin nasıl kullanıldığına, çevre sorunlarına nasıl 

yaklaşıldığına, metin içindeki değerler sistemine ve benlik kavramlarına da ışık tutar. (Oppermann, 

2012:25) Doğanın ele alınış şekilleri, edebi eserde bir mekân olarak doğa, doğa tasvirleri, doğa yazını 

türü ve en geniş olarak insanın çevresinde var olan her şey ekoeleştirinin araştırma alanını kapsar, 

böylelikle doğa, eserlerde arka plan olarak kalmaktan çıkarak özne durumuna geçer. (Bölükmeşe, 

Sönmez, 2021:19) 

Amerika’da, yazın çalışmalarında doğa temsillerine dönük bir eleştiri türü olarak ortaya çıkan 

ancak farklı coğrafyalara yayılıp araştırma kapsamı yıllar içinde genişleyen ekoeleştiri, günümüzde 

yaşamın hemen her alanında kendisine yer bulur. Birçok farklı disiplinlinden beslenir. 

(Yılmaz,2021:18) Nitekim ekoeleştiri; derin ekoloji, ekofeminizm, toplumsal ekoloji ve ekopsikoloji 

yaklaşımlarından beslenerek, edebiyatta kültür ve ekoloji ilişkisini sosyokültürel bağlamlarda 

inceleyen, insan ile doğayı ayırmadan sosyal ve biyolojik sistemlere eşit bir ilgiyle yaklaşan bir akım 

görevi üstlenir. (Eryılmaz, 2018:96) Çevrenin bilinçsizce yok edilmesi ve ekolojik sistemin 

bozulmasına karşı olarak ilk kez 1972’de Bükreş’te Arne Naess tarafından “Üçüncü Dünyanın 

Geleceği Konferansı”nda Derin Ekoloji kavramı öne sürülür. Bu görüşe göre insan doğaya karşı bir 

tutum sergilememeli ve onun bir parçası olduğunu unutmamalıdır. (Bölükmeşe, Sönmez, 2021:18) 

Christopher Manes 1992 yılında yayımladığı “Nature and Silence” (Doğa ve Sessizlik) adlı 

makalesinde “doğanın sessizliği” kavramını öne sürerek kültrümüzde sadece insanın konuşan özne 

statüsüne sahip olduğu gerçeğini irdeler. Bu bağlamda Manes’e göre, derin ekoloji doğal dünyayı 

sessizleştirmiş olan hümanizma söylemine meydan okuyarak bu gerçeğin farkına varır ve buna 

tepkisini gösterir. (Özdağ, 2014:1) 

Buell ekoeleştirinin gelişimini üç aşamada inceler: 1990’lı yıllardaki ilk aşamada doğa 

yazınında ve kurgusal eserlerde doğanın içsel değeri öne çıkarılır ve bireye doğa koruma sorumluluğu 

aşılanmak istenir. 2000’li yıllardaki ikinci dalgada inşa edilmiş çevreye ve kent yaşamına 

odaklanılarak çevresel adalet anlayışı çerçevesinde “toplumcu bir çevreci eleştiri” görüşü savunulur. 

2010’lu yıllardaki üçüncü dalgada ise yerel sorunlara karşı kolektif bir biçimde okurları harekete 

geçirmeye yönelik eserlere yer verilir. Ekoeleştirinin ikinci dalgasında işlenen çevresel adalet konusu 

1960’larda ABD’de bir toplumsal hareket olarak oluşum gösterir. Çevresel adalet yaklaşımı, kentlerde 

en çok dezavantajlı grupları tehdit eden çevre sorunlarının neden olduğu toplumsal eşitsizliklere dikkat 

çeker. Ekoeleştirinin üçüncü dalgasında öne çıkan yerel kolektif hareketler, Türkiye’de hidroelektrik 

ve nükleer santrallar ile maden projelerine karşı ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerde de 

gözlemlenir. (Eryılmaz, 2018:96-97) 

Ekoeleştirinin edebiyat çalışmalarında akademik bir alan olarak ilk ortaya çıkışı ise, ABD’nin 

Nevada Eyaleti Rena kentinde 1992 yılında ASLE’nin (Association fort the Study of Literature and 

Environment) [Edebiyat ve Çevre Çalışmaları Derneği] kurulmasıyla başlar. Bu derneğin ilk temelleri 

Harold Fromm’un 1991 yılında geleneksel MLA toplantısında “Ecocriticism: The Greening of 

Literary Studies” (Ekoeleştiri: Yeşil Edebiyat Çalışmaları) adlı özel bir oturum düzenlemesiyle oluşur. 
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1993 yılına gelindiğinde ekoeleştiri öncelikle Amerikan üniversitelerindeki edebiyat çalışmalarında 

yeni ve önemli bir eleştiri akımı olarak kabul görür. 1993 yılında ekoeleştirinin resmi dergisi olarak 

kabul edilen “İnterdisciplinary Studies in Literature and Environment” (Disiplinlerarası Edebiyat ve 

Çevre Çalışmaları) kısaca ISLE’nin ilk sayısı yayınlanır. Küresel çevre krizinin giderek büyümesi, 

ekolojik farkındalık ve çevre biincinin önem kazanması neticesinde, 1990’lı yılların başında İngiliz ve 

Amarikan kültürü ve edebiyatı alanında çalışan birçok Amerikalı akademisyen alışılagelmiş edebiyat 

çalışmalarından uzaklaşıp ekoeleştiriye kayar. 1995’ten bu yana iki yılda bir düzenlenen Uluslararası 

ASLE konferansları ekoeleştiriye yön verir. (Oppermann, 2012: 10-11) 

Ekoeleştirmenler edebiyatın doğaya yaklaşımlarımızda belirli bir rol oynadığı görüşündedirler. 

Gezegendeki tüm ekosistemlerin bünyesinde yaşayan canlıların tamamı, toprak, su ve hava ile 

bağlantılı olduğu için insanın bu sistemdeki konumu ve doğaya verdiği zararın edebiyat bağlamında 

incelenmesi ekoeleştirinin başlıca ilgi alanını teşkil eder. (Oppermann, 2012:15) 18. yüzyıldan itibaren 

endüstrileşme ve kentleşmenin Batı ülkelerinde yayılmaya başlamasıyla ortaya çıkan çevre sorunları 

toplumda ve kültürel alanda kendini hissettirip 19. yüzyılda Amerikan edebiyatında bir doğa yazınının 

oluşmasını sağlar. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında; savaş sonrası ekonomik gelişme döneminde 

yaşanan çevre sorunları 1970’lerde çevreci hareketin ve sonrasında kurgu edebiyatında çevre 

kaygılarını işleyen ekoeleştirinin oluşmasına ortam hazırlar. Endüstri çağında gerçekleşen 

makineleşme sürecine ve doğanın zarar görmesine karşı çıkan Henry David Thoreau (1817-1862) ve 

Aldo Leopold (1887-1948) gibi yazarların öncülüğünde toprağın ve üzerinde yaşayan tüm canlıların 

insana faydasından bağımsız olarak değerli olduğunu düşünen yazarların ortaya çıktığı görülür. Doğa 

yazını, Batı kültürünün insanı doğadan üstün ve doğayı değerden yoksun gören anlayışına karşı, Aldo 

Leopold’un etik sorumluluğu tüm canlılara ve doğaya doğru genişleten toprak etiği yaklaşımını esas 

alır. (Eryılmaz, 2018:94-95) Doğa yazının öncü çalışmaları endüstri devriminin yıkıcı etkilerinin 

görüldüğü 19. yüzyılda yayınlanmaya başlar. Aldo Leopold’un toprak etiğini anlattığı A Sand County 

Almanac (1949), Henry David Thoreau’nun Walden (1854), John Muir’in (1838-1914) Körfeze Bin 

Millik Yürüyüş, Edward Abbey’in (1927-1989) Çölde Tek Başına ve Terry Tempest Williams’ın 

(1955-) Refuge (1991) adlı eserlerinde doğanın içsel değeri bilimsel gözlemlere dayalı lirik bir 

anlatımla ele alır. Doğa yazınının örnek çalışmaları arasında yer alan ve “modern çevreciliği başlatan” 

Rachel Carson’un (1907-1964) 1962 tarihli Sessiz Bahar adlı eserinde, tarımsal faaliyetler nedeniyle 

oluşan toprak kirliliğinin bilimsel verilere dayanan lirik anlatımı önem arz eder. “Leopoldcu 

düşüncenin üyesi” sayılan bu yazarlar, doğaya içsel değer atfetmeleri nedeniyle ABD’de doğanın 

korunmasına ve Earth First gibi çevreci örgütlerin kurulmasına ortam hazırlarlar. (Eryılmaz, 2018:96) 

Türk edebiyatında her dönemde doğa, edebi eserlerin önemli bir malzemesini oluşturur. Doğa 

motifi sözlü gelenekten modern edebiyata kadar her dönemde kendini belirgin olarak gösterir. Yunus 

Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu gibi ozanlar ve şairler doğayla iç içe şiirler yazar. Modern 

Türk edebiyatında ise Abdülhak Hamit Tarhan tarafından yazılan “Sahra” (1878) adlı şiir ilk pastoral 

şiir kabul edilir. Daha sonrasında Orhan Veli (1914-1950) ve Garip akımı temsilcilerinde de doğa ve 

doğaya ait kavramlara yer verildiği görülür. Sait Faik (1906-1954), Halikarnas Balıkçısı (1890-1973), 

İlhan Berk (1918-2008), Gülten Akın (1933-2015), Yaşar Kemal (1923-2015), Hasan Ali Toptaş 

(1958- ), Latife Tekin (1957- ), Zülfü Livaneli (1946- ), Cengiz Aytmatov (1928-2008), Buket Uzuner 

(1955- ) gibi birçok yazarın eserlerinde canlıların, hayvanların ve doğanın izleri dikkat çeker. 

(Uğurlu,2020:17) 
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Eserlerinin özellikleri ve yazarın edebi kişiliği dikkate alındığında ekoeleştiri dairesinde 

incelemeye uygun bir yazar olan Yaşar Kemal’in, düzyazılarında doğaya, hem kendi başına, hem de 

“insan asliyeti” diye adlandırdığı bir yüceltmenin aracı ve simgesi olarak yer verdiği görülür. Yazar, 

insanın sevip koruduğu bir doğada kültürünü yaşatıp geliştirebileceğine inanır.  Yaşar Kemal’in 

romancılığının temel kaynağı Toroslarla çevrili Çukurova’dır. (Alpay, 2018: 159) Bir ölüm kalım 

davası olarak gördüğü orman kıyımının önüne geçmek için yazılar yazar. Yaşar Kemal’e göre buna 

göz yummak, vatan hainliğiyle özdeştir. (Alpay, 2018: 149) Yazar, Bir Ada Hikâyesi başlığıyla 

neşrettiği Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1997), Karıncanın Su İçtiği(2002), Tanyeri 

Horozları(2002), Çıplak Deniz Çıplak Ada (2012) adlı eserlerinin yanı sıra Deniz Küstü (1978), 

Kuşlar da Gitti (1978) ve Hüyükteki Nar Ağacı (1982) gibi romanlarında ekolojik değişimin yol açtığı 

çevre sorunlarını toplumcu gerçekçi perspektif dahilinde ele alarak insanın fiziksel çevreye hükmetme 

ihtirasının yarattığı yıkımın tasviri üzerinde durur.(Budan, 2017: 8) Yaşar Kemal’in Deniz Küstü 

(1978) adlı eserinde Marmara Denizi’nde bilinçsizce yapılan yunus balığı avı ele alınır. 

(Uğurlu,2020:17) Eserde, zarar görmüş bir çevrede yaşayan bir insanın mutlu olamayacağı görüşü 

savunulur. (Ayaydın, 2003:125) Bu bağlamda eser, Yaşar Kemal’in çevreci eleştiri kapsamında 

değerlendirilebilecek eserleri içinde önemli bir yere sahiptir.  

1. Doğa-İnsan İlişkisi  

“Deniz Küstü” adlı romanda doğa ile insan arasındaki ilişki iki farklı boyutta ele alınabilir. 

Bunlardan biri doğa ile bütünleşen doğaya uyum sağlayıp onu koruyan insanlar; diğeri ise doğadan 

kopuk yaşayıp onu ötekileştiren ve ona zarar veren insanlardır. 

Romanda doğaya uyum sağlayıp onu koruyan insanların başında romanın başkişisi olan Selim 

balıkçı ve romanın anlatıcısı gelir. Anlatıcı ve Selim doğa yanlısı kişilerdir bu nedenle de romanda 

samimi ve iyi yürekli kimseler olmaları yönüyle verilirler (Kemal, 1997: 30). Ayrıca romanda Selim 

ve anlatıcı doğayla iç içe olduklarından, onu hissedebildiklerinden ve sık sık denize açıldıklarından 

dolayı etraflarındaki diğer kişilere göre daha huzurlu ve dingin bir yapıya sahiptirler. 

Romanın başkişisi Selim, insanlardan uzak durur ve içine kapanık bir yapıya sahiptir. Selim 

insanlarda bulamadığı dostluğu, güveni, mutluluğu yunuslarda bulur (s.35-35). Bu anlamda Selim 

balıkçıda doğayla bütünleşme söz konusudur. Denize açıldığı zamanlarda Selim balıkçıya yol 

arkadaşlığı eden bir yunus vardır ve bu yunus onu birkaç gün denizde görmeyince “deliye döner, koca 

Marmara denizinin altını üstüne getirir”:  

[Selim Balıkçı] hiç kimseden şu koca üç metre boyundaki yunustan gördüğü sevgiyi görmedi. 

Koca yunus denizde birkaç gün görmesin Selim balıkçının sandalını, deliye döner, koca Marmara 

denizinin altını üstüne getirir yıldırım gibi bir Yalova’dan girer Boğazdan çıkar, Boğazdan girer Saros 

körfezinden çıkardı. (s.35-36) 

Selim balıkçının “Hayvan olmak bu çağda insan olmaktan daha mutluluktur.” (s.35) sözleri 

onun çevreci kimliğini vurgulaması açısından önemlidir. Selim balıkçı, doğayla bir bütün olarak 

yaşamak gerektiğini savunur. Ona göre insan her şeyiyle doğayı hissetmeli ve bunun tadına vararak 

yaşamalıdır. 

Romanda Selim balıkçının kendine bir ev yapmak amacıyla baktığı arsalardan beğendiği 

arsalara ağaç dikmesi onun çevreci kimliğini ortaya koyan başka bir örnektir (s.208). Selim balıkçı 

gerek tecrübelerinden gerekse denizle (doğayla) çokça vakit geçirmesinden dolayı denizin ne zaman 
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ağaracağını, bulutlardan, yıldızlardan, denizin renginden İstanbul’un üstündeki sisten 

anlayabilmektedir (s.242). Dolayısıyla buradan hareketle de Selim balıkçının doğayla uyum içerisinde 

bir yaşam sürdüğünü söylemek mümkündür. 

Bununla birlikte romanda anlatıcının da hayvanlara ve doğaya duyduğu sevgi dikkat çekicidir. 

Anlatıcı, hayvanların dostluk, arkadaşlık, samimiyet bakımından insanlardan daha iyi olduğu 

görüşündedir. Çünkü hayvanlar insanlar gibi kendilerini doğadan dışlamamışlardır. Bu nedenle de 

doğada mutlu bir şekilde yaşarlar. Doğayı ötekileştiren insanlar ise romanda mutsuz, nankör ve 

umutsuz bir görüntü çizerler. 

Romanda çevreci bilince sahip kişilerden biri de Topal Hasan’dır. Topal Hasan geçmişte 

balıkçılık yaptığı yıllarda tuttuğu balık eğer küçükse onu büyüsün diye tekrardan denize bırakan, eğer 

tuttuğu balık büyükse balık bol bol yumurtlasın diye onu yeniden denize bırakıp doğal uyumu, 

dengeyi korumaya çalışan biridir. 

Romanda “özünde iyi olan içi denizler gibi geniş, aydınlık olan insan oğlunun” kendisini 

doğadan soyutlayıp doğayı ötekileştirmesi sonucu yaşadığı sevgisizliğe, öfkeye, üzüntüye dikkat 

çekilir. Buna göre doğadan kopan insanoğlu artık hiçbir şeyden tatmin olmayarak devamlı bir şeyleri 

yok eden, öldüren mekanik bir varlık halini alır. 

Romana baktığımızda sürekli doğayı, hayvanları, ağaçları yok eden, sömüren kişiler arasında 

Kör Agop, Kör Mustafa ve Halim Bey Veziroğlu gibi isimler dikkat çeker. 

Kör Agop adlı kişi at yarışı oynar, horozları dövüştürür. Dolayısıyla hayvanları kendi istek ve 

hazları için kullanarak onlar üzerinden çıkar sağlama, para kazanma amacındaki biridir. Antepli Kör 

Mustafa ise ünlü bir kaçakçı şebekesinin başıdır ve son zamanlarda balıkçılara yunus avlamalarında 

yardımcı olacak, Alman filintası satmaktadır (s.59).  

Halim Bey Veziroğlu ise uzun yıllar İstanbul’un esrar, eroin, afyon kaçakçılığını yönetmiş 

biridir. İnsafsızlığıyla ve kimsenin gözünün yaşına bakmayan biri olarak tanınır. “Ülkedeki herkesin 

belindeki tabancasında Halim Veziroğlu’nun payı vardır” (s.270-271). Ayrıca devamlı arsa satın alan 

birisidir. Öyle ki arsa satın alma onda bir tutku, hobi halini almıştır. Satın aldığı bu arsalara ise çok 

katlı apartmanlar yapıp servetine servet katma derdindedir (s.244). Bu yönleriyle Halim Veziroğlu 

romanda insanlığın ve doğanın düşmanı bir karakter olarak çizilir. Yine bu tavrıyla Halim Veziroğlu, 

insanın doğa üzerinde kurduğu otoriteyi de sembolize eder. Romanın sonlarına doğru Halim Veziroğlu 

Avrupa’dan konserve gemileri getirir. Bu gemiler radarlıdır ve denizdeki tüm balıkları bulup denizi 

sömürebilmektedir (s.386). Bu gemilerin getirilmesiyle Menekşeli balıkçılar işlerinden ve 

gecekondularından olurlar. Çünkü Halim Veziroğlu Menekşe’deki tüm gecekonduları yıktırıp yerine 

apartmanlar inşa edecektir. Ayrıca buranın doğal ortamını bozup çekmece deresinin üstüne lağım 

deposu yapacak ve tüm lağım Menekşe sahilinden denize akıtılacaktır (387). Tüm bu projelerden 

sonra denizin son hali romanda şu şekilde tasvir edilir: “Denizin dibi yeşili kusmuş bakır, ağı. Balık 

ölüleri denizin yüzüne vurmuş. Denizin yüzü balık ölülerinden sütbeyaz… Deniz çalkalanmayı 

unutmuş, ağır, toprak gibi, otsuz, ağaçsız, çiçeksiz şehir.” (s.389). Nitekim romanda yer alan bu tasvir, 

insanların doğa üzerindeki olumsuz etkisini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Halim Bey 

Veziroğlu'nun doğayı bu denli tahrip etmesine dayanamayan Selim, onu öldürür ve romanın sonunda 

Halim Veziroğlu gibi doğayı sömüren birinin ölmesiyle birlikte Selim Balıkçı denize açıldığında 

büyük yunus kıyımından sonra Marmara’da bir daha hiç görünmeyen yunusları tekrardan görmeye 
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başlar ve buna çok sevinir. Dolayısıyla burada Halim Veziroğlu’nun ölmesi sembolik bir anlam 

taşımaktadır. Onun ölümü aslında doğaya zarar veren birçok olumsuz etkinin ortadan kaldırıldığını 

gösterir. Bundan sonra dünya apaydınlık olur ve ''deniz koskocaman, mavi, terütaze, dibinden ışık 

verilmişçesine yumuşacık bir sevinç çiçeği olup açar'' (s.394). 

Romanda belirli bireylerin dışında toplumun da doğaya, hayvanlara karşı acımasız bir tutum 

sergilediği görülür. Nitekim bir gün boğazda içinde insanlarla birlikte hayvanların da bulunduğu bir 

vapur alev alır. Bunun üzerine hayvanlar dahi herkes koşarak vapurdan uzaklaşır. Vapurdan koşarak 

uzaklaşan mandaların, atların, öküzlerin, eşeklerin yaşadıkları korkuyla etrafa saldırmalar sonucu 

polisler, kasaplar ve halk bu hayvanları acımasızca telef ederler, yaşanılan bu olay romanda şu şekilde 

aktarılır:  

Limanda vapurdan indirilmiş yüz kadar manda, otuz kırk kadar inek, öküz, yüz elli kadar at, 

eşek gürültüden patırtıdan, patlamalardan, yalımlardan ürkerek limandan üst üste, birbirlerini ezerek 

çıktılar. Delirmişlerdi. Bir anda koşarak gecenin karanlığında şehre dağıldılar. (…) Biraz sonra da 

polisler, bekçiler, askerler yetiştiler Beyoğlu’na, silahlar üst üste bir savaştaymışçasına patladı, 

dünyayı yankılanan, yankılandıkça büyüyen bir cayırtı aldı. Mandalar, öküzler böğürerek kanlar 

içinde, kanlarını vitrinleri parçalanmış mağazalara, bankalara fışkırtarak, atlarsa acı acı son bir 

kişnemeyle kişneyerek yere yıkılıyorlardı. (…) Beyoğlu bomba atılmış bir savaş şehrine dönmüştü. 

(s.299-300).  

Anlatılan bu olay aracılığıyla yüzyıllardan beri süregelen doğanın bir parçası olan hayvanlarla, 

kendisini doğadan ayrı tutup üstün gören insanlar arasındaki mücadeleye ve hayvanların insanlar 

tarafından sömürülüp telef edilmesine dikkat çekilir. 

Romana baktığımızda Selim balıkçının doğayla bütünleşmesinde, çevreci bir kişiliğe sahip 

olmasında aşık olduğu bir hemşirenin önemli bir rolü olduğu görülür. Nitekim romanda Selim balıkçı 

askerdeyken yaralanıp Cerrahpaşa hastanesine kaldırılır ve orada onunla yakından ilgilenen bir 

hemşireye aşık olur. Ancak bunu ona hiçbir zaman söyleyemez ve hastaneden taburcu olduktan sonra 

da onu bir daha göremez. Fakat onu hiç aklından çıkaramaz onunla evleneceği günün hayalini kurar ve 

mutlu bir yuvalarının güzel bir de evlerinin olmasını umut eder. Bu noktada Selim’in beğendiği 

arsalara ağaç dikmesinde, insanlardan uzaklaşıp denize, doğaya yönelmesinden bu hemşire üzerinden 

kurduğu evlilik hayalleri etkili olur. 

Selim’in aşık olduğu kadının hayalini özellikle denizdeyken zihninde canlandırması, onu 

düşünmesi ve bundan mutluluk, haz duyması romanda kadın ile doğa arasındaki bağı vurgulama 

açısından önemlidir. (245-246).           

2. Balıkçıların Doğaya Müdahalesi: Balık Kırımları  

Romanda, yunus balığı yağının çok para etmesi sonucu Karadeniz’deki Ege’deki, Akdeniz’deki 

tüm balıkçılar, Marmara’ya akın eder ve büyük bir yunus balığı kırımı gerçekleşir. Hemen hemen tüm 

balıkçılar zengin olma uğruna yunusları acımasızca katlederler. Bununla birlikte Topal Hasan, Rumeli 

Kavaklı Kısacık Reis, Selim balıkçı gibi balıkçılar bu kıyımı engellemek için balıkçılara yalvarırlar 

sonuç alamayınca hükümete başvururlar ancak oradan da ses seda çıkmaz (s. 47-48). Bu kıyımlara 

sessiz kalamayan Selim, balıkçılara “deniz bize küsecek bu yaptığınız kötülükten sonra deniz bize bir 

çaça bile vermeyecek…” diye bağırır ve o günden sonra Selim’in adı “deniz küstü Selim” olur (s. 48).  
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Yunusların katledilmesiyle Marmara kırmızıya keser ve savaş alanına döner (s.52). Selim 

balıkçı ise denizde yunuslara karşı yapılan bu kıyımlara sertçe karşı çıkar ve bu kıyımı gerçekleştiren 

balıkçılara şu sözleri söyler: “Siz bütün Marmara balıkçıları iflah olmayacak, Allah’ın kahrı gazabına 

uğrayacaksınız. (…) Yunuslar öldürülünce öteki balıklar Marmara’da kalır mı sandınız.” (s.52). 

Balıklara karşı yapılan bu sömürüye katlanamayan Selim balıkçı, tüfekle vurularak öldürülen 

yunusların çıkardıkları sesi “bir çocuğun çığlık sesi”ne benzetir (s. 66). 

Nitekim Selim balıkçının söyledikleri gerçek olmaya başlar ve yunusların öldürülmesiyle o 

huzurlu masmavi denizin üstünde kızıl kan damlaları yuvarlanmaya başlar ve bu haliyle deniz artık bir 

mezarlıktan farksızlaşır. Haliç'in üstü, kirden, tozdan, martı ve balık ölülerinden geçilmez hale gelir 

(s.67). Bununla birlikte kılıç balıklarının da Marmara’da nesli tükenmeye başlar ve son birkaç tane 

kılıç balığı kalır. Bu durum romanda Selim balıkçı tarafından şu şekilde aktarılır: “Bundan sonra 

Marmara’da kılıç, mafiş…. Onları da, kılıçları da kırdılar, daha iki kiloluk yavruyken paraketelere 

düşürdüler. Zıpkınladılar, dinamitlediler.. Daha  yumurtalarını dökmeden öldürdüler…. Daha… Allah 

bin belalarını versin, kısmetimizi kestiler, kanımıza, denizimize ekmek doğradılar…”(s.76). 

Bu bağlamda eserde balıkçıların yunusları ve birçok başka balık türlerini telef ederek 

tüketmeleriyle aslında kendi rızıklarını yok ettikleri görülür. Çünkü yunusların nesli tükenmeden önce 

yunuslar diplerdeki balıkları, yüzeye doğru sürükleyip balıkçıların işini kolaylaştırmaktadır. Bu 

nedenle de çok balık tutulduğu için balık fiyatları ucuzlamakta herkes balık yiyebilmektedir ve bu da 

insanlara mutluluk, sevinç olarak yansımaktadır. Ancak yunusların balıkçılar tarafından tüketilmesiyle 

denizdeki (doğadaki) uyum bozulur. O eski mutlu, bolluk içindeki günler sona erer (s.46). 

3. Kent İmgesi 

Romanda olayların geçtiği kent İstanbul’dur. Bu kentte doğadan kopuk olarak apartmanlar, 

gecekondular arasına sıkışmış, çevre bilinci olmayan yozlaşmış, sevgiden, samimiyetten yoksun 

insanlar yaşarlar. Buradaki toplum yapısı ahlaksız, suça batmış, birbirinin kuyusunu kazan kişilerden 

oluşur. Tüm bu çürümüşlüğün ardında yatan asıl neden ise romanda buradaki insanların doğadan 

kopuk, onu önemsemeyen bir yaşam sürmeleri olarak gösterilir. Bu şekilde yaşam süren insanlar kenti 

hızla tüketirler. 

Romanın anlatıcısı, içinde yaşadığı bu bozuk kent yaşamından kurtulup nefes almak adına bir 

ada hayali kurar. Bu adaya kendi yetiştirdiği özenle baktığı bir zeytin fidanı dikmeyi tasarlar ve bunun 

yanında bir de tazısının, tayının olmasını hayal eder. Bu adadaki doğallığa paralel olarak burada 

yaşayan insanlar da doğal ve saf insanlar olacaktır. Her türlü kibirden, olumsuzluktan uzak, barışçıl 

yardımsever kişiler yaşayacaktır bu adada. Aynı zamanda bu adada insanlar ile hayvanlar uyum 

içerisinde olacaklardır (s.23). Romanda bu ada düşünün karşısında insanı ve çevresiyle kokuşmuş bir 

İstanbul şehri yer alır: “Şimdi Menekşe’de bizim böyle bir adamız var mı, düşümüzle gerçeğimiz 

birbirine karışmış mı, az ötemizde gürültülü, pis, üst üste, alt alta İstanbul şehri insanların birbirlerini 

yemeleri, kötülemeleri, sömürmeleri, öldürmeleri, düşman olmaları, üstüne her gün yeni yeni tuzaklar 

kurmuyor mu?” (s.24) 

Romandaki kişilerden biri olan Dursun Kemal’in evinin bulunduğu Geçermiş sokağı, bozulmuş, 

dedikoducu, birbirinin kuyusunu kazan insanıyla, çarpık semt düzeni, gecekondularıyla tasvir edilir. 

Mekânın bu denli kokuşmuş bir çevreyle örülü olmasının asıl nedeni kendisini doğadan soyutlayıp onu 

hissetmeyerek kendi içinin karanlığında kaybolmuş kişilerin burada yaşamalarından ileri gelir. (s.128) 
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Nitekim çevre ve insan yönüyle Menekşe semti de tıpkı Geçermiş sokağı gibidir. Daha sonra bu 

semtte Selim balıkçı kendine ait güzel bahçeli bir köşk yaptırır ve bu köşkün ve güzel çiçeklerle bezeli 

bahçenin yapımından sonra Menekşeliler birbirlerinin arkasından konuşmayı bırakıp hep birlikte çevre 

bilinciyle hareket etmeye başlarlar. El birliğiyle bu köşkü ve bahçeyi koruma altına alırlar onun 

bakımını üstlenirler. Bu şekilde mutluluğu bulurlar. Bu noktadan baktığımızda “binbir türlü çiçek ve 

ağaçla özenle bezenen yeşillikler içindeki bu bahçenin menekşe halkına unuttukları samimiyeti, 

dostluğu, huzuru yeniden kazandırdığı”na şahit oluruz (s.378-379). Bu sebeple de romanda bahçenin 

sembolik bir işlevi söz konusudur. 

Romanda, insanların İstanbul’u (çevrelerini) lağımlarla çürümüş meyve, atılmış çöplerle, 

naylonlarla, leş kalıntılarıyla, fabrika ve vapur bacalarından çıkan dumanla, yanmış yağlarla nasıl 

kirlettiklerine de yer verilir: 

Çukurlarla, lağımlarla, çamurlarla, çürümüş meyve, atılmış çöplerle naylonlarla, ayakkabı 

parçaları, leş kalıntılarıyla, sokaklarla, kanlı kemiklerle, vıcık vıcık ağılı havasıyla, öldürücü, İstanbul 

Haliç’in üstüne uyanıyordu. (…) Haliç ağır sisi, ağır öğürtücü kokusu, fabrika dumanları, yanmış 

yağları, arada ışıldayan kaynak makinelerinin gün ışığına karışıp giden ışığıyla kendi içine 

kapanacaktı. Karaköy'de şehir hatları vapurları bacalarından duman kusacak, ortalık, denizin üstü ağır 

dumanlarla örtülecekti.(s.256) 

İstanbul’un bu kirlenmiş yapısı orada yaşayan insanlara da yansır. Bunun bir sonucu olarak da 

İstanbul durmadan öldürmektedir. İşlenen çeşitli suçlar, cinayetler, ırza geçmeler kısacası insanlıktan 

çıkma durumu bu şehirde sıklıkla görülen şeyler olur. Romanda bu bozuk yapının kaynağı olarak 

şehrin insanının çevreci bir bilince sahip olmaması gösterilir. 

Romanda, İstanbul kentine başka bir perspektiften bakıldığında buranın aynı zamanda 

yalnızlığı, kimsesizliği de simgelediği görülür. Bu yalnızlığın nedeni ise büyük şehirde yaşamanın 

insanlar arasında yol açtığı güvensizlik ve samimiyetsizlik hissidir. Nitekim romanda Selim balıkçının 

eski bir arkadaşı olarak tanıtılan Kör Mustafa önceleri Selim gibi gecekonduda yaşayan biridir. Daha 

sonra esrar, eroin, silah kaçakçılığı gibi işlerden zengin olarak İstanbul’un nezih bir semtinde büyük 

bir köşke yerleşir. Ancak bu köşkte karısıyla birlikte yalnız yaşamaktan çok sıkılır. Kör Mustafa ve eşi 

büyük kentte yaşamanın yarattığı yalnızlıktan, samimiyetsizlikten dert yanar. Bu nedenle de Kör 

Mustafa ve eşi eski mutlu, samimi, sıcak yaşamlarını özlediklerinden İstanbul’u ve köşkü terk edip 

köylerine dönmeyi düşünürler. Bu durum romanda Kör Mustafa’nın eşinin ağzından şu şekilde 

anlatılır: “Gönül diyor ki, bunu Mustafa Beylen her gün konuşuyoruz, bırak İstanbul’u, evi barkı, bu 

köşkü çocukları, köye ko git. Geldiğimiz gibi.” (s.286). Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere doğadan 

kopuk  kent yaşamı, bu insanlara mutluluk vermemektedir. Dolayısıyla romanda Kör Mustafa ve eşi 

üzerinden modern kent yaşamının burada yaşayan insanları memnun etmediğine, buradaki insanların 

huzuru, iyi niyeti, sıcaklığı doğanın samimiyetinde bulacaklarına inanılmaktadır. 

Sonuç 

18. yüzyıldan itibaren endüstrileşme ve kentleşmenin Batı ülkelerinde yayılmaya başlamasıyla 

ortaya çıkan çevre sorunları, toplumda ve kültürel alanda kendini hissettirir. 19. yüzyılda Amerikan 

edebiyatında bir doğa yazını ortaya çıkar. 20. yüzyılın özellikle ikinci yarısında; savaş sonrası 

ekonomik gelişme döneminde yaşanan çevre sorunları 1970’lerde çevreci hareketin ve sonrasında 

kurgu edebiyatında çevre kaygılarını işleyen ekoeleştirinin oluşmasını sağlar. Ekoeleştiri, edebiyat ve 
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kültür metinlerini çevreci bir bakış açısıyla yorumlayan, edebiyat ile çevre, ekoloji ile kültür 

arasındaki ilişkileri inceleyen bir akım olarak görülür. Ekoeleştirmenler insan tarafından doğanın 

bilinçsizce ele geçirilmesini ve hammadde kaynağı olarak sömürülmesine karşı çıkarlar. 

Deniz Küstü adlı romanda doğayla bütünleşip uyum içerisinde yaşayan onu koruyan kişilerin 

karşısında doğadan kopuk yaşayıp onu ötekileştiren kişiler yer alır. Doğayla uyum çerisinde olup ona 

değer veren kişiler, romanda huzurlu ve iyi yürekli kimseler olarak çizilirken doğadan kopuk 

yaşayarak onu ötekileştirenler ise sevgisiz, öfkeli, sürekli bir şeyleri yok edip öldüren mekanik 

varlıklar olarak ele alınır. Ayrıca romanda çevresel problemleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak 

verilen birtakım semboller dikkat çeker. Bunlar; Halim Veziroğlu'nun ölmesiyle birlikte çevreye zarar 

veren olumsuz etkilerin ortadan kalkması veya önceleri birbirlerinin kuyusunu kazan Menekşelilerin 

Selim balıkçının bu semte ev ve bu eve ait yeşilliklerle, çiçeklerle bezeli bir bahçe yaptırmasından 

sonra Menekşelilerin artık birbirlerine karşı dostane ve hoşgörülü davranıp birlik içinde yaşamaları 

şeklinde sıralanabilir. Bunlarla birlikte romanda yer yer kadın ile doğa arasında bazı ilgiler kurulduğu 

görülür.  Romanda, balıkçıların denize bir müdahalesi olarak balık kıyımlarına da yer verilir. Gözlerini 

zengin olma hırsı bürüyen balıkçılar birçok yunus balığını acımasızca öldürerek denizdeki ekolojik 

dengenin bozulmasına sebebiyet verirler. Ancak doğal uyumun bozulmasından ötürü bu işten zararlı 

çıkan yine kendileri olurlar. Yazar bu şekilde romanda çevreci duyarlılığını ortaya koyar. Romanın 

geçtiği mekân olan İstanbul ise eserde olumsuz yönleriyle, çarpık, çürümüş, kirli kent yapısıyla ele 

alınır. Bu kentin romanda böyle olumsuz çizilmesinde etkili olan faktör ise insandır. Nitekim burada 

yaşayan insanlar doğadan kopuk çevre bilinci olmayan kişiler oldukları için sevgiden, dostluktan 

yoksun suça bulaşmış kişiler olarak sunulur. Ayrıca romanda İstanbul'un bir kent olarak yalnızlığı ve 

mutsuzluğu da simgelediği görülür. Bunun nedeni ise doğadan kopuk olan kent yaşamının insanlar 

üzerinde yarattığı olumsuz etkidir. 

Sonuç olarak, Yaşar Kemal’in Deniz Küstü adlı romanında balıkçıların kentteki yaşam 

serüveninden hareketle bir kentin çöküşünü, yozlaşmasını, yabancılaşmasını ve deniz doğasının 

insanlar tarafından yok edilişini anlatması okuyucuya bir çevre duyarlılığı kazandırıp eseri çevreci 

eleştiri açısından önemli bir noktaya taşır. 
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 أثر اللغة العربية في معني القران وفهمه                                                                   

 

 

34فائز عزيز علي
 

35 أ .د. عبدالباقي كونش
 

 الملخص

القرآن بلسان عربي مبين، وهذا يعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه، وأساليبه، وإعرابه واشتقاقه على لسان العرب هللا أنزل 

ربية ليست هي اللغة التي نزل بها القرآن فحسب، إنما هي اللغة التي فتحت آفاقا جديدة وبالداً أوسع العتناق ما الفصيح، إنَّ اللغة الع

القرآن ببالغة و بيان اللغة هللا جاء به القرآن، لذا العالقة هنا عالقة تبادلية ما بين المنح والعطاء المستمر إلى أن تقوم الساعة، فقد حفظ 

 العربية.

غة العربية فهم المعاني وشرح األحكام ما ذكر بالقرآن، فقبل نزول الروح األمين بالسر األعظم بالوحي على رسولنا ثم تعطى الل

صلى هللا عليه وسلم، كانت للغة العربية المكانة العميقة في نفوس متحدثيها الذين اشتهروا بالفصاحة والبالغة، فكانت اللغة العربية 

موسى وعيسى عليهما السالم، هللا ا ما يقابلها من معجزة أي كانت بمثابة السحر أو الطب في أهل أنبياء أشبه بمعجزاتهم التي ليس له

 وسيتم الحديث عن ذلك كله بالتفصيل.

 : القرآن، لسان عربي، فهم، معاني، أثر.الكلمات المفتاحية

 

Arapçanın Kur'ân'ın Manası ve Anlaşılmasına Etkisi 

Allah Teâlâ Kur’ân'ı apaçık bir Arapçayla indirmiştir. Bu husus onun lafızları, mânâları, uslubü, 

irabı ve iştikaklarında söz konusudur. Kur’ân’la Arapça dili arasında karşılıklı güçlü bir bağ vardır. 

Kur’ân sayesinde Arapça sürekli yenilenmektedir.  Çünkü Arapça sadece Kur’ân’ın nâzil olduğu bir 

dil değildir, aynı zamanda onun getirdiklerine inananlar yeni ufukları ve geniş beldeleri fethetmiştir. 

Kur’ân’la Arapça dili arasındaki bağ kıyamete kadar devam edecek sürekli olan karşılıklı bir alma-

verme şeklindedir. Allah da Kur’ân’ı Arapça diliyle korumuştur. 

 Öte yandan Arapça sayesinde Kur’ân’da zikredilen manalar ve hükümler anlaşılmaktadır.  

Ruhu’l-Emin (Cebrâil) vahyi Hz. Peygamber’e indirmeden önce Arapça dili, fesahat ve belagatle 

meşhur olan kimselerin içinde derin bir yer edinmişti. Böylece Arapça diliyle indirilen Kur’ân, Hz. 

Musa ile Hz. İsa’nın kavmi arasında benzersiz olan mucizelerine hitap ettiği Arap toplumuna daha 

                                                      
فائز عزيز علي، إمام وخطيب في العراق مدينة أربيل، ورئيس منظمة محوي للتربية والتعليم والثقافة، طالب دكتوراه،  34

تركيا -م االسالمية األساسية شعبة التفسير، وانجامعة وان يـــوزنجويــيل، معهد العلوم االجتماعية قسم العلو . 

، اورسيد05373513905رقم الهاتف:  ،faezazizali@yahoo.com :اإليميل  : 0000-0003-3459-4225. 
أ. د. عبد الباقي كونيش، عضو هيئة التدريس، جامعة وان يوزنجوييل، كلية اإللهيات، قسم العلوم اإلسالمية، فرع  35

كياتر -التفسير، وان . 

، اورسيد05071498925رقم الهاتف:  ،abdulbakigunes@hotmail.com :اإليميل : 0000-0001-5573-670X 
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uygun düşmekteydi. Böylece Kur’ân, aynı dili kullanan, fesahat ve belagat ehli olan bütün Arapları 

aciz bırakma bakımından daha fazla etkili oldu. Bu çalışmada bütün bu hususlardan söz edilecektir. 

 

 تعريف اللغة وحكمه ومفهومه .1

 في هذا المطلب نتناول مفهوم كلمة العرب في اللغة وعند االصطالحين، وفهم القرآن من خالل اللغة العربية.

  :تعريفه للغة

ة العربي أّن كلمة عربي مشتق من: عرب عروبا وعروبة وعرابة وعروبية، ويقال عرب لسانه، وقد جاء في معاجم اللغ

أعرب فالن كان فصيحا في العربية وإن لم يكن من العرب والكالم بينه وأتى به وفق قواعد النحو وطبق عليه قواعد النحو وبمراده 

لى منهاج العرب.أفصح به ولم يوارب وعن حاجته أبان واالسم األعجمي نطق به ع
36
العرب خالف العجم. وهو اسم مؤنث  لذلك 

القديم. العرب العاربة؛ هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، وهو اللسان
37

 

  ً والعرب: ضد العجم وكذلك العرب والعجم كما قالوا عرب وعجم، وسمي يعرب بن قحطان ألنه أول من  :تعريفه اصطالحا

لى العربية، وقال بعض النسابين إن هود ابن عابر بن قحطان من ولده وهو أبو قحطان كما يقول بعض انعدل لسانه عن السريانية إ

النساب، فأما من نسب قحطان إلى إسماعيل فإنه يقول قحطان بن الهميسع بن التيمن بن قينان بن نابت بن إسماعيل صلوات هللا عليه.
38

 

 

 . فهم القرآن ودرسه1.1

نذ نزوله بانتباه المسلمين وعنايتهم، فنشأ إلى جانب الرغبة في تالوته، وفهم نصوصه الحرص على استأثر القرآن الكريم م

إدراك أسراره، والوقوف على أغراضه ومراميه، وفجر بذلك الطاقات الكامنة في عقولهم، وأزال عنها الكثير من الغبش، الذي كان 

 يحجبها عن الرؤية الصحيحة للكون والحياة واللغة أيضا.

وقد شيد المسلمون بنيانهم العلمي األصيل على القرآن، فنشأت في كنفه علوم شتى؛
39
كالتفسير والقراءات والرواية والفقه،  

وظهر العلماء في هذه العلوم، وبرز كثير منهم في المدينة، فاختص علي بن أبي طالب بالقضاء والتفسير، وزيد بالفرائض ومعاذ بالفقه 

وأبي بالقراءة.
40

  

العلوم التي نشأت في كنف القرآن العربية ومن فروعها األصوات والنحو والداللة والمعجم، وكان النحو العربي في ومن 

 نشأته من أشد العلوم التصاقا بالقرآن.

وقد أدرك الباحثون المعاصرون االرتباط الوثيق بين القرآن الكريم والعلوم في نشأتها بعامة، والنحو بخاصة، وفي هذا يقول 

 لدكتور مهدي المخزومي: "وراحت كل طائفة منهم تتجه اتجاها خاصا في دراسته، فنشأت:ا

 طائفة اتجه نشاطها إلى تصحيح متن القرآن عن طريق الرواية، وهي طائفة القراء.

 وطائفة راحت تدرس القرآن لتفهم األحكام التي تتضمنها، مما هو الزم لبناء المجتمع، وهي طائفة الفقهاء.

اتجهت اتجاها لغويا، فأخذت تعني بإعراب نصوص القرآن مستعينة برواية اللغة، ثم توسعت في ذلك، فتناولت  وطائفة

 بالدراسة علل التأليف، أو علل اإلعراب، وهي طائفة النحاة.

فالنحو إذن وليد التفكير في قراءة القرآن".
41

 

 . المراد بالعربية2.1

سواء حصلت تلك المعرفة بالسجية والسليقة، كالمعرفة الحاصلة للعرب الذين  معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب لغتهم

                                                      
المعجم الوسيط مجمع اللغة العربيةإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار،  36 بالقاهرة،  الناشر،  

 .2/591،دار الدعوة
لغة واصطالحا الفقهيسعدي أبو حبيب، القاموس  37   .1988،1/246 2،دار الفكر. دمشق، ط ،
جمهرة اللغةأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي،  38  ،1،ت، رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط ،
1987،1/319. 
   .106-105 ،1988،عبدالرزاق بن فراج الصاعدي، اصول الفقه في المدينة 39
 .1/8، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر، البرهان في علوم القرآنالزركشي، أبو عبد هللا 40
 .1/9،الزركشي،البرهان في علوم القران 41
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نزل القرآن بين ظهرانيهم، أم حصلت بالتلقي والتعلم كالمعرفة الحاصلة للمولدين الذين شافهوا بقية العرب ومارسوهم، والمولدين الذين 

عربية طريقا لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم لمن درسوا علوم اللسان ودونوها. إن القرآن كالم عربي فكانت قواعد ال

ليس بعربي بالسليقة، ونعني بقواعد العربية مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغة، والتصريف، والنحو، والمعاني، والبيان. 

ئهم.ومن وراء ذلك استعمال العرب المتبع من أساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بلغا
42

ه) رحمه هللا 790قال اإلمام الشاطبي (ت: 

عن علم اللغة العربية المطلوب في فهم النصوص الشرعية: ال أعني بذلك النحو وحده، وال التصريف وحده، وال اللغة، وال علم 

ف تصورت.المعاني، وال غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معاني كي
43
ولشيخ اإلسالم   

) رحمه هللا كالم نفيس في بيان أهمية اللغة العربية ومكانتها في اإلسالم عموما وضرورته القصوى لفهم نصوص 728ابن تيمية (ت:

غة الكتاب والسنة خصوصا، ذكره في كتابه القيم "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم": وأما اعتياد الخطاب بغير الل

العربية، التي هي شعار اإلسالم ولغة القرآن، حتى يصير ذلك عادة للمصر وأهله، أو ألهل الدار، أو للرجل مع صاحبه، أو ألهل 

ن السوق، أو لألمراء، أو ألهل الديوان، أو ألهل الفقه، فال ريب أن هذا مكروه فإنه من التشبه باألعاجم، وهو مكروه كما تقدم. ولهذا كا

لمتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر، ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المسلمون ا

المغرب، ولغة أهلها بربرية عّودوا أهل هذه البالد العربية، حتى غلبت على أهل هذه األمصار، مسلمهم وكافرهم، وهكذا كانت 

ن الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة خراسان قديما، وأيضا فإن نفس اللغة العربية م

العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
44

 

 . حكم تعلم اللسان العربي3.1

وكيف  وال شك أن من يسير في غير الطريق ال يصل إلى المراد وإن توهم أو زعم لنفسه االجتهاد في اتباع القرآن والسنة،

 يقوم بالواجب دون تحصيل ما يتم به الواجب.

ه) رحمه هللا ببيان أهمية معرفة اللسان العربي، وفّرق بين حاجة كل فرد مسلم إلى هذه 204وقد اهتم اإلمام الشافعي (ت:

ول: فعلى كل مسلم أن يتعلم من المعرفة وحاجة من يريد علم فهم القرآن الكريم والسنة النبوية ومعرفة حكم هللا فيهما، فقال عن القسم األ

ه لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن ال إله إال هللا وأن محمداً عبده ورسوله، ويتلو به كتاب هللا وينطق بالذكر فيما افترض علي

."من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك
45

 

على كل فرد وال يمكن أداؤها إال باللسان العربي، وكل شيء  وذلك ألن هذه المذكورات عند الشافعي من فرائض الدين

 توقف عليه حصول الفرض صار فرضاً.

ثم قال رحمه هللا عقب ذلك، وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله هللا لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيراً 

ت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعاً فيما افترض عليه وندب إليه ال له، كما عليه أن يتعلم الصالة والذكر فيها ويأتي البي

متبوعاً.
46

 

 وفي هذا الكالم من أحكام هللا شيئان:  

أوال: أن تعلم لسان العرب فيما زاد على المقدار الذي هو فرض عين خير للمؤمن   يؤجر عليه وإن لم يكن هذا الزائد  

                                                      
 ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الطبعة التونسية 42

 .1997،1/18،دار النشر، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس 
الموافقات للشاطبيي إسحاق إبراهيم بن موسى، أب 43 ت، الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط، األولى، دار  ،
 .5/52،ابن عفان الخبر
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحابابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  44 الجحيم، مطبعة  

 .1/206،207،السنة المحمدية، القاهرة
الرسالةالشافعي، أبو عبد هللا محمد بن إدريس القرشي المكي،  45  ،1،1،ت، أحمد شاكر، مكتبه الحلبي مصر، ط ،
1940،/47.  
  .1940،1/47 ،الشافعي، الرسالة 46
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 فرضاً.

تر على هذا المقدار فهو في أمور الدين تابع ال متبوع ألن هذا المقدار ال يؤهله لمعرفة األحكام من الكتاب ثانيا: أن من اق 

لما والسنة بنفسه، فلذلك هو تابع ال متبوع، أي يتبع فهم العلماء  للكتاب والسنة، أما المتبوع فله في كالم الشافعي رحمه هللا بيان خاص 

 يحتاجه من اللسان العربي.

 . المقدار المطلوب من اللغة4.1

أن ما يحتاجه كل مسلم ويجب عليه تعلمه من اللغة العربية هو الذي تؤدى به الفرائض وال يقبل إذا كان بغير العربية، 

شرعية كسورة الفاتحة وتكبيرة اإلحرام. وما يجب تعلمه من اللغة العربية ألجل االجتهاد، أي البحث في الكتاب والسنة وسائر األدلة ال

ألخذ الحكم منها مباشرة.
47
إن بعض الناس فهم من عبارات العلماء غير ما قصدوه فظن أن ما يتعلمه في المدارس العامة من اللغة  

 العربية يكفي لفهم األدلة من الكتاب والسنة، فلعل في كالم العلماء ما يكشف الحقيقة ويزيل األوهام.

 

 

 أهمية اللغة العربية .2

ته بمدارك األحكام المثمرة لها وهي: الكتاب والسنة واإلجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها،شرط المجتهد إحاط
48
 

المجتهد إلى معرفة األدلة وشروطها، ومعرفة شيء من اللغة والنحو يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما يميز به بن صريح  ويحتاج

صه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه، ولحنه ومفهومه، وال الكالم وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخا

يلزمه من ذلك إال القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه.
49

  

ا تثبت الملكة بطول الممارسة ه): إيضاحاً يطرد األوهام عن هذا الشرط المهم فقال وإنم1255وقد أوضح ذلك الشوكاني (ت:

 وكثرة المالزمة لشيوخ هذا الفن.

ولكي ينقض الشوكاني كل األوهام من عقول المتساهلين في تعلم اللغة، وهم يشتغلون في مناقشة األدلة والرد على مخالفيهم 

 من العلماء، قال قبل هذا الكالم بقليل: 

معرفة مختراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد.ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو 
50

 

ه) السابق: ومعرفة شيء 620ه) شارح روضة الناظر على قول ابن قدامة (ت:1346وقد علق الشيخ عبد القادر بدران (ت:

سطى عربية وأصوالً وبالغة.من اللغة يتيسر به فهم خطاب العرب  وهذا معنى قول من قال في شرط المجتهد هو ذو الدرجة الو
51

 

إذن فمعنى كونه في الدرجة الوسطى أنه ليس في مستوى دارس المخترات وال في مستوى أئمة اللغة الكبار الذين تضلعوا 

 من دقائقها وأحاطوا بمختلف وجوه الصياغة فيها ومالها من الشواهد فكانوا فيها كاألئمة األربعة المجتهدين في أحكام الشريعة.

ذكره هؤالء األئمة ليس وجهة نظر خاصة كما يزعم المتساهلون في االهتمام باللغة العربية بل هو أمر ال تخلو منه كتب وما 

 أصول الفقه ال يتفاوت إال بمقدار يسير، فالمتهاون بهذا الشرط أي تعلم اللغة العربية متهاون بفهم القرآن والسنة، وهللا تعالى أعلم.

 ة العربية. مظاهر أهمية اللغ1.2

في ضوء ما سبق من أقوال أهل العلم في شأن اللغة العربية نستطيع أن نلخص الكالم ونقول: إن اللغة العربية تتجلى أهميتها 

                                                      
47

 .2009 ،1،محمود احمد الزين، أهمية اللغة العربية في فهم القران والسنة، دبي، ط 
روضة الناظر وجنة المناظرن أحمد بن قدامة المقدسي، ابن قدامة، عبد هللا ب 48 ت، عبد العزيز عبد الرحمن السعيد،  ،

 .1/352 ،1399 ،الناشر جامعة اإلمام محمد بن سعود
 .2/336،ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر 49
50 من علم األصول إرشاد الفحول إلي تحقيق الحقالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني،  ت: الشيخ  ،
 .2/209 .1999 .1،أحمد عزو عناية، دمشق دار الكتاب العربي. ط
51 نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظرعبدالقادر بن احمد بن مصطفى بدران،   .1991،دار الحديث، بيروت ،
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 في فهم النصوص القرآنية في األمور التالية:  

زيُل َرب العَالِميَن، نَـزَل بِه   َوإنَّهُ لتَـن  ﴿عز وجل: هللا تبارك وتعالى بلغة العرب الفصيحة، قال هللا ـ القرآن الكريم أنزله 1

َِميُن، َعلى قَـل بَك لتُكوَن ِمَن الُمن ِذريَن، بلَساٍن َعٍربي ُمبينٍ  52﴾الروُح األ 
نزل عليه القرآن، وفسره بقوله وعمله وبينه بسيرته  والرسول   

 من أصل العرب وخلصهم، وهو ذو لسان عربي فصيح.  

ي كالم العرب، وظاهره مالئم لظاهر كالم العرب. ففي القرآن من اإليجاز، واالختصار، موافقة لمعانهللا ـ أن معاني كتاب 2

 والعام والخاص، واالجتزاء باإلخفاء من اإلظهار كما في كالم العرب.  

متوقف على فهم لغة العرب ومعرفة علومها، فعلى كل مسلم أن يتعلم من هذه  ـ إذا علم ذلك فإن فهم مراد هللا ورسوله 3

 للغة ما يقيم به دينه ويصلح آخرته.  ا

َهد به أن  ال إله إال هللا، 204وقال الشافعي (ت: ه) رحمه هللا: "على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يَش 

وأن محمداً عبده ورسوله، ويتلَو به كتاَب هللا".
53

   

 . اهتمام الصحابة باللغة العربية  2.2

مية اللغة العربية ومكانتها في التفسير أن الصحابة الكرام رضي هللا عنهم كانوا أعلم الناس بالعربية، وهذا ومما يبيّن  أه

جعل تفسيرهم من أتقن التفاسير وأحسنها في التفسير بالمأثور، وكانوا على ذروة الفصاحة وقمة البالغة، بأساليب اللغة ورموزها، 

عالمين سعتها وأسرارها.
54

العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من اإلحاطة بلغتهم، ومعرفة أساليبها وإدراك "ولقد كان   

حقائقها، فكانوا بذلك أقدر الناس على فهم القرآن وإدراك معانيه واستيعاب مراميه، ومن جاء بعدهم كان أقل منهم درجة أو درجات 

واختلط العرب بالعجم وتولد منهم ذلك الجيل الذي أصبح يبتعد رويدا لبعدهم عن صفاء اللغة العربية، وذلك لما عم اإلسالم األرض 

رويدا كلما مر عليه الزمن، عن اللغة األم وصفائها،" ولقد كان العرب في عهد نزول القرآن على جانب كبير من اإلحاطة بلغتهم، 

معانيه واستيعاب مراميه، ومن جاء بعدهم كان أقل  ومعرفة أساليبها وإدراك حقائقها، فكانوا بذلك أقدر الناس على فهم القرآن وإدراك

منهم درجة أو درجات لبعدهم عن صفاء اللغة العربية، وذلك لما عم اإلسالم األرض واختلط العرب بالعجم وتولد منهم ذلك الجيل الذي 

أصبح يبتعد رويدا رويدا كلما مر عليه الزمن، عن اللغة األم وصفائها.
55

   

ه) رحمه هللا: "وما نقل من فهم السلف الصالح في القرآن، فإنه كله جار على ما تقضي به 790(ت: قال اإلمام الشاطبي 

العربية، وما تدل عليه األدلة الشرعية."
56

 

فقد كان الصحابة أعلى قدرا في فهم القرآن وإدراك حقائقه من التابعين، والتابعون كانوا أعلى قدرا ممن بعدهم، وهكذا كلما 

صفاء اللغة ،كان البعد أشد في إدراك معاني القرآن وفهم مقاصده وأحكامه وأسراره،" كان البعد عن
57
فحاصل الكالم أن كل من كان  

بلغة العرب أعرف وألساليبها في الخطاب أجمع، ولتراكيبها في اإلعراب أعلم، كانت معرفته بمعاني نصوص الكتاب والسنة أشد، 

ا أتقن، وبيانه لمقاصدها أكمل، كما أن من كان في زمن موسى عليه السالم أعظم معرفة وفهمه لمدلوال أرسخ، وتفسيره لمفاهيمه

بالسحر، كان علمه ومعرفته بإعجاز العصا أوفر، وكذا من كان في زمن عيسى عليه السالم أحذق في الطب كانت معرفته بإعجاز 

إحياء الموتى وإبراء األكمه واألبرص آكد".
58

  

 أهمية قواعد اللغة العربية في التفسير. أقوال العلماء في 3.2

                                                      
 .195 -192/ 26/الشعراء 52
تأويل آي القرآن جامع البيان عنالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد،  53  .1/30 ،دار الفكر، بيروت ،
منهج االستدالل على مسائل االعتقادعثمان بن علي حسن،  54 ،2/506. 
منهج االستدالل على مسائل االعتقادعثمان بن علي حسن،  55 ،2/505. 
الموافقاتإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي،  56   .3/404 ،1،1997،ط ،
أصول التفسير وقواعدهلد عبد الرحمن العك، خا 57  .138 ،1986 ،دار النفائس ،
  .458 ،الشهرستاني أبو الفتح تاج الدين عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، نهاية اإلقدام في علم الكالم  58



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 101 

 

من عوامل االنحراف في فهم اآليات القرآنية، ومن دواعي ظهور المفهومات الزائغة للنصوص الشرعية، الضعف في 

 اللسان العربي قراءة، وكتابة، وفهما، وتطبيقا، والجهل بقواعده من التصريف، والنحو، واالشتقاق، واإلعراب، والمعاني، والبيان،

 وغير ذلك من مصطلحات اللغة وأصولها، ثم التعامل مع هذه النصوص من خالل هذه العجمة.  

فالجهل باللغة العربية والقصور في معرفة قواعدها يؤدي إلى الجهل بألفاظ الشرع وأحكامه، وإلى الفهم الخاطئ لنصوص 

 الكتاب والسنة، ومن ثم إلى تكوين أفكار فاسدة، وفلسفات ملحدة.  

أدرك سلفنا الصالح خطورة اللحن والعجمة والضعف في اللغة العربية، وحذروا من الوقوع فيها مشيرين إلى آثارها  وقد

السيئة ونتائجها المهلكة، وكشفوا كيف أن العجمة والجهل باللغة والتغافل عن معرفة قواعدها يؤدي بصاحبه إلى انحراف الفهم وفساد 

النكير على من تجرأ على التفسير دون أن يكون عالما باللغة، وها أنا أنقل لك بعضا من أقوال  تصور معاني النصوص، كما أم شددوا

هـؤالء العلماء وتأكيداتـهم فـي هذا الموضوع.
59

 

ه) رحمه هللا: "ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب هللا إذا لم يكن 104قال اإلمام مجاهد (ت: •

عرب".عالما بلغات ال
60

   

غير عالم بلغة العرب إال هللا قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رحمة هللا: "ال أوتي برجل يفسر  كتاب  •

جعلته نكاال".
61

  

وأشار اإلمام الشافعي إلى سبب جهل الناس واختالفهم وتفرقهم بقوله: "ما جهل الناس وال اختلفوا إال لتركهم لسان العرب، 

رسطا طاليس".وميلهم إلى لسان أ
62

  

 ه) رحمه هللا على هذا الكالم مبينا بعض اآلثار الناجمة من الجهل بقواعد اللغة بقوله:  911وعلق السيوطي (ت:• 

ه) بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وغير ذلك من البدع، 204وأشار الشافعي (ت: 

الجاري عليه نصوص القرآن والسنة، وتخريج ما ورد فيهما على لسان اليونان ومنطق أرسطاطاليس،  وأن سببها الجهل بلسان العرب

الذي هو في حيز ولسان العرب في حيز، ولم ينزل القرآن إال على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب، واالحتجاج 

من عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج الوارد من نصوص واالستبدال، ألعلى مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطالح، ف

الشرع عليه جهل وضل، ولم يصب القصد فإن كان في الفروع نسب إلى الخطأ، وإن كان في األصول نسب إلى البدعة".
63

  

من كثر نظره، ه) رحمه هللا أنه ال يعرف فضل القرآن ويدرك معانيه إال 213ذكر خطيب أهل السنة اإلمام ابن قتيبة (ت: •

واتسع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنا ا في األساليب".
64

  

 عن لغة القرآن الكريم، وعن لغة الذين نزل فيهم، ومدى معرفتهم إياها، ثم قال: هللا ه) رحمه 370تحدث اإلمام األزهري (ت: •

تهاد في تعلم العربية الصحيحة التي انزل "فاستغنوا بذلك عما نحن إليه محتاجون، من معرفة لغات العرب والتبحر فيها، واالج

الكتاب، وأن على الخاصة االجتهاد في تعلم لسان العرب ولغات، التي يتم التوصل إلى معرفة ما في الكتاب".
65

 

ه) رحمه هللا: "وال بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد هللا 728قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت:  

ه من األلفاظ وكيف يفهم كالمه، فمعرفة العربية التي خوطبنا مما يعين على أن نفقه مراد هللا ورسوله بكالمه، وكذلك معرفة ورسول

داللة األلفاظ على المعاني، فإن عامة ضالل أهل البدع كان ذا السبب، فإما صاروا يحملون كالم هللا ورسوله على ما يدعون أنه دال 

كذلك".عليه وال يكون األمر 
66

 

                                                      
ولإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني،  59 ت: الشيخ  ،
 .2/209 .1999 .1،أحمد عزو عناية، دمشق دار الكتاب العربي، ط
البرهان في علوم القرآنالزركشي،  60 ، 1/292. 
البرهان في علوم القرآنالزركشي،  61 ، 1/292. 
صون المنطق والكالم عن فني المنطق والكالمجالل الدين السيوطي،  62 ت، علي سامي النشار، مجمع البحوث  ،
ميةاالسال ، 15. 

صون المنطق والكالم عن فني المنطق والكالمالسيوطي،  63 ،15-16. 
  .12 ،ت، إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ،تأويل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري   64
تهذيب اللغةاألزهري، جمال الدين أبي الحجاج يوسف،  65 ، مؤسسة الرسالة بيروت4:ت، بشار عواد معروف، ط ، ، 
1993، 1/6. 
مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية،  66   .7/116 ،1996 ،عبد الرحمن بن قاسم، ط: مجمع الملك فهد ،



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 102 

 

ه): "الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فال يفهمها حق الفهم إال من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ 790قال الشاطبي (ت:  

ألنَّهما سيان في النمط ما عدا وجوه اإلعجاز".
67

 

آن" عن أهمية المعرفة ه) في المقدمة األولى لكتابه "مفردات القر1349تحدث العالمة في اللغة عبد الحميد الفراهي (ت:  

 الدقيقة لمعاني المفردات وشدة الحاجة إليها، مشيرا إلى بعض مخاطر الجهل، حيث قال:  

"ال يخفى أن المعرفة باأللفاظ المفردة هي الخطوة األولى في فهم الكالم. وبعض الجهل بالجزء يفضي إلى زيادة جهل   

 ع أبوابه، فمن لم يتبين له معنى األلفاظ المفردة من القرآن:  بالمجموع، وإنما يسلم المرء عن الخطأ إذا سد جمي

 أغلق عليه باب التدبر.  • 

 وأشكل عليه فهم الجملة. • 

 وخفي عنه نظم اآليات والسورة.• 

 ثم سوء فهم الكلمة ليس بأمر هين، فإنه يتجاوز إلى إساءة فهم الكالم وكلما يدل عليه من العلوم والحكم، فإن الكالم يبين

 بعضه بعضا للزوم التوافق بينها.

 

 . حمل النصوص على المعروف عند العرب4.2

ومما ينبغي أن يعلم أنه ال يجوز حمل نصوص القرآن على الوجوه اللغوية الشاذة، والمحامل الضعيفة المنكرة في كالم   

يسوغ ألحد أن يحمل اآليات القرآنية على العرب، والمصطلحات والمعاني الحادثة المستجدة التي ظهرت بعد عصر التنزيل، و ال 

المعنى الذي وجد عن المتأخرين، وإنما التفسير بما كان متعارفا لدى الجيل األول، ويجب أن تحمل تلك النصوص على المعروف عند 

شهر فصاحة، وعلى العرب من األوجه المطردة وعادتا وقت نزول القرآن، وتحمل على األكثر استعماال دون القليل والنادر، وعلى األ

األغلب بالغة، وعلى األتقن رصانة، وذلك ألن القرآن الكريم أفصح الكالم، وأبلغ البيان، ونزل على أتقن اللغات وأفصحها وأشهرها، 

 والذي نزل عليه هو صلى هللا عليه وسلم افصح العرب، فال يعدل به عن ذلك كله.  

 ه) رحمه هللا:   728وفي ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية (ت:  

"ومن هنا غلط كثير من الناس؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ   

 في معنى فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كالم هللا ورسوله على لغتهم النبطية عادتهم

هذا مما دخل به الغلط على طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل به القرآن والسنة وما كان الحادثة، و

الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك األلفاظ، فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم هللا ورسوله. ال بما حدث بعد ذلك".
68

   

"أنه ال بد في فهم الشريعة من اتباع معهود األميين وهم العرب الذين نزل القرآن  ه) رحمه هللا:790وقال الشاطبي (ت: 

بلسانهم فإن كان للعرب في لسانه عرف مستمر، فال يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فال يصح أن يجرى في 

إذا كان كذلك، فال يستقيم للمتكلم في كتاب هللا أو سنة رسول هللا أن فهمها على ما ال تعرفه. وهذا جار في المعاني واأللفاظ واألساليب. و

يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب".
69

  

) إلى منهج تفسير المفردات القرآنية المتمثل في األخذ بأثبات الوجوه وأتقنها، وعدم االلتفات إلى 1349وأشار الفراهي (ت

  المعنى الشاذ لغة، حيث قال رحمه هللا:  

"يجب أن نترك المعنى الشاذ الذي لم يثبت في اللغة".  
70
فخالصة ما سبق أن كل من كان بلغة العرب وقواعدها أجهل،  

وألساليبها في الخطاب أضعف، والستعمالها في الكالم أبعد، كان فهمه للقرآن أزل، وتفسيره آلياتها أشكل، وبيانه لمطالبها أفسد، 

 وشرحه لمقاصدها أوهن. 

ا السياق نود أن نتكلم عن تفسير العلماء لقوله تعالى "َوفَاَر التَّن وُر"وفي هذ
71

:   

                                                                                                                                                                      
27 

مفردات القرآنعبد الحميد الفراهي الهندي،    ت، محمد أجمل أيوب اإلصالحي، دار الغرب ،
   .5 –4 2020 ،1،اإلسالمي،ط67

 
كتاب اإليمان؛ 7/106مجموع الفتاوى،  ،ابن تيمية 68 ، دار الكتب العلمية بيروت1ت، جماعة من العلماء، ط، ، ، 1983، 
95. 
لموافقاتالفراهيدي، ا 69 ،2/131. 
فاتحة نظام القرآنالفراهي،  70 ، 13.  
   .40 /11 هود 71
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فقال بعضهم: معناه انبجس الماء من وجه األرض، "َوفَاَر التَّن وُر" وهو وجه األرض، والعرب تسمى وجه األرض "تنور 

 األرض".  

 .  وقال آخرون: معنى ذلك: وفار أعلى األرض وأشرف مكان فيها بالماء

 وقال: التنور: أشرف األرض.  

وقال آخرون: هو التنور الذي يختبز فيه، وقيل غير ذلك. قال اإلمام الطبري رحمه هللا بعد ذكره هذه األقوال مسندة إلى من 

من كالم  قال: "وأولى هذه األقوال عندنا بتأويل قوله: (التنور)، قول من قال: "هو التنور الذي يخبز فيه"، ألن ذلك هو المعروف

العرب، وكالم هللا ال يوجه إال إلى األشهر من معانيه عند العرب، إال أن تقوم حجة على شيء منه بخالف ذلك فيسلم لها، وذلك أنه جل 

ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به، إلفهامهم معنى َما خاطبهم به".
72

  

 . حاجة تراثنا اللغوي إلى التهذيب والتنقية5.2

النحاة العرب منذ أواخر القرن األول الهجري، بدراسة الفصحى، وهي تلك اللغة األدبية المشتركة بين عني اللغويون و

مختلف القبائل العربية، تلك اللغة التي سجل بها الشعراء خواطرهم، ومظاهر الحياة من حولهم، كما استخدمها الخطباء في محافلهم 

 نزله هللا تعالى بأعلى ما تصبوا إليه هذه اللغة من مستوى.وأسواقهم األدبية، ثم توجها القرآن الكريم، فأ

ومنذ ذلك الحين ارتبطت هذه اللغة بالقرآن الكريم، واجتهد النحاة واللغويون في دراستها، وتحديد معالمها من نواحي 

األصوات، والصيغ واألبنية، والداللة، وتركيب الجملة، ووظيفة الكلمة في داخل هذا التركيب.
73

 

شأت الدراسات اللغوية عند العرب، بين كثير من الدراسات التي قامت لخدمة الدين اإلسالمي، ولغرض فهم القرآن وقد ن

الكريم، المصدر األول للتشريع اإلسالمي ودستور المسلمين، فقد أدت الحاجة إلى معرفة معاني األلفاظ الغريبة في القرآن الكريم إلى 

ه على تلك المعاني، فالسبب في االشتغال بدراسة هذا الشعر في العصور اإلسالمية األولى، كان فيما دراسة الشعر العربي، لالستشهاد ب

 نعتقد هو الحاجة إلى شرح الكلمات الصعبة من القرآن الكريم، وتفسيرها بالشواهد الشعرية.

لك أخذ الناس في الصدر األول ومن المعروف أن القرآن الكريم، أنزل بلغة فصحى، تعلو عن مستوى العامة من العرب، ولذ

من اإلسالم، يسألون كبار الصحابة، عن تفسير آياته وغريب ألفاظه، وتحدثنا الروايات اإلسالمية بأن الناس كانوا يسألون الصحابي 

المشهور "عبد هللا بن عباس".
74
 رضي هللا تعالى عنهما، عن معنى ألفاظ معينة من القرآن الكريم، فيفسرها للناس. 

تشهد على تفسيرها بأبيات من الشعر العربي، وقد جمعت هذه األسئلة وإجاباتها في كتاب مستقل، باسم: "سؤالت نافع ويس 

ه)، في النوع 849م، كما ذكرها جالل الدين السيوطي (ت:1968بن األزرق"، ونشرها الدكتور إبراهيم السامرائي، ببغداد سنة 

 علوم القرآن".السادس والثالثين من كتابه: "اإلتقان في 

ه) للقرآن الكريم على هذا النحو، نواة للمعاجم العربية، فقد بدأت الدراسة في 68ويمكننا لذلك أن نعد تفسير ابن عباس (ت:

 هذا الميدان من ميادين اللغة، بالبحث عن معاني األلفاظ الغربية في القرآن الكريم، ولذلك نجد التآليف األولى في المعاجم، كانت تحمل

).141م: "غريب القرآن". وأقدم مؤلف يحمل هذا االسم، هو أبو سعيد أبان بن تغلب بن رباح البكري (ت:اس
75

 

وخلص اللغويون العرب من ذلك شيئا فشيئا، إلى دراسة ألفاظ الشعر، واستخراج معانيها، على غرار ما في كتاب "المعاني 

األول من اللغويين في الجزيرة العربية، يجمعون اللغة من أفواه العرب، فقد )، كما ساح الرعيل 828الكبير" البن قتيبة الدينوري (ت:

)، أنه أنفد خمس عشرة قنينة حبر، في الكتابة عن العرب، سوى ما حفظ.128روي عن الكسائي (ت:
76

 

 

 

 الخاتمة

لبحث األدلة الشرعية من وكل ما تقدم ذكره عن العلماء يؤكد أهمية اللغة العربية بين شروط االجتهاد أي العدة المؤهلة 

                                                      
ويل القرآنجامع البيان في تأالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب،  72 ت، أحمد محمد شاكر مؤسسة  ،
 .40/ 2000،7 ،1الرسالة، ط
73

 1/141 ،1995 ،3،رمضان عبدالتواب، بحوث ومقاالت في اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
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الكتاب والسنة وغيرهما ويؤكد أن التقصير فيها عظيم الخطر ألن التفسير كالرواية عن هللا، سواء تفسير القرآن وتفسير السنة، ومن 

 روى عن هللا ما لم يعلم أنه حق فهو كالمعتدي على الكتاب والسنة.

أبداً هذه الكلمة التي سبقت نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض وال ينبغي لمسلم السيما العالم وطالب العلم أن ينسى 

 واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

وسقط في خطأ الفهم ونسب  ومن تكلم في بيان معاني القرآن والسنة دون أن يتقن ما ال يمكن بدونه فهمهما فقد ترك الواجب

 ذلك إلى هللا وهي غاية الجراءة على هللا تعالى.

وفي هذه الجولة السريعة في ربوع لغة القرآن ومراجعها وما تحتفظ به من أهمية وما تتصف به من دقة تتميز بها على غيرها، وما 

 نود أن نسجل ما توصلنا إليه بإيجاز: لذلك من أثر في الوقوف على معاني القرآن الكريم وأسراره ولطائفه بعد ذلك

 أوالً: عناية العلماء والمفسرين باللغة العربية على اعتبار أنها لغة القرآن والوسيلة لفهم معانيه ومعرفة أحكامه وحكمه.

يجب قبوله ثانياً: دقة ألفاظ القرآن الكريم وما تحمله من وجوه ومعاني تصلح أن تكون قواعد يحتكم إليها في الوصول إلى ما 

 واألخذ به لقوته وقيام الدليل على اعتباره. وما يجب طرحه لضعفه ولقيام الدليل على خالفه.

ثالثاً: العناية بالكلمة القرآنية لما تحمله من لطائف بيانيه وأسرار بالغية، وبالجملة لما تتصف به من التفرج بحسن النظم 

 والتميز في جودة التأليف وقوة الرصف.

 جميعاً للقيام بهذا الواجب، والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم وفقنا هللا

 الدين.
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الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، ت: الشيخ أحمد عزو الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني، إرشاد 

 .1999. 1عناية، دمشق دار الكتاب العربي، ط،

، 1الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، جامع البيان في تأويل القرآن، ت، أحمد محمد شاكر مؤسسة الرسالة، ط،
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Özet 

İslam kültüründe var olan kırk hadis yazma geleneği asırlardır Müslüman âlimler tarafından 

uygulanagelmiştir. Müslüman âlimler bu eserleri yazarken Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak, 

hayırla yâd edilmek, daha önce kırk hadis yazanlara benzemek ve bu geleneği devam ettirmek, 

okuyucuların hayır dualarını almak, bir konuyu aydınlatmak ya da bir konuya dikkat çekmek, 

yakalandığı bir hastalıktan kurtulmak, cehennem azabından korunmak, sıkıntıları gidermek, geçen boş 

zamanları telafi etmek, dine Müslümanlara hizmet etmek, şahsi görüşlerini eserinde açıklama fırsatını 

bulmak, ekâbir ve devlet ricaline hoş görünmek vb. gibi sebeplerle eserlerini oluşturmuşlardır. Bu 

sahada eser yazan müelliflerden biri de Okçuzâde Mehmet Şâhî’dir. Şâhî mahlasıyla tanınan 

Okçuzâde, her ne kadar bir şair olarak bilinmekte ise de asıl şöhretini mensur eserleriyle kazanmıştır. 

Çok iyi bir hattat olan Okçuzâde, Arapça ve Farsça’ya hâkim olup en güzel eserlerini Hadis ve Tefsir 

alanında vermiştir. Çalışmamıza esas teşkil eden Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin Ahsenu’l Hadis isimli 

eseri kırk hadis türü eserlerinden biridir. Çalışmamızda bu eserdeki hadislerin öncelikle tahrici yapılıp 

ardından hadis usulüne göre değerlendirmesi yapılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Okçuzade, Kırk hadis, Hadis tenkidi. 

 

The Included and Evaluation of the Hadith in  

Okçuzâde Mehmed Şahi’s Work Title Ahsenu’l Hadith 

 

Abstract 

The tradition of writing the Forty Hadith which takes place in Islamic culture has been 

practiced by Muslim scholars for ages. While Muslim scholars were writing their works, they paid 

attention to such topics as being worthy of Prophet Muhammed’s intercession, being remembered 

good, resembling the people who had written Forty Hadith and continuing this tradition, getting 

blessings of the readers, enlightening or pointing out a topic, recovering an illness, being saved from 

the tortures of Hell, dispelling from distress, compensating the spare times, serving the religion and the 

Muslims, having a chance to explain their own thoughts, appealing to the important people and 

government authorities. One of the authors that have written works in this field is Okçuzâde Mehmed 

Şâhî. Even though Okçuzâde, known for its penname Şâhî, is known as a poet, he earned his 
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reputation with his works in prose. Being a very talented calligrapher, being fluent in Arabic and 

Persian, Okçuzâde produced his best works in the field of Hadith and Hermeneutics. Okçuzâde 

Mehmed Şâhî’s work Ahsenu’l Hadis which is the main focus of this study is one of the Forty Hadith 

works. In this study, the source of the hadiths in Ahsenu’l Hadis will be identified and the hadiths in 

this work will be evaluated according to the method of Hadith. 

 Key Words: Okçuzâde, The forty hadith, Criticism over hadith. 

 Giriş 

İslam kültüründe var olan kırk hadis yazma geleneği asırlardır Müslüman âlimler tarafından 

uygulanagelmiştir. Müslüman âlimler bu eserleri yazarken Hz. Peygamber’den rivayet edilen 

“Ümmetimden her kim hadislerimden kırk hadis ezberler, başkalarına öğretirse Allah onu kıyamet 

günü fakihler ve bilginlerle birlikte haşreder”
77

 hadisini temel alarak bu eserleri oluşturmuşlardır.
78

 

Bunun yanı sıra Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak, hayırla anılmak, daha önce kırk hadis 

yazanların izinden gitmek ve bu ananeyi devam ettirmek, okuyanların hayır dualarını almak, bir 

konuyu aydınlatmak veya bir konuya dikkat çekmek, müptela olduğu bir hastalıktan kurtulmak, 

cehennem azabından korunmak, dert sıkıntı ve kederlerden azat olmak, boş vakitleri telafi etmek, 

İslam’a Müslümanlara hizmet etmek, kişisel görüşlerini eserinde açıklama fırsatını bulmak, ekâbir ve 

devlet ricaline hoş görünmek vb. gibi sebepler de müelliflerin bu sahada eser vermelerinin 

nedenlerindendir
79

. 

Türk edebiyatında XIV. asırdan itibaren görülmeye başlayan kırk hadis türü, daha sonraki yüzyıllarda 

sayı itibariyle gittikçe artan bir şekilde günümüze kadar devam etmiştir.
80

 Bu eserlerin tasnif edilme 

biçimleri ile şekilsel özellikleri; manzum, mensur ve manzum-mensur karışık olmak üzere üç farklı 

türü bulunmaktadır.
81

 Çalışmamıza esas teşkil eden Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin Ahsenu’l Hadis 

isimli eseri de bu manzum kırk hadis eserlerinden biridir. Bu eserdeki hadislerin değerlendirmesine 

geçmeden önce Okçuzâde’nin hayatı ve eserleri hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz.  

Okçuzâde Mehmed Şâhî 

Okçuzâde Mehmed Şâhî 1562 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası uzun süre reisü’l küttaplık ve Halep 

eyalet valiliği yapmış olan Okçuzâde Mehmed Paşa’dır. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı ve iyi bir 

medrese eğitimi aldı. Dersini Nakib Efendi’den tamamladı. Çeşitli devlet görevlerinde bulunan ancak 

                                                      
77

 el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs ’amma İştehere mine’l-Ehadisi ’ala elsineti’n-

Nas, thk. Muhammed Abdulaziz el-Halidi (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2001). 2/246, h.no: 2465.  
78

 Bu rivayetin geniş bir şekilde değerlendirilmesi ve tahlili için bkz., Mustafa Yüceer, “Hadis İlmi Açısından 

‘Men Hafiza’ Rivâyeti ve Manzum Kırk Hadis Geleneğine Tesiri”, Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6/2 

(Aralık 2020), 931-970. 
79

 Âlim Yıldız, “Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadis”, Dokuz Eylül 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2003), 91-124; Kırk hadis yazma sebepleri için bkz., Abdulkadir 

Karahan, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis Toplama, Tercüme ve Şerhleri, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1954), 5-25; Selahattin Yıldırım, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları, (İstanbul: 

Darülhadis Yayınları, 2000), 20-30; Rıdvan Kalaç, “el-Ermeyûnî (ö.958/1551) ve İhlâs Sûresi’nin Faziletine 

Dair Kırk Hadisi”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 10/4 (Aralık 2018), 1276-1305.  
80

 Yıldız, “Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadis”, 92. 
81

 Kalaç, “el-Ermeyûnî (ö.958/1551) ve İhlâs Sûresi’nin Faziletine Dair Kırk Hadisi”, 1278; Mustafa Yüceer, 

Osmanlı Manzum Hadis Edebiyatı (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2021), 71;  
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ilimle uğraşmayı da ihmal etmemiş olan Okçuzâde Mehmed Şâhî 1630 tarihinde İstanbul’da vefat 

etti.
82

 

Şâhî mahlasıyla tanınan Okçuzâde, her ne kadar bir şair olarak bilinmekte ise de asıl şöhretini mensur 

eserleriyle kazanmıştır. Çok iyi bir hattat olan Okçuzâde, Arapça ve Farsça’ya hâkim olup en güzel 

eserlerini Hadis ve Tefsir alanında vermiştir.
83

 Şimdi bu eserleri tanıtarak asıl konumuza dönmek 

istiyoruz.  

2. Eserleri 

Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin, manzum ve mensur karışık birçok eseri bulunmaktadır. Biz burada 

sadece hadis ilmiyle ilgili eserlerini tanıtıp konumuzu sonlandıracağız. Okçuzâde’nin hadis ilmiyle 

ilgili eserleri şunlardır:  

2.1. Ahsenu’l-Hadis: Okçuzâde’nin ilk eseri olan bu kitabının, bir sonraki bölümde üzerinde 

duracağımız için burada sadece ismini vermekle yetiniyoruz. 

2.2. el-Makamu’l-Mahmud: Hadis ilmiyle ilgili Arapça bir eserdir.84 

2.3. Ahsenu’l-Hadis 

Okçuzâde Mehmed Şâhî, kırk hadis tercümesi yazan birçok müellif gibi, ahirette şefaate nail olmak ve 

kendinden önce bu konuda eser verenlere benzer bir eser meydana getirmek için bu eseri kaleme 

almıştır.
85

 İçerik itibariyle daha önce meydana getirilen bu türdeki eserlerden farklı bir düzenlemeye 

sahip olan bu eserin, çeşitli kütüphanelerde çok sayıda yazma nüshaları bulunmaktadır.
86

 Ahsenu’l 

Hadis, manzum bir kırk hadis tercümesi ve tercüme edilen hadislerin tasavvufi şerhidir. Bu eserin 

tamamı, 1313/1895 yılında İstanbul’da İkdam Matbaasında yayınlanmıştır. Eserin dili Osmanlıcadır.
87

 

Biz bu çalışmada hem eserin bir yazmasını kullandık,
88

 hem de eserin matbu haliyle yayınlanmış 

nüshasını kullandık. Burada her iki metni de birbirleriyle karşılaştırarak inceledik. Bizim 

kullandığımız yazma nüsha 308 varaktan oluşmaktadır. Eser, kenarları yaldızlı siyah deri cilt 

içerisinde sarı kâğıtlara yazılmıştır. Hadislerin başlığı kırmızı mürekkeple yazılmış, hadislerin şerhleri 

ve müellifin hadislere dair şiirleri ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Eserin matbu nüshası, 256 

sahifeden oluşmaktadır. Eserin tamamında ağdalı bir üslup hâkimdir. Arapça ve Farsça kelimelerin 

çok yoğun olarak kullanıldığı çok uzun terkipler, tercümeler arasında yer alan ve anlatılan konuyla 

alakalı olarak verilen Arapça ve Farsça şiirler de eserin dilini daha ağır bir hale getirmektedir. Eser, 

esas itibariyle bir hadis şerhi ve hadis usulü ile ilgili bir kitaptır.  

                                                      
82

 Hayatı hakkında geniş bilgi için bkz., Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Meral Yayınları, 

1972), 2/78; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996), 4/153; Christine 

Woodhead, “Okçuzâde Mehmed Şâhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2007). 33/335-336.  
83

 Yıldız, “Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadis” 93; Nev’izâde Atâî, 

Hadâiku’l Hakaik fî Tekmileti’ş Şakaik, Yayına Haz. Suat Donuk (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı Yayınları, 2017). 2/731.  
84

 Yıldız, “Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadis”, 97. Yazma 

nüshalardan bazıları için bkz., Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa bl. nu:5780, Esad Efendi bl. nu: 3586, Hacı 

Mahmud Efendi bl. nu: 2058. 
85

 Okçuzâde Mehmed Şâhî Ahsenu’l-Hadis, (İstanbul: İkdam Matbaası, 1313), 6. 
86

 Yılmaz Öksüz, Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin Ahsenü’l-Hadîs’i (İnceleme-metin) (Sivas: Cumhuriyet 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 19; Yazma nüshalardan bazıları için bkz., Millet 

Ktp. Murad Molla bl. nu: 435, 1231, Feyzullah Efendi bl. nu: 1558; Süleymaniye Ktp. Şehid Ali Paşa bl. nu: 

354, 355, 2810; Hacı Selim Ağa Ktp. Hüdayi Efendi bl. nu: 145, 164, 1208. 
87

 Woodhead, “Okçuzâde Mehmed Şâhî”, XXXIII, 335-336.  
88

 Eserin yazma nüshasını University of Michigan’ın (ABD) kütüphanesinin web sayfasından indirdik. Erişim: 

www.universityofmichigan.edu. Erişim Tarihi: 13.12.2021.  
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Çeşitli konulardaki hadisler kıta nazım şekliyle manzum hale getirilmiştir. Bu hadislerin büyük bir 

kısmının, ilk üç mısrada tercümeleri, dördüncü mısrada ise, tercüme edilen hadisin aruz veznine uygun 

kısmının Arapça hali yer almıştır. Her tercümenin altında hadislerin metinleri yer almaktadır. Bu 

metinler verilirken, hadisin tamamı tercümede yer almışsa ‘metnu’l hadis’ ibaresi kullanılmış, 

tercümede kısmi iktibas şeklinde kullanılan hadislerde ise ‘tamamu’l hadis’ ibaresinden sonra hadis 

metninin tamamı verilmiştir. Bu hadislerden bir kısmı kısa olmasına rağmen, oldukça uzun hadisler de 

kullanılmıştır. Daha sonra ise bu hadislerin kaynakları ve sahabe ravisi belirtilmiştir. Tercüme edilen 

hadisler Suyuti’nin el-Cami’u’s Sağir adlı eserinden alınmış olmakla birlikte, Suyuti’nin söz konusu 

hadisi aldığı kaynağa da işaret edilmiştir. Bütün bunlardan sonra hadisin tasavvufi şerhleri yapılmıştır. 

Şerh yapılırken konuyla ilgili olarak çeşitli hikâyelere Arapça ve Farsça şiirlere de müracaat 

edilmiştir.
89

  

Okçuzâde’nin eserine aldığı hadislerde konu birliği bulunmamakla beraber bu hadislerde, faziletler 

(Kur’an öğrenme ve öğretmenin fazileti
90
, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’in fazileti

91
, ziraatın fazileti

92
, 

Kureyş’in fazileti
93
), ölümü hatırlama ve ölüme hazırlıklı olma

94
, yöneticide ve yönetilende bulunması 

gereken vasıflar
95
, zühd, tevazu ve yumuşak huyluluk

96
 gibi konularla ilgili hadisler dikkati 

çekmektedir.
97

  

Eserin içerisindeki rivayetlerin değerlendirmesine geçmeden önce takip edeceğimiz yöntem ve 

materyal hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Müellifin bu çalışmasında yer alan hadisleri; Kütüb-i 

Sitte diye bilinen Buhari, Müslim, Ebû Davud, Tirmizi, İbn Mace ve Nesâî’nin eserleri başta olmak 

üzere diğer temel ve tali kaynaklarda aradık. Bununla beraber el-Mektebetü’ş Şamile CD’sine de 

baktık. Bütün bu araştırmalarımız sonunda hadise ulaşamadıysak bulunamadığını belirten ifadeler 

kullandık. Bulduğumuz hadislerin metin farklılıklarına temas etmeden, hadisin geçtiği yerleri, dipnotta 

verdik. Hadislerin Arapça aslını -müellifin de yaptığı gibi- öncelikle kısa şekliyle, ardından Türkçe 

tercümesinin tamamını verdik. Hadislerin değerlendirilmesinde ise, öncelikle hadislerin bütün 

varyantlarına bakarak isnad açısından zayıflığını veya sahihliğini belirttik. Hadislerin metin 

değerlendirmesinde ise metin tenkidinin kriterlerine
98

 müracaat ederek değerlendirmeye çalıştık. 

Bu bilgilerden sonra eserde yer alan hadislerin değerlendirmesine geçebiliriz.  

2.4. Eserde Yer Alan Rivâyetler 

2.4.1. Hadis 

  َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم القُْرآَن َوَعلََّمهُ 

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir”
99

 

                                                      
89

 Yıldız, “Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadis”. 99-100.  
90

 Bkz., 1. hadis 
91

 Bkz., 2. hadis 
92

 Bkz., 8. hadis 
93

 Bkz., 29. hadis 
94

 Bkz., 10 ve 38. hadisler 
95

 Bkz., 6 ve 19. hadisler 
96

 Bkz., 4, 35 ve 37. hadisler 
97

 Yıldız, “Okçuzâde Mehmed Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadis”. 101.  
98

 Bu kriterler hakkında geniş bilgi için bkz., Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi -Tarihi Süreç, Yeni 

Yaklaşımlar- (Ankara: Otto Yayınları, 2015).  
99

 Buhârî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahihu’l Buhârî, (İstanbul: Çağrı Yay., 1992), Fedailu’l Kur’an, 

21; Ebû Davud, Süleyman İbnu’l Eş’as, Sünenu Ebî Davud, (İstanbul: Çağrı Yay., 1992), Salat, 8, h.no: 1452; 

Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa, Sünenu’t- Tirmizi, (İstanbul: Çağrı Yay., 1992.), Fedailu’l Kur’an, 15, h.no: 

2907; et-Tayâlisî, Ebû Dâvud Süleyman b. Dâvud b. el-Cârûd, Müsnedu Ebî Davud et-Tayalisi, thk. Muhammed 

b. Abdülmuhsin et-Türkî, (Cize: Hicr li’t-Tıbaa ve’n-Neşr, 1999), 1/73, h.no: 73; Ali b. Ca’d, Ebî’l-Hasan Ali b. 
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Hadisin Darimi dışındaki diğer versiyonları isnad açısından sahihtir. Darimi’de sened içersinde yer 

alan Abdurrahman b. İshak, cerh ve ta’dil imamları tarafından zayıf bulunmuştur.
100

 

Hadis sahihtir. 

2.4.2.Hadis 

  اْقتَدُوا بِالل ذَْيِن ِمْن بَْعِدي أَبِي بَْكٍر، َوُعَمرَ 

“Benden sonra iki kişiye, Ebû Bekir ve Ömer’e uyunuz”
101

 

Bu hadis bize iki tarikten gelmektedir. Bunlardan birincisi Huzeyfe b. el-Yeman diğeri de Abdullah b. 

Mes’ud vasıtasıyladır. Birinci tarikin senedleri incelendiği zaman üçüncü tabakadan sonraki zinciri şu 

şekildedir: Abdulmelik b. Umeyr > Rib’i b. Hiraş > Huzeyfe b. el-Yeman. Bu zincirde yer alan 

Abdulmelik b. Umeyr hakkında Ahmed b. Hanbel, muzdaribu’l hadis
102

 İbn Ebî Hâtim, hıfzının iyi 

olmadığını ve zayıf olduğunu
103
, İbn Hacer de mûdellis

104
 ve rivayet ettiklerinin problemli olduğunu 

belirtmiştir.
105

 Hadisin ikinci tarikindeki sened ise şu şekildedir: İbrahim b. İsmail > İsmail b. Yahya > 

Yahya b. Seleme b. Kûheyl > Ebî Zer’a > Abdullah b. Mes’ud. Bu tarikte yer alan İbrahim b. İsmail, 

hakkında za’ifu’l hadis,
106

 İsmail b. Yahya hakkında metruku’l hadis
107
, Yahya b. Seleme b. Kûheyl 

hakkında ise, yine metruku’l hadis denilmiştir.
108

  

Dolayısıyla bu hadisin her iki tariki de zayıftır. 

                                                                                                                                                                      
Ca’d b. Ubeyd, Müsnedu İbnu’l-Câ’d, thk. Âmir Ahmed Haydar, (Beyrut: Daru’l Kutubi’l İlmiye, 1996), I, 84, 

h.no:475; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, thk. Şu‘ayb el-Arnaût - Âdil Mürşid, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 

2001), 1/472, h.no: 412; ed-Darimî, Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, Sunenu’d-Dârimî (İstanbul: Çağrı 

Yay., 1992), Fedailu’l Kur’an, 2, h.no: 3380; et-Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-evsat, thk. Târık b. 

’Ivedillah ve Abdulmuhsin b. İbrahim, (Kâhire: Dâru’l-Harameyn, 1995), 6/256, h.no: 6339. 
100

 İbn Hacer, Ahmed b. Ali b. Hacer el-Askalânî, Tehzibu’t Tehzib. (Beyrut: Dâiratu'l-Ma'ârifi'l-Nizamiyye), 

Hindistan, 1326. 6/137.  
101

 Tirmizi, Menakıb, 16, h.no:3662, Menakıb, 38, h.no:3805; İbn Mâce, Ebu Abdillah Muhammed İbn Yezid, 

Sünenu İbn Mace (İstanbul: Çağrı Yay., 1992), Mukaddime, 11, h.no:97; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 38/280, 

h.no:23244; İbn Ebi Şeybe, Ebu Bekir, Musannef, thk. Kemâl Yûsuf el-Hût (Riyâd: Mektebetü’r-Rüşd, 1409), 

6/350, h.no: 31942; Hâkim, Muhammed b. Abdillah en-Nisâbûrî, el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn, thk. Mustafa 

Abdulkâdir Atâ’ (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1990), 3/79, h.no: 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456; 

Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat, 4/140, h.no:3816, 5/344, h.no:5503, 6/76, h.no:5840, 7/168, h.no:7177; el-

Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyn. es-Sünenü’l-kübrâ, thk. Muhammed Abdulkadir Ata (Beyrut: Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, 2003), 5/347, h.no:10056, 8/264, h.no:16590, 6/264, h.no:16591.  
102

 Muzdaribu’l hadis: Cerhin Iraki’ye göre dördüncü, Sehavi’ye göre beşinci mertebesinde bulunan bir ravi 

hakkında kullanılan bir sîgadır. Böyle bir ravinin rivayet ettiği hadis, başka bir senedinin olup olmadığını 

araştırmak ve ona göre değerlendirmek üzere yani itibar için alınır. Abdullah Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü 

(İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2011), 242.  
103

 İbn Ebî Hâtim, Ebu Muhammed Abdurrahman b. Muhammed el-Cerh ve’t-Ta‘dîl (Beyrut: Dâru İhyâi’t-

Turâsi’l-Arabî, 1952), 5/361. 
104

 Mûdellis: Hadiste bulunan bir kusuru veya ekseriyetle hoş görülmeyen bir özelliği gizleyerek onun 

bulunmadığını zannettirecek şekilde rivayet eden ravi. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 195. 
105

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 6/412.  
106

 Za’ifu’l hadis: Zehebî’ye göre cerhin beşinci mertebesinde bulunan bir ravi hakkında kullanılan bir siga. 

Böyle bir ravinin rivayet ettiği hadis, başka bir senedinin olup olmadığını araştırmak ve ona göre değerlendirmek 

üzere yani itibar için alınır. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 337. Ravinin biyografisi için bkz., İbn Hacer, 

Tehzibu’t Tehzib, 1/59. 
107

 Metruku’l hadis: Sika olduğu hiç belirtilmediği halde bir cerh sebebiyle tenkide uğramış ravi. Böyle bir 

ravinin rivayet ettiği hadis hiçbir şekilde alınmaz. Aydınlı, Hadis Istılahları Sözlüğü, 181. İbn Hacer, Tehzibu’t 

Tehzib, 1/170. 
108

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 11/225. 
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2.4.3. Hadis 

 اْطلُبُوا اْلَخْيَر َدْهَركُمْ 

“Yaşadığınız günlerin hayırlarını araştırınız ve Yüce Allah’ın rahmetinin esintilerini kaçırmayınız. 

Nitekim Yüce Allah’ın bir kısım esintileri vardır ki, onları dilediği kullarına değdirir.”
109

 

Hadisin rivayet zincirinde yer alan Ebu Ca’fer Muhammed b. Ca’fer hakkında Zehebî tanınmadığını 

belirtmiş,
110

 Darekutni ise onu zayıf addetmiştir.
111

 Dolayısıyla hadis de zayıftır. 

2.4.4.Hadis 

فضُل النّاس ُمْؤِمٌن ُمَزهَّدٌ أ  

“İnsanların en erdemlisi zühd sahibi olan mü’mindir.”
112

 

Bu rivayet asli hadis kaynakları arasında yer almamaktadır. Rivayet sadece Kenzu’l‘Ummal’da yer 

almaktadır. Orada da sened olmadığı için değerlendirilememiştir. Nâsırüddin Elbânî hadisin zayıf 

olduğunu belirtmiştir.
113

 

2.4.5. Hadis 

 أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَمانًا، أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا

“Mü’minlerin imanca en mükemmeli, onların en ahlaklı olanıdır.”
114

 

Hadis bize dört tarikten gelmektedir. Bunlardan üçü merfu nitelikte olup biri ise Hasan el-Basri’nin 

mürselidir.  Birinci tarik Ebû Hureyre’den ikinci tarik, Hz. Aişe’den üçüncü tarik ise Enes b. Malik 

vasıtasıyla gelmektedir. Ebû Hureyre’den gelen iki rivayet zinciri vardır. Bunlardan birincisi şu 

şekildedir. Muhammed b. Amr > Ebî Seleme > Ebû Hureyre. Diğeri ise; Muhammed b. ‘Aclan > 

Ka’ka’ b. Hâkim > Ebî Salih > Ebû Hureyre. Bu zincirlerde yer alan Muhammed b. Amr hakkında 

saduk
115

 ve evhamının olduğu belirtilmiştir.
116

 Muhammed b. ‘Aclan hakkında ise saduk 

denilmiştir.
117

 Dolayısıyla bu tarik hasendir. 

Hz. Aişe vasıtasıyla gelen rivayette ise sened şu şekildedir: Halid el-Huzaî > Ebî Kilâbe > Hz. ‘Aişe. 

Bu tarikte ise intkita’ söz konusudur. Çünkü Ebî Kilabe’nin (Abdullah b. Zeyd el-Cürmî) Hz. Aişe’den 

                                                      
109

 Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Alî, el-Câmiu li-Şu'abi’l-îmân, thk. Abdülali Abdülhamid Hamid 

(Riyad: Mektebetü’r-Ruşd, 2003). 2/370, h.no: 1083, 2/372, h.no:1085.  
110

 ez-Zehebî, Şemsuddîn Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, Mizanu’l İ’tidal fi Nakdi’r Rical, thk. Ali 

Muhammed el-Becâvî (Beyrut: Daru’l-Ma’rife, 1963). 3/457.  
111

 Abdurrezzak ‘İyd - Eymen İbrahim, Mevsu’ati Ekvalu Ebî’l Hasan ed-Darekutnî fi Ricali’l Hadis ve ‘İlelihi, 

(Beyrut: Alemu’l Kutub, 2001), 2/548.  
112

 Muttakî el-Hindî, Hüsamiddin b. Abdulmelik b. Kadîhan, Kenzu’l-Ummal fi Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef’al, thk. 

Bekrî Hayyânî - Saffet es-Sekkâ (Beyrut: Müessesetu’r-Risale, 1981), 3/188, h.no:6094.  
113

 Muhammed Nâsırüddin Elbânî, Silsiletu’l-Ehadisi’d-Da’ife ve’l-Mevdu’a ve Eseruha’s-Seyyiû fi’l-Umme 

(Riyad: Mektebetu’l-Ma’ârif, 1988),  6/28, h.no:2520. 
114

 Tirmizi, Sünenu’t-Tirmizi, Radâ', 11, h.no: 1162, İman, 6, h.no: 2612; Ebu Dâvud, Sünenu Ebî Davud, Sünne, 

15, h.no: 4682; ed-Darimî, Sunenu’d-Dârimî, Rikak, 74, h.no: 2795; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/366, h.no: 

7402, 16/114, h.no: 10106, 16/478, h.no: 10816, 40/242, h.no: 24204; Ebû Ya’la el-Mevsılî, Ahmed b. Ali b. el-

Müsenna, Müsnedu Ebî Ya’la, thk. Hüseyin Selîm Esed (Dimeşk: Dârü’l-Me’mun li’t-Türas, 1984), 7/184, h.no: 

4166, 7/237, h.no: 4240; İbn Ebi Şeybe, Musannef, 5/210, h.no:25319, 5/210, h.no: 25321, 6/171, h.no: 30435.  
115

 Saduk: Râvilerin ta’dilinde kullanılan bu tabir dördüncü derece ta‘dil lafızlarındandır Haklarında bu tabir 

kullanılan râvinin hadisleri ancak itibar için yazılır, çünkü bunlar, râvinin zabt vasfına sahip olduğuna kesinlikle 

delalet etmezler. Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları, 2018), 333. 
116

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 9/373-375. 
117

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 9/341-343. 
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mürsel rivayetleri bulunmaktadır.
118

 Ahmed b. Hanbel’in eserini tahkik eden Şu’ayb el-Arnaûd bu 

tariki munkatı’ olarak değerlendirmiştir.
119

  

Enes b. Malik’ten gelen tarikin senedi şu şekildedir: Ebu Ubeyde b. Fudayl b. İyad > Ebu Sa’id > 

Zurbî b. Abdullah > Enes b. Malik.
120

 Rivayetin isnadında bulunan Zurbî b. Abdullah, munkeru’l-

hadis olarak nitelenmiştir.
121

  

Rivayetin Hz. Aişe ve Enes b. Malik tariki zayıf Ebu Hureyre’den gelen tarik ise hasendir.  

2.4.6.Hadis 

 َمْن َرأَى ِمْن أَِميِرِه َشْيئًا يَْكَرُههُ، فَْليَْصبِرْ 

“Kim yöneticisinde hoşlanmadığı bir şey görürse, buna sabretsin. Çünkü cemaatten ayrılan cahili bir 

ölümle ölür.”
122

 

Hadis, bize İbn Abbas tarikiyle gelmektedir. Hadisin tüm versiyonları sened itibariyle sahihtir. 

Ancak bu rivayetin metin analizini yaptığımızda bazı kusurların olduğunu görmekteyiz. Hz. 

Peygamber’in hayatına baktığımız zaman insan haklarından hayvan haklarına kadar, bütün hakların 

gözetilip güvence altına alındığını müşahede etmekteyiz.
123

 İnsan ve hayvan haklarını güvence altına 

alan bir dinin ve peygamberinin yöneticilerin işlediği zulme, haksızlığa sabredilmesi, bu duruma ses 

çıkarılmaması gerektiği, ses çıkarıldığı takdirde ise bu durumda ölenin cahili bir ölümle öleceğini 

bildirmesi üzerinde düşünmek gerekir. Zira sabır, İslam’ın öngördüğü bir anlayıştır.
124

 Fakat 

başkalarının yapmış olduğu zulme, haksızlığa, sabır göstermeye İslamî anlamda sabır demek mümkün 

değildir. İnsanlar tabiatı gereği, hayatta yapmış oldukları birtakım işlerin karşılığını dünyada görmek 

isterler. Her şeyin ahirete bırakılması, başkaları tarafından insanların haklarının kısıtlanarak sabır 

telkin edilmesi, sadece ve sadece insanları sabır adı altında sömürmeye yönelik bir davranıştır. Bu 

türlü rivayetlerde hep zulme uğrayanlar sabra davet edilirken, niçin zulmü yapan kimselerin de zulmü 

terk ederek bundan sevap almaları gereğine temas edilmemesi düşünülecek başka bir husustur. Bu 

sebeple, rivayetler yoluyla sabır telkin edilerek, yöneticilerin yapmış olduğu her türlü uygulama haklı 

gösterilmeye çalışılmış, bu durum karşılıklı iş birliğine dayalı yöneten-yönetilen ilişkilerinin sağlıklı 

bir zeminde gelişmesine engel olmuştur. İslam’ın bu husustaki genel kurallarını içermeyen ferdi 

anlayışlar, daha sonra Müslüman milletlerin hayatlarına olumsuz yönde etki etmiş, her şeyi sabırla 

izah eden bir toplum ortaya çıkmıştır. Sabır anlayışı İslam’ın ön gördüğü bir anlayış olmasına rağmen, 

nerede ne zaman kullanılacağı bilinmediği zaman – yönetim hususunda olduğu gibi – beklenmeyen 

sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Zikredilen rivayeti Kur’an’a arz ettiğimizde bu ve benzeri rivayetlerin 

aslında Kur’an’daki ayetlerle çeliştiğini görmüş olacağız. Örneğin, Kalbini bizi anmaktan 

alıkoyduğumuz ve nefsinin arzusuna uyan ve işi hep aşırılık olan kişiye itaat etme.
125

 Yalanlayanlara 

itaat etme.
126

. Allah’tan korkun ve bana itaat edin. Müsriflerin-müfritlerin emirlerine boyun 

                                                      
118

 el-Mizzî, Yusuf b. Abdurrahman, Tehzîbü’l-Kemâl fî Esmâi’r-Ricâl, thk. Beşşar Avvad Ma’ruf (Beyrut: 

Müessesetü’r-Risâle, 1980), 14/544. 
119

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 40/242, h.no: 24204, d.no:1. 
120

 Ebû Ya’la el-Mevsılî, Müsnedu Ebî Ya’la, 7/184, h.no: 4166.  
121

 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl. 9/346.  
122

 Buhârî, Fiten, 2, Ahkâm, 4; Müslim, Ebu’l Huseyn Muslim İbnu’l Haccac, Sahihu Müslim (İstanbul: Çağrı 

Yay., 1992), İmare, 55-56; Darimî, Siyer, 76, h.no: 2561; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned,  4/290, h.no:2486, 

4/434, h.no: 2702, 5/33, h.no: 2824. 
123

 Müslim, Sayd, 12. 
124

 103. Asr suresi, 3. 
125

 18.Kehf, 28. 
126

 67.Kalem, 7-8. 
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eğmeyin.
127

 Kanaatimize göre bu tür rivayetler, ilk iki halife döneminden sonra ortaya çıkmıştır. 

Çünkü Hz. Ebu Bekir halife olduğu zaman yaptığı konuşma bu ayrımın haklılığını ortaya 

çıkarmaktadır. Hz. Ebu Bekir irad ettiği bir hutbede şöyle demektedir: ‘Bu işe takatım olmadığı halde 

büyük bir iş üstlendim. Ben isterdim ki, bu makama benden daha kuvvetli olan gelsin. Allah’a itaat 

ettiğim müddetçe bana itaat ediniz. Allah’a isyan ettiğimde bana itaat etmeyiniz. Eğer bende kötülük 

üzere bir şey görürseniz, beni uyarın, şeytanın da bana musallat olacağını bilin’
128

 Yine Hz. Ömer’in 

benzer konuşmaları yaptığını aynı eserden okumaktayız. Bu tür rivayetlerin yukarıda değindiğimiz 

gibi, aslında Emeviler döneminde ortaya çıktığını tarihi vesikaları doğru okuduğumuzda müşahede 

etmekteyiz. Muaviye hayattayken Yezid’e biatı güvence altına almak üzere yapılan toplantıda, 

taraftarlarından biri ayağa kalkarak ve Muaviye’yi göstererek, ‘Müminlerin emiri budur.’ Sonra da 

Yezid’e bakarak, ‘babası öldükten sonra müminlerin emiri budur’ daha sonra da kılıcını göstererek, 

‘bunu kabul etmeyenin nasibi budur’ demiştir.
129

 Dikkat edilirse bu konuşma ile ilk iki halifenin 

konuşmaları arasında ciddi bir farklılık sezilecektir.  

İşte bu nedenlerle birlikte düşündüğümüzde bu rivayetin metin boyutuyla sahih olamayacağı 

kanaatindeyiz.
130

  

2.4.7. Hadis 

ِ َمْعِصيَةُ اْلَواِلدِ  ِ َطاَعةُ اْلَواِلِد، َوَمْعِصيَةُ َّللاَّ  َطاَعةُ َّللاَّ

“Babaya itaat Allah’a itaat; babaya isyan Allah’a isyandır.”
131

 

Hadis Ebû Hureyre tarikiyle gelmektedir. Hadisin isnadında bulunan Ahmed b. İbrahim b. Keysan es-

Sekafi cerh ve ta’dil imamlarınca zayıf bulunmuştur.
132

 Keza hadisi aldığı hocası İsmail b. Amr b. 

Necih el-Beceli de Darekutni ve İbn Ebi Hatim tarafından zayıf olarak nitelendirilmiştir.
133

  

Hadis zayıftır. 

2.4.8. Hadis 

ْزَق فِي َخبَايَا اْْلَْرِض    اْطلُبُوا الّرِ

“Rızkı yeryüzünün derinliklerinde arayın”
134

 

Hadis, Hz. Aişe tarikiyle Ebû Ya’la el-Mavsili’nin kitabında yer almıştır. Hadisin senedinde bulunan 

Hişam b. Abdullah b. İkrime cerh edilmiştir.
135

 Bu rivayet Elbani’ye göre münkerdir.
136

 

2.4.9. Hadis  

َ َعزَّ َوَجلَّ إِذَا أََراَد أَْن يُْهِلَك َعْبًدا  إِنَّ َّللاَّ

                                                      
127

 26.Şuara, 152. 
128

 İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim, el-İmâme ve’s-siyâse, thk. Ali Şîrî (Beyrut: Dâru’l-Advâ, 1990). 1/19. 
129

 İbn Abdi Rabbih, Ebû ʿAmr Aḥmed b. Muḥammed, el-ʿIḳdu’l-Ferîd (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 

1404/1983), 5/119. 
130

 Konunun geniş bir değerlendirmesi için bkz., İlyas Canikli, Hadislere Göre Yöneticilere İtaatin Sınırları 

(Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996), 70-88. 
131

 Taberânî, el-Mu’cemu’l-evsat. 2/369, h.no: 2255.  
132

 el-Iṣbehânî, Ebû Muḥammed ʿAbdullâh b. Muḥammed Ṭabaḳâtu’l-Muḥaddis̱în bi Iṣbahân ve’l-Vâridîne 

ʿaleyhâ, thk. ʿAbdulğafûr ʿAbdulḥaḳḳ Ḥuseyn (Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1412/1992). 3/341.  
133

 Zehebi, Mizanu’l İ’tidal, 1/239. 
134

 Ebû Ya’la el-Mevsılî, Müsnedu Ebî Ya’la. 7/347, h.no: 4384. 
135

 Zehebi, Mizanu’l İ’tidal, 4/300. 
136

 Elbanî, Silsiletu’l Ehadisi’d Da’ifiyye, 5/510, h.no:2489. 
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“Allah, bir kişiyi helak etmek istediğinde, önce ondan hayâyı çekip alır. Hayâ alındığında, o kişi ancak 

çirkinlikle karşılaşır. Çirkinlikle karşılaştığında da emaneti çekip alır. Emanet çekip alındığında, o 

ancak hainlikle karşılaşır ve kendisinden rahmet kaldırılır. Rahmet kaldırıldığında ise karşılaşacağı 

şey mel’unluktur. Böylece İslam’ın (hayâ) yuları ondan alınmış olur.”
137

 

Hadis, İbn Mâce’de Abdullah İbn Ömer tarikiyle yer almaktadır. Hadisin senedinde yer alan, Sa’id b. 

Sinan hakkında munkeru’l hadis, hadisi zayıf gibi cerh ifadeleri kullanılmıştır.
138

 Elbani hadisin 

mevzu olduğunu bildirmiştir.
139

  

2.4.10. Hadis 

 أَْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّاتِ 

“Lezzetleri gideren (ölümü) çok sık hatırlayın.”
140

 

Hadis, Ebû Hureyre tarikiyle hadis kitaplarında yer almıştır. İsnad zincirinde bulunan Muhammed b. 

Amr b. Alkame hakkında saduk nitelendirilmesi yapılmıştır.
141

 Hadis hasen-sahihtir. 

2.4.11. Hadis 

ْحَمِة َطاِلُب اْلِعْلِم ُرْكُن اإِلْسالَمِ   َطاِلُب اْلِعْلِم َطاِلُب الرَّ

“İlim isteyen rahmet ister. İlim istemek İslam’ın bir rüknüdür. Onun sevabı peygamberlerle birlikte 

verilir.”
142

 

Bu rivayet asli hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Başvurduğumuz tali kaynaklarda ise sened 

olmadan rivayet edilmiştir. Elbani’ye göre hadis zayıftır.
143

 

2.4.12. Hadis 

 لَْيلَةُ اْلقَْدِر لَْيلَةٌ بَْلَجةٌ َسْمَحةٌ تَْطلُُع َشْمُسَها لَْيَس لََها ُشعَاعٌ 

“Kadir gecesi aydınlık bir gecedir. Ne sıcak ne soğuktur. O gece bulut da olmaz, yağmur da rüzgâr 

da. O gece atılan herhangi bir taş, o günün alametlerindedir.”
144

 

Hadis, Ebû Davud et-Tayalisi’de İbn ‘Abbas tarikiyle yer almaktadır. Bu tarikte yer alan Zem’a b. 

Salih
145

 ve Seleme b. Vehram
146

 zayıf bulunmuştur. Hadis, İbn Ebî Şeybe’de mürsel olarak yer 

almaktadır. Hadisin diğer versiyonları da zayıftır. 
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 İbn Mâce, Fiten, 26, h.no:4054. 
138

 Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, 10/495; İbn Ebî Hâtim, el-Cerh ve’t-ta‘dîl. 4/28.  
139

 Elbanî, Silsiletu’l Ehadisi’d Da’ifiyye, 7/44, h.no:3044 
140

 Tirmizi, Zühd, 4, h.no:2307; en-Nesaî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şu’ayb, Sunenu’n-Nesaî (İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 1992), Cenaiz, 3, h.no:1824; İbn Mâce, Zühd, 31, h.no:4258; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned. 13/301, 

h.no: 7925. 
141

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 26/212-217. 
142

 Muttakî el-Hindî, Kenzu’l-Ummal 10/143, h.no:28709; ed-Deylemî, Ebû Şücâ' Şîrûye b. Şehredâr b. Şîrûye, 

el-Firdevs bi’Meʾs̱ûri’l-Ḫiṭâb, thk. Saʿîd b. Besyûnî Zağlûl (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 1406/1986), 

2/440, h.no:3914; Celaleddin es-Suyutî, el-Cami’u’s-Sağir fi Ehadisi’l-Beşiri’n-Nezir (Beyrut: Daru’l Kutubi’l 

İlmiye, 2006) 2/324, h.no: 5253. 
143

 Muhammed Nâsırüddin Elbânî, Da’ifu’l-Cami’i’s-Sağir ve Ziyadetuhu (Beyrut: el-Mektebu’l-İslâmi, 1988), 

528, h.no: 3610.  
144

 el-Heysemî, Ebu’l-Hasen Nûruddîn Ali b. Ebi Bekr Mecmau’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, thk. Hüsâmuddîn 

el-Kudsî (Kâhire: Mektebetü’l-Kudsî, 1994), 3/178, h.no:5060; Ebû Davud et-Tayalisi, Müsned, 4/401, 

h.no:2802; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 2/327, h.no:9543; el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 8/538, h.no:24051. 
145

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 3/338-339. 
146

 Zehebi, Mizanu’l İ’tidal, 2/193. 
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2.4.13. Hadis  

 َمْن َدلَّ َعلَى َخْيٍر فَلَهُ ِمثُْل أَْجِر فَاِعِلهِ 

“Kim bir hayra yol açarsa, ona da o hayrı yapanın sevabı verilir.”
147

 

Bu hadisin üçüncü tabakadan sonraki senedi şu şekildedir: A’meş > Ebî ‘Amr eş-Şeybani > Ebî 

Mes’ud el-Ensari. Bu isnadda yer alan el-A’meş Süleyman b. Mihran el-Esedi, sika olmasına rağmen 

bazen tedlis yaptığı için hadis âlimleri tarafından tenkid edilmiştir.
148

 

Hadis sahihtir.  

2.4.14. Hadis 

 اللَُّهمَّ بِِعلِمَك اْلغَْيَب، َوقدَرتَِك َعلَى اْلَخْلقِ 

“Ey gaybı bilen ve yaratma gücüne sahip olan Allah’ım! Eğer yaşamak benim için hayırlıysa beni 

yaşat. Eğer benim için ölüm daha hayırlıysa ruhumu al. Senden gayb ve şehadet halinde, korkmayı 

isterim. Rıza ve kızgınlık durumunda ihlaslı olmayı, fakirlik ve zenginlik halinde ihtiyatlı olmayı ve 

senden tükenmeyen bir nimet, sonsuz bir mutluluk isterim. Kazaya rıza göstermek ve ölümden sonra 

kolay bir hayat isterim. Herhangi bir sıkıntıya ve belaya düşmeksizin senin cemalini görmek ve seninle 

karşılaşma arzusunun lezzetini isterim. Allah’ım bizi iman süsüyle süsle, bize doğru yolu göster ve 

doğru yolu bulanlardan eyle.”
149

 

Hadis Ammar b. Yasir tarikiyle rivayet edilmiştir. Hadis sahihtir. 

2.4.15. Hadis 

 َكاَن أَيُّوُب أَْحلََم النَّاِس َوأَْصبََر النَّاِس 

“Eyyüb insanların en yumuşak huylusu, en sabırlısı ve öfkesine en fazla hâkim olanı idi.”
150

 

Hadis İbn Ebî Şeybe’de mevkuf
151

 olarak yer almaktadır. Ravilerden Abdurrahman b. Ebze Hz. 

Davud’un sözü olarak nakletmiştir. Hadis zayıftır. 

2.4.16.Hadis 

 َكاَن داود أَْعبََد البََشرِ 

“Davud peygamber şöyle dua ederdi: ‘Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin 

sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım senin sevgini bana kendimden, ailemden ve soğuk 

sudan daha sevimli eyle…’ Ebu Derda devamla dedi ki: ‘Resulullah Davud’u andığı zaman ondan 

bahseder ve “Davud (a.s.) insanların en çok ibadet edeni idi.” Derdi.
152

 

                                                      
147

 Ma’mer Râşid, el-Câmi’ (Abdurrezzâk’ın Musannef’i ile birlikte basım), thk. Habîburrahman el-’Âzamî 

(Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, 1403), 11/107, h.no:20054; Müslim, Emare, 38, h.no:1893; Ebû Davud, Edeb, 

114, h.no:5129; Tirmizi, İlim, 14, h.no:2671; Ebû Davud et-Tayalisi, Müsned, 2/8, h.no:645; Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, 28/ 314, h.no:17084, 37/30, h.no:22399.  
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 Zehebi, Mizanu’l İ’tidal, 2/224; İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 4/222-226. 
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 Nesaî, Sehv, 61, h.no:1361; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6/44, h.no:29346; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 30/265, 

h.no:18325.  
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 İbn Ebî Şeybe, Musannef, 7/68, h.no:34255; el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 11/491, h.no:32316 
151

 Mevkuf Hadis: Sahabelerden rivayet edilen sözler ve fiillere denir. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in çevresini 

oluşturan mü’minlerin sözlerine ve fiillerine mevkuf denilmesi, isnadının Allah Resulüne kadar ulaşmayıp 

Sahabe’de durması dolayısıyladır. Talat Koçyiğit, Hadis Istılahları (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Yayınları, 1980), 224. 
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 Tirmizi, Dua, 73, h.no:3490; Hâkim en-Nisabûrî, el-Müstedrak, 2/470, h.no:3621. 
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Hadisin senedinde bulunan Muhammed b. Sa’d el-Ensarî, saduk olarak nitelenmiş,
153

 Abdullah b. 

Rabi’a ed-Dimeşki ise da’ifu’l-hadis ve meçhul olarak vasfedilmiştir.
154

 Tirmizi bu hadis için hasen-

garib dese bile bu rivayeti zayıf olarak değerlendirmekteyiz.  

2.4.17. Hadis 

 َخاِلد بن اْلَوِليد سيف هللا َوسيف َرسُوله

“Halid b. Velid, Allah ve Rasûl’ünün kılıcıdır. Hamza, Allah ve Rasûl’ünün aslanıdır. Ebû ‘Ubeyde b. 

el-Cerrah, Allah ve Rasûl’ünün eminidir. Huzeyfe b. el-Yeman, Rahman’ın temiz kullarındandır. 

Abdurrahman b. ‘Avf, Rahman’ın tüccar kullarındandır.”
155

 

Hadis, tüm versiyonlarıyla birlikte zayıftır.
156

 

2.4.18.Hadis 

 إِنََّما الطَّاَعةُ فِي اْلَمْعُروفِ 

“İtaat ancak iyi işlerdedir.”
157

 

Hadis Hz. Ali tarikiyle gelmiştir, sahihtir. 

2.4.19.Hadis 

ُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ  َم َّللاَّ  أَيَُّما َراعٍ لَْم يَْرَحْم َرِعيَّتَهُ َحرَّ

“Allah, halkına merhamet etmeyen yöneticiyi, cennete almaz.”
158

 

Bu rivayet, Hayseme b. Süleyman’ın eserinde Ebu Sa’id el-Hudrî tarikiyle yer almaktadır. Rivayetin 

isnadında yer alan, Ziyad b. Münzir el-Hemedani, Yahya b. Ma’in tarafından kezzab, (yalancı) Ahmed 

b. Hanbel tarafından ise metruku’l-hadis olarak,
159

 yine isnadda yer alan Atiyye b. Sa’d da zayıf 

olarak nitelenmişlerdir.
160

  

Hadis zayıftır.
161

 

2.4.20.Hadis 

ْنيا وأْرَغبُُكْم فِي اآلِخَرةِ   َخْيُرُكْم أْزَهُدُكْم فِي الدُّ

“Sizin en hayırlınız, dünyaya en uzak duranınız ve ahirete yöneleninizdir.”
162
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 İbn Hacer, Takribu’t-Tehzib (Beyrut: Daru’l-Fikr, 1995). 2/518.  
154

 İbn Hacer, Takribu’t Tehzib, 1/287.İbn Hacer bu ravinin biyografisini verirken rivayet ettiği bir hadisin 

olduğunu onun da yukarıda zikrettiğimiz rivayet olduğunu belirtir.  
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 el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 11/644, h.no:33129; Deylemi, el-Firdevs, 2/194, h.no:2967; Elbanî, Silsiletu’l 

Ehadisi’d Da’ifiyye, 8/35, h.no:3542. 
156

 Elbanî, Silsiletu’l Ehadisi’d Da’ifiyye, 8/35, h.no:3542. 
157

 Buhari, Ahbar, 1; Müslim, İmare, 8, h.no:1840; Ebû Davud, Cihad, 87, h.no:2625;Nesaî, Biat, 34, h.no:4205; 

Ebû Davud et-Tayalisi, Müsned, 1/88, h.no:90; İbn Ebî Ca’d, Müsned, 1/140, h.no:894; İbn Ebî Şeybe, 

Musannef, 6/543, h.no:33706; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/57, h.no:623. 
158

 Hayseme b. Süleyman, Ebu’l-Hasan Hayseme b. Süleyman, Min Hadisi Hayseme b. Süleyman el-Kureşî el-

Etrâblusî, thk. Ömer Abdusselam Tedmuri (Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-‘Arabî, 1980), 79; el-Hindi, Kenzu’l 

‘Ummal, 6/21, h.no:14659; Suyuti, el-Cami’u’s Sağir, 1/180, h.no:3003. 
159

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 9/518.  
160

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 20/147.  
161

 Elbani, Da’ifu el-Cami’u’s Sağir, 328, h.no:2231. 
162

 Beyhaki, Şu’abu’l İman, 12/115, h.no:10042; (Beyhaki’nin eserinde  َْخْيُرُكم kelimesi yer almamaktadır.) el-

Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 3/192, h.no: 6111. 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 117 

 

Hadis, Beyhaki’nin Şu’abu’l İman adlı eserinde el-Hasan el-Basri’nin mürseli olarak yer almıştır. 

Hadis zayıftır.
163

 

2.4.21.Hadis 

ِ َحْيثَُما ُكْنَت، َوأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الَحَسنَةَ تَْمُحَها  اتَِّق َّللاَّ

“Nerede olursan ol, Allah’tan kork. Yaptığın bir kötülüğün ardından onu giderecek bir iyilik yap ve 

insanlara güzellikle davran.”
164

 

Hadis, Ebû Zer ve Mu’az b. Cebel tarikiyle eserlerde yer almıştır. İsnadları şu şekildedir: 1-) Habib b. 

Ebî Sabit > Meymûn b. Ebî Şebib > Ebû Zer. 2-) Habib b. Ebî Sabit > Meymûn b. Ebî Şebib > Mu’az 

b. Cebel. Bu isnadlarda yer alan Meymûn’un Ebû Zer’den ve Mu’az’dan mürselleri olduğu 

bildirilmiştir.
165

  

Hadis hasendir. 

2.4.22.Hadis 

 اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا فِي َشاِمنَا، َوفِي يََمنِنَا

“Allah’ım Şam’ımızı ve Yemen’imizi mübarek kıl. Sahabe, ‘Necd’imizi’ de dediler. Peygamber yeniden 

Allah’ım Şam’ımızı ve Yemen’imizi mübarek kıl dedi. Sahabe tekrar, ‘Necd’imizi de dediğinde 

Peygamber orada deprem ve kargaşa vardır. Şeytanın boynuzu da oradan doğar.”
166

 

Hadis, Abdullah b. Ömer tarikiyle eserlerde yer almaktadır. Hadisin üçüncü tabakadan sonraki isnadı 

şu şekildedir: Abdullah b. ‘Avn > Nafi’ > İbn Ömer. İkinci versiyonu ise, Abdurrahman b. ‘Ata > 

Nafi’ > İbn Ömer. Her iki versiyon da isnad açısından sahihtir. Ancak bu rivayeti hadis 

literatürümüzde taradığımızda önümüze çok ciddi lafız farklılıkları çıkmaktadır. Örneğin Ahmed b. 

Hanbel’deki 5642 no.lu rivayette Necd yerine Meşrika (doğu tarafı) ifadesi geçmektedir. Ayrıca 

deprem ve fitne kelimesi yer almamaktadır. Yine Bezzar’ın Müsned’inde bu sefer Irak kelimesi 

geçmektedir. Taberani’nin el-Mu’cemu’l Evsat’ında yine Meşrikina kelimesi geçmektedir. Yine 

Taberanî’de
167

 Ziyad b. Beyan > Salim b. Abdullah b. Ömer > İbn Ömer tarikinde Medine, Şam ve 

Yemen şehir isimleri gelmekte sahabe Irak ismini telaffuz edince Hz. Peygamber, orada şeytanın 

boynuzları vardır demektedir.  

Esasen hadis edebiyatında şehirler ile ilgili birçok rivayet önümüze çıkmaktadır. Bu rivayetlerde 

dikkati çeken belki de en önemli şehir, kuşkusuz Şam şehridir. Bu şehrin rivayetlerde bu kadar önemli 

hale gelmesinde Emevilerin burayı başkent olarak kullanmasından kaynaklanmaktadır. Rivayeti 

incelediğimizde Hz. Ali’nin Irak’ı merkez alması ve ravilerin bu şehre yönelik Hz. Peygamber’in 

dilinden bu şehri ve oradakileri yerdiğini görmekteyiz. Kanaatimize göre bu rivayetlerin ortaya 

çıkmasındaki en önemli sebep Hz. Ali ile Muaviye arasında cereyan eden hilafet kavgasının Iraklılar 
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 Elbanî, Silsiletu’l Ehadisi’d Da’ifiyye, 8/68, h.no: 3577. 
164

 Tirmizi, Birr, 55, h.no:1987; Darimi, Rikak, 74, h.no:2833; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 35/284, h.no:21354; 

Beyhaki, Şu’abu’l İman, 10/380, h.no:7662; Taberânî, el-Mu’cemü’s-sagîr, thk. Muhammed Şekûr Mahmud 

(Beyrut: Mektebetü’l-İslami, 1985), 1/320, h.no:530.  
165

 İbn Ebi Hatim, el- Cerh ve’t Ta’dil, 8/234. 
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 Buhari, Fiten, 16; Tirmizi, Menakıb, 75, h.no:3953; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 9/458, h.no:5641, 10/193, 

h.no:5986; Taberani, el-Mu’cemu’l Evsat, 2/249, h.no:1889, 4/245, h.no:4098; Bezzâr, Ebû Bekir Ahmed b. Amr 

b. Abdülhâlik, el-Bahrü’z-zehhâr, (Müsnedü’l-Bezzâr) thk. Mahfûzurrahman Zeynullah (Medine: Mektebetü’l-

Ulum ve’l-Hikem, 1988), 12/202, h.no:5880.  
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 Taberani, el-Mu’cemu’l Evsat, IV, 245, h.no:4098. 
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ve Şamlılar arasında bir rivayet malzemesine dönüştürülerek gri bir propaganda yapıldığına şahit 

olmaktayız.
168

 

2.4.23.Hadis 

 َكَما ََل يُْجتَنَى ِمَن الشَّْوِك اْلِعنَبُ 

“Dikenden üzüm elde edilemeyeceği gibi, iyilerin yerine de kötüler oturtulamaz. İstediğiniz yola girin. 

Ancak hangi yola girerseniz o yolun yolcularıyla beraber olun.”
169

  

Müellif, zikrettiği hadisi dipnotta verdiğimiz kaynaklardan almıştır. Ancak hadis literatüründe bu 

rivayeti araştırdığımızda, hadisin farklı lafız ve cümlelerle başka kaynaklarda da yer aldığını 

görüyoruz. Bunlar İbn Mâce’nin Sünen’i
170

 Taberanî’nin el-Mu’cemu’l Evsat’ı
171

 ve İbn Hacer’in el-

Metalibu’l ‘Aliye
172

 isimli eseridir. İbn Mâce ve Taberanî’de rivayet şu şekildedir: “Şüphesiz benim 

ümmetimden bazı insanlar dinde fıkıh bilgisine sahip olduğunu iddia edecekler, Kur'an okuyacaklar ve 

diyecekler ki: ‘Biz emirler sınıfına varıyor, dünyalıklarından yararlanıyoruz. Fakat dindarlığımız 

hususunda onlardan uzak durup (bu yönden bize bir zarar ilişmiyor) derler. Hâlbuki onların dediğinin 

gerçekleşmesi mümkün değildir. Katad (adındaki dikenli ve meyvesiz ağaçtan) geven dikeninden başka 

(bir meyveyi) toplamak mümkün olmadığı gibi emirlere yaklaşmaktan, bir şey toplanamaz.” Rivayet 

İbn Abbas tarikiyle rivayet edilmiştir. İbn Hacer’de ise, rivayet şu şekildedir: “Dikenli ağaçlardan 

üzüm devşirilmediği/toplanmadığı gibi kötüler de iyilerin makamlarına konamazlar. Bu iki farklı 

yoldur. Hangi yolu tutarsanız, o sizi o yolun yolcularının yanına götürür.” Rivayet, müellifin zikrettiği 

hadisle aynıdır. Bu rivayet Ebû Zer tarikiyle rivayet edilmiştir. İbn Mâce’nin rivayet ettiği hadiste, ravi 

Velid b. Müslim, sika ancak çok fazla tedlis taptığı için hakkında konuşulmuştur.
173

 Rivayetin bu 

tariki zayıftır. Çünkü tedlis yapan bir ravi eğer rivayeti ‘an eda sigasıyla rivayet ediyorsa, bu rivayet 

hadis usulü âlimlerine göre munkatı’ hadis sayılır.
174

 İbn Hacer’in rivayetinde ve müellifimizin hadisi 

rivayet ettiği kaynaklarda ise, senedde yer alan alan Ebî Muhacir isimli ravi meçhuldür.
175

 Rivayetin 

bu tariki de zayıftır. 

2.4.24.Hadis 

، َخْيٌر َوأََحبُّ  ِعيفِ  اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ إِلَى هللاِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ  

“Kuvvetli mü’min, Allah’a zayıf mü’minden daha hayırlı ve daha makbuldür. Ama her birinde hayır 

vardır. Sen sana yararlı olana bak; Allah’tan yardım iste ve acizlik gösterme. Başına bir musibet 
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 İsmail Hakkı Ünal, “Şehirlerin Faziletleriyle İlgili Uydurma Hadisler ve Hayru’l Buldan Risalesi”, Ankara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 41/1 (2000), 68-90. 
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 el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 16/ 4, h.no:43676; Deylemi, el-Firdevs, 3/ 305, h.no:4917. 
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 İbn Mâce, Mukaddime, 23, h.no:255. 
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 Taberani, el-Mu’cemu’l Evsat, 8/150, h.no:8236. 
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 İbn Hacer el-Askalânî, el-Metalibu’l-Aliye fi Zevaidi’l-Mesânidi’s-Semaniye, çev. Âdem Yerinde (İstanbul: 

Ocak Yayınları, 2010), 3/160, h.no:3130. 
173

 ez-Zehebî, el-Muğni fî’d-Du’afâ, thk. Nureddin Itr (Haleb: Dâru’l-Maârîf, 1971), 2/388.  
174

 Muhaddisler, tedlis yaptığı bilinen sika bir râvinin hadisi bizzat dinlediğini gösteren bir ifade kullanmaması 

durumunda rivâyetine itibar etmezler. Bu sebeple müdellisin, muasırı olduğu hatta karşılaştığı hocasından, 

açıkça semâ ifade etmeyen ‘an (ondan) ve benzeri sigalarla yaptığı rivâyetlere itibar edilmemiştir. Ayrıntılı bilgi 

için bkz., Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, çev. M. Yaşar Kandemir (İstanbul: M. Ü. İlahiyat 

Fakültesi Vakfı Yayınları, 1996), 184; Abdullah Aydınlı, Hadiste Tesbit Yöntemi -Hadis Usûlü- (İstanbul: 

Kitapevi Yayınları, 2003), 111-112.  
175

 Bu ravi hakkında hemen hemen bütün cerh ve ta’dil kitaplarında herhangi bir cerh ve ta’dil ifadesine 

rastlayamadık. 
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geldiğinde ‘keşke şöyle yapsaydım, şöyle olurdu’ deme. ‘Allah takdir etti, o ne dilerse yapar’ de. 

Çünkü ‘keşke’ şeytanın amelini açar.”
176

 

Rivayet, Rabi’a b. Osman > Muhammed b. Yahya > A’rec > Ebû Hureyre tarikiyle hadis eserlerinde 

yer almıştır. Hadisin Humeydî’deki versiyonu munkatı’dır. Çünkü sened verilirken İbn ‘Aclan’dan 

sonraki ravinin adı verilmemektedir. Hadisin diğer eserlerdeki versiyonları arasında bir kopukluk söz 

konusu değildir. Ancak hadisin tüm isnadlarında bulunan Rabi’a b. Osman
177

 ve Muhammed b. Aclan 

saduk diye nitelendirilmişlerdir.
178

 Hadis hasendir. 

2.4.25. Hadis 

ِ َلَ الفَْقَر أَْخَشى َعلَْيُكمْ   فََوَّللاَّ

“Allah’a yemin olsun ki, sizin için fakirlikten değil, sizden öncekilere genişlediği gibi, size de dünyanın 

genişlemesinden (zenginleşmenizden) korkuyorum. Sonra, onların birbirleriyle çekiştikleri gibi siz de 

birbirinizle çekişirsiniz de (dünya) onları yok ettiği gibi sizi de yok eder.”
179

 

Hadis, Buharî’de Amr b. Avf tarikiyle rivayet edilmiştir. Hadisin Ahmed b. Hanbel ve Beyhakî’de 

Ebû Hureyre’den gelen farklı versiyonları da vardır. Hadis sahihtir. 

2.4.26. Hadis 

 أَقِلُّوا الدُُّخوَل َعلَى اْْلَْغنِيَاِء, فَِإنَّهُ أَْجَدُر أََلَّ تَْزَدُروا نِْعَمةَ هللاِ َعزَّ َوَجلَّ 

“Zenginlerin yanına az girip çıkın. Böyle davranmanız, Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini küçük 

görmemeniz için daha hayırlıdır.”
180

 

Rivayet Abdullah b. Şihhîr tarikiyle gelmektedir. Rivayetin isnadında yer alan Ammar b. Zerbî, 

kezzab (yalancı) olarak nitelendirilmiştir.
181

 Hadis zayıftır. 

2.4.27. Hadis 

َوأَْوثََق اْلعَُرى َكِلَمةُ التَّْقَوىفَِإنَّ أَْصَدَق اْلَحِديِث ِكتَاُب هللاِ،   

“Muhakkak sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır. Kulpların en sağlamı takva kelimesidir. Dinlerin en 

hayırlısı İbrahim’in dinidir. Sünnetlerin en güzeli Muhammed (s.) sünnetidir. Sözlerin en şereflisi 

Allah’ı zikirdir. Kıssaların en güzeli bu Kur’an’dır. İşlerin en hayırlısı azametli (zor) olandır. İşlerin 

en şerlisi bid’atlerdir (sonradan ortaya çıkarılmış olanlardır). Yolların en güzeli peygamberlerin 

yoludur. Ölümün en şereflisi şehitlerin öldürülmesidir. Körlüğün en kötüsü hidayetten sonraki 

delalettir. İlimlerin en hayırlısı faydalı olandır. Yolların en hayırlısı takip edilen yoldur. Körlüğün en 

kötüsü kalp körlüğüdür. Yüksek (veren) el alçak (alan) elden hayırlıdır. Az olup ihtiyaç karşılayan mal 

çok olup azdıran maldan hayırlıdır. İhya edeceğin bir can altından kalkamayacağın emirlikten daha 

hayırlıdır. Tövbelerin en kötüsü Pişmanlıkların en kötüsü kıyamet günündeki pişmanlıktır. İnsanlardan 

öyleleri var ki, namaza ancak vakti çıktıktan sonra gelirler. Allah’ı ancak gönülsüz olarak zikrederler. 

Hataların en büyüğü yalan söyleyen dildir. Zenginliklerin en gönül zenginliğidir. Azıkların en hayırlısı 

takvadır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Vakarın en hayırlısı kalplerin yakinidir (kesin kanaatidir). 

                                                      
176

 Müslim, Kader, 8, h.no:2664; İbn Mâce, Mukaddime, 10, h.no:79; Zühd, 14, h.no:4168; el-Humeydî, Ebu 

Bekir Abdullah b. ez-Zübeyr, Müsned, thk. Hasen Selîm (Dımaşk: Dâru’s-Sakâ, 1996), 2/267, h.no:1147; İbn 

Hibbân, Ebû Hatim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Bustî, el-İhsân fi Takrîbi Sahîhi İbn Hibbân bi Tertîbi 

İbn Belbân, thk. Şu‘ayb el-Arnaût (Beyrut: Müessesetu’r-Risale, 1988), 13/29, h.no:5722.  
177

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 3/259-260. 
178

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 9/341-342.  
179

 Buharî, Cizye, 1, Rikak, 7; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 13/440, h.no:8074; Beyhaki, Şu’âbu’l İman, 12/525, 

h.no:9832. 
180

 Hâkim, el-Müstedrek, 4/347, h.no:7869; Beyhaki, Şu’âbu’l İman, 12/506, h.no:9806. 
181

 İbn Ebi Hatim, el- Cerh ve’t Ta’dil, 6/392. 
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Şüphe küfürdür. Ağıt yakıp feryat etmek cahiliye adetlerindendir. Ganimet malına hıyanet, cehennem 

ateşine düşmenin sebeplerindendir. Kenz (zekâtı ödenmeyen mal) ateşten bir parçadır. Şiir İblis’in 

nâmelerinden bir nâmedir. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Kadınlar şeytanın tuzaklarıdır. Gençlik 

delilikten bir şubedir. Kazançların en kötüsü faizli kazançlardır. Yiyeceklerin en kötüsü yetimin malını 

yemektir. Talihli başkalarından ders alandır. Talihsiz ise annesinin karnında talihsiz yazılandır. 

Sonunda mutlaka yalnız dört arşınlık yere varacaktır. İşlerin (en hayırlısı) sonu (hayırlı) olandır. 

Amellerin özü neticeleridir. Rüyaların en kötüsü yalan olan rüyalardır. Her gelecek yakındır. 

Mü’mine sövmek fasıklıktır. Mü’mini öldürmek küfürdür. Onun etini yemek (gıybetini yapmak) de 

Allah’a isyandır. Onun malı da kanı gibi kutsaldır. Kim Allah adına yemin ederse (Allah) da onu 

yalancı çıkarır. Kim birini bağışlarsa Allah da onu bağışlar. Kim birini affederse Allah da onu 

affeder. Kim öfkesini tutarsa Allah da onu mükâfatlandırır. Kim musibetlere sabrederse selamete 

çıkar. Kim şöhret peşinde koşarsa Allah da onu rezil eder. Kim Allah’a isyan ederse (Allah) da ona 

azap eder. Allah’ım beni ve ümmetimi bağışla. Allah’ım beni ve ümmetimi bağışla. Allah’ım beni ve 

ümmetimi bağışla.”
182

 

Rivayet, İbn Ebî Şeybe, Ebû Nu’aym el-İsfahanî ve İbn Hacer’in eserlerinde Abdullah b. Mes’ud’un 

hutbesi olarak mevkuf olarak rivayet edilmiştir. Ancak Beyhakî’nin eserinde Ukbe b. Amir tarikiyle 

Hz. Peygamber’in Tebük seferinde okuduğu hutbe olarak nakledilmiştir. Bu isnadda yer alan Yakub b. 

Muhammed b. İsa Hadis âlimlerince cerh edilmiştir.
183

 Yine aynı isnadda yer alan Abdulaziz b. İmran 

da çok ağır cerh ifadeleriyle nitelendirilmiştir.
184

 

Esasen bu rivayeti araştırdığımızda aslında bu rivayetin Abdullah b. Mes’ud’un okuduğu bir hutbe 

olduğunu belirlemiş bulunuyoruz. Hadis zayıftır. 

2.4.28. Hadis 

 ُطوبَى لمن شغله َعيبه َعن ُعيُوب النَّاس

“Ayıbı, insanların ayıbı ile uğraşmaktan kendisini alıkoyana müjdeler olsun. Malının fazlasını infak 

edene, fazla konuşmayana, kendisini sünnet kuşatana ve sünneti bırakıp da bid’ate düşmeyene 

müjdeler olsun.”
185

 

Rivayet Kenzu’l Ummal ve Firdevs’te Enes b. Malik tarikiyle bu şekilde rivayet edilmiştir. Ancak 

rivayeti hadis literatüründe aradığımızda aslında bu rivayetin baş tarafının anılan eserlerde 

zikredilmediğini görmüş olduk.
186

 Rivayet burada da Enes b. Malik tarikiyle rivayet edilmiştir. 

Rivayetin senedinde bulunan Eban b. Ayyaş tüm hadis imamlarınca cerh edilmiştir. Kendisi hakkında 

metruku’l hadis denilmiştir.
187

 

İbnu’l-Cevzi, rivayetin isnadında bulunan Eban b. Ayyaş’ın metruk olduğunu belirterek bu rivayetin 

mevzu olduğunu ifade etmektedir.
188

 

2.4.29. Hadis 

                                                      
182

 İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, 7/106, h.no:34552; İbn Hacer, el-Metalibu’l-‘Aliye, 3/144-145, h.no:3105; el-

Beyhaḳî, Ebû Bekr Aḥmed b. el-Ḥüseyin b. ʿAlî, Delâilu’n-Nubuvve ve Maʿrifetu Aḥvâli Ṣâḥibi’ş-Şerîʿa, thk. 

ʿAbdu’lmuʿṭî Ḳalʿacî (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 1988), 5/242; Ebû Nuaym el-İsfahânî, Ahmed b. 

Abdillah, Hilyetü’l-evliyâʾ ve tabakâtü’l-asfiyâʾ (Kahire: Matbaatü’s-Saade, 1974), 1/138. 
183

 İbn Ebî Hatim el-Cerh ve’t Ta’dil, 9/215. 
184

 Zehebî, Mizanu’l İ’tidal, 2/632. 
185

 el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 15/865, h.no:43442; Deylemi, el-Firdevs, 2/447, h.no:3929.  
186

 Ayrıntılı bilgi için bkz., Beyhaki, Şu’âbi’l İman, 13/142, h.no:10079; Bezzar, Müsnedi Bezzar, 12/348, 

h.no:6237; Ebû Nu’aym el-İsfahânî, Hilyetu’l Evliya, 3/203. 
187

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 1/96-97. 
188

 İbnu’l-Cevzî, Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Ali, Kitâbu’l-Mevdû’ât mine’l-Ehâdîsi’l-Merfûât, thk. Nureddin b. 

Şükrü Boyacılar (Riyad: Advâu’s-Selef, 1997), 3/440-441, h.no: 1671.  
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 قَُرْيٌش َصالَُح النَّاِس 

“Kureyş, İnsanların en iyileridir. Tuzun yemeği tatlandırması gibi, insanlar da ancak onlarla 

düzelir.”
189

  

Rivayetin isnadında bulunan Ömer b. Abdullah el-Medeni zayıf olarak addedilmiştir.
190

 Rivayet, bazı 

lafız farklılıkları ile beraber Kenzu’l-Ummal’da yer almıştır.
191

 Buradaki rivayet te zayıf olarak 

değerlendirilmiştir.
192

 

2.4.30. Hadis 

اِحبِ  اْعتَبُِروا اْلَْرَض بأَْسمائِها واْعتَبُِروا الّصاِحَب بالصَّ  

“Yeryüzünü isimleriyle, dostu da dostuyla değerlendirin”
193

 

Rivayet kaynaklarını verdiğimiz yerlerde Abdullah b. Mes’ud’un sözü olarak mevkuf olarak yer 

almıştır. Rivayetin isnadında bulunan el-Cerrah b. Melih b. ‘Adi hadis âlimlerince zayıf 

bulunmuştur.
194

 

Hadis zayıftır.
195

 

2.4.31. Hadis 

سُِل َما لَْم يَْدُخلُوا فِي الدنيا، ويتبعوا  ، فَِإذَا فَعَلُوا ذَِلَك فَاْحذَُروهُمْ  الشيطاناْلفُقََهاُء أَُمنَاُء الرُّ  

“Fakihler, dünyaya dalmadıkları ve şeytana uymadıkları sürece, Peygamberlerin eminidirler.”
196

 

Deylemi’nin rivayetinde “alimler” ibaresi geçmekte ve rivayetin Enes b. Malik ve Huzeyfe tarafından 

rivayet edildiği nakledilmektedir.
197

. Sehâvî, bu rivayet için şöyle demiştir: “Bu rivayeti el-‘Askerî, el-

Avvam b. Havşeb, Ebi Sadık, Ali tarikiyle merfu olarak rivayet etmiştir, senedi zayıfır.”
198 

Elbânî 

rivayetin zayıf olduğunu ifade etmektedir.
199
  

2.4.32.Hadis 

 إِذَا اْشتَدَّ الَحرُّ فَأَْبِرُدوا َعِن الصَّالَِة، فَِإنَّ ِشدَّةَ الَحّرِ ِمْن فَْيحِ َجَهنَّمَ 

“Sıcaklık şiddetlenince namazı serinliğe bırakın. Çünkü sıcaklığın şiddeti, cehennemin 

kükreyişindendir. Cehennem, Rabbine şikâyet ederek; ‘Rabbim! Ben kendi nefsimi yedim’ dedi. (Allah) 

                                                      
189

 Ebû Ahmed Abdullah İbn 'Adiy, el-Kâmil fî du’afâi’r-ricâl, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed 

Muavved, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye 1997), 6/69;  
190

 el-Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl, 21/421.  
191

 el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 12/88, h.no:34112. 
192

 Elbani, Da’ifu’l-Cami’i-s-Sağir, 596, h.no:4088. 
193

 İbn Batta, Ebû Abdullâh b. Muhammed b. Muhammed el-ʿUkberî, el-İbânetu’l-Kubrâ, thk. Rıḍâ Muʿṭî vdğr, 

(Riyad: el-Mektebu’l-İslâmî, 2005), 2/477-478, h.no: 503; Beyhaki, Şu’abu’l İman, 12/46, h.no:8994; el-Hindi, 

Kenzu’l ‘Ummal, 11/89, h.no:30733.  
194

 İbn Ebî Hatim el-Cerh ve’t Ta’dil, 2/523. 
195

 Elbani, Da’ifu’l-Cami’i-s-Sağir, 132. h.no: 927.  
196

 el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 10/183, h.no:28952. 
197

 ed-Deylemî, el-Firdevs, 3/75, h.no: 4210.  
198

 Sehâvî, Ebü’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân, el-Makâsıdü’l-hasene fî beyâni kesîrin mine’l-

ehâdîsi’l-müştehire ale’l Elsine, thk. Muhammed Osman el-Huşt (Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabi, 1985), 480, 

h.no: 746. 
199

 Elbani, Da’ifu’l-Cami’i-s-Sağir, 587, h.no: 4032.  
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ona iki kez nefes alması için izin verdi: Bir nefes kışın, bir nefes yazın. İşte en ziyade maruz kaldığınız 

sıcakla, hissettiğiniz en şiddetli soğuk bundandır.”
200

 

Bu rivayet bize dört sahabe kanalıyla ulaşmıştır. Ebu Hureyre, Abdullah b. Ömer Ebu Zer el-Ğifari ve 

Ebu Sa’id el-Hudri. Bu rivayetlerin isnadlarını tetkik ettiğimizde; Darimi’nin rivayetinde yer alan 

Abdullah b. Salih hakkında çokça hata yaptığının ve gafletinin olduğu bildirilmiştir.
201

 Bunun yanında 

dikkat çekmek istediğimiz bir husus var ki o da Ebu Hureyre tarikiyle gelen rivayetlerde genellikle 

Sa’id b. Müseyyeb ve Ebi Seleme > Ebu Hureyre tarikiyle gelirken bazı rivayetlerde Sa’id b. 

Müseyyeb > Ebu Hureyre tariki ile gelmiştir.
202

 Bu iki rivayette Ebi Seleme adı zikredilmemiştir. 

Müellifimizin verdiği hadis metninde ise şu problemleri tespit ettik. Rivayetlerin hemen hemen hepsi 

ةَ الَحّرِ ِمْن فَْيحِ َجَهنَّمَ   .Sıcaklık şiddetlenince namazı serinliğe bırakın“) إِذَا اْشتَدَّ الَحرُّ فَأَْبِرُدوا َعِن الصَّالَِة، فَِإنَّ ِشدَّ

Çünkü sıcaklığın şiddeti, cehennemin kükreyişindendir.) ifadesiyle sonlanmaktadır. Ancak 

müellifimizin eserinde şu ziyadeyi de görmekteyiz. َواْشتََكِت النَّاُر إِلَى َربَِّها (Cehennem, Rabbine şikâyet 

ederek). Bu rivayeti tetkik ettiğimizde bazı yerlerde yukarıdaki ibarenin devamı
203

 bir yerde Ebu 

Hureyre’nin sözü
204

 bazı yerlerde ise ayrı bir rivayet olarak nakledildiğini görmekteyiz.
205

  

Kanaatimizce bu iki rivayet birbirinden ayrıdır. Rivayetin birinci kısmı (Sıcaklık şiddetlenince…) tüm 

isnatlarıyla beraber sahihtir. Ancak Şu’ayb el-Arnavud’un kaydettiği gibi, (Cehennem, Rabbine 

şikâyet ederek) ibaresi bu rivayetin aslındanmış gibi eklenmiştir.
206

 

Hadiste idrac olgusu olmakla beraber rivayetin isnadı sahihtir.  

2.4.33.Hadis 

ْن تَأُْخذُوَن ِدينَُكمْ   إِنَّ َهذَا اْلِعْلَم ِديٌن، فَاْنظُُروا َعمَّ

“Şüphesiz bu ilim dindir. Dininizi kimden öğrendiğinize bakın.”
207

 

Bu rivayet, Müslim’de İbn Ebi Şeybe’de ve Darimi’de Muhammed b. Sirin’in sözü, Muvatta’da ise 

Malik b. Enes’in sözü olarak şöyle geçmektedir: “Bu ilim, sizin etiniz ve kanınızdır ve kıyamet günü 

ondan sorulacaksınız, onu kimden alıyorsunuz, bakın.”
208

  

                                                      
200

 Malik b. Enes, el-Muvatta (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992), Vukutu’s Salat, 8, h.no: 28; Abdürrezzâk b. 

Hemmâm, Ebû Bekr Abdürrezzâk es-Sanʿânî el-Musannef, thk. Habiburrahman A’zami (Beyrut: el-Meclisü’l-

İlmi, 1983), 1/542, h.no: 2049; Buhari, Mevakitu’s Salat, 9; Müslim, Mesacid ve Meva’idu’s Salat, 38, h.no: 

180-181-182-183-184-185-186; Ebu Davud, Salat, 4, h.no: 402; Tirmizi, Salat, 5, h.no: 157; Nesai, Mevakit, 4, 

h.no: 500; İbn Mâce, Salat, 4, h.no: 677-678; Hûmeydî, el-Müsned, 2/180, h.no: 971-972; Ahmed b. Hanbel, el-

Müsned, 12/188, h.no: 7246-7247, 12/54, h.no: 7613, 13/228, h.no: 7829, 15/64, h.no: 9125, 16/38, h.no: 9956, 

17/116, h.no:11061, 18/69, h.no: 11496, 18/122, h.no: 11573; Darimî, Salat, 14, h.no: 1243.  
201

 İbn Hacer, Tehzibu’t Tehzib, 5/256-260. 
202

 Hûmeydî, el-Müsned, 2/180, h.no: 971; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/188, h.no: 7246. 
203

 Malik b. Enes, el-Muvatta, Vukutu’s Salat, 8, h.no: 39; Humeydi, el-Müsned, 2/180, h.no: 972. 
204

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 15/63-64, h.no: 9125. 
205

 Buhari, Bedu’l Halk, 10; Müslim, Mesacid, 32; Malik b. Enes, el-Muvatta, Vukutu’s Salat, 8, h.no: 38; 

Tirmizi, Sıfat-ı Cehennem, 9, h.no: 2592; İbn Mace, Zühd, 37, h.no: 4319; Humeydi, el-Müsned, 2/180, h.no: 

971; İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 7/51, h.no: 34137; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/189, h.no: 7247, 13/156, 

h.no: 7722, 16/318, h.no: 10538; Darimi, Rikak, 119, h.no: 2887. Bu rivayetin ise kanaatimize göre en temel 

problemi ilk kaynaklar arasında yer alması hasebiyle Malik b. Enes’in el-Muvatta’sında Malik > Zeyd b. Eslem 

> Ata b. Yesar > Hz. Peygamber şeklinde mevkuf olarak yer alması daha sonraki kaynaklarda ise merfu hale 

gelmesidir. Bu rivayet el-Muvatta haricindeki diğer kaynaklarda Ebu Hureyre tarikiyle gelmiştir. 
206

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 12/189, h.no: 7247, d.no:2. 
207

 Müslim, Mukaddime, 5; İbn Ebi Şeybe, el-Musannef, 5/334, h.no: 26636; Darimi, İlim, 23, h.no: 433-438; el-

Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 10/240, h.no: 29273-29274, 10/247, h.no: 29316; Suyuti, el-Cami’u’s Sağir, 1/151, 

h.no: 2511.  
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Esasen bu sözü tetkik ettiğimizde gerçekten de bu sözün Muhammed b. Sirin’in sözü olduğunu, merfu 

nitelikte bir rivayet olmadığını belirlemiş bulunmaktayız.
209

 

Hadis zayıftır.
210

 

2.4.34. Hadis 

ُروا اآلنِيَةَ، َوأَْوكُوا اْلَْسِقيَةَ، َوأَِجيفُوا اْلَْبَوابَ  َواْكِفتُوا ِصْبيَانَُكْم ِعْنَد المساء َخّمِ  

“Yiyecek içecek kaplarının üzerini örtünüz. Su kırbalarının ağız iplerini bağlayınız, bütün kapıları 

arkalarından kapayınız akşam vakti sırasında çocuklarınızı dışarıya bırakmayınız evde toplayınız. 

Çünkü o zaman cinlerin yayılması ve süratle iş yapmaları vaki olur. Uyku sırasında lambaları 

söndürünüz, o ara fare bazen yanan fitili çeker ve ev halkını yakar.”
211

 

Rivayet bize Cabir b. Abdullah kanalıyla 2 tarikten ulaşmıştır. Bunlar: Cabir > Ata b. Ebî Rebah > 

Kesir b. Şinzir > Hammad b. Zeyd
212

 ve Cabir > Ebi Zübeyr > Leys b. Sa’id > Muhammed b. 

Rumh.
213

 

Birinci versiyonun isnadında yer alan Kesir b. Şinzir, saduk ve hasenu’l-hadis olarak 

nitelendirilmiştir.
214

 Diğer ravilerde herhangi bir cerh ifadesi bulunmamaktadır. Ancak ikinci 

versiyonda isnadda bulunan Ebi Zübeyr yani Muhammed b. Müslim’in saduk ve tedlis yapan bir ravi 

olduğu kaydedilmektedir.
215

  

Rivayetin birinci versiyonu hasen diğer versiyon ise zayıftır. Esasen rivayetin metin bölümünde de bu 

zayıflığın belirtilerini görmekteyiz. Zira birinci versiyondaki metin ile ikinci versiyondaki metin aynı 

sahabe tarikiyle gelmesine rağmen birçok farklılığı barındırmaktadır. Örneğin rivayetin Buhari, Ebu 

Davud Tirmizi ve Ahmed’de yer alan versiyonunda “Yiyecek içecek kaplarının üzerini örtünüz, su 

kırbalarının ağız iplerini bağlayınız, bütün kapıları arkalarından kapayınız, akşam vakti sırasında 

çocuklarınızı dışarıya bırakmayınız evde toplayınız.” İbareleri yer alırken Müslim ve İbn Mace’de 

“Kapların üzerini örtün, tulumların ağzını bağlayın, kapıları kapatın, kandilleri söndürün.” Yine 

ayrıca, birinci versiyonda cinlerin yeryüzüne yayılmasından bahsediyorken ikinci versiyonda 

şeytandan bahsedilmektedir. Her iki metindeki ortak nokta ise yiyecek ve içecek kaplarının üzerinin 

örtülmesi ve farenin ev halkını yakmasından dem vurulmasıdır.  

2.4.35. Hadis 

ْفَق يحرم الخير ياَدةُ َوالبََرَكةُ َوَمْن يُْحَرِم الّرِ ْفُق بِِه الّزِ  الّرِ

                                                                                                                                                                      
208

 Malik b. Enes, Muvatta, 1/25; er-Râmehurmûzî, Hasen b. Abdirrahmân el-Muhaddisu’l-fâsıl beyne’r-râvî 

ve’l-vâî’, (thk. Muhammed Accâc el-Hatîb), Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1971, 416.  
209

 Bu rivayetin tetkikinin geniş bir değerlendirmesi için bkz. el-Leknevî, Ebû’l-Hasenât Muhammed Abdulhay, 

el-Ecvibetü’l-fâdıla li’l-esileti’l-aşereti’l-kâmile, thk. Abdulfettah Ebu Ğudde (Beyrut: Mektebetü’l-Matbû’ati’l-

İslâmiyye, 2005), 15; Eserin Türkçe tercümesi için bkz., Abdulhayy el-Leknevî, el-Ecvibetu’l Fâdıla li’l 

Es’ileti’l-Aşerati’l Kâmile -Temel Hadis Meseleleri-, thk. Abdulfettâh Ebû Gudde, çev. Harun Reşit Demirel 

(Konya: Hüner Yayınları, 2014), 29-39.  
210

 Nasruddin Elbânî de aynı kanaattedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Nasruddin Elbânî, Da’ifu el-Cami’u’s Sağir, 

1/294, h.no: 2023.  
211

 Buhari, Bedu’l Halk, 16; Müslim, Eşribe, 12; Ebu Davud, Eşribe, 22, h.no: 3731; Tirmizi, Edeb, 74, h.no: 

2857; İbn Mace, Eşribe, 16, h.no: 3410; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 23/357, h.no: 15167.  
212

 Buhari, Bedu’l Halk, 16; Ebu Davud, Eşribe, 22, h.no: 3731; Tirmizi, Edeb, 74, h.no: 2857; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, 23/357, h.no: 15167. 
213

 Müslim, Eşribe, 12; İbn Mace, Eşribe, 16, h.no: 3410.  
214

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 24/123. 
215

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 26/402.  
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“Yumuşak huylulukta bir ziyade ve bereket vardır. Kim Yumuşak huyluluğu engellerse, hayrı 

engellemiş olur.”
216

 

Hadis Elbani’nin de belirttiği gibi zayıftır.
217

 

2.4.36. Hadis 

 الُمْؤِمَن ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن يَشُدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا

“Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasına kenetlenmiş bina gibidir.”
218

 

Hadis, Ebu Musa el-Eş’ari tarikiyle eserlerde yer almıştır. İsnadı şu şekildedir: Ebu Musa > Amir b. 

Abdullah > Bureyd b. Abdullah. Bu isnad tüm versiyonları ile sahihtir. Sadece İbn Ebi Şeybe’nin 

Musannef’inde Bureyd ile Ebu Musa arasında Amir zikredilmemiştir. Bu da arada inkita’ olduğunu 

göstermektedir.  

Hadis, sahihtir.  

2.4.37. Hadis 

 ُطوبَى ِلَمْن تََواَضَع فِي َغْيِر َمْنقََصةٍ 

“Kişiliğine eksiklik getirmeden tevazu gösterene, tembelliğe düşmeden nefsini alçaltana, haramdan 

toplamadığı malı infak edene, yoksul ve zelil düşmüş kişilere merhamet gösterene, fıkıh ve hikmet ehli 

ile beraber olana müjdeler olsun! Nefsini zelil kılana, helal yoldan kazanana, iç dünyası salih olana, 

dış görünüşü de güzel olana, kötülüğünü insanlardan uzak tutana müjdeler olsun! İlmi ile amel edene, 

malının fazlasını infak edene, sözün fazlasını söylemeyip tutana da müjdeler olsun!”
219

 

Rivayetin isnadı şu şekildedir: Rakb el-Misri > Nasih el-‘Ansi > Mut’im b. Mikdam > İsmail b. Ayyaş 

> Mehdi b. Hafs ve el-Heysem b. Harice > Muhammed b. Fadl > Ahmed b. Ubeyd > Ali b. Ahmed.  

Rivayeti bize ulaştıran ve sahabe olarak zikredilen Rakb el-Misri hakkında; İbn Mende, meçhul 

olduğunu ve tanınmadığını
220

 İbn Abdilber sahabe olarak bilinmediğini,
221

 İbn Hacer, sadece yukarıda 

zikrettiğimiz hadis dışında herhangi bir rivayetinin olmadığını,
222

 İbn Esir ise meçhul olduğunu ifade 

etmektedirler.
223

  

Rivayetin isnadında yer alan Nasih el-‘Ansi ise meçhulu’l-hal olarak nitelenmiştir.
224

  

Hadis zayıftır.  

                                                      
216

 Suyuti, el-Cami’u’s Sağir, 2/288, h.no: 4531; el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 3/51, h.no: 5446.  
217

 Elbânî, Da’ifu el-Cami’u’s Sağir, 1/463, h.no: 3158.  
218

 Buhari, Mezalim, 5, Edeb, 36, Salat, 88; Müslim, Birr ve Sıla, 65; Tirmizi, Birr ve Sıla, 18, h.no: 1928; Nesai, 

Zekât, 67, h.no: 2352; Ebu Davud et-Tayalisi, Müsned, 1/405, h.no: 505; Humeydi, Müsned, 2/31, h.no: 790; İbn 

Ebi Şeybe, Musannef, 6/163, h.no: 30348; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 32/399-400, h.no: 19624. 
219

 Beyhakî, es-Sünenü’l-Kubrâ, 4/306; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, thk. Hamdi Abdülmecid Selefi (Kahire: 

Mektebetü İbn Teymiye, 1994), V, 71; Suyuti, el-Cami’u’s Sağir, 2/328, h.no: 5299; el-Hindi, Kenzu’l ‘Ummal, 

15/917, h.no: 43582.  
220

 İbn Mende, Ebû Abdullah Muhammed b. İshâk, Ma’rifetu’s-Sahâbe, thk. Âmir Hasan Sabri (Birleşik Arap 

Emirlikleri: Câmiatu’l-İmareti’l-Arabi’l-Muttehide, 2005), 658. 
221

 İbn Abdilberr, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah en-Nümerî, el-İstîâb fî ma’rifeti’l-ashab, thk. Ali Muhammed el-

Becâvî (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1992), 2/508 
222

 İbn Hacer el-Askalânî, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed 

Muavviz (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1415), 2/414 
223

 İbnü’l-Esîr el-Cezerî, ‘İzzüddîn Ali b. Muhammed, Usdu’l-ğâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe, thk. Ali Muhammed 

Muavviz, Âdil Ahmed Abdulmevcûd (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1994), 2/294. 
224

 Buhârî, Kitabu’t-Tarihu’l-Kebir, thk. Mustafa Abdulkadir Ata (Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2021), 

8/136.  
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2.4.38. Hadis 

 لُدُّوا ِلْلَمْوِت، َواْبنُوا ِلْلَخَرابِ 

“Öleceğinizi bilerek doğurun, yıkılacağını bilerek bina yapın.”
225

 

Müellifimiz, bu rivayetin sadece son kısmını eserine almıştır. Yaptığımız tetkiklerde, bu rivayetin 

tümü aslında şu şekildedir. Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle 

buyurmuştur: “Meleklerden biri göğün kapısından şöyle seslenir: ‘Kim bugün borç verirse yarın 

kazanır.’ Bir başka melek: ‘Allah’ım sen infak edene (sadaka verene) daha fazla ver, ama infak 

etmeyeni ise telef et.’ Bir başka melek ise şöyle der: ‘Ey insanlar Rabbinize gelin, az ve kâfi olan şey 

eğlenceli olup fazla olandan daha hayırlıdır.’ Yine bir diğer melek ise: ‘Öleceğinizi bilerek doğurun, 

yıkılacağını bilerek bina yapın’ der.”
226

 

Aclûnî, Sehavî ve Molla Ali Kari, bu rivayetin Beyhâkî’de zikredildiğini senedinin zayıf ve aslının 

olmadığını ifade ederler.
227

 Elbani de bu rivayeti rivayetin isnadında bulunan Ebu Hakim’in meçhul 

olduğunu ve rivayetin zayıf olduğunu beyan etmektedir.
228

  

Yaptığımız tetkiklerde bu hadisin zayıf olduğu kanaatindeyiz.  

2.4.39. Hadis 

 َمْن نُوقَِش الِحَساَب يَْهِلكْ 

Peygamber’in zevcesi Aişe (r.a.) bilmediği herhangi bir şeyi işitse, öğrenmek için muhakkak 

Peygamber’e müracaat ederdi. Bu cümleden olarak Peygamber: “Kim hesaba çekilirse azab edilmiş 

olur.” buyurdu. Aişe dedi ki: ‘Bunun üzerine ben: Allah Teala “İşte böylesi bir hesaba çekilir”
229

 

buyurmuyor mu? dedim. Bunun üzerine Peygamber dedi ki: “Bu senin dediğin ancak arzdır, yoksa her 

kim ince hesaba çekilirse helak olur.” buyurdu.
230

 

Hz. Aişe tarikiyle rivayet edilmiştir. Rivayetin hadis külliyatında yer aldığı isnad şu şekildedir: Aişe > 

İbn Ebi Müleyke > Nafi’ b. Ömer > Ancak Müslim’de Hz. Aişe ile İbn Ebi Müleyke arasında Kasım 

b. Muhammed vardır. Yine Ahmed b. Hanbel’de Hz. Aişe > Abbad b. Abdullah b. Zübeyr > 

Abdulvahid b. Hamza ve Aişe > Kasım b. Muhammed > Ubeydullah b. Ebi Ziyad senedi 

bulunmaktadır. Ebu Davud’da yer alan rivayetin senedinde bulunan Salih b. Rüstem saduk ve çokça 

hata yapan biri olarak nitelenmektedir.
231

 Yine Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde rivayetin senedinde 

yer alan Abdulvahid b. Hamza da saduk olarak nitelenmiştir.
232

 Bu iki ravi dışında diğer isnadlar 

sıhhat açısından sahihtirler.  

2.4.40. Hadis  

                                                      
225

 Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 7/396, h.no: 10730; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 2/128, h.no: 2039; Ebu’ş-Şeyh el-İsfahani, 

Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed, Kitâbü’l-‘Azame, thk. Rızaullah b. Muhammed İdris el-Mubarekfuri 

(Riyad: Daru’l-Asime, 2005), 3/995.  
226

 Ebu’ş-Şeyh el-İsfahani, Kitâbü’l-‘Azame. 3/995.  
227

 Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2/128, h.no: 2039; Sehâvî, el-Mekâsidu’l Hasene, 529, h.no:800; Ali el-Kârî, Ebü’l-

Hasen Nûruddîn, el-Esrâru’l-merfû’a fi’l-ahbâri’l-mevdû’a, thk. Muhammed es-Sebbâğ (Beyrut: Müessesetü’r-

Risâle, 1971), 272, h.no: 358. 
228

 Elbânî, Silsiletu’l-Ehadisi’d-Da’ife ve’l-Mevdu’a. 12/97-101, h.no: 5556 
229

 84. İnşikak, 8 
230

 Buhari, İlim, 36, Rikâk, 49, Tefsir, (İnşikâk) 1; Müslim, Cennet ve Sıfât’u Naîmihâ ve Ehlihâ, 79-80; Ebu 

Davud, Cenaiz, 1, h.no: 3093; Tirmizi, Sıfatü’l-Kıyâme, 5, h.no: , Tefsîru’l-Kur'ân, 84, h.no: 2426; Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, 40/236, h.no: 24200, 40/260, h.no: 24215, 41/152, h.no: 24605, 41/287, h.no: 24769; İbn Ebi 

Şeybe, Musannef, 7/87, h.no: 34399.   
231

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 13/45-48. 
232

 el- Mizzi, Tehzibu’l Kemal, 18/448-450. 
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ةٌ ُمباَرَكةٌ  تِي أُمَّ  أُمَّ

“Benim ümmetim, mukaddes, mübarek ve rahmet edilmiş bir ümmettir. Kıyamet günü onun için azab 

yoktur, onların azabı dünyada iken aralarında çıkan fitnelerdir.”
233

 

Müellifimizin kaydettiği bu hadis Ebu Musa el-Eş’ari, Enes b. Malik, Abdullah b. Ömer ve Muaz b. 

Cebel tarikiyle eserlerde yer almıştır. Kütüb-i Sitte içerisinde yer almayan bu rivayet en erken kaynak 

olan Nu’aym b. Hammad’ın el-Fiten’inde yer almıştır. Daha sonra Ahmed b. Hanbel bu rivayeti 

kaydetmiş bundan sonra ise Kütüb-i Sitte sonrası eserlerde nakledilmiştir.  

En erken kaynak olan Nu’aym’ın eserinde 3 farklı versiyonla yer olan bu rivayetin üçü de zayıftır. 

Ahmed’de yer alan rivayet muhakkik Şu’ayb el-Arnaud’un da belirttiği gibi zayıftır.
234

 

Bezzar’daki rivayet ravi Mes’udi’den
235

 dolayı Ebu Ya’la el-Mevsıli’deki rivayet, Ebu Hişam’den
236

 

(Muhammed b. Yezid b. Muhammed b. Kesir) dolayı, er-Rûyânî’deki Yahya b. Süleyman
237

 ve peşi 

sıra gelen her iki rivayetin isnadında inkıta olması
238

 Beyhaki’deki rivayette yine Mes’udi’nin 

bulunması hasebiyle zayıftır.  

Sonuç 

Osmanlının yetiştirmiş olduğu önemli devlet adamlarından olan Okçuzâde Mehmed Şâhî, önemli bir 

bürokrat olmasının yanında özellikle edebiyat ve temel İslam bilimlerinde de nitelikli eserler telif 

etmiş bir simadır. Ahsenu’l-Hadis adlı eseri, kırk hadis yazma geleneğinin bir parçası olarak kaleme 

alınmış, eserde yer alan hadisler üzerinde edebi ve ilmi yorumlar yapılmıştır. Eserin dili Osmanlıca 

olmakla beraber, Arapça ve Farsça tahliller de yapılmıştır.  

Biz bu çalışmada eserde yer alan hadislerin tahricini yaparak hadis ilmine göre bu rivayetlerin sıhhat 

durumunu belirlemeye çalıştık. Bu değerlendirme yapılırken, hadis tenkid kriterleri olan sened ve 

metin değerlendirmesini yaptık. Sened tenkidinde ravilerin güvenirlik durumunu kaynak 

eserlerimizden bularak değerlendirdik. Metin tenkidinde ise metin tenkidinin kriterlerini kullanarak 

rivayetlerin sıhhatini değerlendirmeye çalıştık.  

Yaptığımız bu çalışmada, Okçuzâde’nin eserinde, 10 tane sahih, 4 tane hasen, 24 tane zayıf 2 tane de 

mevzu hadis bulunmaktadır. Bu hadisler: 1, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 32, 36, 39 numaralı hadisler sahih, 

5, 21, 24, 34 numaralı hadisler hasen, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 

33, 35, 37, 38, 40 numaralı hadisler zayıf, 9 ve 28 numaralı hadisler ise mevzu hadistir.  

Okçuzâde Mehmed Şâhî’nin bu kadar zayıf ve mevzu haberi eserinde zikretmesi kanaatimizce hadis 

alimlerinin terğib ve terhib konusunda zayıf hadisleri kabul etme esasına dayanmaktadır. Yaptığımız 

çalışmada esasen Okçuzâde’nin aslında çok güçlü bir edebi sima olduğunu ancak hadis ilminde 

mütesahil olduğunu müşahede etmekteyiz. 
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 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 32/453-456, h.no: 19677; Nuaym b. Hammad, Ebu Abdullah el-Haris el-Huzaî, 

Kitabu’l-Fiten, thk. Semîr b. Emîn ez-Züheyrî (Kahire: Mektebetu’t-Tevhid, 1412), 2/614, h.no: 1707, 2/615, 

h.no: 1709; Bezzâr, el-Bahrü’z-zehhar, 8/101, h.no: 3099; Ebû Ya’la el-Mevsılî, Müsnedu Ebî Ya’la, 13/261, 

h.no: 7277; er-Rûyânî, Ebû Bekr Muḥammed b. Hârûn, Musnedu’r-Rûyânî, thk. Eymen ʿAlî Ebû Yemânî 

(Kahire: Muessesetu Ḳurṭuba, 1416), 1/313, h.no: 467, 1/328, h.no: 497, 1/334, h.no: 505; Beyhakî, Şuabü’l-

îmân, 12/243, h.no: 9342; el-Kudâî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Selâme b. Ca‘fer, Şihâbü’l-ahbâr fi’l-hikem 

ve’l-emsâl ve’l-âdâb mine’l-ehâdîsi’l-merviyyeti ʿani’r-resûli’l-muhtâr, thk. Hamdi b. Abdulmelik es-Selefi 
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Özet 

 

Dış ticaret, küreselleşen dünyada sürdürülebilir ekonomik büyüme ve makroekonomik denge 

bakımından önemini giderek artırmaktadır. Uluslararası alanda firmaların başarılı olmalarındaki başat 

aktör rekabet gücüne sahip olmalarıdır. Bu yüzden firmalar etkin ve verimli şekilde kaynak 

kullanımına, gelişmiş teknolojik altyapıya entegre olma, kalifiye iş gücüne ve ARGE faaliyetlerine 

önem vermektedir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de şekerli ve çikolatalı ürünler pazarı büyüyen ve 

gelişim göstermesi gereken pazar niteliğindedir. Bu çalışmada şekerli ve çikolatalı mamuller 

sektörünün dünyadaki ve Türkiye’deki durumu ve dış ticaretinde gelişmeler incelenmiştir. Çalışmanın 

amacı, Türkiye şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün uluslararası ticaretteki rekabet gücünü 

belirlemek ve seçilmiş ülkeler ile (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, ABD, Rusya) 

karşılaştırmaktır. Analizde kullanmak amacıyla Comtrade ve Trademap gibi web sitelerden ilgili 

ülkelerin şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün 2001-2020 yılları arasındaki dış ticaret verileri 

toplanmıştır. Çalışma kapsamında uluslararası rekabet gücünü ölçmek için Balassa Endeksi (RCA) 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’nin 1704 GTİP numaralı (kakao içermeyen şeker mamulleri) 

ve 1806 GTİP numaralı (çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) ürün gruplarında rekabet 

gücüne sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Türkiye’nin ABD, Rusya, Almanya ve Fransa açısından 

değerlendirildiğinde her iki ürün grubunda da karşılaştırmalı avantajı daha fazladır. Fakat Türkiye’nin 

1806 ürün grubunda Belçika, İsviçre ve Hollanda ile kıyaslandığında karşılaştırmalı avantajı daha 

düşüktür. 

Anahtar Sözcükler: Balassa Endeksi (RCA), Şekerli ve çikolatalı mamulleri sektörü, 

Uluslararası rekabet gücü. 

 

Comparative Analysis of the International Competitiveness of the  

Turkish Confectionery and Chocolate Products Industry with Selected Countries 

 

Abstract 

International Trade is gradually increasing its importance in terms of sustainable economic 

growth and macroeconomic balance in the globalizing world. The main actor in the success of 

companies in the international arena is their competitiveness. Therefore, companies attach importance 

to effective and efficient use of resources, integration with advanced technological infrastructure, 
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qualified workforce and R&D activities. Both in the world and in Türkiye, the confectionery and 

chocolate products market is a growing market that needs to develop. In this study, the situation of the 

confectionery and chocolate products industry in the world and in Türkiye and developments in 

foreign trade were examined. The aim of the study is to determine the competitiveness of the Turkish 

confectionery and chocolate products industry in international trade and to compare it with selected 

countries (Germany, Belgium, Netherlands, France, Switzerland, USA, Russia). In order to use it in 

the analysis, foreign trade data of the confectionery and chocolate products industry of the relevant 

countries between the years 2001-2020 were collected from websites such as Comtrade and Trademap. 

Within the scope of the study, the Balassa Index (RCA) was used to measure the international 

competitiveness. As a result of the analysis, it has been revealed that Türkiye has competitive power in 

the product groups with GTIP number 1704 (sugar products without cocoa) and GTIP number 1806 

(chocolate and other food preparations containing cocoa). Türkiye has a comparative advantage in 

both product groups when evaluated in terms of the USA, Russia, Germany and France. However, 

compared to Belgium, Switzerland and the Netherlands, Türkiye's comparative advantage is lower in 

the 1806 product group. 

Keywords: Balassa Index (RCA), Confectionery and chocolate products industry, 

International competitiveness. 

 

Giriş 

Rekabet kavramı gerek sosyal hayatta gerekse ekonomik alanda karşımıza çıkmaktadır. 

Dünyada küreselleşme ile ekonomik sınırların ortadan kalktığı uluslararası pazarlama faaliyetlerinde 

başarı olmanın temel anahtarı rekabet gücüne sahip olmaktadır. Rekabet gücü kavramının tanımı 

üzerine birlik yoktur. Rekabet gücü kavramı,  özellikle firma, ülkeler ve endüstri bakımından ele 

alınarak açıklanmaktadır. Ülke nezdinde uluslararası rekabet gücü, sürdürülebilir ekonomik büyüme 

ve istihdam artışı, temel ekonomi hedeflerini gerçekleştirme, ürün kalitesi, üretim kapasitesi, teknoloji 

ve fiyat bakımından rekabet üstünlüğüne sahip olma durumu olarak açıklanmaktadır. Gerek dünyada 

gerekse Türkiye’de şekerli ve çikolatalı ürünler pazarı büyüyen ve gelişim göstermesi gereken pazar 

niteliğindedir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin şekerli ve çikolatalı mamulleri sektörünün son 19 yıllık 

uluslararası rekabet ölçmek ve seçilmiş ülkeler ile  (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, 

ABD, Rusya) karşılaştırmaktır. Çalışmada 2001-2020 yılları kapsayan dönemler için Türkiye’nin 

şekerli ve çikolatalı mamulleri sektörünün dış rekabet gücünü ölçmek için Balassa’nın Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlükler endeksi (RCA) kullanılacak ve yıllar içinde değişimi detaylı şekilde 

incelenecektir.  Bu kapsamda ilk olarak şekerli ve çikolatalı mamulleri sektörünün genel durumu 

yansıtılacak, sonrasında literatür taraması yer verilecek, son kısımda da Balassa Endeksi kullanarak 

rekabet gücü analiz edilecektir.  Şekerli ve çikolatalı mamulleri sektörünün yıllar içindeki değişimin 

sunulması ve seçilmiş ülkeler ile rekabet gücünün karşılaştırılması bakımından çalışma önem 

taşımaktadır.  

1. Dünyada Şekerli Ve Çikolatalı Mamuller Sektörü 

İlk olarak dünyada şeker ile karşılaşma binlerce yıl önce Hindistan’da ve Çin’de olduğu 

bilinmektedir. İlkçağda Romalılar ve Yunanlılar şekere ’’Hint tuzu’’  ’’Asya Balı’’  gibi isimler 
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söylemişler, 6. yüzyılda Persliler Hindistan’ı, 7. yüzyılda Arapların Pers krallığını işgal etmesiyle 

şeker yaygınlaşmıştır. Perslilerin şeker üretimini gören Araplar imparatorluk sınırlarının genişlemesi 

ile İspanya, Kuzey Afrika gibi ülkelerde şeker üretimine başlar. Bu yüzden şeker Avrupa’ya 

Ortaçağ’da girer. Türkiye’de ise şeker Avrupa’da pancar şekerinin üretimin gelişimine ile paralel 

olarak Osmanlı döneminde gerçekleşmiştir. Bu 1840’lı zamanlarda başlamış olsa da bir süre başarılı 

olamamıştır. Türkiye’de şeker ile ilk ciddi adım 1903’te Nuri Şeker aracığıyla başlamış oldu. 1926 

yılında ilk olarak pancarlardan şeker üretimine Uşak Şeker Fabrikası ve Alpullu şeker fabrikaları 

başlamışlardır. Daha sonra 1933 yılında Eskişehir’de, 1934 Turhal Şeker Fabrikası açıldı ve ülkemiz 

şeker politikasını tek elden yürütmek amacıyla 1935 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 

(TÜRKŞEKER) kuruldu (Ergün, 2013:78). 

Tablo 1’de 1704 GTİP numaralı ürün grubunun ihracatçı ülkeleri verilmiştir. 1704 GTİP ürün 

grubunun 2020 yılında dünya toplam ihracatı 11 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1704 ürün 

grubunun birinci ihracatçı konumunda yer alan ülke Almayadır ve Almanya’nın 2020 yılında 1 milyar 

dolar değerinde ihracatı gerçekleşmiştir. Çin ikinci ihracatçı konumdadır ve 868 milyon dolar 

değerinde ihracatı bulunmaktadır. Meksika’nın 732 milyon dolar, Belçika’nın 707 milyon dolar, 

Hollanda’nın 620 milyon dolar, İspanyanın 568 milyon dolar değerinde ihracatı gerçekleşmiştir. 

Türkiye ise 1704 ürün grubunun ihracatçı ülke konumunda yedinci sırada yer almaktadır ve ihracat 

değeri 487 milyon dolardır. Polonya’nın 459 milyon dolar, ABD’nin 459 milyon dolar ve Kanada’nın 

435 milyon dolar değerinde 1704 ürün grubunun ihracatlarının olduğu kayıtlara geçmiştir.   

Tablo 1:1704 (kakao içermeyen şeker mamulleri) GTİP numaralı Ürün Grubunun İhracatçı ülkeleri 

Ülkeler İhracat Değeri bin ($) İhracat miktarı(ton) Dünyadaki ihracat 

payı 

Dünya Toplam 11 210 522 - 100 

Almanya  1 326 866 335 686 11.8 

Çin 868 848 292 903 7.8 

Meksika 732 329 - 6.5 

Belçika 707 608 218 423 6.3 

Hollanda 620 658 153 968 5.5 

İspanya 568 637 196 241 5.1 

Türkiye 487 048 221 608 4.3 

Polonya 459 890 110 299 4.1 

ABD 459 319 129 221 4.1 

Kanada 435 366 132 709 3.9 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Tablo 2’de 1704 GTİP numaralı ürün grubunun ithalatçı ülkeleri verilmiştir. 1704 GTİP ürün 

grubunun 2020 yılında dünya toplam ithalatı 10 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Tablo 2’ye 

bakıldığında ithalatçı ülkenin birinci sırasında yer alan ABD’dir ve ithalat değeri 2 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Almanya 1704 ürün grubunun ithalatında ise ikinci sırada yer almaktadır ve 748 

milyon dolar değerinde ithalatının olduğu kayıtlara geçmiştir. Birleşik krallığının 609 milyon dolar, 

Hollanda’nın 427 milyon dolar, Kanada’nın 396 milyon dolar, Fransa’nın 395 milyon dolar, 

Belçika’nın 303 milyon dolar, Çinin 267 milyon dolar, Suudi Arabistan’ın 250 milyon dolar, 

Polonya’nın 249 milyon dolar ve İsveç’in 237 milyon dolar değerinde ilgili ürün grubunun ithalatı 

gerçekleşmiştir. 
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Tablo 2:1704 (kakao içermeyen şeker mamulleri) Gtip numaralı Ürün Grubunun İthalatçı ülkeleri 

Ülkeler İthalat değeri ($) bin İthalat miktarı(ton) Dünyadaki ithalat 

payı(%) 

Dünya 10 997 773 - 100 

ABD 2 000 871 701 121 18.2 

Almanya 748 003 186 511 6.8 

Birleşik Krallık 609 609 191 745 5.5 

Hollanda 427 073 123 721 3.9 

Kanada 396 234 133 741 3.6 

Fransa 395 113 102 815 3.6 

Belçika 303 626 86 142 2.8 

Çin 267 427 48 463 2.4 

Suudi Arabistan 250 478 58 359 2.3 

Polonya 249 512 73 178 2.3 

İsveç 237 204 73 441 2.2 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Çikolatanın tarihine bakıldığında bundan 4000 yıl öncesine gitmektedir. Tarihi kaynaklara 

göre çikolata ilk kez çikolata Meksika ülkesinde içecek şeklinde kullanılmıştır. Orta Amerika tropikal 

ormanlarına kakao tohumun ekilmesiyle ve fermente edilerek macun haline gelerek çikolata üretimi 

gerçekleşiyor. İlk çikolata sıvı kıvamda acı bir içecek olup bugünün çikolatasından farklıdır.  Mayalar, 

Aztekler ve Olmekler çikolatanın enerji ve güç verdiğini, kişiyi mutlu ettiğini düşünerek mistik 

özelliğe sahip olduğu düşünülmekteydi. Çikolatanın Amerika’nın seyrinden Avrupa’ya ve oradan 

dünyaya yayılmasında Hernan Cortes adlı kâşif sayesinde olmuştur. İspanyollar içeceğe ilk kez şeker 

ilave ederek günümüz çikolatasının için önemli adım atıyorlar (Mabel, 2022). Çikolatanın ülkemizde 

tanınması Osmanlı zamanında 1693 yılında İtalyan gezgin Gemelli Careri’nin İzmir’e gelmesi ile 

başlamıştır. Tablet şeklinde olarak ülke dışından getirilen çikolata, saray ve çevresinin gözde 

içeceklerinden birisi olmuştur. Ülkemizde çikolata Atatürk isteğiyle yaygınlaşma göstermiştir. Atatürk 

yabancılar için Avusturya ve İsviçre’den çikolatalar getirmiştir. Ülkemizde ilk çikolata fabrikası 1927 

yılında açılmasına rağmen endüstriyel çikolata üretimi 1970 yıllarda başlamıştır (Ondogan, 2008:160). 

Tablo 3’te 1806 GTİP numaralı ürün grubunun ihracatçı ülkeleri verilmiştir. 1806 GTİP ürün 

grubunun 2020 yılında dünya toplam ihracatı 29 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  1806 ürün 

grubunun ilk beş ihracatçısı sırasıyla Almanya, Belçika, İtalya, Polonya ve Hollanda’dır. Almanya’nın 

2020 yılında 1806 ürün grubunun 4 milyar dolar ihracatı gerçekleşmiştir. Belçika’nın 3 milyar dolar, 

İtalya’nın 2 milyar dolar, Polonya’nın 2 milyar dolar, Hollanda’nın 1 milyar dolar, ABD’nin 1 milyar 

dolar, Fransa’nın 1 milyar dolar, İsviçre’nin 752 milyon dolar değerinde 1806 ürün grubunun ihracatı 

bulunmaktadır. 1806 ürün grubunun ihracatı 2020 yılında ülkemizde ise 554 milyon dolar değerinde 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 3: 1806 (çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) Gtip numaralı Ürün Grubunun İhracatçı 

ülkeleri 

Ülkeler İhracat değeri ($) bin İhracat miktarı(ton) Dünyadaki ihracat 

payı(%) 

Dünya 29 183 259 - 100 

Almanya 4 903 101 908 999 16.8 

Belçika 3 141 542 653 345 10.8 

İtalya 2 096 444 342 241 7.2 
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Polonya 2 079 762 410 608 7.1 

Hollanda 1 837 246 411 876 6.3 

Kanada 1 610 247 394 621 5.5 

ABD 1 394 403 278 614 4.8 

Fransa 1 308 777 305 123 4.5 

İsviçre 752 061 109 792 2.6 

Türkiye 554 842 197 741 1.9 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Tablo 4’te 1806 GTİP numaralı ürün grubunun ithalatçı ülkeleri verilmiştir. 1806 GTİP ürün 

grubunun 2020 yılında dünya toplam ithalatı 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1806 ürün 

grubunun ilk beş ithalatçı ülkeleri ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve Hollanda’dır. Birinci 

sırada yer alan ABD ülkesidir ve ithalat değeri 2 milyar dolar değerindedir. Almanya’nın 2 milyar 

dolar, Birleşik krallığın 2 milyar dolar, Fransa’nın 2 milyar dolar, Hollanda’nın 1 milyar dolar, 

Belçika’nın 1 milyar dolar, Kanada’nın 1 milyar dolar, Polonya’nın 943 milyon dolar, İtalya’nın 616 

milyon dolar ve İspanyanın 606 milyon dolar değerinde ilgili ürün grubunun ithalatı gerçekleşmiştir. 

Tablo 4: 1806 (çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) Gtip numaralı Ürün Grubunun İthalatçı 

ülkeleri 

Ülkeler İthalat değeri ($) 

bin(2020) 

İthalat miktarı(ton) Dünyadaki ithalat 

payı(%) 

Dünya (toplam) 28 634 759 - 100 

ABD 2 886 024 685 419 10.1 

Almanya 2 426 233 489 048 8.5 

Birleşik krallık 2 264 608 494 960 7.9 

Fransa 2 209 643 463 352 7.7 

Hollanda 1 339 932 280 561 4.7 

Belçika 1 043 377 257 141 3.6 

Kanada 1 016 171 207 378 3.5 

Polonya 943 491 224 367 3.3 

İtalya 616 016  122 009 2.2 

İspanya 606 148 140 840 2.1 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Tablo 5’te Türkiye’nin 1704 ürün grubuna ait son beş yıl içerisinde ihracat değerleri 

verilmiştir. 1704 ürün grubunun ihracatında Türkiye 7. sırada yer almaktadır. Son beş yılın en yüksek 

ihracat değeri 2020 yılında gerçekleşmiştir ve bu değer 487 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir. 

Ülkemizde 1704 ürün grubunun 2015 yılında ihracat değeri 440 milyon dolar, 2016 yılında 413 

milyon dolar, 2017 yılında 456 milyon dolar, 2018 yılında 446 milyon dolar, 2019 yılında 481 milyon 

dolar değerinde gerçeklemiştir. 

Tablo 5: Türkiye’nin 1704 (kakao içermeyen şeker mamulleri) GTİP numaralı Ürün Grubunun İhracatı(2015-

2020)bin($) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

440 970 413 018 456 602 446 308 481 523 487 048 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Tablo 6’da Türkiye’nin 1704 ürün grubuna ait son beş yıl içerisinde ithalat değerleri 

verilmiştir. Türkiye’nin 1704 ürün grubunun ihracatı ile kıyaslandığında ithalatı daha düşüktür.  Son 
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beş yıl içerisinde en yüksek ilgili ürünün ithalatı 2019 yılındadır ve bu değer 29 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Son beş yıl içerisinde en düşük ithalat değeri ise 2016 yılına aittir ve bu değer 15 

milyon dolar değerindedir. 1704 ürün grubunun 2015 yılı ithalat değeri 16 milyon dolar, 2017 yılında 

17 milyon dolar, 2018 yılında 17 milyon dolar ve son olarak 2020 yılında 22 milyon dolar olarak 

kayıtlara geçmiştir. 

Tablo 6: Türkiye’nin 1704 (kakao içermeyen şeker mamulleri) GTİP numaralı Ürün Grubunun İthalatı (2015-

2020) bin($)  

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

16 214 15 503 17 761 17 418 29 017 22 854 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Tablo 7’de Türkiye’nin 1806 ürün grubuna ait son beş yıl içerisinde ihracat değerleri 

verilmiştir. 1806 ürün grubunun ihracatında Türkiye 13. sırada yer almaktadır. Son beş içerisinde 
Türkiye’nin 1806 ürün grubunun ihracatının en yüksek değeri 2019 yılına aittir ve bu değer 565 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Son beş içerisinde ülkemizin 1806 ürün grubunun en düşük 

ihracat değeri ise 2016 yılına aittir ve bu değer 402 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir.  

Ülkemizin 1806 ürün grubunun ihracat değeri 2015 yılında 475 milyon dolar, 2017 yılında 458 milyon 

dolar, 2018 yılında 504 milyon dolar ve son olarak 2020 yılında 554 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 7: Türkiye’nin 1806 (çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) GTİP numaralı Ürün Grubunun 

İhracatı (2015-2020) bin($) 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

475 103 402 986 458 501 504 426 565 720 554 842 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

Tablo 8’de Türkiye’nin 1806 ürün grubuna ait son beş yıl içerisinde ithalat değerleri 

verilmiştir. 1704 ürün grubunda olduğu gibi bu 1806 ürün grubunda da ithalat değerleri ihracat 

değerleri ile kıyaslandığında daha düşüktür. Son beş yıl içerisinde 1806 ürün grubunun ithalat 

değerinin düşük olduğu yıllar 2015 ve 2018 yılına aittir ve bu değerler 90 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Ülkemizin 1806 ürün grubunun ithalat değeri 2016 yılında 92 milyon dolar, 2017 

yılında 113 milyon dolar, 2019 yılında 129 milyon dolar ve son olarak 2020 yılında 107 milyon dolar 

olarak kayıtlara geçmiştir. 

Tablo 8: Türkiye’nin 1806 (çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) GTİP numaralı Ürün Grubunun 

İthalatı (2015-2020) bin($) 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

90 108 92 729 113 352 90 489 129 728 107 739 

Kaynak: ITC Trademap (2022) 

2. Literatür Taraması 

Literatüre bakıldığında Türkiye’nin birçok sektörü için rekabet gücünü ölçmeye yönelik 

çalışmalar bulunmaktadır. Türkiye’nin şekerli ve çikolatalı mamulleri sektörünün rekabet gücünün 

ölçülmesine yönelik yürütülen bu çalışma zaman aralığının geniş tutulması ve farklı ülkeler (Almanya, 
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Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, ABD, Rusya)  ile karşılaştırmasının yapılmasından dolayı önem 

taşımaktadır.  

Önder (2016), çalışmada Türkiye bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller sektörünüzdeki 

yoğunlaşma düzeyi 1997-2014 yılları arasında veriler kullanılarak analiz edilmiştir ve yoğunlaşma 

düzeyini ölçmek için N-firma Yoğunlaşma Oranları, Entropi ve Rosenbluth, Herfindahl-Hirschman 

indeksleri kullanılmıştır.  Analiz bulgularına göre, N-firma Yoğunlaşma Oranları indeksinde sektörde 

yüksek yoğunlaşmanın olduğu, Entropi ve Rosenbluth, Herfindahl-Hirschman indekslerinin sonuçları 

ise sektörünün monopolcü rekabet ile oligopol arasında yer aldığı ortaya çıkarılmıştır.  

Kuşat ve Kösekahyaoğlu (2011), Batı Akdeniz Bölgesinde Şekerleme, kakao ve çikolata alt 

sektöründe faaliyet gösteren firmalara anket uygulayarak inovasyon açıdan değerlendirmesi 

yapılmıştır. İnovasyon yapma veya yapmama durumuna ilişkin, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında 

kendilerini güçlü veya zayıf değerlendirmelerindeki farklıları tespit etmek için anket sayesinde 

ulaşılan veriler Mann Whitney U testi kullanılarak test edilmiştir. Firmaların faaliyetlerinde inovasyon 

gerçekleştirmeleri ürün farklılaştırma, hammadde avantajı, ARGE, yenilik, promosyon, nitelikli 

işgücü, istenen standartlarda üretim, işgücü maliyetleri, marka ve ürün fiyatı gibi yönlerde güçlü 

olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir.  

Zengin (2019), yüksek lisans tezinde çikolata sektörü için ikincil veriler kullanılarak hedef pazar 

araştırması yapılmış bunun yanında çikolata sektörünün hem dünyada hem de ülkemizdeki ihracat ve 

ithalat durumu, rakip ve fırsat pazarların ana haritası ortaya çıkarılmıştır. Hedef pazar olarak Vietnam, 

Suudi Arabistan ve İsrail seçilmiş ve bu ülkelerin ürün grubunda ithalat durumları detaylıca 

incelenmiştir. Çalışmada ülkelerin verilerinin detaylı incelenmesiyle,  daralma gösteren, birim fiyat 

bakımından değerli olmayan, girişin zor ve doymuş pazarlara yer vererek çikolata sektöründe bulunan 

firmalarına rehber olmuştur. 

Uzun (2019), yüksek lisans tezinde Türkiye’nin çikolatalı ve şekerli mamuller sektörünün rekabet 

gücünü ölçmek için 2008-2017 yıllarını esas alarak Ballassa’nın geliştirdiği Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlük endeksine Vollrath’ın Nispi ithalat Avantajı Endeksini dahil ederek formül 

ize edilen RCA endeksi ve Derinlemesine mülakat yönteminden faydalanılmış. Araştırma sonuçlarına 

göre toplam 42 alt pozisyonundan, 3 tanesinin rekabet gücü düşük, 5 tanesinin rekabet gücü sınırda, 34 

tanesinin rekabet gücünün yüksek olduğu ortaya çıkarılmış. Sektörde bulunan 8 farklı firmanın üst 

yöneticileriyle mülakat yaparak sektörünün uluslararası pazarlardaki durumu ve sektörünün rekabet 

avantajına dair bilgiler sunulmuştur.  

3. Veri Kaynakları Ve Metodoloji 

3.1. Veri Kaynakları 

Bu çalışmada kullanılan veriler Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) Trademap adlı veri 

tabanından elde edilmiştir. Çalışmanın ana amacına bağlı olarak 2001-2020 yılları arası şekerli ve 

çikolatalı mamulleri ait dış ticaret verileri toplanmıştır.  Çalışma kapsamında 1704 GTİP numaralı 

(kakao içermeyen şeker mamulleri) ve 1806 GTİP numaralı (çikolata ve kakao içeren diğer gıda 

müstahzarları) ürün gruplarının rekabet gücü değerlendirilmiştir. 

3.2. Metodoloji 

Çalışmada metodoloji olarak literatürde bulunan uluslararası rekabet gücünü ölçen endekslerinden 

biri olan Balassa Endeksi(RCA) kullanılmıştır. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) 

endeksi, Bela Balassa tarafından 1965 yılında geliştirilmiştir. İhracat performansındaki nispi 
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avantajları ülkeye ve sektörlere göre karşılaştırmak için sık kullanılan ölçüdür (Balassa Indexes, 

2003:155). Bu endeks ülkenin söz konusu sektördeki ihracatının toplam ihracatın oranı hesaplandıktan 

sonra aynı sektörün dünya ihracatının toplam ihracatına oranlanarak hesaplanır. Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) endeksinin hesaplanmasında kullanılan formül şu şekildedir: 

 RCA=  X
j
kt / X

j
t                                                                                                                                               (1) 

            X
w

kt / X
w

t 

Bu formülde ‘j’ harfi ülkeyi, ‘t’ harfi dönemi, ‘k’ harfi ürün veya sektörü ve ‘w’ harfi dünya ülke 

gruplarını temsil etmektedir. RCA değeri 1’den küçükse ülkenin ilgili mal veya sektör grubunda 

açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler bakımından dezavantajlı olduğu, 1’den büyük değer olduğunda 

ise ülkenin ilgili mal ve sektör grubunda açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir (Balassa, 

1965:99-124). 

4. Bulgular 

Balassa endeksi değerlerinin 1’den büyük olması durumunda ülkenin analiz edilen zamanda ürün 

veya sektöre ait ihracat payının, aynı dönemdeki toplam dünya ihracatındaki payından büyük 

olduğunu, başka deyişle analiz kapsamında ürün ve sektör ihracatında rekabet gücüne sahip olduğunun 

açıklanmasıdır. Fakat Endeksin 1’den küçük olması durumunda ilgili ürün veya sektörde rekabet 

dezavantajı olduğunu ifade edilmektedir. Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksinin 

(RCA) 1704 GTİP Numaralı Ürün Grubuna ait sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. Türkiye’nin 2001-

2020 yılları arasında endeks değerleri 1’in üstünde değer almıştır. Bu sebepten dolayı Türkiye 1704 

GTİP numaralı ürün grubunun ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu ve uzmanlaştığı ortaya 

çıkarılmış. Hesaplamalara göre Türkiye’nin 2012 ve 2013 yıllarının değerleri daha yüksek olduğu 

tespit edilmiş.  

Tablo 9: 1704 (Kakao içermeyen şeker mamulleri) GTİP Numaralı Ürün Grubunun Balassa Endeks 

Sonuçları(2001-2020) 

Yıllar Türkiye ABD İsviçre Fransa Hollanda Almanya Belçika Rusya 

2001 4,65 0,64 1,15 0,69 0,95 0,91 1,93 0,38 

2002 4,05 0,53 1,04 0,76 1,38 0,99 1,92 0,34 

2003 3,67 0,56 1,00 0,71 1,79 0,92 1,87 0,32 

2004 3,85 0,53 1,08 0,78 1,64 0,94 1,88 0,29 

2005 4,03 0,53 1,15 0,79 1,41 1,01 2,05 0,26 

2006 4,14 0,51 1,13 0,71 1,34 1,03 2,28 0,24 

2007 4,13 0,49 1,07 0,69 1,53 1,02 2,36 0,26 

2008 4,07 0,52 1,10 0,65 1,38 1,16 2,36 0,33 

2009 3,78 0,52 1,02 0,58 1,38 1,13 2,29 0,28 

2010 4,50 0,55 1,24 0,70 1,50 1,22 2,52 0,31 

2011 4,46 0,52 1,25 0,68 1,87 1,18 2,36 0,39 

2012 4,77 0,54 0,80 0,68 1,90 1,25 2,47 0,60 

2013 5,02 0,05 0,70 0,71 1,86 1,24 2,49 0,68 

2014 5,09 0,55 0,80 0,70 1,83 1,22 2,58 0,61 

2015 4,50 0,57 0,88 0,41 1,84 1,20 2,59 0,58 

2016 3,98 0,55 0,75 0,63 2,06 1,17 2,58 0,67 

2017 4,23 0,56 0,86 0,67 1,92 1,23 2,53 0,65 

2018 4,08 0,57 0,90 0,68 1,85 1,30 2,54 0,61 

2019 2,80 0,34 0,52 0,44 1,23 0,89 1,76 0,43 

2020 4,42 0,49 0,72 0,64 1,73 1,49 2,59 0,81 
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Kaynak: Yazar tarafından hesaplandı. 

ABD ülkesinin 2001-2020 yılları arasında endeks değerlerinin 1’in altında olduğu tespit 

edilmiş. Dolasıyla ABD 1704 GTİP numaralı ürün grubunun ihracatında rekabet dezavantajlı sahip 

olduğunu ve uzmanlaşma göstermediği ortaya çıkarılmıştır. İsviçre ülkesinin 2001-2011 yılları 

arasında endeks değerlerinin 1 ve üstü olarak hesaplanmıştır. Ancak 2012 yılından 2020 yılına kadar 

endeks değerleri 1’in altındadır. Bu hesaplamalara göre İsviçre 2001-2011 yılları arasında 1704 GTİP 

numaralı ürün grubunun ihracatında rekabet avantajına sahip olduğu tespit edilmiş ancak 2012-2020 

yılları arasında rekabet avantajı kaybetmiştir. Fransa ülkesinin 2001-2020 yılları arasında hesaplanan 

endeks değerlerinin 1’in altında olduğu görülmüş. Fransa’nın 1704 GTİP numaralı ürün grubunun 

ihracatında uzmanlaşma gösteremediği ve rekabet dezavantajına sahip olduğu ortaya çıkarılmış. 

Hollanda ülkesinin sadece 2001 yılında hesaplanan endeks değerinin 1’in altında olduğu görülmüş. 

Hollanda ülkesinin diğer yıllarında hesaplanan değerlerin 1 üstü hesaplanmış bundan dolayı ilgili ürün 

grubunun ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Almanya ülkesinin 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2019 

yıllarının hesaplanan endeks değerlerinin 1’in altında olduğu görülmüş. Almanya ülkesinin 2001-2020 

yılları arasında hesaplanan ortalama değerin 1.13 olduğu için 1704 ürün grubunun ihracatında rekabet 

avantajına sahiptir. Belçika ülkesinin 2001-2020 yılları arasında hesaplanan değerlerin 1’in üstünde 

olduğu görülmüş. Dolasıyla ilgili ürün grubunun ihracatında Belçika’nın rekabet avantajına sahip 

olduğu tespit edilmiş. Son olarak Rusya ülkesine bakıldığında ise 2001-2020 yılları arasında 

hesaplanan endeks değerlerin 1’in altında olduğu görüşmüş bu yüzden ilgili ürün grubunun ihracatında 

rekabet gücüne sahip olmadığı ortaya çıkarılmıştır.  

Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksinin (RCA) 1806 GTİP Numaralı 

Ürün Grubuna ait sonuçları Tablo 10 sunulmuştur. Türkiye’nin 2001-2020 yılları arasında hesaplanan 

endeks değerinin 1’in üstü olarak görülmüş. Bu sebepten dolayı Türkiye’nin 1806 ürün grubunun 

ihracatında uzmanlaşma gösterdiği ve rekabet gücüne sahip olduğu ortaya çıkarılmış. ABD ülkesinin 

ise 2001-2020 yıllarında hesaplanan endeks değerlerinin 1’in altında olduğu görülmüş bu yüzden ilgili 

ürün grubunun ihracatında rekabet gücüne sahip değildir. İsviçre ülkesinin 2001-2020 yılları arasında 

hesaplanan endeks değerlerinin 1’in üstü olarak hesaplanmış. Hesaplamalara göre İsviçre’nin 2001, 

2005, 2006, 2007 ve 2010 değerlerinin diğer yıllara göre yüksek olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden 

İsviçre ilgili ürün grubunun ihracatında uzmanlaşma gösterdiği ve rekabet gücüne sahip olduğu ortaya 

çıkarılmıştır.  

Tablo 10: 1806 ( çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) GTİP Numaralı Ürün Grubunun Balassa 

Endeks Sonuçları(2001-2020) 

Yıllar Türkiye ABD İsviçre Fransa Hollanda Almanya Belçika Rusya 

2001 1,76 0,66 3,01 1,72 2,25 2,57 4,21 0,48 

2002 1,72 0,53 2,46 1,79 2,32 1,67 4,06 0,54 

2003 2,05 0,52 2,30 1,78 2,31 1,85 4,09 0,55 

2004 1,98 0,53 2,55 1,92 2,07 1,57 4,16 0,61 

2005 2,14 0,55 3,06 1,66 2,13 1,60 4,29 0,62 

2006 2,40 0,55 3,08 1,75 2,11 1,69 4,28 0,61 

2007 2,46 0,54 3,06 1,85 2,14 1,66 4,22 0,67 

2008 2,21 0,58 3,05 1,88 2,07 1,87 4,14 0,60 

2009 2,17 0,59 2,67 1,84 1,99 1,93 4,03 0,64 

2010 2,55 0,64 3,03 2,07 1,92 2,20 4,42 0,51 

2011 2,47 0,65 2,76 2,06 2,22 2,09 4,15 0,48 
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2012 2,38 0,67 1,85 2,07 2,34 2,16 4,25 0,80 

2013 2,42 0,70 1,65 1,96 2,30 2,20 4,17 0,90 

2014 2,34 0,68 1,88 1,91 2,32 2,23 4,18 0,85 

2015 2,01 0,69 1,79 1,11 2,42 2,04 4,46 0,81 

2016 1,62 0,66 1,58 1,75 2,38 1,97 4,46 1,00 

2017 1,76 0,68 1,80 1,74 2,31 2,06 4,48 0,81 

2018 1,87 0,66 1,83 1,64 2,26 2,10 4,36 0,80 

2019 1,97 0,62 1,67 1,38 2,17 2,10 4,47 0,94 

2020 1,93 0,57 1,39 1,62 1,97 2,10 4,43 1,25 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplandı. 

Fransa ülkesinin 2001-2020 yılları hesaplanan değerlerin 1’in üstünde olduğu ortaya 

çıkarılmış bu yüzden Fransa 1806 ürün grubunun ihracatında rekabet gücüne sahiptir. Hollanda 

ülkesine bakıldığında ise 2001-2020 arasında endeks değerleri 1’in üstünde hesaplanmış bu yüzden 

ilgili ürün grubunun ihracatında rekabet gücüne sahip olduğu ortaya çıkarılmış. Almanya ülkesine 

bakıldığında 2001-2020 yılları arasında endeks değerleri 1’in üstü olarak hesaplanmış dolasıyla 1806 

ürün grubunun ihracatında rekabet avantajına sahiptir. Tabloya bakıldığında 1806 ürün grubunun 

endeks değerlerin sonuçlarının en yüksek olan ülke Belçika aittir. Çünkü bu değerler 4 üstü 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara dayanarak Belçika 1806 ürün grubunda karşılaştırmalı avantaja 

sahip olduğu ve ilgili ürün grubunda ihracatında uzmanlaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Son olarak 

Rusya ülkesine bakıldığında ise sadece 2016 ve2020 yıllarında endeks değerleri 1 ve üstü olarak 

hesaplanmış bu yüzden Rusya’nın 1806 ürün grubunun ihracatında rekabet dezavantajına sahip olduğu 

ve ihracatında uzmanlaşma göstermediği ortaya çıkarılmıştır. 

Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksinin (RCA) 1704 ürün grubuna ait 

2001-2020 yılları arasındaki ortalama değerlerin sonuçları grafik 1 sunulmuştur. Türkiye’nin ortalama 

değeri 4.21, ABD’nin 0.48, İsviçre’nin 0.93, Fransa’nın 0.66, Hollanda’nın 1.62, Almanya’nın 1.13, 

Belçika’nın 2,3 ve Rusya’nın 0.45 olarak hesaplanmıştır.  Bu hesaplamalara dayanarak Türkiye’nin 

diğer ülkelere göre karşılaştırmalı avantajı daha fazladır. ABD, İsviçre, Fransa ve Rusya’nın 1704 

ürün grubunun ihracatında rekabet dezavantajına sahip olduğu tespit edilmiş ve ilgili ürün grubunun 

ihracatında uzmanlaşma gösterememişlerdir.  Hesaplanan değerlerin sonuçlarına göre Hollanda, 

Almanya Belçika 1704 ürün grubunda rekabet gücüne sahipler ancak Türkiye nazaran daha az 

karşılaştırmalı avantaja sahiplerdir.    

Grafik 1: 1704 (Kakao içermeyen şeker mamulleri)  GTİP Numaralı ürün grubunun Ortalama Değerleri (2001-2020) 

 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 
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Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksinin (RCA) 1806 ürün grubuna ait 

2001-2020 yılları arasındaki ortalama değerlerin sonuçları grafik 2 sunulmuştur. Türkiye’nin 1806 

ürün grubunun ortalama değeri 2.11, ABD’nin 0.61, İsviçre’nin 2.32, Fransa’nın 1.78, Hollanda’nın 

2.20, Almanya’nın 1.98, Belçika’nın 4.26 ve Rusya’nın 0.72 olarak hesaplanmış. Bu hesaplamalara 

dayanarak ilgili 1806 ürün grubu için Türkiye’nin diğer ülkelere (İsviçre, Hollanda, Belçika) göre 

karşılaştırmalı avantajı daha azdır. 1806 ürün grubuna ait en çok karşılaştırmalı avantaja sahip ülke 

Belçika’dır. ABD ve Rusya ülkeleri 1806 ürün grubunun ihracatında uzmanlaşma göstermemişlerdir 

ve rekabet dezavantajına sahiptir.  

 Grafik 2: 1806 ( çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları) GTİP Numaralı Ürün Grubunun Ortalama 

Değerleri  (2001-2020) 

 

 

Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada Türkiye’nin uluslararası şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün ticaretinde 

rekabet gücü ölçülmüştür ve seçilmiş ülkeler ile  (Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre, ABD, 

Rusya) karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma kapsamında rekabet gücünü ölçmede Balassa’nın 

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi (RCA) kullanılmıştır. Analiz sonucunda Türkiye’nin 

1704 GTİP numaralı (kakao içermeyen şeker mamulleri) ve 1806 GTİP numaralı (çikolata ve kakao 

içeren diğer gıda müstahzarları) ürün gruplarında rekabet gücüne sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

2001-2020 yılları arasında hesaplanan değerlerin ortalaması alınmıştır ve 1704 ürün grubu için bu 

değerler şu şekildedir; Türkiye’nin ortalama değeri 4.21, ABD’nin 0.48, İsviçre’nin 0.93, Fransa’nın 

0.66, Hollanda’nın 1.62, Almanya’nın 1.13, Belçika’nın 2,3 ve Rusya’nın 0.45 olarak hesaplanmıştır. 

Bu endeks değerlerin sonuçlarına göre Türkiye’nin 1704 ürün grubunda diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında karşılaştırmalı avantajı fazladır. 1704 ürün grubunun ticaretine ilişkin ABD’nin, 

İsviçre’nin, Fransa’nın ve Rusya’nın endeks değerlerinin 1’den küçük olduğu için bu ürün grubunda 

rekabet güçlerinin olmadığı tespit edilmiştir. Türkiye’nin 2001-2020 yılları arasında hesaplanan 1806 

ürün grubunun ortalama değeri 2.11, ABD’nin 0.61, İsviçre’nin 2.32, Fransa’nın 1.78, Hollanda’nın 

2.20, Almanya’nın 1.98, Belçika’nın 4.26 ve Rusya’nın 0.72 olarak hesaplanmış. Bu hesaplamalara 

göre 1806 ürün grubunun ihracatında diğer ülkeler ile kıyaslandığında karşılaştırmalı avantaja sahip 

olan Belçika’dır ve ortalama endeks değeri 4.26 olarak hesaplanmıştır.  ABD’nin ve Rusya’nın 1806 

ürün grubuna ilişkin rekabet gücünün olmadığı tespit edilmiştir. Kısaca Türkiye’nin ABD, Rusya, 

Almanya ve Fransa açısından değerlendirildiğinde her iki ürün grubunda da karşılaştırmalı avantajı 

daha fazladır. Fakat Türkiye’nin 1806 ürün grubunda Belçika, İsviçre ve Hollanda ile kıyaslandığında 
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karşılaştırmalı avantajı daha düşüktür.  Türkiye’nin şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün 

ticaretinde rekabet gücünü artırabilmesi için, markalaşma, kaliteli ürün, ürün çeşitliliğine konularına 

önem vermesi gerekmektedir. Bunların yanında sektör için hedef pazar araştırması yapılmalı ve 

alternatif pazarlar bulunmalıdır. Rekabet gücü ölçme konusunda farklı endeksler kullanılarak ve ülke 

çeşitliliği artılarak sektör için yeni bir çalışma yapılabilinir.   
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Annotation. Relevance of the study. Managing the development of human capital is an urgent 

problem for the scientific community around the world. Because the rapidly changing economic 

reality requires employees of public corporations to constantly develop their skills, and the head of the 

human capital department needs to learn how to manage these skills. The effectiveness of the 

economic development of modern states largely depends on the state of human capital, which is not 

only the main driving force behind the socio-economic development of modern society, but also the 

basis for building a new economy, a knowledge economy, innovation, global information systems and 

the latest technologies. The aim of this study is to analyze the main levels of human capital 

management. 

Methodology. As a method for research, we have chosen an observation method, a review of 

scientific papers on a given topic, analysis and synthesis. 

Results. The article presents the current definitions of human capital and human capital 

management. The directions of increasing the efficiency of human capital development management 

are formulated. Indicators for assessing the effectiveness of human capital management are given.  

Keywords: human capital management, human capital, management efficiency indicators. 

 

Introduction 

Human capital development management is a relevant topic for research in the modern period 

of digital globalization. The human resource requires the constant development of professional skills 

in accordance with the requirements of the time. Nowadays, research in the field of human capital is 

carried out regularly, however, research in the field of human capital management, what competencies 

are required to fulfill these responsibilities, is not carried out sufficiently.  

The object of the research is human capital in a broad sense. The subject of the research is the 

control system. The objectives of the study are to analyze the main levels of human capital 

management. As a method for research, we have chosen an observation method, a review of scientific 

papers on a given topic, analysis and synthesis. The scientific value of the study lies in the fact that the 

results will allow you to explore the topic more deeply.  

Literature review. There is a lot of both foreign and domestic fundamental and new research 

on the topic of human capital. From foreign scientific works, the works of such authors as Kendrick J. 

[1], Armstrong, M. [2], Schultz T. [3], Becker G. [4], Bontis N. [5], Weatherly L.A. [6]. From 

domestic and Russian literature, the research of such scientists as L.R. Karataeva [7], Cheremnykh 

Y.N. [8], Bychenko Y.G. [9] and others was considered. 

The works of foreign scientists and thinkers, such as O. Nordhug, J. Flaker, U. Papuscek, S. 

Gavroglu, J. Fitzens, V.A. Dresvyannikov, E.N. Golovanov, B.M. Genkin, R. Vince and others, have 

made a significant contribution to the theory and practice of human capital management, to the 

formation and development of human resource management systems in the context of the innovative 

transformation of the socio-economic system. 
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Definition of the Term Human Capital 

 

The term "human capital" itself first appeared in the works of the economist Theodor Schultz 

(1902-1998), who received the Nobel Prize in 1979, offering a definition: "All human abilities are 

either innate or acquired. Each person is born with an individual complex of genes, which determines 

his innate abilities. Valuable qualities acquired by a person, which can be enhanced by appropriate 

investments, we call human capital ”[8]. In his writings, he was interested in the difficult situation in 

underdeveloped countries and put forward a version according to which improving the welfare of the 

poor depends more on knowledge. M.M. Kritsky characterizes human capital as a special form of 

human life, assimilating two specific forms (consumer and production) [9]. 

The next scientist G. Becker, after T. Schultz, translated the concept of "human capital" at the 

micro level, in which he defined that human capital in an enterprise is a set of human skills [10]. 

The concept of human capital can be viewed in both a narrow and a broad sense. In a narrow 

sense, one of the forms of human capital is education. It was called human, because this form becomes 

part of a person, and it is capital because it is a source for future earnings and satisfaction, or all of 

them taken together. 

In a broad sense, human capital is formed through investments (long-term investments) in one 

specific person in the form of expenses for education and training of an employee for an enterprise, for 

health care, migration, as well as for searching for information on prices and incomes. 

 

Human Capital Development Management  

There are various methods for understanding "human capital management":  

- management of knowledge, skills and abilities of a person; 

- management of employees of the organization in order to increase labor productivity.  

In our opinion, human capital management can be most fully defined as the management of 

abilities, knowledge, motives, professional experience in order to improve professional activity and 

increase labor productivity.  

The basis of human capital is the knowledge possessed by the employees of the enterprise, 

which constitutes value for the enterprise, i.e. it is, first of all, practical, professional, intellectual 

knowledge [11]. 

Statistics show that the most educated population is in those countries where spending on 

tertiary education is highest. For example, in the countries of the Eurasian Economic Union, the 

following picture is observed - Russia and Kazakhstan are the leaders in terms of expenditures of the 

consolidated budget for higher education, the third place is taken by Belarus, Kyrgyzstan and Armenia 

- the fourth and fifth places, respectively (see table - 1) [12].  

Table – 1. Consolidated budget expenditures on higher education in the EAEU member states 

in 2015-2019) 

 
2015 2017 2019 

Million US dollars 

Armenia 23,5 25,1 24,2 

Belarus 488,3 484,1 535,1 

Kazakhstan 631,5 774,9 630,2 

Kyrgyzstan 59,8 69,7 74,3 

Russia 8 525,0 8 759,3 9 040,7 

Source: http://www.eurasiancommission.org/ 

Countries with leading higher education systems tend to show higher levels of advanced skills 

among students. At the same time, the main means and methods aimed at improving the efficiency of 

human capital management are the following: 1) investments in the quality and development of human 

http://www.eurasiancommission.org/
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capital, contributing to high efficiency of investments in technology development and growth in labor 

productivity; 2) the motivation for the formation and manifestation of those human qualities that 

characterize the signs of human capital. This motivation leads to an increase in the efficiency of 

management, the creation of a favorable socio-psychological atmosphere in the team, a creative 

attitude in activities; 3) a remuneration system that complies with the principles of activity motivation 

and personal development, accumulated positive work experience; 4) value attitudes that are applied in 

management processes; 5) qualifications and competence, increasing the level of professionalism, 

developing skills and abilities of effective activity; 6) information field of activity. Providing 

information on the criteria of new knowledge, functional content of activities, educational and 

qualification level of the employee reflects the factor of competence; 7) culture - general, 

organizational, corporate, methodological, etc .; 8) the organization of activities that can open up 

opportunities for creative approaches or restrain them, motivate education or ignore its role in the 

development of a person and the team as a whole [13].  

In our opinion, investments in training, retraining and advanced training of personnel should 

play a key role; stimulation of inventive and innovative activity. The main indicators for assessing the 

effectiveness of human capital management can be: 

- the volume of sales of products per employee;  

- the amount of profit;  

- the volume of production, including for one employee;  

- added value;  

- the coefficient of administrative burden (the number of administrative and managerial and 

engineering personnel / the number of production workers) [14]. 

 

Human Capital of the Organization  

The human capital of an organization is the value of the annual amount of physical and 

intellectual living labour, its main and production workers, clerks, junior staff, administrative and 

managerial staff under normal conditions of production activity at full load of its normative and 

calculated capacity. 

Human capital in an organization can be thought of as a system, which consists of constituent 

elements: 

- intellectual capital, which includes "knowledge capital"; 

- structural capital consists of the corporate culture, the management system; 

- social capital is the social connections, etc; 

- customer (market) capital is a system of mutually beneficial relations between the enterprise 

and its customers. 

The human capital of an organization can also be seen as a specific type of investment, quality 

improvement, improving the functioning of the workforce, and the total cost of developing the 

reproductive potential of human beings. 

In order to evaluate the human capital of an organization, the following methods can be 

applied: 

- quantitative assessment of the stock of knowledge, skills, abilities acquired by human 

capital; 

- special skills; 

- economic evaluation (assessment of income generated by human capital); 

- by the way in which human capital is invested (health capital, educational capital and 

economic valuation); 

- assessment of human capital at macro- and micro-levels; 

- integral assessment (natural and monetary measures of human capital); 
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- social accounting matrix (macroeconomic assessment of human capital). 

The object of human capital is social and educational knowledge, accumulated experience and 

skills. 

The subject of human capital is the relations that arise in the process of reproduction of human 

capital, which provides an increase in competitiveness. 

One of the most important aspects in the theory and practice of organization functioning in 

modern conditions is human capital, and no organization can exist without it. 

The human capital of an organization determines the ability to use production efficiently, 

which in turn affects the competitiveness and price of the enterprise. The use of human capital in an 

enterprise requires new approaches to management: leadership, motivation system, priorities, 

management style, etc. These factors represent human capital as a means of influencing socio-

economic processes. 

The effectiveness of the use and management of human capital affects the economic 

performance of the enterprise. 

Consequently, the enterprise faces a definite question of how human capital should be 

managed in order to take measures to improve the efficiency of its use based on the results of the 

analysis. 

In accordance with this, human capital management can be based on the use of the model of 

cyclical interdependence of employee motivation and the results of economic activity of the 

organization.  

Formation of human capital management system on the basis of this model allows the actual 

evaluation of human capital to determine the economic efficiency of the organization on the basis of 

its results. 

Based on the human resource management model, staff motivation and simulation plays an 

important role in improving the effectiveness of the organization. 

The implementation of motivation is as follows: 

- creating an environment that meets the needs; 

- providing rewards for required results; 

- creating confidence in the staff to achieve their goals; 

- creating an impression among the staff of the high value of rewards. 

The process of using different incentives to motivate people is called stimulation. Stimulation 

has an important role to play in an organization. It is fundamentally different from motivation in that 

stimulation is one of the means by which motivation can be implemented. 

Motivation and stimulation of employees have a significant impact on the development of 

such important characteristics of their work activities as quality of work, performance, diligence, hard 

work, perseverance, conscientiousness, etc. 

Let's list the common incentives that motivate a person to perform better: money, respect, self-

affirmation, sense of belonging to the organization; a pleasant work environment, praise, flexible 

working hours, awareness of being a team member, career, rewards, bonuses, management confidence, 

feeling of job security, recognition of merit. 

The human resource management model of an enterprise becomes effective if the specific 

characteristics of the organization, as well as the workforce as a whole and individual employees in 

particular, are taken into account. In this case, the enterprise will receive a positive economic effect in 

the form of increased productivity, and subsequently an increase in the final financial result. 

The effectiveness of the human capital management system depends on its contribution to the 

organizational objectives of the organization. 

The purpose of this system is to achieve the efficiency and competitiveness of the 

organization. In other words, human capital acts not only as an object of management, but also as a 

means of solving important problems of company development, i.e. as a management tool. 
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Results and Discussion 

As a result of the study, one can come to the following conclusions - firstly, the development 

of human capital is correlatively interconnected with investments in education. The more investments, 

the more valuable human capital. Secondly, managing the development of human capital requires 

appropriate competencies from the leadership. Managing the totality of mental abilities and 

professional skills leads to an improvement in the quality of work. According to our observations, 

comparatively great attention is paid to the development of human capital in Kazakhstan. Investing 

from the state budget in higher education is the second highest in value among the EAEU countries 

after Russia.  

Conclusion 

Thus, investing in the educational system, encouraging those employees who do not interrupt 

their studies; the formation of their motivation to increase the level of knowledge and competencies, 

the creation of the necessary conditions for this contributes to the growth of human capital. The 

development of human capital, in turn, is the basis for the formation of highly professional workers 

with creative thinking, which is a prerequisite for sustainable economic, social, cultural and natural 

development, both of an individual enterprise and the state as a whole. 

This material was prepared within the framework of grant project No. AR09057996 "The 

impact of digitalization on the political culture of Kazakh youth" 
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Velayet Hakkının Sınırı 

 

Gaye Tuğ Levent 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri ABD   

Van/ TÜRKİYE, gayetug@yyu.edu.tr 

Özet 

Velayet hakkı Türk Medeni Kanunu m. 339 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Velayet, 

ebeveynlere tanınan, evlilik birliği içinde ya da evlilik dışında doğmuş küçük veya istisnai olarak 

hakkında kısıtlama kararı verilmiş çocukların bakımı, eğitimi, gelişimi, kişi ve mal varlığı haklarının 

korunması ve temsiline yönelik hak, görev ve yetkilerin bütünüdür. Velayeti, sınırlı olarak, bu hakka 

sahip ebeveynlerin çocuk üzerindeki mutlak egemenlik hakkı olarak nitelendiren yaklaşım, modern 

hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk hukuk öğretisinde de önemli ölçüde terk edilmiştir. Velayet 

hakkının asıl işlevi ebeveynlerin çocuk üzerinde egemenlik kurmaları değil, çocuğun temel hak ve 

özgürlüklerini algılayabilmesi ve kullanabilmesi yönünde onun kendi bağımsız kişiliğinin gelişimini 

sağlamalarıdır. Velayetin bu temel işlevine işlerlik kazandıracak unsur çocuğun üstün yararının 

korunmasıdır. Bu bakımdan velayetin asıl içeriğinin salt hak ve yetkiden ziyade, velayete sahip anne 

ve/veya baba yönünden çocuğun üstün yararını gözeterek yerine getirilmesi gereken yükümlülükler 

olduğunu söylemek daha doğru olacaktır. Bu çalışmada velayet hakkının sınırlarını belirleyen temel 

ilke ve düzenlemeler belirtilip, çocuğun katılım hakkının velayet hakkının sınırını belirlemedeki önemi 

değerlendirilecek ve yasal düzenlemedeki eksiklikler tespit edilecektir.  

Anahtar Sözcükler: Velayet, Velayet hakkı, Çocuğun katılım hakkı, Çocuğun yararı. 

 

Limit of Custody 

Abstract 

The right of custody is regulated in the Turkish Civil Code article 339 and the following 

provisions. Custody is the whole of the rights, duties and powers regarding the care, education, 

development, protection and representation of personal and property rights of minors or exceptionally 

restricted children, who are given to parents, born in wedlock or out of wedlock. The approach that 

defines custody as the absolute sovereign right of the parents who have this right over the child has 

been abandoned to a great extent in Turkish legal teaching as in modern legal systems. The main 

function of the right of custody is not the domination of the parents over the child, but the 

development of the child's own independent personality so that who can perceive and use his 

fundamental rights and freedoms. The element that will make this basic function of custody 

operational is the protection of the best interests of the child. In this respect, it would be more accurate 

to say that the main content of custody is the obligations that must be fulfilled by considering the best 

interests of the child in terms of the mother and/or father who have custody, rather than mere rights 

and powers. In this study, the basic principles and regulations that determine the limits of the right of 

custody will be specified, the importance of the child's right to participation in determining the limit of 

the right of custody will be evaluated and the deficiencies in the legal regulation will be determined.  

Keywords: Custody, Child's right to participate, Best interests of the child. 
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Giriş 

Velayet, tek taraflı değil, ebeveynler ve çocuk arasındaki çift yönlü bir ilişkinin sonucudur. 

Anne babaya, çocuk üzerinde tek taraflı bir hakimiyet yetkisi vermez. Velayet süresince ebeveynler 

çocuğun yararını ve görüşlerini dikkate alarak onun bakımını ve eğitimini sağlamakla yükümlüdürler. 

Çocuğun karar alma sürecine dahil edilmesi, bazı işlemlerde çocuğun olurunun, özellikle şahsa sıkı 

sıkıya bağlı hakların kullanımında ayırt etme gücü olan çocuğun rızasının alınması velayetin sınırının 

belirlenmesinde çocuğun katılım hakkının önemini ortaya koymaktadır. 

Türk Medeni Kanunu’nda velayet, ebeveynlere sınırsız olarak tanınmamıştır. Velayetin 

düzenlendiği hükümler kapsamında da anne babanın yetki ve yükümlülükleri çok geniş olsa da sınırsız 

değildir. Velayeti kullanan anne ve baba, çocuğun düşünce ve taleplerini dikkate almakla 

yükümlüdürler. Velayet, çocuk erginlik yaşına ulaştığında kendi kararlarını alabilecek, menfaatlerini 

koruyabilecek olgunluğa ulaşmasını sağlayan bir süreçtir. Velayet süresince, anne babanın tek taraflı 

hakimiyetiyle yürütülmesi, ne çocuğun beklenen olgunluğa ulaşmasını sağlayacak ne de velayetten 

beklenen amacın gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. 

Velayetten beklenen amacın gerçekleşmesi için, velayeti sınırlayan temel ilke ve 

düzenlemelerin ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmada velayeti sınırlayan temel ilke ve 

düzenlemelerden bahsedilmiş, çocuğun katılım hakkının velayet hakkının sınırını belirlemesindeki 

önemi değerlendirilmiştir. Bu konuda yasal mevzuatımızdaki düzenlemeler, eksiklikler belirtilmiş ve 

konuyla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. 

I. Velayet Kavramı 

Velayet hukuki anlamıyla, ergin olmayan küçüklerin ve bazı durumlarda da hakkında kısıtlılık 

kararı verilmiş ergin çocukların kişi ve mal varlığı, hak ile değerlerine özen gösterilmesi, korunması 

ve onların hukuk düzeni içerisinde temsil edilmesi hususunda kanunun anne ve/veya baba ya da evlat 

edinene tanıdığı görev, yetki, sorumluluk ve hakların tümü olarak açıklanabilir
239

. Kelime olarak 

Arapça kökenli olan velayet, koruma, kollama ve yanında olma anlamlarına gelmektedir. 

Geçmiş dönemlerdeki hukuk sistemlerinde ise velayetin, mutlak hak olarak kabul edildiği 

anlaşılmaktadır. Önceleri sadece babaya tanınan velayet hakkı, daha sonraları annenin de dahil olduğu 

bir hak olarak görülmüştür. Bu dönemdeki velayet anlayışının, mülkiyet hakkı ile aynı değerde kabul 

edildiği söylenebilir. Zamanla aile kavramına dair hem toplumsal yaşamdaki değişimler, hem de 

ekonomik ve kültürel anlamdaki gelişmeler velayet kavramının da değişip gelişmesine katkı 

sağlamıştır. Böylece günümüz velayet anlayışı, çocuk üzerinde ebeveynlerin sahip olduğu mutlak bir 

                                                      
239
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haktan ziyade; ebeveynlerin çocuklarını gelecekte yeterli zihinsel ve ruhsal yetkinliğe sahip bir birey 

olarak yetişmesini sağlayan yetki, görev ve sorumlukların bütünü olan bir anlayışa erişmeyi 

hedeflemektedir.  

Türk Medeni Kanunumuzda (TMK) velayete ilişkin bir tanımlama yapılmamıştır. Velayet 

hükümleri ise TMK 335 ile 363. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çocukların on sekiz yaşını 

doldurup ergin oluncaya kadar velayet altında bulunacağı TMK m. 335’de düzenlenmiştir. Ergin olan 

çocukların bazı istisnai durumlarda velayet altına alınacağı da yine aynı madde de düzenlenmiştir
240

.  

Anne ve babanın velayet hakkı, çocuğun doğumundan önce kaldırılmadığı sürece doğumla 

birlikte başlar (TMK m. 336). 

Türk Medeni Kanunumuz velayeti anne baba ve çocuk arasındaki soybağı ilişkisine 

dayandırdığı için velayet sadece anne ve babaya tanınmıştır. Velayete sahip olanların kanunda sınırlı 

sayıda düzenlenmesinin sebebi velayetin çocuk üzerinde geniş yetki sağlaması nedeniyle çocuğun 

yararının sağlanması gereğidir. Bu nedenle büyük anne, büyük baba gibi aile bireyleri velayet hakkına 

sahip değildir
241
. Bu durumun istisnasını evlat edinen oluşturur. TMK m. 314/ f. 1’e göre, evlat 

edinene velayet hakkı tanınmıştır. Velayet hakkı hakimin evlat edinmeye karar vermesiyle birlikte 

kazanılmış olur
242

. 

Doktrinde velayet kavramıyla ilgili çeşitli tanımlamalar yapıldığı görülmektedir. Bir görüşe 

göre velayet, anne babanın çocuğuna karşı sorumlu olduğu bakım ve koruma görevinin noksansız bir 

şekilde yerine getirebilmesi için çocukların şahısları ve malları üzerindeki hakların bütünüdür
243
. Diğer 

bir görüşe göre velayet, anne babanın çocukları üzerinde yasanın öngördüğü gerekli kararları alma 

yetkisidir
244
. Başka bir görüşe göre ise velayet, ana babanın statüleri gereği sahip oldukları hukuki bir 
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kılıf olup, çocukları ergin olana kadar onların bakımı ve yetiştirilmeleri için sahip oldukları tüm hak ve 

ödevlerdir
245
. Günümüz modern hukuk sisteminin benimsediği haliyle ise velayet kavramı artık bir hak 

olmaktan ziyade görev ve yetki olarak nitelendirilmektedir. Öyle ki yabancı hukuk sistemlerinde de 

otorite olarak algılanan velayet kavramı yerine “koruma veya bakma” ifadeleri kullanıldığı 

görülmektedir
246
. Alman hukukunda “bakma hakkı”

 247
, İngiltere’de “çocuklar için sorumluluk”

 248
, 

Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde ise velayet kavramı yerine ebeveynin 

sorumlulukları, hakları ve ödevleri ifadelerinin kullanıldığı görülmektedir. 

II. Velayetin Hukuki Niteliği  

Velayetin anne babaya yüklediği görevlerin, çocuğun yararına kullanılması zorunluluğu, 

velayeti anne baba için değil çocuk için olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte anne babanın 

üçüncü kişiler karşısında sahip olduğu anayasal ağırlıklı bir hak olduğu düşüncesi de bulunmaktadır
249

. 

Bu yöndeki hak temelli görüş, velayeti ebeveynlerin kişiye sıkı sıkıya bağlı mutlak bir hakkı olarak 

nitelendirir
250
. Bu nedenle velayet hakkı devri söz konusu değildir, feragate konu edilemez. Ancak 

velayet, ebeveynlere çocuk üzerinde mutlak bir hak, bir egemenlik vermeyeceğinden velayetin mutlak 

hak olarak nitelendirilmesi klasik haklar şemasına uymayacak, sadece üçüncü kişilere karşı etkili 

olacak, haksız fiil sorumluluğuna yol açabilecektir
251
. Günümüzde ise velayet hakkı, anne babanın 

kişilik hakkı olarak kabul edilmemektedir
252

. 

Velayetin hukuki niteliği konusunda başka bir görüş velayeti sadece görev temelli 

yorumlamaktadır. Buna göre anne ve baba, velayet konusunda yetkili oldukları halde, çocuğa bir vasi 

atanmasını talep ederek velayetin yüklediği sorumluluktan kurtulamayacaklardır ya da velayetin devri 

söz konusu olamayacaktır
253
. Ancak sadece görev temelli yaklaşım da velayetin hukuki niteliğini 

açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Öyle ki velayeti, sadece görev temelli açıklayacak olursak velayet 

sona erdiğinde ebeveynlerin çocuğa yönelik taleplerinin olmayacağı gibi bir sonuç çıkmaktadır. Bu da 

velayetin temel yapısıyla çelişir. 

Velayeti sadece hak temelli ya da sadece görev temelli açıklamak velayetin hukuki niteliğini 

belirlemede yetersiz kalacaktır
254
. Çünkü velayet sona erse de nafaka örneğinde olduğu gibi 

ebeveynlerin bazı yükümlülükleri devam etmektedir. Bu nedenle bizim de katıldığımız görüşe göre 

velayet hem nisbi hem de mutlak hak özelliği taşımaktadır
255
. Anne baba ve çocuk arasındaki bakım, 
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saygı gibi yükümlülükler velayetin nisbi yönünü oluşturur
256
. Üçüncü kişilere karşı ise velayetin 

mutlak yönü söz konusu olmaktadır. Bu nedenle yüküm-hak olarak ortaya çıkan velayet, hem nisbi 

hem mutlak hak karması olarak nitelendirilebilir
257

. 

III. Velayetin Sınırını Belirlemede Temel Alınacak İlke ve Düzenlemeler 

a. Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi 

Çocuğun yüksek yararı, çocuğu ilgilendiren her işlemde göz önüne alınması gereken bir 

ilkedir ve çocuk hukukunun temelini oluşturur. Ebeveynler, velayet hakkını kullanırken çocuğun 

yüksek yararına uygun hareket etmeleri gerekir. 

Çocuğun yüksek yararı, olası bir menfaat çatışmasında çocuğun tarafının tutulmasını ön gören 

bir ilkedir
258
. Velayet altında bulunan çocuğun hakları ile ebeveynlerin velayet hakkı çatıştığında da 

çocuğun yüksek yararı ilkesi uyarınca çocuğun hakları üstün tutulması gerekecektir. Çocuğun yüksek 

yararının uluslararası hukuk güvence altına alınması 1989 tarihli Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi ile olmuştur. Çocuğun yararı her somut olay özelinde değerlendirilen, çocuğun 

yaşadığı toplumsal ve ekonomik koşullar ile onun kişilik özelliklerine değişiklik gösteren bir 

kavramdır. Sözleşmeye taraf olan devletler çocuğun yararı kavramını kültürel olarak farklı 

yorumlayamayacakları gibi, çocuğun yüksek yararını yorumlarken sözleşme ile güvence altına alınan 

diğer çocuk haklarını inkar amacıyla da kullanamayacakları açıkça düzenlenmiştir
259

. 

Velayet kapsamında anne baba, velayeti kullanırken çocukla ilgili verecekleri her kararda, 

yapılacak her iş ve işlemde çocuğun üstün yararı ilkesini dikkate alarak hareket etmeleri gerekir. 

Velayet, anne babaya çocuğun üzerinde hakimiyet kurma yetkisi vermemektedir. Aksine, velayetin 

amacı, çocuğun bakımının ve gelişiminin sağlanmasıdır. Çocuğun bağımsız kişiliğinin 

kazandırılmasında, çocuğun yararı doğrultusunda hareket etmek aynı zamanda velayeti sınırlayan bir 

durum olarak da karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun yüksek yararı, onun zihinsel, fiziksel, psikolojik 

anlamda, sosyal ve ekonomik yönden dengeli, sağlıklı ve özgür bireyler olarak yetişmesine imkan 

sağlamaktadır
260

. 

b. Çocuğun Katılım Hakkı 

Velayet kullanılırken anne ve baba, çocuğun istek ve görüşlerini dikkate almakla 

yükümlüdürler. Çocuğun duygu ve düşüncelerini, görüş ve isteklerini özgürce ifade edebilmesi 

çocuğun katılım hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun katılım hakkı, çocukla ilgili alınacak 

her kararda çocuğun, yaş ve olgunluğuna uygun bir şekilde karar alma sürecine dahil edilmesi 

anlamına gelmektedir. 

Velayetin temel amacı, çocuğun anne baba rehberliğinde gelişmesidir. Çocuğun görüşlerinin 

dikkate alınması, onu fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Velayetin 

daralan bir yapıda olması da bu nedenledir. Çocuk büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe anne babanın 

rehberliğine duyduğu ihtiyaç zamanla azalır. Bu nedenle velayetin kapsamı da çocuğun yaşı 
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ilerledikçe daralmalı, çocuğun görüşleri ön plana çıkmalıdır. Böylece çocuk erginlik yaşına ulaştığında 

kendi kararlarını verebilecek ve menfaatlerini koruyabilecek olgunluğa ulaşması amaçlanır
261

. 

Çocuğun görüşünün alınması ve böylece katılım hakkının kullanması, velayeti sınırlandıran 

özelliktedir. Anne baba, velayeti kullanırken çocuğun yararına uygun hareket etmek ve çocuğun 

görüşlerine saygı duymakla yükümlüdür. Çocuğun görüşüne saygı duyulması her zaman çocuğun 

iradesi yönünde karar alınacağı anlamına gelmese de çocuğun karar alma sürecinin dışında 

bırakılmaması olarak düşünülmelidir
262
. Bu nedenle çocukla ilgili isim değiştirme, evlatlık olma, 

çocuğa yönelik tıbbi müdahalelerde çocuğun görüşünün, bazı durumlarda ise çocuğun olurunun 

alınması gereklidir
263
. Bunun için çocuğun öncesinde uygun bir iletişim yoluyla bilgilendirilmesi de 

gereklidir. 

c. TMK m. 339 Düzenlemesi 

Velayetin kapsamı TMK m. 339’da genel itibariyle düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, anne 

ve baba çocuğun bakımı ve eğitimi hususunda çocuğun yararını göz önüne alarak hareket etmekle 

yükümlüdürler. TMK m. 339/ f. 3 uyarınca ise anne baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını 

düzenleme olanağı tanımaları gerekir ve önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde 

tutmaları gerekir. Bu ibareler doğrultusunda, hükmün, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocuğun 

katılım hakkına yönelik ayrıntılı düzenlemeler içeren Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi’ne paralel olduğunu söyleyebiliriz. Böylece çocuğun eğitim ve sosyal yaşamını 

düzenlemesi ve benzeri konularda özellikle ayırt etme gücüne sahip çocuğun düşüncesinin de etkili 

olması, çocuğun kendi isteği doğrultusunda düzenleme imkanını elde etmesi amaçlanmaktadır
264

.  

Velayette çocuğun görüşünün alınması, görüş açıklama ve olur verme şeklinde 

gerçekleşecektir
265
. Çocuğu ilgilendiren konularda görüşünün alınması gerekir, şahsa sıkı sıkıya bağlı 

hakların kullanılmasında ise olurunun alınması gerekecektir
266
. Somut olay bakımından çocuğun 

görüşünün alınması çocuğun menfaatine zarar verecekse, alınacak karara bir etki veya faydası yoksa 

çocuğun görüşünün alınmasından kaçınılabilir
267

. 

Velayetin kapsamını düzenleyen TMK m. 339, çocuğun görüşünün alınması hususunu 

düzenleyerek aynı zamanda velayetin sınırını da belirleyici bir düzenlemedir. Ancak çocuğun katılım 
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hakkının düzenlendiği taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 12 ile uyumlu olduğu 

söylenemeyecektir. Öyle ki, ÇHS m. 12 düzenlemesi ile çocuğa, kendisini ilgilendiren her konuda 

görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı tanınmış ve bu durum önemli konularla sınırlandırılmamıştır. 

Ayrıca madde düzenlemesinde yer alan “olabildiğince” ifadesi çocuğun görüşlerinin alınmasını 

öngörülemez şekilde sınırlandırdığı için doktrinde eleştirilmektedir
268

. 

IV. Velayetin Sınırının Belirlenmesinde Çocuğun Katılım Hakkının Değerlendirilmesi 

Çocuğun katılım hakkı Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 12 ile güvence altına alınmıştır. 

Çocuk bu hakkını ya görüş bildirme şeklinde ya da yapılacak bir işleme olur verme şeklinde 

kullanacaktır
269
. Velayetin temel amaçlarından biri olan çocuğun bağımsız kişiliğinin kazanılmasında, 

katılım hakkının kullanılmasının önemi büyüktür.  

Türk Medeni Kanunu’nda velayet, ebeveynlere sınırsız olarak tanınmamıştır. Velayetin 

düzenlendiği hükümler kapsamında da anne babanın yetki ve yükümlülükleri çok geniş olsa da sınırsız 

değildir. Velayeti kullanan anne ve baba, çocuğun düşünce ve taleplerini dikkate almakla 

yükümlüdürler. Velayet, çocuk erginlik yaşına ulaştığında kendi kararlarını alabilecek, menfaatlerini 

koruyabilecek olgunluğa ulaşmasını sağlayan bir süreçtir. Velayet süresince, anne babanın tek taraflı 

hakimiyetiyle yürütülmesi, ne çocuğun beklenen olgunluğa ulaşmasını sağlayacak ne de velayetten 

beklenen amacın gerçekleşmesi sağlanmış olacaktır. Velayetin daralan özelliği nedeniyle de çocuğun 

yaşı ve zihinsel olgunluğu ilerledikçe velayetin kapsamı daralacak, çocuğun görüşünün alınması, kimi 

zaman da olurunun alınmasının artması söz konusu olacaktır. 

Velayet, tek taraflı değil, ebeveynler ve çocuk arasındaki çift yönlü bir ilişkinin sonucudur. 

Anne babaya, çocuk üzerinde tek taraflı bir hakimiyet yetkisi vermez. Velayet süresince ebeveynler 

çocuğun yararını ve görüşlerini dikkate alarak onun bakımını ve eğitimini sağlamakla 

yükümlüdürler
270
. Çocuğun karar alma sürecine dahil edilmesi, bazı işlemlerde çocuğun olurunun, 

özellikle şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların kullanımında ayırt etme gücü olan çocuğun rızasının alınması 

velayetin sınırının belirlenmesinde çocuğun katılım hakkının önemini ortaya koymaktadır. 

TMK m. 339/f. 3 uyarınca ebeveynler, çocuğa olgunluğu ölçüsünde hayatını düzenleme 

olanağı tanımakla ve önemli konularda olabildiğince çocuğun görüşlerini dikkate almakla yükümlü 

tutulmuşlardır. Madde düzenlemesi çocuğun katılım hakkı yönünden olumlu görünse de taraf 

olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile tam uyumlu olduğu söylenemeyecektir. Nitekim 

madde düzenlemesinde çocuğun görüşlerinin alınması hem önemli konularla hem de olabildiğince 

ifadeleriyle sınırlandırılmıştır. Bu hususta bizim de katıldığımız görüş uyarınca, çocuğun kendisini 

ilgilendiren konularda karar verme sürecine dahil edilmesi olabildiğince değil mutlaka olmalı, 

çocuğun menfaati ölçüsünde dikkate alınmalıdır
271
. Bu doğrultuda velayet hakkı kapsamında çocuğun 

görüşlerinin alınması ve katılımının sağlanması hususunda TMK’ da açık düzenleme yapılması da 

gereklidir. 

Sonuç 
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269

 SEROZAN, s. 68. 
270

 ÇELİKEL, s. 39. 
271

 BAYGIN, s. 304- 305; SEROZAN, s. 68; USTA, s. 144; YÜCEL, Çocuğun İradesi, s. 134; ZİYAN, Ayşe, Velayet 

İlişkisi Bağlamında Çocuğun Ebeveyni Tarafından Temsili, On iki Levha Yayınları, İstanbul, 2019, s. 139- 140. 
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Velayet kullanılırken anne ve baba, çocuğun istek ve görüşlerini dikkate almakla 

yükümlüdürler. Çocuğun duygu ve düşüncelerini, görüş ve isteklerini özgürce ifade edebilmesi 

çocuğun katılım hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun katılım hakkı, çocukla ilgili alınacak 

her kararda çocuğun, yaş ve olgunluğuna uygun bir şekilde karar alma sürecine dahil edilmesi 

anlamına gelmektedir. Velayetin temel amacı, çocuğun anne baba rehberliğinde gelişmesidir. Çocuğun 

görüşlerinin dikkate alınması, onu fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine de katkı sağlayacaktır. 

Velayetin daralan bir yapıda olması da bu nedenledir. Çocuk büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe anne 

babanın rehberliğine duyduğu ihtiyaç zamanla azalır. Bu nedenle velayetin kapsamı da çocuğun yaşı 

ilerledikçe daralmalı, çocuğun görüşleri ön plana çıkmalıdır. 

Velayetin kapsamını düzenleyen TMK m. 339, çocuğun görüşünün alınması hususunu 

düzenleyerek aynı zamanda velayetin sınırını da belirleyici bir düzenlemedir. Ancak çocuğun katılım 

hakkının düzenlendiği taraf olduğumuz Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 12 ile uyumlu olduğu 

söylenemeyecektir. Öyle ki, ÇHS m. 12 düzenlemesi ile çocuğa, kendisini ilgilendiren her konuda 

görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı tanınmış ve bu durum önemli konularla sınırlandırılmamıştır. 

Ayrıca madde düzenlemesinde yer alan “olabildiğince” ifadesi çocuğun görüşlerinin alınmasını 

öngörülemez şekilde sınırlandırmaktadır. Bu nedenle çocuğun kendisini ilgilendiren konularda karar 

verme sürecine dahil edilmesi, görüşünün alınması olabildiğince değil mutlaka olmalı, önemli 

konularla sınırlandırılmamalıdır. Bu hususta TMK’ da, çocuğun görüşünün alınması ve katılımının 

sağlanmasına yönelik ihtiyaç duyulan açık düzenlemelerin de yapılması gereklidir. 
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Özet 

Coğrafi işaretli ürünler sınırları belirli bir coğrafya ile özdeşleşmiş, bölgeye ait en az bir özelliği 

barındıran ürünlerdir. Coğrafi işaretli ürünler yiyecek ve içecek olabileceği gibi tarım, el sanatları, 

maden gibi ürünleri de barındırmaktadır. Türkiye köklü geçmişi, zengin coğrafyası nedeniyle coğrafi 

işaretli ürünler açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Coğrafi işaretli ürünler ise, 

gastronomi turizminde önemli bir yere sahiptir. Gastronomi turizmine artan ilgi turistlerin yöresel 

ürünlere olan merakı ve ilgisini de arttırmıştır. Ayrıca sürdürülebilir gastronomi turizmi kapsamında 

da coğrafi işaret uygulaması çok ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Coğrafi işaretli ürünlerin aslına 

uygun üretimini amaçlayan bu oluşum, üretim hakkı verdiği üreticileri destekleyerek bölge 

üreticilerinin haklarını korumaktadır. Bu da doğrudan bölgenin kalkınmasına yardımcı olmaktadır. 

Ayrıca tescillenerek korunan, söz konusu ürünlerin bozulmadan, aslına uygun bir şekilde gelecek 

nesillere aktarılacak olması ile gastronomi turizminin sürdürülebilirliği desteklenmektedir. 

Türkiye’de, coğrafi işaret uygulamasına dair işlemler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 

yürütülmektedir. Türkiye’de güncel tescilli ürün sayısı 1000’nin üzerindedir. Avrupa Birliği 

komisyonu tarafından da tescil işlemi gerçekleştirilmektedir. Ülke sınırları dışında da söz konusu 

ürünlerin tescil ile koruma altına alınması, ülkeler arasındaki haksız rekabetin önüne geçerek ürün 

tanıtımı ve pazarlanmasına yardımcı olmaktadır. Türkiye’nin, Avrupa Birliği tarafından tescillen 7 

ürünü bulunmaktadır. Bu sayı, Türkiye’de mevcut tescilli ürün sayısına göre oldukça azdır. Bu 

nedenle Türkiye’de turizm politikaları çerçevesinde de önem kazanan coğrafi işaret uygulamasından 

daha fazla verim alınabilmesi ve uluslararası alanda da söz sahibi olunabilmesi için Avrupa Birliği’ne 

daha fazla ürün başvurusu gerçekleştirilmelidir. Bildiride bu noktalardan hareketle, coğrafi işaretleme 

uygulamasının Türkiye’deki mevcut durumu ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi aktarılmış, coğrafi 

işaretlemenin gastronomi turizmi ve sürdürülebilirliği açısından önemi vurgulanmış ve Türkiye’nin 

Avrupa Birliği’nde tescillenen coğrafi işaretli ürünlerinin artırılmasının önemi yönünde öneriler ortaya 

konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, Avrupa Birliği, Gastronomi turizmi, Sürdürülebilirlik. 
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Abstract 

Geographically marked products are products that have at least one property of the region, which is 

characterized by a specific geography. Geographically marked products include food and beverages, 

as well as products such as agriculture, crafts, mines. Turkey's rooted past has a great potential for 

geographically marked products due to its rich geography. Geographically marked products, on the 

other hand, occupy an important place in gastronomic tourism. Increased interest in gastronomy 

tourism has also increased the curiosity and interest of tourists in local products. In addition, the 

application of geographical indications has a very special importance and value within the scope of 

sustainable gastronomic tourism. This organization, which aims at the production of geographically 

marked products in accordance with the original, protects the rights of regional producers by 

supporting producers to whom it gives the right to produce. This, in turn, directly helps in the 

development of the region. 

In Turkey, transactions related to the application of geographical indications are carried out by the 

Turkish Patent and Trademark Office. The current number of registered products in Turkey is over 

1000. Registration is also carried out by the Commission of the European Union. This situation helps 

the product promotion and marketing by protecting the products in question outside the borders of the 

country by registration, preventing unfair competition between countries. In addition, the application 

of geographical markers within the scope of sustainable gastronomy tourism has a very distinct 

importance and value. This formation aims to ensure accurate production of geographically marked 

products, protecting the rights of regional manufacturers by supporting manufacturers that it entitles to 

production. Turkey has 7 products registered by the European Union. This number is quite small 

compared to the number of registered products available in Turkey. For this reason, more product 

applications should be made to the European Union in order to get more efficiency from the 

geographical indication application, which is also important within the framework of tourism policies 

in Turkey, and to have a say in the international arena. Based on these points, information about the 

current situation and historical development of the geographical indication application in Turkey will 

be conveyed in the study. In addition, the importance of geographical indication in terms of 

gastronomic tourism and sustainability will be emphasized and suggestions will be made on the 

importance of increasing the geographical indication products registered in the European Union of 

Turkey. 

Keywords: Geographical indication, European Union, Gastronomy tourism, Sustainability.  

 Giriş 

Turizmin deniz-kum-güneş ile ilişkilendirilme algısı son yıllarda değişmektedir. Buna bağlı olarak 

turizmi de kategorize etmek mümkündür. Gastronomi turizmi de ülkelerin mutfak miraslarını 

pazarlama stratejileri ile uluslararası boyuta taşıdığı bir turizm alternatifidir (Erbay ve Sabur, 2022). 

Geçmişten günümüze var olan tüm toplumların kendisine ait bir mutfak kültürü vardır. Mutfak 

kimliğinin farklılaşması ise toplumların yaşadıkları; coğrafya, iklim koşulları, diğer toplumlarla olan 

ilişkileri, savaşlar ve göçler kaynaklıdır (Taşpınar, 2017). Bu durumların mutfak kültürünün 

oluşumuna büyük etkisi vardır. Gastronomi turizmi ise farklı bir yörenin mutfak kültürünü merak eden 

ve yakından tanımak isteyen turistlerin bölgelere seyahat ederek yöre mutfağının ürünlerini 

deneyimlemeleridir. Gastronomi unsuru bir destinasyonun çekiciliğini arttıran başlıca faktörlerden bir 

tanesidir (Çağlı, 2012). “Günümüzde gastronomi yemek ile ilgili bir olgu olmaktan çıkmış, önemli ve 

etkili bir pazarlama aracına dönüşmüştür. Gastronomi, kentler için dahi ayırt edici bir unsur haline 

gelmiştir. Gastronomi, yalnızca bir kentin yemek kültürünü değil, o kentin yaşam tarzını, değerlerini, 

folklorunu, özetle o bölgenin kültürüne dair her şeyi tanıtmaktadır” (Elmacıoğlu ve Seçme, 2019).  

Gastronominin, bölge tanıtımına olan katkısı nedeniyle yerel-ulusal kuruluşlarca gerçekleştirilecek 

uygun politikalar neticesinde gastronomi turizminden maddi ve manevi kazanç elde edilebileceği 

açıktır (Cömert ve Sökmen, 2017). 
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Coğrafi işaretli ürünler, gastronomi turizminde önemli bir rol oynamaktadır. Gastronomi turizmine 

yönelik son yıllardaki rağbet neticesinde yöresel ürünlere turistlerin ilgisi artmıştır (Orhan, 2010). 

Coğrafi işaret kapsamında ürünlerin uluslararası tanıtımı gerçekleştirilirken aynı zamanda belirlenen 

kalite standartlarına sahip olması nedeniyle turistler gönül rahatlığıyla gıdaları tüketebilmektedirler. 

Ayrıca coğrafi işaretli ürünler, sürdürülebilir gastronomi turizmi kapsamında da çok ayrı bir öneme ve 

değere sahiptir. Coğrafi işaretli ürünlerin aslına uygun üretimini amaçlayan bu oluşum, üretim hakkı 

verdiği üreticileri destekleyerek bölge üreticilerinin haklarını korumaktadır. Bu da doğrudan bölgenin 

kalkınmasına yardımcı olmaktadır (Durlu-Özyaka vd., 2013; Yenipınar vd., 2014). Coğrafi işaretli 

ürünlerin aslına uygun üretimi önemli bir koşul olduğu için gelecek nesillere aslına uygun bozulmadan 

aktarılacak olması da sürdürülebilir turizmi desteklemektedir (Kan vd., 2012).  

Esen (2016), senesinde gerçekleştirdiği çalışmada AB’de tescillenen ürünlerin fiyatlarının arttığını ve 

paralel olarak ürünün ait olduğu bölgenin kalkınmasına da destek sağladığını belirtmiştir.  Mercan ve 

Üzülmez (2014) ise çalışmalarında İtalya, İspanya, Hollanda, Fransa gibi gastronomi turizmi ile öne 

çıkan ülkelerin coğrafi işaret ile tescillenen ürünlerinin turist çekmekte önemli bir faktör olduğunu 

vurgulamışlardır. Ayrıca son zamanlarda tüketicilerin sağlıklı ve organik ürünlere olan bağlılığı 

artmaktadır. Buna bağlı olarak Demirbaş ve Kantaroğlu (2018) senesinde araştırmalarında Avrupa’da 

yöresel gıda sektörünün hızla gelişmekte ve büyümekte olduğunu bildirmişlerdir.  Coğrafi işaretli 

ürünler incelendiğinde tescillenen ürünlerin çoğunluğunun gıda ürünleri olduğu göze çarpmaktadır 

(Yenipınar, vd., 2014). Yöresel nitelikleri ile ön planda olan coğrafi işaretli ürünlerin Avrupa Birliği 

Komisyonu tarafından da tescillenmesi önemli bir konudur. 

Literatürde coğrafi işaret uygulamasının önemine ve gastronomi turizmi ile olan ilişkisine değinen 

çalışmalar bulunmaktadır. Fakat Türkiye’nin, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından da tescilli 

ürünlerinin mevcut potansiyelinin altında olduğuna değinen az sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. 

Türkiye’ye ait yöresel ürünlerin, uluslararası pazarda da tanıtımı ve satışı gastronomi turizmini 

desteklemektedir. Ayrıca coğrafi işaret uygulaması; 

  

· Yerel üreticilerin desteklenmesi, 

· Kırsal alanların gastronomi turizmi çatısı altında canlandırılmasında, 

· Yerel ürünlerin farklı ülkelerce istismarının engellenebilmesinde 

· Ürün reçetelerinin korunarak sürdürülebilmesi açısından önemlidir (Şahin, 2013). 

Bu sebeplerle coğrafi işaret uygulamasının, turizm, ekonomi ve kültürel açıdan önemi açıktır. Bu 

çalışmada coğrafi işaret uygulamasından sağlanan faydaların arttırılabilmesinde, ürünlerin uluslararası 

boyutta tescillenmesinin önemine değinilmiştir. Ayrıca gastronomi turizminin sürdürülebilirliğinde 

coğrafi işaretli ürünlerin rolü incelenmiştir. Nitel yöntemin tercih edildiği çalışmada var olan mevcut 

durumun analizi için literatür incelenmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu resmi sitesinde yer alan 

güncel verilerden faydalanılmıştır. Ek olarak Avrupa Birliği Komisyonunun resmi tescil sayfasında 

yer alan bilgilerde araştırmada yer almaktadır. 

Özetle Türkiye’nin mevcut coğrafi işaretli ürün potansiyeline karşın AB’de tescillenen ürünlerinin 

azlığına öneriler geliştirilen bu çalışmanın; yerel yöneticilere, yerel üreticilere kooperatiflere, 

gastronomi turizmi ile ilgilenen paydaşlara ve benzer konuda çalışan araştırmacılara destek 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

2.      Coğrafi İşaret Kavramı 

Coğrafi işaret kavramı son yıllarda birçok açıdan önem kazanmış bir kavramdır. Coğrafi işaret 

kavramı, tüketici pazarlarında, ticaret ve turizm sektörlerinde önemli bir role sahiptir. Coğrafi işaret 

kavramı, sınırları belirli bir coğrafya ile özdeşleşen ve ünü coğrafya sınırlarını aşan ürünleri 
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tescillemek için kullanılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler genellikle ait olduğu yörenin adını 

almaktadır. Ait olduğu bölgenin izlerini taşıyan coğrafi işaretli ürünler, bölgenin kendisine özgün 

üretim yeteneğinin ve geleneklerinin yansıtıldığı örneklerdir. Coğrafi işaretli ürünler bir köye, 

kasabaya, kente, ilçeye ait oldukları için bu alanlar dışında üretimleri gerçekleştirilmemektedir. 

Coğrafi işaret ile tescillenmiş ürünün ait olduğu bölge dışında üretilebilmesi için bazı koşulları 

sağlaması gerekmektedir. Bu koşullardan en temeli coğrafi işaretle tescillenen bir ürünün sahip olduğu 

üretim malzemelerinden en az bir tanesinin ait olduğu bölgeden temin edilmesi gerekmesidir. 

Dünya’da birçok kategoride tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler bulunmaktadır. Fransa’nın Rokfor 

peyniri, İtalya’nın Parmesan peyniri, Dominik Cumhuriyeti'nde Jamao kahvesi, Finlandiya Laponya 

patatesi, Yunanistan’a ait Sakız Adası Mastiha likörü, Taşköprü sarımsağı ve daha birçok ürün farklı 

kategorilerde tescillenerek koruma altına alınmıştır. Tarım ürünleri ve gıdanın ağırlıkta olduğunu 

gördüğümüz coğrafi işaretleme uygulaması, el sanatları, maden ürünleri, bazı hayvan ırklarını da 

koruma altına almaktadır (Esen, 2016). İngiltere’nin tescillenen üç koyun türü bulunmaktadır. 

Ronaldsay, Shetland, Herdwick koyun ırkları coğrafi işaret kapsamında koruma altına alınmıştır. 

Türkiye’de de Sivas Kangal koyunu, coğrafi işaretli hayvanlar kategorisine örnektir. 

Coğrafi işaret uygulamasına dair, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 34. Maddesinde bir 

sınıflandırma yapılmıştır. Maddede, coğrafi işaretleme uygulamasının üç alt kategoriye ayrılarak 

incelenmesinin mümkün olduğu yazmaktadır. Bu kategoriler (TÜRKPATENT, t.y.a): 

Menşei Adı: Coğrafi işaretleme kapsamında incelenen ürünün barındırdığı özelliklerin tamamının 

veya ürünün benzerlerinden ayırt edilmesini sağlayan özelliklerinin ait olduğu coğrafyadan alması 

durumunda verilen coğrafi işarettir (Çalışkan ve Koç, 2012). Ürünlerin menşei adı, coğrafi işaretine 

sahip olabilmesi için en önemli koşul söz konusu ürünün üretim aşamalarının tamamının ait olduğu 

coğrafya sınırları içerisinde gerçekleşmesi gerekmesidir (Şahin ve Meral, 2012). Karaman Divle 

Obruğu Tulum peyniri 2015 senesi itibariyle menşei adı kapsamında coğrafi işaretli ürünler listesinde 

yer almaktadır. Divle Obruğu Tulum Peynirinin üretim aşamaları ve üretiminde kullanılan 

malzemelerin hepsi ait olduğu Divle’den temin edilmektedir. Ayrancı ilçesindeki yayla ve meralarda 

beslenen keçi, inek, koyunlardan elde edilen sütler, Divle Obruğu peynirinin ana malzemesidir.  

Peynir adında da yer aldığı gibi Divle’ de yer alan doğal oluşumlar olan obruklarda yaklaşık 5-6 ay 

kadar olgunlaşmalıdır (TÜRKPATENT, 2017). Afyon mermeri, Kemalpaşa kirazı, Türk rakısı, 

Avanos çömleği, İznik çinisi, Boyabat çemberi, Ezine peyniri menşei adı kapsamında coğrafi işaretli 

ürünlere örneklerdir. 

·   Mahreç İşareti; Mahreç işareti, coğrafi işaret kapsamına girecek ürünün üretiminde kullanılacak 

malzemelerden veya üretim aşamalarından en az birisinin ait olduğu coğrafyada gerçekleşmesi şartını 

koşar (Demirer, 2010).  Balıkesir Höşmerim tatlısı 2015 senesi itibariyle mahreç işareti alarak coğrafi 

işaretli ürünler listesine girmiştir. Höşmerim tatlısı Osmanlı döneminden itibaren Türk mutfağında yer 

alan bir lezzettir. Araştırmalar ilk ortaya çıkış noktasının Balıkesir olduğunu ortaya koymuştur. Türk 

mutfağında pek çok farklı reçetede ve isimde höşmerim tatlısı bulunmaktadır. Balıkesir Höşmerim 

tatlısını, benzerlerinden ayıran birtakım özellikleri bulunmaktadır. Benzer isme sahip olan Çankırı 

Höşmerim tatlısı ise 2020 yılı itibariyle Mahreç işareti altında coğrafi işaretli ürünlerimiz listesine 

girmiştir. Çankırı ve Balıkesir yörelerine ait höşmerim tatlılarının malzemelerinden hazırlanma 

tekniklerine kadar pek çok farklılıkları bulunmaktadır. Balıkesir Höşmerim Tatlısının ana malzemeleri 

tuzsuz peynir, şeker, irmik, yumurta sarısıdır. Balıkesir Höşmerim Tatlısı, malzemelerinin 

kaynatılmasıyla hazırlanır.  Çankırı Höşmerim Tatlısı ise aksine yumurta, irmik, peynir mayası, şeker 

gibi malzemeleri içermez. Ayırt edici özellikleri içeriğinde tuz ve petek balı içermesidir 

(TÜRKPATENT, 2021a; TÜRKPATENT, 2021b). Adana karpuzu, Ahlat bastonu, Mersin cezeryesi, 

Akçadağ halısı, Uşak halısı, Kırklareli hardaliyesi mahreç işareti altında coğrafi işaretli ürünlerden 

bazılarıdır. 
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Geleneksel Ürün Adı; ürünün satışa sunulduğu pazarda benzerlerinden ayırt etmek için kullanılan ve 

en az 30 sene süresince aynı isimle anılan ürünlere verilen isimdir. Türkiye’de geleneksel ürün adı 

altında toplam beş adet ürün vardır. Bu ürünlerden Çakallı Menemeni 2020 senesinde listeye 

geleneksel ürün adı kategorisinde giren ilk üründür. Denizli Tandır kebabı, Şevketi bostan, Ezogelin 

çorbası ve Döner listedeki diğer geleneksel ürün adı kullanımına sahip ürünlerdir (TÜRKPATENT, 

t.y.b). 

 

2.1.Coğrafi İşaret Uygulamasının İşlevleri 

Coğrafi işaret kavramı, yöresel ürünleri koruma altına alarak gelecek nesillere olan aktarımına fayda 

sağlamaktadır. Kanunlar çerçevesinde korunan coğrafi işaretli ürünler sağladığı faydalarla da önem 

kazanmaktadırlar. Bu faydaları ürün çerçevesinden, tüketici perspektifinden ve sağladığı ekonomik 

katkıları yönünden incelememiz mümkündür. 

Ürünler coğrafi işaret kapsamında korunma altına alınarak benzerlerinden ayrılır. Benzerlerinden 

ayrılan coğrafi işaretli ürünler ait olduğu pazarlarda daha fazla talep görmektedir.  Coğrafi işaretli 

ürünler çeşitli denetimler kapsamında belirli dönemlerde incelenirler. Hataların tespitinde hata 

kaynağına dair cezalar ve düzenlemelerle ürün aslına sadık kalınmaktadır. Bu yönden hem 

sürdürülebilir hem de güven düzeyi yüksek ürünler grubuna girerler. Coğrafi işaretli ürünleri 

tanımlarken de belirtildiği üzere coğrafi işaretli ürün ait olduğu yöre ile özdeşleşen ürünlerdir. Menşei 

ve mahreç işaretleri kavramları kapsamında coğrafi işaretli bir ürünün içerdiği malzemelerin ve üretim 

sürecinin ait olduğu coğrafya ile bağlantılı olması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu şartlar ürünün 

ait olduğu bölgeye sağladığı ekonomik faydalara örnektir. Örneğin Erzurum Oltu taşı mahreç işareti 

kapsamında coğrafi işaretli bir üründür. “Galeri denilen küçük ocaklardan insan emeği ile güçlükle 

çıkarılan Oltu Taşı, ustalar tarafından teneke ölçeği veya kilo ile satın alınır. Satın alınan taşlar, hava 

ile temas edip sertleşmemesi için kullanılacağı zamana kadar tekrar toprağa gömülerek sertleşmesi 

engellenir. Oltu Taşı yapılacak tespih, takı veya benzer ürün çeşitlerinin büyüklük ve şekillerine göre 

usta tarafından taşın içindeki yabancı maddeler ve çatlaklar da göz önünde tutularak büyük bir 

ustalıkla seçilir. Seçilen Oltu Taşı keserle ağaç kütük üzerinde, yaklaşık olarak küçük kare prizma ve 

dikdörtgen prizma şeklinde kırılır. Kırma işlemi ustalık gerektiren önemli bir adım olup kırmalarda 

fazla fire verilmemesine dikkat edilir” (TÜRKPATENT, 2017). Oltu taşının adını aldığı, Oltu 

ilçesinden çıkartılması gereklidir. Titizlikle yürütülen aşamalar neticesinde elde edilen Oltu Taşı, takı, 

yüzük, tespih kullanımında kullanılır.  Oltu taşı siyah kehribar ismiyle de bilinmektedir. Türkiye 

genelinde yer alan birçok hediyelik eşya satan işletmede Oltu Taşının kullanıldığı ürünlere 

rastlanılabilir. Fakat taşının muhakkak Erzurum, Oltu ilçesinden temin edilmesi gereklidir. Bu da her 

yerde üretiminin gerçekleştirilemeyeceği belirli denetimlerle üretilebileceğini göstermektedir. Denetim 

komisyonu uzman kişilerden oluşmaktadır. Denetim komisyonu, ürünlerin ayırt edici özelliklerini 

denetleyerek coğrafi işaret uygulaması kapsamında üreticiye üretim hakkı vermekte. Bu uygulama 

yerel üreticilere ayrıcalık sağlamaktadır. Büyük resme bakılırsa yerel üreticilerden bölge ekonomisi ve 

ülke ekonomisi oldukça fazla kar elde etmektedirler. Denetimler, korunan coğrafi işaretli ürünlerin 

taklitlerinin önüne geçilmesine ve aslına zarar veren üretim şekillerinin önüne geçilmesine de fayda 

sağlamaktadır. Bu katkıları ürünün orijinalliğini koruyarak sürdürülebilirliğe de fayda sağlamaktadır 

(Başaran, 2016).  

Coğrafi işaret uygulaması, ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasında öne çıkan kolaylık sağlayan bir 

kavramdır. Çünkü tanıtımlarda ön plana çıkartılan coğrafi işaret kapsamına giren ürünlerin özellikleri, 

denetlenmesi, WIPO-TÜRKPATENT gibi şeffaf içerikli internet siteleri tüketicilerin ürünlere 

duyduğu güveni olumlu bir şekilde etkilemektedir. 

Coğrafi işaret uygulaması altında tescillenen ürünler marka değeri kazanmaktadır. Dolayısıyla coğrafi 

işaret uygulaması, ürünlerin bilinirliğini de pozitif yönde etkileyen bir uygulamadır. Coğrafi işaret 
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uygulaması ile tescillenen gıda ürünlerinin güvenliği denetimlerle korunarak kaliteleri güvence altına 

alınmaktadır. Günümüzde dünya nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusa karşın kaynakların korunması 

ve sürdürülebilirliği de önem arz etmektedir. Üreticiler, artan gıda maddelerine olan ihtiyacı 

karşılayabilmek için tarım ve hayvancılık sektörlerinde endüstriyel üretime geçme mecburiyetinde 

kalmışlardır. Endüstriyelleşme bilinçsiz ve yanlış ilaç, kimyevi vb. maddelerin kullanımın 

yaygınlaşması bitkilerin, hayvanların, çevrenin ve dolayısıyla da insanların olumsuz yönde 

etkilenmelerine neden olmuştur. İnsan sağlığına verdiği olumsuz etkileri nedeniyle son zamanlarda 

içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci tüketicilere sağlığa yararlı ve organik ürünlerin önemini 

hatırlatmıştır. Bu sonuçlar, bilimsel ve kültürel olarak gelişmiş ülkelerde, sürdürülebilir tarım ve gıda 

güvenliği kavramlarını toplumsal bilincin etkisiyle gıda güvenliğinin önemini ön plana çıkarmıştır. 

Coğrafi işaretli ürünler “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 

kapsamında denetlenerek pazara sunulmaktadır. Denetimler öncülüğünde coğrafi işaretle tescillenen 

ürünler tüketici sağlığı açısından herhangi bir tehlike arz etmeyecek şekilde üretilmekte, depolanmakta 

ve nihayet tüketiciye ulaştırılmaktadır. Ayrıca bu aşamaların tamamı da “izlenebilirlik” ilkesi gereği 

kayıt altında tutulmaktadır. “İzlenebilirlik; hammadde üretimi, ürünün işlenmesi ve dağıtımı gibi tüm 

aşamalarda bitkisel ve hayvansal ürünlerin, gıda ve yemin, gıdanın elde edildiği hayvanın veya 

bitkinin, gıda ve yemde bulunması amaçlanan veya beklenen bir maddenin izinin sürülebilmesi ve 

takip edilebilmesidir” (Yaralı, 2019). İzlenebilirlik ilkesinin önem kazandığı diğer bir fayda da 

uluslararası pazarda da ürünlerin yetkililerce kontrolünün sağlanabilmesidir. Ek olarak coğrafi işaretli 

ürünlerin üretimi genelde küçük aile tipi üreticilerin üretimiyle üretilmektedir. Bu da hijyen 

standartları hakkında tüketicide bir soru işareti oluşturabilmektedir. İzlenebilirlik ilkesi kapsamında 

coğrafi işaret ile tescillenen ürünler hijyen ve sanitasyon koşulları açısından da tüketici güvenini 

kazanan ürünlerdir. 

3.   Coğrafi İşaret Kavramının Gastronomi Turizminin Sürdürülebilirliği Açısından Önemi 

3.1. Coğrafi İşaret ve Sürdürülebilirlik İlişkisi 

Sürdürülebilirlik, endüstriyel üretimin aktif olarak devam ettiği Dünya’da biyoçeşitliliğin zarar 

görmeden üretim-tüketim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesidir. Günümüzde gerçekleştirdiğimiz 

faaliyetlerin gelecek nesillerin gereksinimlerine zarar vermeden sürdürülebilmesidir. 

Sürdürülebilirliğin amacı, gelecek nesillere ekonomik, ekolojik, sosyal değerlere zarar vermeden, 

koruyarak, gelecekte de devam ettirilebilir koşullar sağlamaktır. Günümüz dünyasında geldiğimiz 

noktada doğal kaynaklar ve ekoloji büyük tahribata uğramıştır. Fakat son yıllarda adını sıklıkla 

duyduğumuz sürdürülebilirlik kavramının benimsenmesi bu tahribatın ve gerçekleşebilecek 

tehlikelerin önüne geçecektir. Son yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler, sürdürülebilirlik kavramının 

hayatımızda daha fazla yer almasını sağlamaktadır. Bu faaliyetler kapsamında, insanların atıklarını 

ayrıştırması, alışveriş esnasında naylon poşet kullanımının sınırlandırılması, doğaya zarar veren atık 

gazların denetimi, televizyon kanallarında sıklıkla karşımıza çıkan kamu spotu reklamlar, giyimden 

gıdaya birçok markanın üretimde sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde faaliyet göstermesi örnek 

verilebilir. Kaynakların, tükenmesini önlemek ve kendilerini yenileyebilmelerine olanak 

sağlayabilmek amacıyla yetkililer birçok projeyi hayata geçirmişlerdir. Şu an güncel olmasına karşın 

sürdürülebilirlik kavramının ilk kullanımı 1700’lü yıllara dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı 

1960’lara dek tarım sektöründe, ormanların ve yaban hayatının korunması çerçevesinde yürütülen 

politikalarda kullanılmıştır. 1700’lerin aksine günümüzde sürdürülebilirlik çok boyutlu bir kavram 

haline gelmiştir. Küresel çapta sürdürülebilirlik kavramıyla kamuoyunun tanışması 1987 senesine 

dayanmaktadır. Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyet gösteren Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu’nun “Ortak Geleceğimiz” isimli raporu sayesinde sürdürülebilirlik kavramı küresel çapta 

tanınmıştır (Sünnetçioğlu ve Yılmaz, 2015). 

Sürdürülebilirlik kavramının amacını gerçekleştirebilmesi çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda 

bütüncül ve dengeli faaliyetler yürütülmesiyle sağlanabilir. Çevresel bağlamda sürdürülebilirlik 
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ekolojik dengeyi bozmadan, koruyarak geleceğe aktarımını hedeflemektedir.  Çevresel 

sürdürülebilirlik doğada yaşayan her canlıyı korumayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda nesli 

tükenmekte olan hayvanlar, endemik bitkiler gibi konulara özen göstermektedir. Sosyal 

sürdürülebilirlik kavramı, eğitim, sağlık, güvenli yaşam, toplumsal gelenekler ve adetlerin 

yozlaşmasını engelleyerek, korumayı amaçlamaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlik ise ekonomik 

faaliyetlerin devamlılığını ve bu devinim sırasında doğaya olası zararların önüne geçmeyi 

hedeflemektedir. 

Coğrafi işaretin işlevleri ve sağladığı faydalar sürdürülebilirlik ile yakından ilişkilidir. Toplumda 

coğrafi işaret kavramının farkındalığının arttırılması ve tercih edilmesi geleneksel bilgi ve kültürel 

değerlerin korunmasını sağlamaktadır (YÜCİTA, 2019). Dolayısıyla da sürdürülebilirliğe fayda 

sağlamaktadır. Kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarımını sağlamaktadır. Coğrafi 

işaret kavramı aynı zamanda ürünlerin taklitlerinin önüne geçerek ürünlerin aslına sadık kalınmasını 

sağlaması açısında da sürdürülebilirlik ile aynı amaca hizmet etmektedir. Coğrafi işaret uygulamasının 

sunduğu avantajlar üreticileri tescil konusunda motive etmektedir. Tüketiciler açısından da coğrafi 

işaretlere duyulan güven, tescilli ürünlerin üretimini doğrudan etkilemektedir. Bu faktörler coğrafi 

işaretler kapsamında toplumsal sürdürülebilirliğe fayda sağlamaktadır (Kızıltepe, 2017). 

Ekolojik sürdürülebilirlik kapsamında coğrafi işaret uygulaması yöresel ve geleneksel ürünleri 

tescilleyerek, denetimlerle koruma altına almaktadır. Coğrafi işaret uygulaması global boyutta, yerel 

üreticileri agro-endüstriyel sisteme karşı koruyarak geleneksel üretimi teşvik etmektedir (Tekelioğlu, 

2019).  

Ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında coğrafi işaret uygulaması yerel üreticilere tanıdığı haklarla, 

yerel üreticileri koruyarak bölgesel üretimi teşvik etmektedir. Bölgesel üretim de kırsal kalkınmayı 

desteklemektedir (Tepe-Balaban, 2016). Coğrafi işaretle tescillenen ürünler bölge tanıtımına sağladığı 

katkılarla turizme de destek olmaktadır. Marka değeri kazanan tescilli ürünler ait olduğu pazarda 

benzerlerinden ayrılarak tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Türkiye’de ve AB’ de coğrafi işaretle 

tescillenen Antep Baklavasını merak eden yerli yabancı turistler, Gaziantep’i ziyaret etmektedir. Bu 

seyahatler, sürdürülebilir gastronomi turizmi kapsamında da büyük öneme sahiptir. 

Kültürel miras kavramı bir günde oluşturulabilecek bir kavram değildir. Kültürel miras bir toplumun 

en değerli hazinesidir. Coğrafi işaret uygulaması kapsamında koruma altına alınan gıda, tarım, maden, 

el sanatları ürünleri kültürel mirasın bileşenleridir. Ekonomik kaygılar, kültürel miras bileşenlerinin 

korunması konusundaki politikaları desteklemektedir. Kırsal alanlarda yaşayan insanlar geçimlerini 

ağırlıklı olarak tarım ile sağlamaktadırlar. Kırsal alanlarda gerçekleşen üretimde sıklıkla doğal 

kaynaklar tercih edilmektedir. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında da çalışmaların ana hedefi doğal 

kaynakların, geleneksel üretimin, yöresel ürünlerin ve kültürün korunmasıdır. Sürdürülebilir tarım ile 

çevreye zararın minimuma indirgendiği tarımsal altyapının oluşturulması ana hedeftir. Geleneksel 

üretim şekillerinin, doğal kaynakların korunması kültürel mirası koruma altına alarak gelecek nesillere 

en az zararla aktarımını sağlamaktadır. Kırsal kültürün yaşanmasına ve sürdürülmesine coğrafi işaretli 

uygulamasının katkıları büyüktür. 

Özetle, coğrafi işaret uygulaması; üretici gelirinin artmasına, bölgesel ekonominin canlanmasına, 

biyoçeşitliliğin korunmasına, tüketici haklarının korunmasına, destinasyonların tanıtılmasına olumlu 

yönde katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar da sürdürülebilirliğin yürütülmesi kapsamında önem arz 

etmektedir. 

3.2.Coğrafi İşaret ve Gastronomi Turizmi 

Yeme-içme kavramının tarihi insanlığın tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Çünkü beslenme insanlar 

için fizyolojik bir ihtiyaçtır. İnsanlık tarihinde toplumların birbirleriyle olan etkileşimleri, ateşin icadı, 

göçler, savaşlar, göçebe yaşamdan yerleşik hayat tarzının benimsenmesi, teknolojik gelişmeler bir 

toplumun tarihi ve kültürel zenginliklerinin oluşmasını sağlayan önemli olaylardır. Bir toplumun 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 164 

 

mutfak kültürü bu olaylar yanında, bulunduğu coğrafya ve iklim koşullarından da etkilenmektedir. 

Çünkü iklim koşulları bir bölgede yetişen ürünleri ve ürünlerin tüketim, hazırlama aşamalarını 

etkilemektedir. Mutfak kültürü bir toplumun gastronomi potansiyeli ile yakından ilişkilidir. 

Gastronomi kelimesi gaster (mide) ve nomos (yasa) kelimelerinin sentezidir. Gastronomi üzerinde 

uzlaşılmış tek bir tanıma sahip değildir. Gastronomi, hijyen ve sanitasyon kuralları çerçevesinde 

hazırlanmış göze ve damağa hitap eden lezzetler şeklinde tanımlanabilir (Hatipoğlu, 2014, s.10). 

Başka bir tanıma göre ise “gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen yeme-içme bilimi 

ve sanatı olarak da tanımlanmaktadır” (Çavuşoğlu, 2011). Gastronomi, fen, sosyal, psikoloji, 

sosyoloji, tarih gibi birçok farklı bilim dalıyla ilişki içerisindedir. 

Bir coğrafyanın mutfak mirasını inceleyen gastronomi bilimi, turizm ile yakından ilişkilidir. 

Gastronomi kavramı son yıllarda turizm hareketlerine yön vermektedir. Turizmde önemli atılımların 

yaşandığı son yıllarda farklı turizm alternatifleri ön plana çıkmaktadır. Gastronomi turizmi, son 

yıllarda bir destinasyonun çekiciliğini arttıran yükselen bir trend haline gelmiştir. Gastronomi 

turizminin temel motivasyonu insanların merak duygularıdır. Bilinçli turistler, seyahat ettikleri 

destinasyonlarda deniz-kum-güneş aktivitesi haricinde bölgeyi yakından tanımak istemektedirler. Bu 

kapsamda turistler, destinasyonların tarihi ve doğal güzellikleri kadar mutfak kültürünü de merak 

etmekte ve tanımak istemektedirler. Turizm ve gastronomi birbiriyle yakından ilişkilidir. Çünkü 

gerçekleştirilen araştırmalar turistlerin konaklayacakları bölge mutfağını önceden araştırdıklarını ve 

destinasyon seçimini etkilediği sonucunu belirtmiştir. Başka bir ifadeyle bir ülkeye, bölgeye özgü 

lezzetleri tatmak, yapım aşamalarını gözlemlemek ya da bir yemeği ünlü bir şefin elinden 

deneyimlemek için gerçekleştirilen seyahatler de gastronomi turizmi kapsamına girmektedir.  

Günümüzde iş yaşamının yoğunluğu ve stresi, hayat şartları insanları fast-food yiyeceklere 

yönlendirmektedir. Fast-food yemek tarzının yaygınlaştığı insan sağlığını olumsuz etkileyen beslenme 

biçimi yavaş yavaş yerini daha doğal, yerel ve organik ürünlere bırakmaktadır. Bilinçli tüketiciler, 

satın alacakları ürünlerin sağlığa uygun içeriğe sahip olmasını ve hatta ürünün paketlendiği 

ambalajların dahi geri dönüştürülebilir olmasına dikkat etmektedirler. Bu faktörler coğrafi işaretle 

tescillenen ürünlerin bilinçli tüketicilere hitap ettiğini göstermektedir. 

Coğrafi işaretli ürünler, gastronomi turizmi açısından destinasyon tanıtımına ve yöresel ürünlerin 

pazarlanmasına katkı sağlamaktadır. Gastronomi şehri unvanı kazanan illerin daha fazla turist 

ağırladığı çalışmalarda yer almaktadır (Ajanoviç ve Çizel, 2015). Ayrıca gastronomi şehri unvanı bir 

kentin tanıtımında önemli bir yere sahiptir (Taştan ve İflazoğlu, 2018).  Özellikle sanayi sektörü 

açısından zayıf kalan kırsal bölgelerin kalkınmasında gastronomi turizmi, bölge ekonomisinin 

canlanmasına fayda sağlamaktadır. Kırsal alanlara ait coğrafi işaretli ürünler ile bölgelerin gastronomi 

turizmi potansiyeli artmaktadır (Çitil, 2014). İllerin, gastronomi şehri unvanını kazanabilmeleri için 

birtakım kriterlere sahip olmaları gerekmektedir. Bu kriterler içerisinde yer alan; 

·         “Kentsel merkezin ve/veya bölgenin özelliği olan iyi gelişmiş gastronomiye sahip olması 

·         Geleneksel yemeklerde kullanılan endojen maddeler 

·         Endüstriyel / teknolojik ilerlemeler karşısında devam eden yerel (nasıl yapıldığını bilmek), 

geleneksel mutfak uygulamaları ve pişirme yöntemleri 

·         Geleneksel gıda pazarları ve geleneksel gıda endüstrisi 

·         Gastronomi festivallerine, ödüllere, yarışmalara ve diğer tanınırlık faaliyetlerine ev sahipliği 

yapma geleneği 

·         Çevreye saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin tanıtımı” (UNESCO 2022; Akkuş ve Yordam, 

2020) 

maddelerinde yerel mutfak kültürünün önemli örnekleri olan yöresel ürünlerin ön planda olduğunu 

görmekteyiz. Coğrafi işaretli ürünlerde bölge mutfak kültürünü yansıtan yöresel ürünlerdir. Tescil 
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uygulaması ile ürünlerin reçetelerinin, üretim tekniklerinin korunması, sağlığa faydalı ve tüketici 

açısından güven füzeyi yüksek ürünler olmaları, kriterler ile bağdaşmaktadır.  Bir kentin coğrafi 

işaretle tescillenen ürünleri, gastronomi şehri unvanını kazanabilmesini destekleyecektir. 

Turizmin ülke ve bölge ekonomisine sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda yetkililer bu 

faydaların uzun vadede devam edebilmesi için; bölgelerin sahip olduğu kültürel mirasın korunması ve 

sürdürülebilmesi adına politikalar yürütmektedir. Gastronomi turizmi, bölgelerin yozlaşmasını ve 

sahip olduğu doğal değerlerin korunmasını güdüleyerek de önemli bir amaca hizmet etmektedir. 

Gastronomi turizmi diğer turizm trendlerine oranla yılın 12 ayında gerçekleştirilebilmesi açısından da 

oldukça önemli bir değere sahiptir. Bu nedenle de Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü projeler 

ile destinasyonların mutfak kültürü ön plana çıkartılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022), 21-

27 Mayıs tarihini “Türk Mutfağı Haftası” olarak ilan etmiştir. Türk Mutfağı Haftası, tüm dünyadaki 

Türk Büyükelçiliklerinde ve Türkiye’de gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanmıştır. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, “Türkiye'nin Leziz Tatları, Özgün Nitelikleriyle Dünyaya Açılıyor” sloganı ile 

gerçekleştirilen etkinliğin amacını; Türk mutfağının gelişiminin, hikayesinin, lezzetlerinin ve 

derinliğinin uluslararası düzeyde tanıtılması şeklinde açıklamıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). 

Bu örnekten de anlaşıldığı üzere Türk mutfağının uluslararası tanıtımı önemsenmektedir. Bu 

etkinlerde yöresel özellikler taşıyan coğrafi işaretli ürünlerin de yer alması, Türk mutfağının 

gastronomi turizmi açısından da tanıtımı desteklemektedir. 

Fransız mutfağının dünya genelindeki ünü açıktır. Fransa’nın sahip olduğu Akdeniz İklimi, tarihi 

birikimi, doğal ve beşeri kültürel mirasları turizm potansiyelini etkileyen faktörlerdendir. Ayrıca 

Fransa’ya ait coğrafi işaretle tescillenen ve dünya genelinde ün kazanmış Rokfor peyniri, Champagne, 

Fransız şarapları gibi ürünler turistlerin büyük ilgisiyle karşılaşmaktadır. Turistlerin ve tüketicilerin 

ilgi gösterdiği coğrafi işaret ile tescillenen Champagne, tescil sonrasında daha pahalı bir ürün haline 

gelmiştir. Bu örnekten yola çıkarak tescillenen ürünlerin ekonomik açıdan üreticisine büyük bir 

getirisi olduğunu söylemek mümkündür (Çalışkan ve Özdemir, 2011). Avrupa komisyonunun 1999 

senesinde yayınladığı eurobarometer anketinde tüketicilerin ürünlerde aradıkları temel özelliklerin 

başında üretim yerinin, metodunun, kökeninin ve kalitesinin ispatlanmış olmasını istedikleri tespit 

edilmiştir. Ayrıca aranılan özelliklerin garanti edilmesi durumunda tüketiciler ürünlere daha fazla 

ücret ödemeye razı olduklarını da belirtmişlerdir (Tepe-Balaban, 2016). Bu örnek bize, yerel kültürün, 

mutfak kimliğinin korunmasının ve tanıtımın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Coğrafi işaret 

uygulaması, tarım sektörünün turizmle olan bağını kuvvetlendirecek çalışmaların önünü açarak 

gelişmemiş bölgelerin turizm potansiyelini açığa çıkartmaktadır. 

Coğrafi işaret uygulaması kapsamında gerçekleşen başvurular çoğunlukla gıda ürünleridir (Ertan, 

2010). Yerel ürünleri koruma altına almak genel bir manada ülke mutfak kültürünün de korunmasıdır. 

Coğrafi işaretleme uygulamasının teşvik ettiği yerel üretim ve kalkınma politikası sürdürülebilir 

gastronomi turizmi çerçevesinde büyük bir öneme sahiptir. 

Sonuç olarak coğrafi işaret uygulaması ve sağladığı faydalar, sürdürülebilir gastronomi turizmine 

hizmet etmektedir. Geleneksel ürünlerin, yerel üretimin, mutfak kimliğinin korunmasının ekonomik 

bir sonuca dönüştürülmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmaktadır. Coğrafi işaret 

uygulaması ve sürdürülebilir gastronomi turizmi bölgelerin turizm sektörü çatısı altında kalkınmasında 

sıkı bir iş birliği içerisindedir.  

4.   Türkiye’nin Avrupa Birliği Tarafından Tescillenen Coğrafi İşaretli Ürünleri 

Fransa coğrafi işaretleme uygulamasını başarılı bir şekilde yürütmektedir. İtalya ve İspanya’da coğrafi 

işaret uygulamasına dair yürüttükleri politikalarla ön plana çıkmaktadırlar.  Bu ülkelerin coğrafi işaret 

uygulaması kapsamında ön plana çıkma sebepleri incelendiğinde koruma altına alınma sürecinde 

üretici birliklerinin coğrafi işareti korumasına hak sahibi oldukları görülmektedir. Avrupa Birliği, 

üyesi olan bu üç ülkenin, Avrupa Birliği Komisyonuna başvurusunu gerçekleştirebilmeleri için 
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öncelikle ülkelerin kendi resmi kurumlarınca inceleme altına alınmış olmaları gerekmektedir.  Ulusal 

denetlemeleri geçen ürünler süreci tamamladıklarını Avrupa Birliği Komisyonu’na tebliğ etmelilerdir.  

Avrupa Birliği Komisyonu, 6 ay süresince denetlemelerini sürdürür. Başvuruları inceleyerek, 

eksikliklerin tespiti alinde başvuru yapan ülkeye geri dönüt yapmaktadır. İncelemeyi geçen ürünler, 

Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde duyurulur. Resmi Gazetede yayının yapılmasının ardından itibaren 

3 ay süresince itiraz süreci başlatılır. İtiraz süreci sonunda da ürünlerin tescili tanımlanır (Your 

Europe, 2022). 

Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkeler de Avrupa Birliği Komisyonu’na başvuru yapabilmektedir. Bu 

kapsamda Türkiye’de Antep Baklavası, Gaziantep Baklavası, Aydın Kestanesi, Aydın İnciri, Malatya 

Kayısısı, Milas Zeytinyağı, Taşköprü Sarımsağı ve Bayramiç Beyazı olmak üzere 7 adet ürünü Avrupa 

Birliği tescil yasalarınca koruma altına alınmasını sağlamıştır 10.02.2022 tarihi itibari ile Giresun 

Tombul Fındığı Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır (TÜRKPATENT, 2022). Yakın bir 

tarihte tescil alması beklenmekte olan Giresun Fındığı, fındık üretiminde ve ithalatında Türkiye’nin 

yerini, değerini daha da güçlendirecektir. 

Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antakya Künefesi, Antep Lahmacunu, Antep Fıstığı, Çağlayancerit 

Cevizi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Gemlik Zeytini, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, 

Kayseri Sucuğu, İnegöl Köfte, Maraş Çöreği, Maraş Tarhanası, Araban Sarımsağı, Gaziantep 

Menengiç/ Melengiç Kahvesi, Tonya Tereyağı, Edremit Zeytinyağı, Erzurum Su Böreği, Antep Fıstık 

Ezmesi, Aydın Memecik Zeytinyağı, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Aydın Memecik Zeytini, 

Kırkağaç Kavunu, Demirci Hünnabı ve Milas Yağlı Zeytini ile toplamda 27 adet coğrafi işaretli 

ürünün Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescilleme süreci devam etmektedir (TÜRKPATENT, 

2021c). 

Gaziantep UNESCO yaratıcı şehirler ağına 2015 senesinde katılmıştır. Türkiye’de 2008 tarihinde 

Mahreç İşareti kategorisinde coğrafi işaret ile tescillenen Gaziantep Baklavası Avrupa Birliği 

Komisyonu tarafından 21.12.2013 tarihinde tescillenen ilk üründür. Antep Baklavası, Gaziantep’in 

tanıtımında önemli bir role sahiptir. Antep Baklavasını merak eden birçok gastro-turist, Gaziantep’i 

ziyaret etmiştir (Artık, vd., 2021). 

Türkiye’nin, AB’de tescillenen ilk menşei işaretli, ikinci tescilli ürünü Aydın İnciridir. Aydın, 

bereketli topraklara sahip ve tarım-turizm sektörlerinin geliştiği bir ildir. Gıda ve tarım ürünlerinin 

üretimi geleneksel üretim yöntemleriyle gerçekleştirilmektedir.  Aydın Ticaret Odası, yerel 

üreticilerini korumak ve geleneksel üretim teknikleriyle üretilen Aydın incirinin uluslararası pazarda 

da hak ettiği değeri görebilmesi amacıyla Avrupa Birliği Komisyonuna başvurusunu 

gerçekleştirmiştir. 11.06.2013 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından istenen ‘Single Document’ 

başvuru formunu ve ‘Specification’ dokümanlarını ayrıntılı olarak hazırlayarak (ürünün genel 

özellikleri ile tanımı, coğrafi bölgenin tanımı, ürünün coğrafi bölge ile bağlantısı, ulusal tescil ile ilgili 

belgeler) mail ile komisyona iletilmiştir 11.09.2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa 

Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanan eşsiz belgesinin ardından 3 aylık itiraz süreci başlamıştır. 3 

aylık süreci sorunsuz geçmesi ardından, süreç 18.02.2016 tarihinde tescil hakkının kazanılması ile 

tamamlanmıştır (Artık, vd., 2021). 

Avrupa Birliği Komisyonu’na başvuru süreci uzun bir zamanı kapsasa da sonucu kesinlikle ülkeler 

için büyük bir fayda sağlamaktadır. Coğrafi işaret tescilinin uluslararası alanda kabul görmesi de 

oldukça önemlidir. Türkiye’ye ait olan milli değerleri, mutfak kimliğini korumak ve yurtdışında da 

yerel ürünlerin tanıtımının sağlanması açısından coğrafi tescil uygulaması fayda sağlamaktadır. Tescil 

zamanlaması oldukça önemlidir. Aksi takdirde kültürel değerler tescil edilmezlerse başka ülkeler 

tarafından sahiplenir, istismar edilebilirler. İçinde bulunduğumuz dönemde ortaya çıkan bir örnek 

konunun öneminin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Gazeteci Yavuz Semerci’nin ABD gezisinde 

karşılaştığı ve 25.8.2011 tarihinde Haber Türk’te köşesine taşıdığı “Yunanistan'a kaptırdığımız ürün” 

başlıklı yazısı aşağıdaki gibidir: 
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  “Yunanlıların ekonomik kriz nedeniyle adalarını satmasını bekleyenlere üzücü bir haberim 

var. Onlar adalarını satarlar mı bilmem ama bize ait olmasıyla övündüğümüz bir ürün artık onların 

adıyla anılıyor Amerika'da. Ürün adı Yunan Yoğurdu diğer adıyla Greek Yogurt. Dünyada konuşulan 

tüm dillere geçmiş tek Türk kelimesini Yunanlılara kaptırdığımızı üzülerek söylemeliyim. Televizyon 

reklamlarında bile firmalar jenerik olarak Greek Yogurt ismini kullanıyor. Günümüz dünyasında 

övünmek yetmiyor. En nihayetinde sahipsiz kalan her şeye sahiplenen birileri çıkıyor” (Semerci, 

2011). Bu örnek coğrafi işaret uygulamasının uluslararası alanda tescillenmesinin önemini 

vurgulamaktadır. 

Türkiye’ye ait yöresel değerleri korumak, gelecek nesillere aktarmak, ulusal ve uluslararası alanda 

tanıtmak ve en önemlisi üreticilerin emeklerini katma değere dönüştürmek için ülke sınırları dışında 

da ürünlerin coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınması oldukça önemlidir. 

 Sonuç ve Öneriler 

Coğrafi işaretler ile gastronomi turizmi arasında kültürel ve ekonomik açıdan güçlü bağlar 

bulunmaktadır. Coğrafya ve kültür arasındaki sıkı bağın ürünleri olan coğrafi işaretli ürünler, kırsal 

kalkınmada, ürünlerin benzerlerinden ayrılmasında, kültürel değerlerin gelecek nesillere 

aktarılmasında ve destinasyon çekiciliğinde önemli rol oynamaktadır. Coğrafi işaret kapsamında 

tescillenen ürünlerin yerel üreticileri ve ürünleri kanunlar çerçevesinde koruması üreticileri üretime 

teşvik eden faktörlerdir. Bu nedenle Türkiye’de turizm politikaları çerçevesinde de önem kazanan 

coğrafi işaret uygulamasından daha fazla verim alınabilmesi ve uluslararası alanda da söz sahibi 

olabilmesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na daha fazla ürün başvurusu gerçekleştirmelidir. 

Türkiye’de coğrafi işaret tesciline yönelik gerçekleştirilen başvuru sayıları 2017 senesinden beri 

sürekli artış göstermektedir. Şu an da Türkiye genelinde tescillenen ürün sayısı 1.068 sayısının, 

ülkenin sahip olduğu zenginliklere oranla az olduğunu söylememiz mümkündür. Türkiye’nin mevcut 

potansiyelinin altında kalan coğrafi işaretle tescillenen ürün sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. Eksiklikler saptanarak, uzman ekiplerin çalışmaları öncülüğünde mevcut 

durum iyileştirilmelidir. Coğrafi işaretli ürünlerin ön araştırmasını gerçekleştiren ve mevcut durumun 

tespitini gerçekleştiren özel tescil firmaları bünyesinde donanımlı eğitimli elemanların çalıştırılması 

gerekmektedir. Türkiye’de tescil işlemi ve süreci hem maliyetli hem de uzun, zor bir sürece sahiptir. 

Bu nedenle Türkiye, coğrafi işaretli ürün potansiyeli açısından zengin olmasına rağmen tescil sahibi 

olan ürün sayısı yetersizdir. Türkiye’de coğrafi işaret tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu’nun 

sorumluluğundadır. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun coğrafi işaret kavramının önemini ve sağladığı 

fayları kamuoyuna aktaran içerikler üretmesi fayda sağlayacaktır. Tanıtım filmleri, broşürler, 

seminerler, toplantılar ile kamuoyu konu hakkında bilgilendirilmelidir. Eğer tescil konusu iyi kavranır 

ve benimsenirse farkındalığı artan bir toplum kültürel değerlerine daha fazla sahip çıkacaktır. Her 

yaştan bireyin sahip olduğumuz değerler hakkında bilgi sahibi olması ve sorumluluk bilincinin 

arttırılması, coğrafi işaretlerin sürdürülebilirliğine fayda sağlayacaktır. Bölgelerin, yöresel 

kimliklerinin belirlenmesi, coğrafi işaretli ürünlerin neler olabileceğinin tanımlanması, tescilin hangi 

amaçlara hizmet ettiğinin ilgililer tarafından açıkça anlaşılabilmesi için uzman görüşü önemlidir. Türk 

Patent ve Marka Kurumu yanında özel tescil birimlerinde uzman statüsünde coğrafya ve gastronomi 

bölümü mezunlarına istihdam olanakları sağlanması faydalı olacaktır.  

Üreticilerin ve konu hakkında üniversitede eğitim alan insanların da gönüllü olarak coğrafi işaret 

konusu üzerinde çalışmaları fayda sağlayacaktır. Yerel üreticilere eğitimler verebilir ve saha 

çalışmalarında bulunabilirler. Bunun sonucunda da gönüllüler tespit ettikleri coğrafi işaretler 

konusunda girişimlerde bulunmalı ve yetkilileri bilgilendirmelidir. Tescil sitesinin istatistikler 

sayfasında yer alan tescil ettirenler kısmında, belediyelerin, kaymakamlıkların ve ticaret odalarının 

tescil konusuna önem verdiklerini görmemiz mümkündür. Yetkililerin ilgili oldukları bölgede 

gerçekleştirecekleri farkındalık çalışmaları ve saha eğitimleri daha fazla ürünün tescillenmesinin 

önünü açacaktır. Ayrıca yerel kooperatiflerin özellikle de kadın kooperatiflerinin bu konu üzerinde 
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daha fazla çalışması gerekmektedir. Türkiye’de erkeklerin daha fazla çalışma yaşamına katıldığını 

söylememiz mümkündür. Bu dengeyi eşitlemek ve kırsalda kadının rolünün daha fazla 

etkinleştirilmesi adına kadın kooperatiflerinin ve derneklerinin daha etkin çalışmalar gerçekleştirmesi 

gerekmektedir.  Kadın emeğinin her alanda var olduğunu özellikle de kırsal alanda bu potansiyelin 

açığa çıkarılmasında coğrafi işaret kavramı bir motivasyon kaynağı olabilir. 

Türkiye’ye ait değerlerin başka ülkeler tarafından sahiplenilmesinin önüne geçilmesi için özgün 

ürünlerin ulusal tescilinin yanı sıra AB benzeri uluslararası tescilinin de yapılması için gerekli olan 

girişimler (kurumsal ya da bireysel) hızlandırılmalı, teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Türkiye’de 

ise tescil konusu ile ilgili yönergeler, kanunlar ve süreç dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Sürekli 

yaşanan teknolojik gelişmelere ve güncel haberlere karşı duyarlı kurallar ve kanunlar düzenlenmelidir. 

Türkiye’de uygulanan coğrafi işaret tescil sürecinin, dünyadaki ülkelerin süreçleriyle uyumlu bir 

şekilde gelişim göstermesi de önemlidir. 

Coğrafi işaretli ürünlerin ihracat ve ithalat oranı oldukça yüksektir. Yurtdışı satışları, pazarlama 

faaliyetleri, tanıtımlar Türkiye’nin tanıtımına yardımcı olmaktadır. Kalite ve marka standardına sahip 

coğrafi işaretli ürünler yerli ve yabancı turistlerin güven duyduğu ürünlerdir. Türkiye festival ve şenlik 

faaliyetleri açısından zengin bir ülkedir. Festivaller, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği 

etkinliklerdir. Bu nedenle coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımında festivaller ve şenlikler de önemli 

katkılar sağlayacaktır. Coğrafi işaret kavramının, ilköğretim yerli malı haftalarına konu olması yeni 

yetişen nesillerde bu konu hakkında farkındalık sağlayacaktır. Ayrıca aşçılık ve gastronomi konusunda 

eğitim veren lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında coğrafi işaret kavramı ve önemini 

içeren derslere yer verilmesi de oldukça önemlidir. 

Gastronomi turizminin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında Türkiye’de de bu konuyla 

ilgili önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu anlamda, konaklama işletmelerinin menülerinde coğrafi 

işaretle tescillenen ürünlerin yer alması ve turistlerin beğeni düzeyinin incelenmesi de oldukça 

önemlidir. Birçok turist, gastronomi turizmi kapsamında coğrafi işaretli ürünleri tanımak ve bunları 

tatmak için Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Bu bağlamda “Gastronomi Lezzet Rotalarının” 

oluşturulması da Türkiye’ye turizm açısından büyük avantaj sağlayacaktır. 

Turizmin ülke ve bölge ekonomisine sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda yetkililer bu 

faydaların uzun vadede devam edebilmesi için; bölgelerin sahip olduğu kültürel mirasın korunması ve 

sürdürülebilmesi adına politikalar yürütmektedir. Bu amaçla yakın tarihte düzenlenmiş olan Türk 

Mutfağı Haftası, etkinliği dünyadaki Türk Büyükelçiliklerinde ve Türkiye’de kutlanmıştır (Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2022).  Etkinlik kapsamında Türk mutfağının, tarihsel gelişimi, hikayesi, lezzetleri 

ve derinliği ulusal ve uluslararası alanda ilgililere tanıtılmıştır. 

Bir şehrin tanıtımını destekleyen bir diğer faktörde Gastronomi Şehri unvanına sahip olmasıdır. 

Gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde, UNESCO gastronomi şehri unvanını kazanan illerin daha 

fazla turisti ağırladığını söylememiz mümkündür (Ajanoviç ve Çizel, 2015). UNESCO gastronomi 

şehri unvanını kazanabilmeleri için illerin sahip oldukları kriterler incelendiğinde yerel mutfak 

kültürünü temsil eden yöresel ürünlerin tanıtımı ile ilgili maddeler yer almaktadır. Kısaca coğrafi 

işaret ile tescillenen ürünlerin tanıtımı ve korunması, bir şehrin Gastronomi şehri unvanını 

kazanmasında etkili bir faktördür. 

Sonuç olarak Türkiye’nin sahip olduğu zenginliklerin korunabilmesi adına söz konusu unsurların 

ulusal ve uluslararası düzeyde tescillenmesi oldukça önemlidir. Konu üzerinde yapılacak çalışmalar da 

Türk mutfağının gelişimi ve sürdürülebilirliği ile Türkiye’nin gastronomi turizminin geleceği 

açısından büyük değere sahiptir. 
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Özet 

Makale, manevi canlanma yoluyla nesilden nesile aktarılan, Türklere ortak olan tarihi ve 

kültürel süreklilik sorunları ortaya koyarak, M. Kaşgari, J.Balasugun'un görüşlerindeki ahlaki 

metinleri ve Hüsameddin es-Syganaki'nin dünya görüşünü ve eserlerini ortaya koymaktadır. Junus 

Amre felsefesinde dünya görüşü eserleri tanıtılacaktır. Junis Amre'nin felsefesi görüşünün M. 

Jumabayev, M. J. Kopeev ve diğer Kazak düşünürlerinin eserleriyle bağlantılı olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Türk devletlerinin düşünürlerinin dünya görüşlerinin kendine has özellikleri olmasına 

rağmen, onların ahlak, din vb. görüşlerinde ve onları birleştiren kaynakların birbiriyle bağlantılı 

olduğu belirtilirken, bu fenomenlerin Türk ülkeleri bilim adamlarının bu olguları birbirleriyle 

bağlantılı olarak incelemeleri önemlidir. Alikey Margulan'ın Türk boyları hakkındaki görüşleri, Alaş 

aydınları ile olan ilişkisi ortaya çıkıyor. Alikey Margulan'ın kızı Danel Alikeyekızı, babasının kişisel 

arşivinde bulunan Türk bilim insanlarıyla olan bağlantılarını ortaya koyuyor. Eski zamanlardan beri 

devam eden manevi geleneğin devam etmesi, Türk ülkelerinin ortak değerlerinin yeni bir düzeye 

çıkarılması, çalışmanın geliştirilmesi ve genç neslinin bilincine getirilmesi ihtiyacının altını çiziyor. 

Türk halklarının manevi değerlerinin dünya medeniyetinin kanallarından biri olduğu, küresel 

fenomenlerin, ulusun değerler üzerindeki etkisinin, bir bütün olarak insanlığın, tarihsel süreçte oluşan 

değerlere yeni yorumlar gerektirir. Buna ek olarak, makalede, R. Alshanov’ın antik çağlarda meydana 

gelen doğal afetleri: sel, deprem, buzulların oluşumu vb. olgular da ele alınacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Özgüllük, Kültür, Diyalog, Dünya görüşü, Değerler, Ahlak. 

 

Giriş 

İlk Türkler kendi maddi ve manevi değerlerini, eşsiz kültürlerini yaratmış ve insan 

medeniyetine büyük katkılarda bulunmuşlardır. Genel olarak Türkler, dünya insanlık kültürünü 

zenginleştirmiş, karşılıklı etkileşim ve diyalog kapsamında çeşitli değerlerin oluşmasının temellerini 

atmış ve kendi özgün kültürlerini oluşturmuştur. Proto-Türk döneminden beri Türk halkları tarih 

bilinciyle miras kalan zengin manevi değerlere, eşsiz kültür, sanat, edebiyat ve felsefeye sahiptir. 

Proto-Türklerin kurduğu Türk kültürünün ufuklarının başlangıç kanalları, eski Proto-Türk boyları ve 

iyaşadıkları sosyal ve kültürel ortam vb. konular bugüne kadar derin çalışma alanından uzak kalmıştır.  

Türk düşünürler tarafından yaratılan manevi değerler, dini-etik, hümanist fikirler, dünyanın 

manevi değerlerinin kanallarından biridir.  
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2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 173 

 

Türk düşünürleri bilgelik yaratmışlar ve bu değerler tarih ve kültür bilinciyle yeniden 

üretilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu zengin manevi kültürel hazineler sadece Türk dünyasında 

değil, dünya düzeyinde de yüksek tanınmayı hak ediyor. Dünya kültürlerarası iletişimde Türklerin 

eşsiz felsefi ve zengin manevi değerleri dünyanın uzak köşelerine kadar açığa çıkarılacak ve bu sadece 

Türk felsefesinin dünya düzeyindeki konumunu, ahlaki düşünce yapısını belirleyecektir. Aynı 

zamanda Türk halklarını düşünürlerinin felsefi mirası, dünya bilim camiası tarafından tanınacağı gibi, 

Türk dünyasının bugününü ve geleceğini belirlemeye, Batı ve Doğu arasında bir diyalog sağlamaya ve 

bu değerleri insanlık yararına dönüştürmeye yöneliktir. 

Araç ve Yöntemler. Türk felsefesinin dünya felsefesinin bir bileşeni olduğu tespitinden 

hareketle hazırlanan makalede, nesilden nesile devam eden manevi yenilenme yoluyla Türklere ortak 

kültürel, tarihsel ve kültürel süreklilik sorunlarının aydınlatılmasında mantık ve tarihsellik birliği 

ilkelerinin öncü rol oynadığı belirtilebilir. Aynı zamanda değer analizi ve karşılaştırmalı analiz 

yöntemleri de önemli bir yer tutmaktadır. Türk dünyasının tarihi ve kültürel mirasını inceleyen 

F.Köprülü, Z.V.Togan, A.Vamberi, N.Yadrintsev, V.Tomsen, O.Ş.Gökyai ve diğerlerinin bilimsel 

bulguları, Türk dünyasının tarihi ve kültürel geçerliliğinin incelenmesi, bilimde Türk dünyası ile ilgili 

güncel konuların oluşumunda büyük etkisi oldu. Son otuz yılda felsefe alanında Kazakistanlı bilim 

adamlarımız A.Kasımjanov, A.Nısanbayev, M.Orınbekov, Ayupov, S.Nurmuratov, S.Bolekbayev, 

T.Gabitov, J.Altay, N.Baytenova ve diğerleri Türk felsefesinin tasavvufî, dinî-ahlâkî, estetik, dünya 

görüşü vb. özelliklerini incelemiş ve kendi görüşlerini oluşturmuştur. Tüm Türk ülkelerinin 

karakteristik manevi değerleri ve Türk halklarının dünyasının felsefi çalışması, Türk dünyasında ortak 

olan kültürel ve tarihsel sürekliliğin çeşitli yönlerinin yeniden canlandırılması hala kesin bir çalışma 

gerektirmektedir. 

Ortaçağ Türk düşünürleri, manevi dünyalarında insana saygı göstermiş, “mükemmel bir insan” 

düşüncesini oluşturmuş, her insanın adil, dürüst ve her şeyden önce inançlı olması gerektiğini öğretmiş 

ve eserlerinde ahlaki bir akıl yürütmüştür. Doğu'nun bilgeliğinden beslenen Doğu insanına özgü inanç, 

sabır ve sakinlik erdemlerini özümsemiş insan, küreselleşme çağına girdiği zaman hangi değişiklikler 

meydana geliyor? Türk ülkelerine özgü kültürel özgüllüğü, Türk dünyasının felsefesini, Türk 

ülkelerini birleştiren tek bir Türk fikrini nasıl anlamalıyız? Küresel kalkınma sürecinde milli 

değerlerimizin durumu ne olacak? – şeklindeki benzer sorular son zamanların en önemli konularından 

biridir. Küreselleşme sürecinin etkisi altında, ulusal manevi değerlerimizi korumak, asil mirasımızı 

genç nesile aktarmak ve onu halkın malı haline getirmek için birlikte çalışmamız gerektiğini 

düşünüyoruz. Bu nedenle günümüzün küresel talepleri, Türk halklarını birlikte kültürlerarası diyalog 

ve karşılıklı anlayışı geliştirmeye, yeni manevi değerlerini birlikte geliştirmeye teşvik etmektedir.  

M.Kaşkari’nin “Divan Lugat-İ Turk” adlı ansiklopedik eserinde ahlak, görgü, etik vb. konuları 

ele alır ve dinî-ahlâkî meselelere ilişkin görüşlerinde, insanı erdemlere sevk eden değerler iman, 

dürüstlük ve adalete olarak gösterir, kişinin kusurları ise kariyercilik, dünyevilik vb. eleştirir. Türk 

düşünürleri, geleneksel Türk dünya görüşünde Kuran'ın esaslarını temel yönelim olarak alırken, bu 

dini kaynakta “sevap”, “şükür”, “yazık” vb. hakkında düşünceleri çoktur. J.Balasagun'un “Kutadgu 

Bilig” adlı eserinde bir insanın, hayırseverlik vb. asil niteliklerinin yanı sıra, bir kişinin kötü 

davranışına ilgili ahlaki bir akla sahip tavsiyelerde bulunur. Türk düşünürlerinin eserlerinde, Türk 

dünyasıyla ortak olan geleneksel Türk dünya görüşünü açıkça ifade etmektedir. Türk düşünürlerinin 

görüşlerinde “mükemmel insan” veya “tam insan”ın insan doğası, ahlak ve bir insanın ile bağlantılı 
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olduğu görülmektedir. Türk düşünürleri, geleneksel Türk dünya görüşünün İslami değerlerine dayalı 

olarak şiirlerinde mitolojik efsaneleri ve destanları somutlaştırdılar.  

Eğitim değeri büyük olan bu eserlerde, derin ahlaki ilişkilerin yanı sıra Kuran'da ve 

Peygamberlerin hadisleri ve erdem hakkındaki yargılar açıkça görülmektedir. Türk halklarının 

felsefesinde yer alan Kazak düşünürlerinin dünya görüşünde bu tür görüşleri açıkça görmekteyiz. Türk 

dünyasında derin izler bırakan Al Farabi, M.Kaşkari, J.Balasagun, Al-Syganaki, A.İugineki, 

K.A.Yessevi ve diğer düşünürlerin tarihsel zihninde süreklilik yoluyla devam eden manevi geleneğin 

sürekliliği, bugün Kazak felsefesinde yerini alan byiler, jıraular, şairler, aydınlatıcıların manevi 

dünyasına yansımıştır. Bu tarihsel sürekliliğin devamlılığının Türk devletleri düşünürlerinin 

felsefesinde derin bir devamlılık bulması eserlerine açıkça yansır. Bu nedenle Türk ülkelerinin birçok 

manevi değerini ve Türk düşünürlerinin bilgeliğini gösteren Türki ülkelerinin felsefesini birlikte 

incelemek önemlidir. 

Hüsameddin el-Sygnaqi Syganak, Yasi, Isfijab antik kentlerinde okudu ve daha sonra İslam 

alimleri al-Buhari, al-Maymargi, al-Nasafi, al-Magşar, ve diğer düşünürlerden derin dini bilgiler 

edinmiş ve birçok eser bıraktığı bilinmektedir. Çalışmalarının birçoğu Doğu Mısır'da bulunurken, 

Mısır Kahire Üniversitesi'nde as-Synaki'nin eserlerine dayalı olarak dört doktora tezi hazırlanmıştır. 

Adı tarihte “Nikhaya'nın yazarı (sahibi)” olarak tanınır. Al-Syganaki'nin mirası, Al-Qurayşi, Al-Aini, 

Al-Baghdadi, K.Brockelman, Lucknowi Al-Hindi, A. Uzel, A.Özel vb. tarafından tanımlanmaktadır. 

Al-Syganaki'nin adı ilk olarak önde gelen bilim adamlarının çalışmalarına açıklayıcı notlarda yer aldı. 

El-Syganaki'nin eserleri, esas olarak el-Maturidi'nin öğretisinin teorik sorunlarına ayrılmıştır. 3 cilt ve 

10 kitaptan oluşan “An-Nihaiya Sharh Al-Hidaiya” eseri tek başına ona büyük bir ün kazandırdı. Onun 

görüşlerinin oluşmasına Mâtürîdî'nin “Kitab-ı Tevhid”, “Tevîlâtü ehl-i Sünnet”, el-Lais al-Buhari'nin 

“Usul ad-din”, el-Nesafi'nin “Tevdih al-Adilla” vb. eserleri katkıda bulunmuştur.[1]. Hüsam-ad-Din 

al-Syganaki'nin türbesi, modern Kazakistan'ın Kızılorda bölgesindeki Janakorgan yerleşiminde yer 

almaktadır ve eserlerinin bir kısmı Kazakça'ya çevrilmiştir.  

Türk halklarının dünya görüşünde tasavvuf yaygındır ve her Türk ülkesi kendine has 

özellikleriyle manevi değerlere derinden yansır. Örneğin Kazak şairlerinin felsefesinde dini-mistik, 

tasavvufî dünya görüşü ile Tasavvuf dünya görüşünün ve geleneğinin bir bağlantısı izlenmektedir.  

Örneğin, Türk şairi, filozof, bilim adamı Junus Amre'nin Kazak şairleri ve filozofları 

A.Kunanbaev, Shakarim, A.Ulimjiuly, M.Jumabayev, M.J.Kopeev, vb. birçok Kazak düşünürün 

eserlerine tanık olacağız.  

M. Jumabayev'in “Ben mağdur” şiiri ve J. Amire'nin “Benim gibi mağdur var mı?” 

eserlerindeki benzerlik pek çok şiirinde de devam eder. 

J. Amire: “Dünyanın başlangıcı ve sonu Tanrı'nın kendisi olacak,” şeklinde ifade etmiş,  Magjan ise: 

“Tanrı benim, kendime tapıyorum, 

Sözüm Kur'an'dır, sözüme itaat ediyorum” [2.2 s.] – şeklinde düşünürler Yaratan'ın dünyanın 

başlangıcı ve sonu olduğunu açıkça gösterir ve insanları Rabbiyi tanımaya yönlendirdiler. J.Amre ve 

M.Jumabayev'in Yaratan'ın tanınmasına ilişkin düşüncelerinde dostluk, sevgi ve diğer değerler 

hakkındaki görüşlerinin derin bir uyumu izlenmektedir. Abay, M. Jumabayev, vb. Kazak 

düşünürlerimizin eserlerinin Türkçeye çevrilmesi ile J.Amire ve diğer Türk düşünürlerinin eserlerinin 
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Kazak diline çevrilmesi, Kazak-Türk düşünürlerinin eserlerinin kapsamlı bir analizinin önünü açmakta 

ve Türk devletlerinin felsefesinin yeniden canlanmasında etkili olmaktadır. Bu sadece Kazak Türk 

felsefesinin canlanmasında katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda halklarımızın iyiliğine de 

hizmet eder. Junis Amire şiirlerinin Kazakçaya çevrilmesi Kazak okuyuculara ünlü tasavvufun dünya 

görüşünün özellikleriyle tanışmasını sağladı. Dini tasavvuf görüşlerinin, Tanrı'ya yönelik özel 

tutumunun, Kazak düşünür M.J.Kopeev ve Şakarim'in felsefesiyle derinden iç içe olduğunu fark ettik.  

Türk atalarımızın uzaya, masmavi gökyüzüne ve yıldızlara değer verdikleri çeşitli Türk 

ülkelerinin efsane ve folklorlarından anlaşılmaktadır. Tanrısallıkta, ataların ruhuna saygı göstermek 

son derece önemlidir. Türk halklarının tarihi bilincinde kurulmuş olan Türk ülkelerinin ortak manevi 

mirasının birbiri ile devamlılık içinde incelenmesi ile Türk dünyasının kadim manevi kökenleri tespit 

edilebilir.  

Alkey Hakanulu Margulan, kültürel mirası tarihsel süreklilik içinde derinlemesine inceleyen 

yerli bilim adamlarından biridir. Alkey Margulan, ünlü Kazak kahramanı Oljabai'nin soyundan 

geliyor. Oljabai Tolybayuly Abylai Han, ordunun orta kanadını yöneten, bayrağını elinde tutan ünlü 

bir Kazak kahramanıydı. A.H.Margulan, “Emekle geçti ömrüm” ve “Oljabay baty”" adlı eserlerinde 

Oljabay batyr'ın ülke özgürlüğü için verdiği mücadeleden, Oljabay batyr Argyn’ın Süyindik boyundan 

geldiğini anlatır. Alkey’yin kızı Danel Alkeykızı: “Oljabai, Abylai Han, Bogembai, Kabanbai, Tole bi, 

Kazıbek bi, vb. “Aktaban Şubırındı” zamanında cesaretiyle öne çıkan bir kahramandır” [3.9 s.] 

Oljabay'ın 4 kardeşi var: Oljabay, Orman, Kırjabay, Rıskul. Orman’dan - Töbet, Töbet’ten - 

Baijan'dan, Baijan'dan - Jayau Musa, Jayau Musa’dan Salık, Taijan. Taijan’nan Aktay, Aktay’dan 

uzun Süleyman, uzun Süleyman’dan  Ospan, Omar isimli iki çocuk var. Omar'dan ünlü şair, yazar 

Oljas Omaroviç Süleymanov geliyor. A.H.Margulan ve O.Süleymanov aynı dedenin torunlarıdır. 

A.H.Margulan, soyunu Tolıbay, Oljabay, Dulat, Margulan ve babası Hakan olarak paylaşmaktadır. 

A.H.Margulan, Kazak halkının geleneksel kültürü, edebiyatı, tarihi, arkeolojisi, etnografyası, 

oryantalizmi, sanat tarihi alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak, yerli bilimin paylaşmaktadır. 

A.H.Margulan eski Saka, Hun, Oğuz, Uysin vb. Türk boylarını inceledi. A.HMargulan ünlü “Begazy 

Dandibai” vb. kültürler ve birçok kültürü keşfeden Kazakistan arkeoloji okulunu kuran seçkin bir 

bilim adamıdır. A.Magulan, Oğuz-kent, Oğuz tau, Oğuz-su vb. Oğuzlarla ilgili isimlerin Syrdarya'da 

bulunduğuna dair bilgileri söylemektedir [4]. Danel Alkeykızı, Sovyetler Birliği döneminde babasının 

Türkiye'nin İstanbul ve Ankara şehirlerini ziyaret ettiğini ve Orhan Şaik Gökyay, Emel Yesin, 

Tunzher Baykara ve diğer Türk bilim adamları ile iletişimde bulunduğunu ve türlü bilimsel 

konferanslara katıldığını belirtti. A.H.Margulan'ın kızı Danel Alkeykızı tarafından yönetilen “Alkey 

Margulan Kamu Vakfı” ülkesini sonsuz seven bilim adamı Alkey Margulan'ın kişisel arşivinde, 

Sovyetler Birliği döneminde yayımlanamayan milli kültürle ilgili yazıları ve eserleri bulunmaktadır. 

A.Margulan'ın bu milli tarihi ve kültürel mirasları, düşünceleri ve eski Türk boyları ve Kazak tarihi ile 

ilgili bazı eserleri Arap ve Latin harfleriyle yazdığı söylenmektedir. A.Margulan'ın kızı D.Alkeykızı, 

bu eserleri Arapça ve Latince'den modern yazıya çevirmiş ve şu anda yayınlamaktadır. Danel 

Alkeykızı, babasının eserlerinin özellikle eski Saka, Hun, Oğuz vb. kabilelerle ilgili çalışmaları yayına 

hazırlanıyor. Danel Alkeykızı, babasının kişisel arşivinde, Sovyetler Birliği döneminde Türk bilim 

adamları ve bilim çevreleriyle yaptığı bilimsel bağları destekleyen 22 mektubunun bulunduğunu 

söylüyor [3]. A.Margulan'ın kişisel arşivinde bulunan Arap harfli Ergenekon vb. eserleri ilk kez 

yayınlandı. Türk dünyasının ortak mirası olan A.Margulan'ın kişisel arşivinde bulunan “Ergenekon”, 

Türklerin yerleşimi ile ilgili mitolojinin bir başka versiyonu olabilir. Alkey Hakanulu “1921’da 
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A.Baitursynov, A.Bokeikhanov, J.Aymauytov, M.O.Auezov, K.I.Satbayev Semey Pedagoji Teknik 

Koleji'nde, yani Alaş üyelerinin çalıştığı eğitim kurumunda okudu [s. 3.10]. O zamanlar Alaş 

üyelerinden eğitim almış ve onlarla iletişim kuruyordu. A.Margulan, M.Jumabaev'ın bir arkadaşıydı ve 

o sırada ülkeyi geliştirme konusundaki düşünceleri bereber paylaşmış, fakat ülkenin durumu ve 

kültürü hakkındaki düşüncelerini açıkça yazamamıştı. A.Margulan, Magjan ile iletişim halinde olduğu 

şüphesiyle tutuklanır ve hapsedilir. 1930 yılında cezaevinde sağlığı bozulur, hastalığı nedeniyle 

hapishaneden serbest bırakıldı. Alkey Hakanulu, M.O.Auezov'un yakın arkadaşı olur, Moskova'da 

birlikte yaşar ve Lenigrad Üniversitesi'nde birlikte okur. A.Margulan, M.Auezov ile birlikte 

Cengistau'daki Abay köyüne gider ve Abay'ın oğlu Turagül ve Abay'ın torunları Jabrail, İsrail, Mekail 

vb. ile tanışmış ve onlarla iletişimde bulunmuştur. D.Alkeykızına göre, “1940'larda A.Margulan, eski 

yazılı anıtlarla birlikte Kazak halkının manevi kültürü ve folklorunun ilk araştırmacılarından biri oldu 

ve arkeolojik anıtlar kompleksini inceledi” [3. 10 s.] ve böylece Kazak arkeoloji okulunu kurdu. 

D.Alkeykızı’na göre: “A.Margulan'ın çalışmaları sayesinde Saka kültürü Andronov kültürünün meşru 

bir devamı olduğu tam olarak kanıtlanmıştır ve “Begazy-Dandibai” kültürünün de bu iki kültür 

arasındaki bir bağlantı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.” [s.3.14]. Bundan yola çıkarak, önceden 

var olan görüşlere göre, Türklerin Hint-İran kavimlerinin soyundan geldiği görüşünün reddedildiğini 

ve eski çağlardan beri ata yurtlarında yaşayan özgür Türklerin zamanlarda oluştuğunu söyleyebiliriz. 

D.Alkeykızı’nın babası A.H.Margulan, Tunç Çağı'ndan Orta Çağ'a kadar anıtlar buldu, ilk Kazak 

kabilelerinin yaşam alanlarını, destansı efsaneleri ve gelenekleri, Kazakların manevi zenginliğini 

araştırdığını, eski Kazak topraklarında demir, bakır, altın, gümüş vb. bulduğunu anlatıyor.[3.]. Türk 

halklarının kültürler arası diyalog bağlamında etkileşimleri ve bağlantıları A.Margulan'ın 14 ciltlik 

eser koleksiyonunda ortaya çıkarılmaktadır. Şu anda, A.Margulan'ın Arapça, Latince'den çevrilen ve 

Arapça el yazması durumunda yayınlanmayan yazıları bulunmaktadır.  

Tarihi bilincin içinde kurulan manevi değerler arasında, Türk dünyasıyla derinden tanınan 

M.Jumabayev özel bir yer tutmaktadır. Magjan'ın Türk halkına karşı duyduğu sıcak duygu, Türk halkı 

için yazdığı “Uzaktaki Kardeşime” vb. şiirlerinden açıkça görebiliriz. [s.5.162-163.] Şair, yabancılar 

tarafından kuşatılan ve şiddetli savaşta zor günler geçiren kendi milletinin Anadolu Türklerine 

duyduğu derin sevgiden doğan şiirinde, Türklerin özgürlüğünü dile getirir ve Türk halkının ruhuna ruh 

katan, onlara güç ve cesaret veren, onlarla birlik olmalarını, Türk halkına ruh katmalarını, çaba sarf 

etmelerini diledi. M.Jumabayev şiirinde Türk halkının içinde bulunduğu zor durumu tasvir etmekte ve 

Türk halkına manevi destek sağlamaktadır.  

Şairlerinin eserlerinde herhangi bir halkın durumunu derinlemesine tasvir etmeleri doğal bir 

olgudur. Mustafa Kemal Atatürk ülkesinin özgürlüğü için savaşan seçkin insanlardan biri olduğu 

bilinmektedir. Dönemin devlet başkanı M.K. Atatürk sözlerinin, halka karşı tutumunun, halkına olan 

bağlılığının dünya ülkelerinin genç neslinin gelişmesinde ulusal düşüncenin canlı bir yansıması 

olmuştur. M.K. Atatürk'ün parlak imajı, Türkçülük düşüncesi, ahlak anlayışı Türk dünyası ülkelerine 

büyük bir örnek ve miras olmuştur. M.K. Atatürk şu sözlerini halkına adadı: “İçimdeki güç ve enerji, 

halkın bana gösterdiği inançtan oluştu...”[6]. Ayrıca Devlet Başkanı Mustafa Kemal'in Sakarya'daki 

çatışmaların sona ermesinden sonra savaşçılara yaptığı konuşmada, “Dünyanın hiçbir ordusunda senin 

kadar saf ve cesur bir ordu yoktur. Her zaferin anahtarı sensin”, şeklinde konuşmasını yapmıştı. 

İnancın ve imanın sayesinde tehlikeye atılmayan, saf ve cesur yüreğinle düşmanı yendiğin büyük 

çaban için sonsuz minnet ve şükranlarımı ifade etmeyi bir görev sayıyorum. Sizin gibi komutanı ve 

ordusu olan bir milletin yabancıların kölesi olamaz” diye söylemiş ve Mart 1922'de ordunun taarruza 
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hazır olduğunu bildirmiştir [6]. Atatürk şöyle demişti: “... dünyanın en son silahına sahip olan 

düşmanla amansızca savaşan, fakir bir ülkenin sevgili vatanı için can veren “her biri birer 

kahramandır” ve vatanına ve milletine olan sonsuz saygısı, milli düşüncenin parlak ve emsalsiz bir 

örneği olmuştur [6]. Ayrıca M.K.Atatürk'ün Sovyetler Birliği ülkelerindeki Türkleri destekleme 

konusundaki görüşlerinin Türkçülük fikrinin parlak bir tezahürü olduğunu açıkça anlıyoruz. Geçmiş 

yaşamımızın tarihsel dönemleri hakkında bilgi veren tarih bilincindeki süreklilik kanallarından birçok 

manevi değer gözlemlenebilir.  

Kazak şairi Magjan'ın eserlerinde Türkçe dil fikirleri var. M.Jumabayev, tüm Türk dünyasını 

dünyaya tanıtmaya adanmış eserlerinde Türk şahsiyetini çeşitli yönleriyle tasvir etmiş ve Türk 

dünyasına ortak olan büyük bir şahsiyet haline gelmiştir. Magjan: “Türk olmak ne büyük nimet!" 

Geniş zihin, ateşli cesaret, hızlı hayal gücü 

Turan'ın erleri gibi er var mı?” [5], satırlarında şair Türk bütünlüğü fikrini yansıtıyor. Ayrıca şair, Türk 

devletlerini birbirine yakınlaştırma fikrini dile getirmekte, insanlara ruh ve cesaret veren fikirler 

Türkistan'ın kutsal toprakları ile ilgili şiirine yansımıştır. Söz konusu şiirde şair, Türkistan'ın Türk 

devletlerinin vatanı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Ünlü Türk bilim adamı, profesör ve şair Feyzullah Budak, 83 yıl sonra “Mağjana Cevap” adlı 

şiirini yazdı. Bu şiirde Magjan'a ve Kazak halkına karşı derin bir sıcaklıkla dolu kardeşlik ve akrabalık 

sevgisini gözlemlemek mümkündür. F.Budak, şiiri hakkında şunları söylüyor: “Bu şiir, büyük Kazak 

şairi Magjan Jumabayulu'na seksen yıl sonra Türkiye'den gelen sivil borcun ödenmesidir” [s. 7.79]. Bu 

şiirde F. Budak, Magjan'ın şiiri hakkındaki tutumunu, akrabalık, kardeşlik, sıcak duygularını ifade 

eder ve tüm Türk milleti adına Magjan'a cevap verir. F. Budak'ın bu şiiri, Kazak ve Türk ülkelerinin 

aydınları tarafından çok beğenildi. Bu şiir Magjan'a bir cevaptır ve büyük bir tarihsel anlam ve öneme 

sahiptir. Bunun Türk dünyası ülkelerinin tek Türk devleti fikrinin açık bir tezahürü olduğunu 

düşünüyoruz. 

 Sonuç 

Şu anda Türk devletlerinin bilim adamları, Türk ülkelerinin ortak manevi mirasının 

birbirleriyle süreklilik içinde incelenmesine önem vermektedirler. Tüm Türk ülkeleri için ortak olan 

manevi değerlerin ve Türk halkının felsefesinin, dünya görüşünün sosyo-kültürel, teorik ve 

metodolojik açıdan kendine özgü bakış açılarını göz önünde bulundurarak incelenmeye devam etmesi 

gerekmektedir. A.Nısanbayev, değişen modern dönem nedeniyle yeni bir metodolojinin oluşmasını, bu 

halkların ortak bir özelliğe sahip olmaları nedeniyle Türk felsefesi çalışmalarında ortak bir alan 

oluşması noktasında görüşlerini dile getirdi. Her ne kadar millî özelliklerine göre konumları ve yaşam 

tarzları farklı olsa da, genetik akrabalık bakış açısıyla Türklerin görüşlerini “kendi manevi kökenlerine 

ve daha derin felsefi araştırmalar için eski Türk değerlerine geri dönme felsefesi” olarak ifade etmiştir 

[s.8.37]. Türk halklarının dünya görüşünü, felsefesini, eserlerindeki uyum ve devamlılığı tanımak 

gerekir. Türk halklarının ortak manevi değerleri, felsefi düşünceleri, bilgelikleri etik ve estetik açıdan 

incelenmeli ve genç nesle sunulmalıdır. Aynı zamanda eski Türk uygarlığının kökenleri, tarih ve 

kültür bilincinde oluşan Türk ülkelerinin ortak manevi değerleri, karşılıklı diyalog çerçevesinde 

etkileşim, Türk dünya görüşünün özgün yönleri, kültürde ortak temeller, vb. araştırma en önemli 

konulardan biridir.                 
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Özet 

MÖ II. binyılda Hititlerden kalan çivi yazılı belgeler aracılığıyla Anadolu’da yaşayan 

toplumlar ve coğrafi bölgelerin isimleri ile lokalizasyonları hakkında bilgi alınmaktadır. Bu belgelerde 

dönemin en güçlü devleti olan Hitit Devleti “Aşağı” ve “Yukarı” olarak iki temel coğrafyaya 

ayrılmaktaydı. Yukarı Ülke olarak adlandırılan bölgede Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya lokalize 

edilen Azzi-Hayaşa Krallığının olduğu bilinmektedir. Tek krallık mı yoksa iki ayrı krallık mı olduğu 

konusunda farklı görüşler bulunan Azzi-Hayaşa Krallığı, dönemin güçlü devleti olan Hititler ile 

mücadele etmiş ve bazı dönemlerde bu mücadeleler anlaşmalarla sonuçlanmıştır. Azzi-Hayaşa 

Krallığı’nın batısında bugün ki Orta Karadeniz bölgesinde her an Hitit topraklarına karşı saldırıya 

hazır bulunan Kaşkalar yer almaktaydı. MÖ II. binyılın ortalarına kadar Azzi-Hayaşalılar kendilerini 

tehdit edecek ve tehlikeye düşürecek olaylarla karşılaşmadığından dağınık gruplar halinde belirli bir 

lider ve merkez etrafında toplanma ihtiyacı duymamışlardır. Sonraki dönemlerde güçlenen Azzi-

Hayaşa Krallığı sürekli olarak Hititlerle mücadele içinde olmuş ve dağınık boylar halinde yaşayan 

Kaşkalarla beraber hareket ederek, Hititlerin zor duruma düşürmelerine neden olmuşlardır. Bu siyasi 

ittifakın yanında iki ülkenin komşu olması kültür ve yaşayış biçimlerinin de birbirine benzer 

taraflarının bulunduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Azzi-Hayaşa, Kaşkalar, Pontus, Karadeniz, Hititler. 

 

Azzi-Hayaşa Kingdom and Kaşkas in the Black Sea Region in Historical Times 

Abstract 

Information is obtained about the names and localizations of societies and geographical 

regions in Anatolia through cuneiform documents from the Hittites belonging to 2nd millennium BC. 

In these documents, the Hittite State, the most powerful state of the period, was divided into two basic 

geographies as "Lower" and "Upper". It is known that the Azzi-Hayasa Kingdom was localized to the 

Eastern Black Sea and Eastern Anatolia in the region called the Upper Country. Azzi-Hayaşa 

Kingdom, about which there are different views whether it was a single kingdom or two separate 

kingdoms, struggled with the Hittites, the powerful state of the period, and these struggles resulted in 

agreements in some periods. In the west of the Azzi-Hayaşa Kingdom, there were Kaşkas, who were 

ready to attack the Hittite lands at any moment in the Central Black Sea region of today. Until the 

middle of the 2nd millennium BC, the Azzi-Hayaşa people did not feel the need to gather around a 

specific leader and center in scattered groups, as they did not encounter events that would threaten and 
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endanger them. The Azzi-Hayaşa Kingdom, which gained strength in the following periods, was in 

constant struggle with the Hittites and acted together with the Kaşkas living in scattered tribes, causing 

the Hittites to be in a difficult situation. In addition to this political alliance, the fact that the two 

countries were neighbors shows that their cultures and lifestyles also had similar sides. 

Keywords: Azzi-Hayaşa, Kaşkas, Pontus, Black Sea, Hittites. 

 

Giriş 

Anadolu, binlerce yıl birçok kavmi ve bu kavimlerin meydana getirdikleri kültürleri 

coğrafyasında barındırmıştır. Bu kavimlerden çok azı bir imparatorluk düzeyine ulaşmıştır. 

İmparatorluk düzeyine ulaşabilen kavimlerden, Anadolu tarihi için en önemlisi MÖ II. binyılda varlık 

gösteren Hititlerdir. 

Kuzeydoğu Anadolu’nun önemli noktalarını kontrol altında tutan, Hititlere karşı güçlü bir 

mücadele sergilemesi ve yayıldığı coğrafyanın genişliği bakımından Azzi-Hayaşa ülkeleri son derece 

ciddiye alınması gereken krallıklardan biriydi. 

Hititlerin başkenti Boğazköy’de ortaya çıkarılan çivi yazılı tabletler Hitit-Hayaşa ilişkileri, 

Hayaşalıların siyasi tarihi ve toplum yapıları hakkında aydınlatıcı bilgiler verirler. Hayaşa krallığı 

dönemin üç büyük devletinden biri olarak kabul edilen Hititleri yağma hareketleri ile yıpratmışlardır. 

Bu durum Hayaşalıların nüfus potansiyeli ve savaşma kabiliyetlerinin yanında yerleştikleri toprakların 

jeomorfolojik yapısı ile de yakından alakalıdır. Çünkü çağlar boyunca Hititler en güçlü dönemlerinde 

bile Fırat Irmağı’nın kaynağına kadar ilerleyememişler ve Hayaşa’yı itaat altına alamamışlardır. 

Çünkü bu coğrafya gerek iklim şartları gerekse engebeli arazi yapısından dolayı bölge insanlarını 

düşmanlarına karşı koruyan doğal bir unsur olarak karşımıza çıkar (Pehlivan, 1994: 329-330). 

Hititler ile mücadele ederek onları uzun yıllar uğraştıran bir diğer halk olan, Hititler 

döneminde Anadolu’nun kuzey bölgesinde ortaya çıkan Kaşkalardır. Kuzey Anadolu Bölgesi’nin en 

önemli fiziki özelliği dağlık yapısıdır. Dağlık ve geçit vermez kayalıkların olduğu Karadeniz 

Bölgesi’nde MÖ II. binyılda yaşayan Kaşkalar, bulundukları coğrafi mekânın avantajını ve 

dezavantajını yaşamışlardır. Kaşkaların en büyük avantajları, kendilerini hâkimiyetleri altına almak 

isteyen Hititlerle mücadeleleri esnasından kendisini göstermiştir. Çünkü bu bölgenin ikliminin 

insanına yansıyışını düşünürsek, sert ve bağımsızlık hissi yüksek insan karakteri ortaya çıkar ki, 

Kaşkaların bu özelliği de Hitit Devleti’ni oldukça durumda bırakmıştır. 

1. Hayaşa- Azzi Krallığı 

Kuzeydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde yeni siyasi kuruluşlar meydana geldiği sırada, 

bölgede en güçlü devlet olarak Hitit İmparatorluğu hüküm sürmüştür. MÖ II. binyıldan itibaren 

Hayaşa adı verilen siyasi güç ortaya çıkmıştır. Yüz elli yılı aşkın süredir varlıklarını devam ettiren 

Hayaşalılar, Rize’den Giresun’a kadar uzanan sahil şeridi, iç kesimi ile Erzurum-Erzincan-Bayburt 

arasında kalan topraklara egemen olmuşlardır (Dinçol, 1982: s. 37-38; Emir, 2011: s. 49; Kaymakçı, 

2017: s. 39). (Harita:1) Hayaşa-Azzi tek krallık yoksa ayrı iki krallık mı konusunda farklı görüşler 

mevcuttur.  

1928’de yayınlanan makalesinde Goetze, Hayaşa ülkesinin bir kısmına Azzi ismini verdiğini 

belirtmiştir. Sonraki çalışmalarında bu görüşünü değiştirmemiştir (Pehlivan, 1991: s. 23). 
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E. Cavaignac, Hayaşa MÖ XIV. yüzyılda Doğu Anadolu’nun tamamını kapsayan bir krallık 

olduğunu ve ayrıca Hititlere doğru uzanan bir kısmını da Azzi’nin oluşturduğunu öne sürmüştür 

(Pehlivan, 1991: s. 24). H.G. Güterbock ise aynı görüşteydi. Azzi’lerin topraklarını Hayaşa’nın bir 

parçasını oluşturduğunu söylemektedir. 

H.Z. Koşay ve F. Kınal’ın zaman içerisinde görüşleri değişmiştir. H. Z. Koşay Hayaşa ve 

Azzi’yi iki krallık olarak kabul etmiştir (Koşay ve Turfan, 1959: s. 354-355). Daha sonraki dönemde 

ise, Hayaşa-Azzi Birleşik Krallığı tanımını yapmıştır. F. Kınal ise, ilk önceleri Arzava’nın hakkında 

yaptığı araştırmalarda Azzi ve Hayaşa’yı farklı iki ülke olarak göstermiştir (Kınal, 1959: s. 78). 

Sonraki araştırmalarında “Hayaşa-Azzi memleketi” ifadesini kullanmış, yani ikisini de aynı kültür 

olduğu ifade etmiştir (Kınal, 1954: s.78). 

Hitit-Hayaşa arasında ilişkileri baktığımızda Hayaşa-Azzi özdeşliği vardır. Hukkanaş 

Anlaşması’nın ilk bölümlerinde I. Şuppiluliuma bizzat hitap etmiştir. 

“2. Bak Hukkanaş seni basit fakat gayretli bir adam olarak kabul ettim. 

3. Sana asalet verdim 

4. Seni Hattuşaş’ta Hayaşa ahalisinin ortasında dostça 

 5. Takdim ettim ve sana kız kardeşimi eş olarak verdim” (Pehlivan, 1991: s. 26) 

Pehlivan verdiği bilgilere göre, aynı metinde şöyle geçmektedir. 

 “Azzi’nin Efendisi Hukkanaş’ın Büyük Krala sadık kalıp kalmayacağı tanrılara 

sorulmaktadır.”(Pehlivan, 1991: s. 27).   

Bu durumda Hitit kaynaklarında Hayaşa ve Azzi için aynı bölge gösterilmiştir. Hitit 

belgelerindeki ülke, şehir, nehir, dağ ve ova gibi bir takım coğrafi terimlerin lokalizasyonu yapılırken, 

Hayaşa-Azzi’nin konumu ile ilgili olarak bilgiler verilmektedir (Kaymakçı, 2017: s. 39-45). 

Mevcut görüşlerden farklı olarak bir düşünce ile karşımıza çıkan Cornelius’a göre; Azzi’nin 

başkenti olarak Hayaşa görülmekte ve Yeşilırmak’la Kelkit Çayı’nın birleşerek aktığı bölgenin hâkim 

noktasında yer almaktadır. Cornelius bu görüşüyle, Karadeniz kıyısında yaşamış olan halkın 

Hititler’den daha önce de bölgede bulunduğu ve Hayaşa’nın da bugünkü Erbaa/Horoztepe’nin 

bulunduğu yere lokalize edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür (Kaymakçı, 2017: s. 40). Tüm bilgilerle 

birlikte Hayaşa şehrinin Karadeniz bölgesine taşındığı söylenmektedir. Erzurum ve çevresinde kazılar 

yapan H.Z. Koşay ise yapılan diğer bilimsel çalışmalar doğrultusunda kararını biraz daha 

somutlaştırarak Hayaşa’yı Erzurum civarına yerleştirmiştir (Koşay ve Turfan, 1959: s. 350; Koşay, 

1972: s. 464-466). 

J. Garstang, Aripša ve Dukkama gibi Hayaşa’nın lokalizasyonu konusunda önemli bilgiler 

içeren şehirlerin Van Gölü etrafına yerleştirilmesine karşı çıkar. Hayaşa, Fırat nehri ve Karadeniz 

arasını lokalize edilmelidir. Kaynaklarda “Deniz içindeki şehir” olarak adlandırılan Aripša Karadeniz 

sahillerinde aranılmalıdır (Pehlivan, 1991: s. 30). 

Schuler’e göre Kızılırmak, Kelkit çayı ve Karasu arasında kalan bölgeler “Yukarı 

Memleket’teki Hitit Toprakları” ve Hayaşa’nın sınırını oluşturmaktaydı (Dinçol ve Yakar, 1974: s. 

546; Pehlivan, 1991: s. 31; Kaymakçı, 2017: s. 41). 
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Hayaşalılar, Çoruh-Kelkit vadisi başta olmak üzere, Giresun-Rize ve Erzincan-Erzurum hattı 

arasında kalan Karadeniz’e paralel olan toprakları iskân etmişlerdir. Yine onlar tarih boyunca bu 

topraklara bağlı kalmamışlar, Hititler bir yere sefer düzenleyeceği zaman, otorite boşluğunda, taht 

kavgalarında ve ayaklanmalardan faydalanarak sınırlarını veya etki alanlarını batıda Ordu, güneyde ise 

Malatya ve Elazığ’a kadar genişletmişlerdir. 

2. Hitit-Hayaşa İlişkisi  

MÖ XV. yüzyılın sonlarına doğru Hitit tahtına çıkan III. Tuthalya (MÖ 1410–1390), I. 

Şuppiluliuma (MÖ 1385–1345), II. Murşili (MÖ 1345–1306) dönemlerinde, Hayaşa Krallığı ile 

sürekli mücadele içinde olmuştur. Hayaşa halkı kendisini güçlü Hitit devletine karşı korumaya 

çalışmıştır. Hayaşa, Hurrilerin halefi kabul edilmiştir.  Bu bölgede yaşayan halklar başlarında 

ihtiyarlar heyeti, yaşlı bir şef veya aile reisleri tarafında yönetilerek varlıklarını korumuşlardır 

(Pehlivan, 1991: s. 41). MÖ II binyılın ortalarına kadar bu toplumlar kendileri tehdit edecek veya 

hayatlarını tehlikeye düşürecek olaylar yaşanmadığında dağınık gruplar halinde, belirli bir merkez ve 

lider etrafında toparlanma ihtiyacı duymamışlardır. Sonraki dönemde güçlenmesiyle birlikte Orta 

Karadeniz bölgesinde bulunan ve Hititlerle mücadele etmeyi milli bir politika haline getiren 

Kaşkalar’la beraber hareket etmişlerdir.   

2.1. Karanni Dönemi Hayaşa-Hitit İlişkisi 

III. Tuthalya’nın son dönemlerinde meydana gelen olaylar, sonraki dönemlerde ilişkilerin 

temelini ortaya koyar. MÖ 1400’lerde Hitit topraklarına saldıran Hayaşalılar, Yukarı Memleketin 

güvenliğini tehlikeye sokmuştu. Genç olmasına rağmen I. Şuppiluliuma (MÖ 1380-1345) Hitit kralı 

III. Tuthalya adına bu bölgenin güvenliğini sağlamak için harekete geçmiştir (Ünsal, 2017: s. 799). 

Hayaşa üzerine sefere çıkmış fakat Kaşkalarla karşılaşmış ve onlara büyük kayıplar verdirmiştir.  II. 

Murşili döneminde yazılan “Şuppiluliuma’nın Annalleri” olarak bilinen kayıtlara göre, I. 

Şuppiluliuma bölgenin güvenliğini sağladıktan sonra Samuha’ya dönmüş. Bu durum üzerine 

Hayaşalılar ve Kaşkaların anlaştığı haberini alınca tekrar bölgeye dönmüş ve Yukarı Memleketteki 

Hitit şehirlerinin güvenliğini sağlamıştır (Pehlivan: 1991, s. 43). 

Hayaşalılar Karranni adlı bir lider etrafında toplanarak ve ayrıca Kaşkalarla beraber hareket 

etmişlerdir. Hitit karalının uzakta olmasından istifade ederek, müttefikleri ile birlikte Hitit topraklarına 

saldırmıştır. Bunu haber alan Hitit kralı III. Tuthalya Yukarı Memleket’e doğru harekete geçmiştir. III. 

Tuthalya Kaşkaları püskürttükten sonra Hitit kült merkezi olan Samuha’yı kuşatan Hayaşa üzerine 

yürümüştür. Bunun üzerine Karranni geri çekilmiş ama Kummuha (Kemah) yakınlarında mücadeleye 

girmiştir. Hitit kralı III. Tuthalya’nın hastalığından dolayı Hitit ordusunun başına I. Şuppiluliuma 

geçmiştir (Ünsal, 2017: s 799). Hitit ordusunun üzerine geldiğini öğrenen Hayaşalılar, Samuha 

kuşatmasını kaldırıp geri çekilmişlerdir. I. Şuppiluliuma, Hayaşalıları takip ederek Kummuha önlerine 

kadar gelmiştir. İki ülke burada çarpışmaya girmiştir. Bu olaylarla ilgili bilgi veren tablet kırık olduğu 

için Kummuha Savaşı’nın nasıl sonuçlandığı bilinmemekle birlikte sonraki dönemde yaşanan olaylara 

bakılarak bazı sonuçlara ulaşılabilmekterdir. Bu sonuçlardan birincisi, I. Şuppiluliuma’nın tahta çıktığı 

yıllarda Hayaşalı Hukkana/ş ile yaptığı anlaşma metnine göre, Hititler Kummaha önlerinde kısmi 

başarılar elde etmiştir (Pehlivan, 1991: s. 46; Ünsal, 2017: s. 799-800). İkincisi ise, Karrani ve Hayaşa 

ordusunun Hititler karşısında uğradığı başarısızlığa bağlı olarak, muhtemelen Karranni’nin 

çarpışmalar esnasında ölmesi sonucu olarak Hayaşa kralı değişmiştir (Pehlivan, 1994: s. 330). 

Hukkana anlaşmasında adı geçen Mariya’nın kısa bir dönem hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.   
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2.2. Mariyaş Dönemi 

Mariyaş’ın, Hayaşa kralı mı yoksa Hitit’e bağımlı ve Hitit kralının istediği şeyleri yapan 

birimi olduğu hala bir sorun olarak görülmektedir (Yıldırım, 2007: 154; Ünsal, 2017: s. 800). 

Mariyaş’ı bir bey ve lider olarak tanımlayan Friedrich, onu Hayaşa krallı olarak tanımlamaz. 

Güterbock ise, Mariyaş’ı, Karranni’nin halefi olarak kabul etmiştir (Ünsal, 2017: s. 800).  

M. Pehlivan’ın verdiği bilgilere göre, J. Friedrich tarafından yayınlanan anlaşma metninde 

öldürme olayı şu şekilde anlatılmaktadır: 

Kol.III.prg.32.str 

53-Marriya kimdir, niçin ölmüştür? 

54-Bir saray kadınına rastlamamış mıdır? Ona bakmamış mıdır? 

55-Fakat Efendimiz Güneşin Babası onu bir pencereden görür ve ona şöyle der: 

56-“Bu kadına niçin baktın?” 

57-Ve bu suçtan dolayı ölümü buldu 

58-Bir insanın ölümüne sebep olan böyle bir olaydan sakın (Pehlivan, 1991: s. 49; Kaymakçı, 

2017: s. 43-44). 

Bu anlaşma metnine baktığımızda sarayda konuk edilen Mariya’nın Hayaşa krallı ya da bu 

ülke adına gelen bir soylu olduğu anlaşılmaktadır. Bu anlaşmanın başka bir satırında yine Mariya adı 

geçmektedir: 

Kol.IV.prg.42 

41(25)-Siz, Hayaşa ahalisi gelecekte beni dostça himaye edip korursanız, 

42(26) Ben de Sizi, Hayaşa ahalisni, Mariyaş’ı ve 

43(27)Hayaşa’nın kız alıp vermiş akrabalarını korurum…(Pehlivan, 1991: s. 48; Kaymakçı, 

2017: s. 44). 

Bu satırlara baktığımızda iki ayrı Mariya’dan bahsetmektedir. Birincisi III. Tuthalya’nın 

sarayında bulunduğu sırada yanlış bir hareket sonucunda öldürülmüş, ikincisi ise Şuppiluliuma’nın 

sert üsluplu sözleri nedeniyle kızından ayrılmaya zorlanmıştır. Kummuha savaşı sonunda Hititler 

istediği kişiyi Hayaşa krallığı tahtına geçirmiş ve kendi istediklerini ona yaptırmışlardır. Mariya’nın 

kısa süre tahtta kalmasının sebebi ise farklı adetlere sahip olan iki ülkenin ve Hitit yasalarına ters 

düşen hareketi sonucu Mariya’nın öldürülmesidir (Pehlivan, 1991: s. 48; Pehlivan, 1994: s. 330; 

Ünsal, 2017: s. 800). 

2.3. Hukkanaş Dönemi ve Hukkanaş Anlaşması 

III. Tuthalya’nın ölümü üzerine Hitit devletinde karışıklar ortaya çıkmıştır. Bu karışık ortamda 

I. Şuppiluliuma tahta geçmiştir. Bu karışık ortamdan faydalanan Hayaşalılar, Hitit topraklarına 

saldırmışlardır. Mariyaş’ın ölümünü kabul edemeyen Hayaşalılar Samuha şehrini tekrar 

kuşatmışlardır. Tüm bu karışıklara son veren I. Şuppiluliuma, daha sonra Hayaşa üzerine yürümüş ve 

Hukkanaş’ın yardımıyla istediği başarıyı elde etmiştir.  
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I. Şuppiluliuma Kuzey Suriye’de Hitit menfaatlerini sağladıktan sonra, Hukkanaş’ın 

yardımıyla Hayaşa ile olan sorunlarını başarıyla çözümlendirmiştir. Bu dönemde Hitit-Hayaşa ilişkisi 

politik bir evlenmeyle normale dönmüştür. I. Şuppiluliuma kızını Mitannili Mattivaza, kız kardeşini 

ise Hayaşalı Hukkanaş ile evlendirerek bu ülkelerden tehlikelere karşı güvenliği sağlamıştır (Pehlivan, 

1991: s. 53). I. Şuppiluliuma bu devletleri kendine bağımlı hale getirmiştir. Bu olayların sonucunda 

“Hukkanaş Anlaşması” ile karşılıklı güven ve saldırmazlık anlaşması imzalanmıştır (Ünsal, 2017: s. 

801). 

Bu anlaşma ile Hitit-Hayaşa arasında uzun bir barış dönemi sağlanmıştır. Bu dönemdeki Hitit 

kaynaklarında Hayaşalılar’dan pek bahsedilmemiştir. Bu barış dönemi II. Murşili dönemine kadar 

sürmüştür. Kuzey-kuzeydoğu bölgesinde yaşayan Kaşkalar ve Hayaşalılar’ın harekete geçmesiyle 

birlikte ilişkiler eski günlerine dönmüştür. 

2.4. Anniyaş Dönemi 

II. Murşili’nin tahta çıkışının ardından Hayaşa krallığında Hukkanaş soyundan gelmediği 

anlaşılan Anniyaş tahta geçmiştir. II. Murşili’nin Kuzey Suriye’ye sefere çıkmasını fırsat bilen 

Anniyaş, Hitit topraklarına saldırarak elde ettiği ganimetler ve esirlerle Hayaşa’ya geri çekilmiştir.  

Anniyaş bu sırada Kaşka boylarını örgütleyerek küçük bir devlet kuran Pihhuniya ile anlaşmış ve bu 

bölgede Hititlere karşı güvenlik hattı oluşturmuşlardır (Ünsal, 2017: s. 802).  

II. Murşili Kuzey Suriye’de anlaşmazlıklara son verdikten sonra Yukarı Memleket’e doğru 

yürümeye başlamıştır. İlk olarak Pihhuniya’yı cezalandırmıştır. Daha sonraki dönemlerde II. Murşili 

Hayaşa topraklarına birçok sefer düzenlemiştir (Ghazaryan, 2015: s. 1). Bu seferler sırasında Hayaşa 

topraklarının büyük bir kısmı Hitit ordusu tarafında yağmalanmıştır.  

Hitit kralı bu başarılarıyla birlikte Hayaşa krallığını tamamen ortadan kaldırmak istemiştir. 

Bunun için MÖ 1333’te bir sefer düzenlemiş ve istediği sonucu almıştır. Fakat Hayaşalıları tamamen 

ortadan kaldıramamıştır.   

Hayaşa-Azzi krallığı sürekli olarak Hititlerle mücadele içinde olmuştur. Bunun yanında 

Kaşkalarla beraber hareket ederek, Hititleri zor duruma düşürmüşlerdir. İki ülkenin komşu olmaları 

nedeniyle kültür ve yaşayış biçimleri birbirine benzeyen tarafları çoktur.  

Karadeniz bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda Hayaşa ve Kaşkalara ait bir kalıntıya 

rastlanmamıştır. Karadeniz bölgesi sürekli yağış alması ve diğer doğal şartlar sebebiyle eski dönemden 

kalma kalıntıları muhafaza etmek için yeterli değildir. Kalıntıların olmamasının diğer sebebi ise 

göçebe yaşam sürmeleri ve dağınık bir halde yaşamalarıdır. Bu toplumlarda yurt edinme düşüncesinin 

olmaması, tamamen yağmalama ve ganimet elde etme amaçları olması sebebiyle arkeolojik kalıntılar 

elde etmemizi zorlaştırmıştır (Emir, 2011: s. 44).  

3. Kaşkalar  
Karadeniz Bölgesi’ni hâkimiyeti altına alan Kaşkalar (Harita:2) ile ilgili yazılı belgeler azdır. 

Kaşkalar hakkında en önemli bilgi veren kaynaklar Hitit kaynaklarıdır (Demirel, 2013: s. 198). Hitit 

kaynakları ile beraber Asur ve Mısır kaynakları da Kaşkalar ile ilgili bilgi vermektedir. Kaynaklarda 

Kaşka adının farklı şekilde yazıldığı görülmektedir. Mesala “Gaşga, Kaşga, Kaşka” şeklinde 

görmekteyiz. Kaşka adına baktığımızda II. Ramses’in yazıtlarında “KşKş”, Asur kaynaklarında “mat 

Kaşku” (Sargon yıllıkları), Ugarit dilinde ise “ktk’’olarak bahsedildiğini görmekteyiz. Hitit tarihinin 

her döneminde, Hititlerin en büyük düşmanı olan Kaşkaların Anadolu’ya nereden ve ne zaman 
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geldikleri bilinmemektedir (Ünal, 2002: s. 55). Kaşkalar’ın yaşadığı bölgeler hakkında araştırmacılar 

tarafından farklı görüşler ortaya atılmıştır.  

Sedat Alp, Maşat metinlerinde geçen G/Kalzana, Gamamma, Kapapahşuwa vb. kentlerin, 

Maşat Höyüğün kuzeyinde ve Yukarı Yeşilırmak Vadisi’ndeki Kaška bölgesinde yer aldığını ileri 

sürmektedir. Meyer-Garstang ve Hrozny göre ise Kaşkalar’ın Kızılırmak’ın yukarı kesimi ile Yukarı 

Fırat bölgeleri arasında kalan kesimde yaşadıklarını ileri sürmektedir. Forrer ise Kaşkalar’ı Yeşilırmak 

ve Çekerek nehirleri arasında kalan bölgede yaşadıklarını ileri sürmektedir. Bu görüşlerin aksine 

Cavaignag ise Kaşka ülkesini Kızılırmak’ın alt tarafından hemen hemen Ege Denizi’ne kadar uzanan 

topraklara yerleştirmektedir. Kaşkalar hakkında diğer bir fikir ise onların Merzifon-Amasya hattının 

kuzeyindeki Sinop-Ordu arasındaki bölgede yer aldığıdır. Kaşkalar’ın yaşadığı çevreyle ile ilgili 

Cornelius’un görüşü ise onların kuzeyde Turhal (Tokat), güneyde Gürün (Sivas) ve doğuda Kemah’ın 

bulunduğu kara parçasıdır (Kaymakçı, 2017: s. 35). 

Karadeniz Bölgesi’nde hüküm süren Kaşkaların yerleştikleri coğrafi bölgenin sınırlarına 

baktığımızda doğuda Hayaşa, batıda Tumana ve Pala, güneyde Yukarı Memleket, kuzeyde Karadeniz 

arasında yer almaktaydı. Bugünkü isimleriyle bakarsak coğrafi alanına Sinop’un batısı ile Giresun 

arasında kalan bölge ve Tosya-Merzifon-Amasya-Tokat-Niksar-Koyulhisar-Şebinkarahisar’dır 

(Ceylan, 1996: s. 2). (Harita:1) 

Kaşkalar hakkında en kapsamlı çalışmalardan birini yapan Schuler, Kaşkalar bir devlet 

kuramadıkları gibi siyasi yapıya sahip değildir. Kaşkalar üç bölüme ayırmıştır. Kaymakçı şu şekilde 

ifade etmektedir;  

“Batı Kaşka toprakları: Kızılırmak’ın batısında, Yukarı Devrez Havzası’nın kuzeyinde 

ve Gökırmak Bölgesi’ni kapsamaktadır. 

Merkezi Kaşka toprakları: Kızılırmak ve Aşağı Çekerek, dolayısıyla Yeşilırmak 

arasında, klasik Phazimonitis bölgesini kapsamaktadır. 

Doğu Kaşka toprakları: Kelkit Vadisi’nden, Hayaşa’nın batısını kapsamaktadır.” 

(Kaymakçı, 2017: s. 37). 

Hitit sınır yerleşmelerini tehdit eden Kaşkaların kendi hâkimiyet alanı olan Bafra Ovası, Aşağı 

Kızılırmak Vadisi, Durağan, Kargı ve Bafra Ovası’nın güneyindeki dağlık bölgede yer alan 

Vezirköprü, Havza ve Ladik Ovası’nın oluşturduğu kabul edilmektedir (Kaymakçı, 2017: s. 36). 

Vezirköprü, Oymaağaç Höyük, Merzifon Onhoroz Tepe, Alacapınar Tepe ile Amasya Oluz Höyük ve 

Doğantepe gibi yerlerde ulaşılmış bilgilere göre Orta Karadeniz bölgesini Hititler, Kaşkalara karşı bir 

tampon bölge olarak kullanmışlardır. Bu yerleşmelerin Hitit İmparatorluk Çağında da yerleşim görmüş 

olması nedeniyle Son Tunç Çağı’nda da bu bölgenin tampon bir bölge olarak kullanılmış olduğu 

düşüncesini desteklemektedir (Dönmez, 1999: s. 33). 

Kaşkalar hakkında bilgi içeren en eski Hitit metni MÖ 15. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 

olan Hitit kralı I.Arnuvanda dönemine denk gelir. Bu kaynakların verdiği bilgilere göre Hititler, Kaşka 

saldırıları karşısında çok zor duruma düşmüş ve Anadolu’nun güney kesimlerine çekilmişlerdir. 

Kaşkalar elde ettikleri bölgeleri yağmalamışlar ve bu metinde Hitiler’in baş tanrısı Teşub’a ait 

tapınağın Kaşkalar tarafından yağmalandığı ve kral Arnuvanda’nın bundan dolayı büyük üzüntü 

yaşadığı belirtilmektedir (Memiş, 2015: s. 46-47). 
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Hitit ülkesinin yaşanan karışıklar sebebiyle, Karadeniz kıyılarında yarı göçebe şeklinde 

yaşayan Kaşka boyları Hitit ülkesi üzerine seferler düzenlemişlerdir. Anadolu’ya akınlar yapan bu 

Kaşka boylarını durdurmak isteyen Hitit kralı Hantili döneminde Anadolu’nun farklı bölgelerine 

kaleler yaptığını görmekteyiz (Dinçol, 1982: s. 30). Kaşkalar, Hitit Devlet’i ile olan coğrafik 

yakınlıklarından faydalanarak başkent Hattuşa’ya dahi saldırmışlardır. Çoğunlukla devletin içerisinde 

bulunduğu sorunlardan veya askeri seferlerde ordunun meşguliyetinden faydalanan bu halkın, Hitit 

başkentini tehdit ettikleri doğrultusunda en eski bilgiler I. Hantili dönemine (MÖ 1590-1560) 

tarihlendirilmektedir. Hantili’nin ilgili vesikasında Hattuşa kentinin surlarla tahkim edildiği de ifade 

edilmektedir. Hantili metninde, Hattuşa’nın çevresinin surlarla neden çevrildiği belirtmemiştir. Ancak 

İmparatorluk Dönemi krallarından IV. Tuthalya, Hantili’nin bu hareketinin nedenini, kuzeyden gelen 

Kaşka tehlikesinden kaynaklandığını açıklamaktadır. Hitit kaynaklarından alınan bilgilere göre 

Kaşkaların Hitit başkenti Hattuşa’ya kadar akınlar yapmaları karşısında Hitit kralı Arnuvanda ve 

kraliçe Aşmunikal’in,(Resim:1) Kaşka tehlikesine karşılık bazı askeri tedbirler almışlardır  (Demirel, 

2013: s.195; Kaymakçı, 2017: s. 37-39). 

Hitit kralı Arnuvanda’dan sonra Hitit tahtına çıkan kral I. Şuppiluliuma’dan bahseden II. 

Murşili’nin on yıllık anallerinden verdiği bilgilere göre, Tuhkanti-Tuthalya ile I. Şuppiluliuma 

arasındaki iç savaş döneminde Kaşkaların Hitit başkenti Hattuşaya saldırdığı anlaşılmaktadır 

(Demirel, 2013: s. 200-201; Murat, 2016: s. 194-218; Kaymakçı, 2017: s. 39). I.Şuppiluliuma 

dönemine ışık tutan ve “Şuppiluliuma’nın Kahramanlıkları” adıyla anılan metine göre, Hitit 

topraklarının Kaşkalı düşmanlar tarafından yakılıp yıkıldığı görülmektedir (Memiş, 2015, s. 48-49). 

Döneminin en güçlü devletlerinden biri olan Hititlerin hemen yanı başındaki bu halka karşı 

yetersiz kalmasının nedenleri Kaşkalar’ın siyasi yapılanmalarına ve bölgenin bugün dahi 

gözlemlenebilen coğrafik koşullarına bakıldığında anlaşılabilir bir durumdur. 

Metinlerde tek bir Kaşka toplumundan söz edilmediği görülür. Pek çok Kaşka beyinin kendi 

toplumunu idare ettiği belirtilmektedir. Zaman zaman siyasi bir birlik olma yoluna gitselerde (Ünal, 

2003: s. 51), Hitit Devleti bu merkezileşme hareketini bir tehdit olarak görmüş ve böylesi bir birliğe 

asla izin vermemiştir. Her iki toplum arasında pek çok defa anlaşma yapılmıştır. Ancak bu anlaşmalar 

değerlendirildiğinde her iki toplumun sorunlarının sürekli farklı antlaşmalarda tekrar ettiği 

görülmektedir. Yani antlaşmalarla sorunlar çözülmüyor, boyların bağımsız hareket etmeleri bu 

anlaşmaları geçersiz kılıyor, bu nedenle de farklı zamanlarda sorunlar tekrarlanıyordu (Demirel, 2013: 

s. 197-198). 

Sonuç 

MÖ XV. yüzyılın sonlarından itibaren kuzeydoğu Anadolu’da ortaya çıkan Azzi-Hayaşa 

krallığı, dönemin üç büyük devletinden biri olarak kabul edilen Hititlerin istikrarlı bir şekilde izlediği 

doğu ve kuzey politikaları sonucu zaman zaman geri çekilmişler, ancak Hitit ülkesinde iç barışın 

bozulduğu ve taht mücadelelerinin başladığı zamanlarda batı komşuları Kaşkalarla birlikte Hitit 

topraklarını yağmalamaya çalışmışlardır. 

Kaşkalar’ın nereden ve nasıl Anadolu’ya geldikleri konusunda net bilgiler, mevcut değildir. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, Kaşkalar’la ilgili kaynaklar, Hitit Devleti’ne ait olan çeşitli 

antlaşmalar ve farklı nitelikteki bazı belgelerdir. Kaşkalar hakkında ilk kez ve en detaylı bilgi, I. 

Arnuvanda ve Kraliçe Aşmunikal çiftine ait dua metinleridir. Bilindiği gibi, bu metinler Kaşkalar’ın 

saldırısı karşısında tanrılara seslenmek üzere yazılmış vesikalardır. Kaşkalar’ı incelerken, aynı 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 187 

 

zamanda Hitit Devleti ile olan ilişkilerini de değerlendirmiş olduk. Hitit Devleti’nin kuruluşundan, 

yıkılışına kadar, devletin bir dış politikası haline gelmiş olan Kuzeydeki komşuları Kaşkalar, bir 

bakıma Hititler’in yıkılışında yıpratıcı rol oynayarak etkili olmuşlardır. 
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Özet 

Bu çalışmada, etik bağlamda hayvan haklarına dair açıklamalar yapmak amaçlanmıştır. 

Hayvan hakları, günümüz dünyasında çeşitli çevreler tarafından savunulsa da hâlâ çözülememiş bir 

sorun olarak yerini korur. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel olgu, akıl yetisi olsa da kimi 

durumlarda insanlar, birçok gelişmeyi, hayvan davranışlarından yola çıkarak elde etmişlerdir. Sayısız 

çeşide sahip hayvan türünde görülen bazı örnekler, zaman geçtikçe karmaşık düşünebilmektedir. Kimi 

düşünürler bu gibi durumları argüman olarak gösterip hayvanların, insanlarınkine benzer haklara sahip 

olması gerektiğini savunur. Peter Singer’ın “Hayvan Özgürleşmesi” adlı eserinde yer alan ifadelerde, 

insanların hayvanlar üzerinde uyguladığı tahakkümün ortadan kalkması gerektiği, hatta hayvanların 

besin nesnesi olmaktan çıkarılması gerektiğine dair vurgularda bulunulur. Bu esere göre hayvanlar da 

tıpkı insanlar gibi birtakım haklara sahiptir. Immanuel Kant’ın hayvanlara yaklaşımına göreyse 

insanlar, akıl sahibi varlıklar olduğundan hayvanlardan, kişi olmak bağlamında üstündür. Bunlara 

bağlı olarak çalışmada, hayvan haklarının insan merkezli olmanın ötesine taşınamayacağı 

savunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Hayvan hakları, İnsan, Peter Singer, Immanuel Kant. 

 

The Problem of Animal Rights in Ethical Context 

Abstract 

In this study, it is aimed to make explanations about animal rights in the ethical context. 

Although animal rights are defended by various circles in today's world, it still remains an unsolved 

problem. Although the basic fact that distinguishes humans from other living things is the faculty of 

reason, in some cases, humans have achieved many developments based on animal behavior. Some 

specimens, seen in countless diverse animal species, can become complex as time goes on. Some 

thinkers show such situations as arguments and argue that animals should have rights similar to those 

of humans. In the expressions in Peter Singer's book "Animal Liberation", it is emphasized that the 

domination of humans on animals should be eliminated, and even animals should be removed from 

being food objects. According to this work, animals have certain rights just like humans. According to 

Immanuel Kant's approach to animals, humans are superior to animals in terms of being a person, 

since they are rational beings. Accordingly, it has been argued in the study that animal rights cannot be 

moved beyond being human-centered. 

Keywords: Animal rights, Human, Peter Singer, Immanuel Kant. 
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İnsanlık tarihi veya canlı tarihine yönelik bilimsel açıklamalar, sürekli olarak evrim teorisini 

destekleyici mahiyettedir. Bütün canlıların ortak bir formdan şimdiki hallerine evirildiğini savunan 

evrim teorisine göre insan formu, diğer canlılarla ortak yapıdadır. İnsanı diğer canlılardan ayıran temel 

olgu, akıl yetisi olsa da kimi durumlarda insanlar, birçok gelişmeyi, hayvan davranışlarından yola 

çıkarak elde etmişlerdir. Sayısız çeşide sahip hayvan türünde görülen bazı örnekler, zaman geçtikçe 

karmaşık düşünebilmekte veya alet kullanma becerisi kazanabilmektedir. Örneğin bazı maymunlar 

zaman içerisinde, akıl yürütme yoluyla, yiyeceklerini kazanabileceklerini öğrenmiş ve doğadaki 

varlığını böyle sürdürmüştür. Bunun yanında birçok canlı türü, yiyecek depolamayı, mevsim şartlarına 

göre yaşamını düzenlemeyi ve aile düzenine geçmeyi başarmıştır. Bu durumlar çoğu kez “içgüdü” 

kavramıyla açıklansa da hayvanlar arasında sonradan öğrenmeyle oluşmuş birçok davranışa rastlamak 

mümkündür. Immanuel Kant da hayvan davranışlarının içgüdüsel olduğunu düşünenlerdendir. Kant, 

arıların “artistik” biçimde kovan yapmalarını, insanın yapı inşa etmesine benzetir. Ona göre bu durum 

bize, arıların akıl sahibi olduğunu düşündürebilir. İfadelerinin devamındaysa sürekli olarak aynı 

biçimde tekrarlanmasından dolayı bu tarz hayvan eylemlerinin sadece içgüdü ile açıklanabileceğini 

vurgular (Kant, 2007: 149). Dolayısıyla ona göre, hayvanları insanlarla eşit düzeye çekme düşüncesi, 

akıl farkından dolayı mümkün görülmez. Nihayetinde insan, aklını, yiyecek durumuna getirdiği 

hayvanın bedenine dair gastronomi anlamında bilimsel bilgi ağına sahip olacak kadar iyi 

kullanılmıştır.  

 Dünya tarihi boyunca hiç değişmeyen ve sürekli olarak bir sorun biçiminde karşımıza çıkan 

olguların başında beslenme ihtiyacı gelir. Hayatta kalmanın temel şartı olan beslenme, her canlının 

çeşitli yöntemlerle gerçekleştirdiği biyolojik bir zorunluluktur. Bu reel olgu, doğadaki birçok türün 

birbiriyle savaş halinde olmasının nedenlerinden biridir. Uygarlık, teknoloji ya da din gibi olgular, 

beslenmeye yönelik şiddetli mücadelelere belirli kurallar getirmiş olsa da nihayetinde açlık konusunda 

çaresiz kalan insan türü, bu kuralları yok saymaktan çekinmez. 

 Günümüz dünyasında modern yaşamın da etkisiyle, mücadele biçimleri ve yöntemleri artmış 

olsa da temel ihtiyaçlara yönelik mücadeleler, önemini hiçbir zaman yitirmemiştir. İnsanlar, aklını 

kullanabildiği için yiyecek dengesini emek-sermaye düzlemine taşımış; fakat bu denge hiçbir zaman 

kurulamadığı için açlık sorunu, büyük bir problem olarak varlığını sürdürmüştür. Dünyanın birçok 

yerinde, verimli topraklara sahip insanlar yiyeceğe, tarımın neredeyse hiç olmadığı yerlerde yaşayan 

bazı insanlar kadar kolay ulaşamamaktadır. Bunun nedenlerinin başında, sömürge ve kölecilik 

faaliyetleri gelir. Sömürge faaliyetleri, sadece zenginliklere ulaşmak için yapılmamıştır. Din buyruğu, 

maden keşifleri, hükmetme hırsı, asker toplama, köle toplama veya yiyecek elde etme amaçlı yapılan 

kitlesel eylemlerin tamamı, sonuç olarak sömürgeciliğe hizmet etmiştir. Güçlü kitleler tarafından 

sömürülen bazı topluluklar, her ne kadar kanlı savaşlarla da olsa, fırsat elde edince bağımsızlıklarını 

kazanabilmişlerdir. Bunun yanında, insan haklarına dair yapılan çalışmalar, dünyanın birçok yerinde 

doğrudan kölelik olarak görülebilecek sömürü durumlarını ortadan kaldırmıştır. Nitekim günümüzde 

kolonyal bağlamda oluşturulan kuramların birçoğu, insan hakları ve özgürlüğünü savunan bir yapıya 

sahiptir. Evrensel hukuk anlayışı da en azından teori düzleminde, bu kuramları destekleyici yapıdadır. 

Tüm bu durumlar büyük savaşların, mücadelelerin ve akıl yürütmelerin sonucunda insanlığın iyiye 

doğru kat ettiği yollara işaret etse de dünyadaki özgürlük seviyesi olması gerekenin çok gerisindedir. 

Bu tartışmalar canlılığını korurken çoğu kez göz ardı edilen önemli hususlardan biri, hayvan 

haklarıdır. Tartışılmaya başlandığı ilk dönemlerde, genel olarak ciddiye alınmayan, hatta komik 

görülen hayvan hakları meselesi, en az insan hakları meselesi kadar tartışılmaya muhtaçtır; çünkü 
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üzerine yapılan araştırmalar göz önüne alındığında, hayvan hakları sorununun, hayatımızın her 

alanıyla ilgili olduğu görülebilir.  

 

Hayvanlar İçin Eşitlik İlkesi 

Hayvanlara özgürlük kazandırma adına yapılan eylemler, hayvan haklarını meselesini 

dünyadaki diğer sorunlara nazaran basit olarak gören insanlar tarafından anlamsız görülür. Oysa 

hayvanlara yapılan işkenceler ve onlara yaşatılan acılar, ileri düzeydedir. Hayvan Özgürleşmesi adıyla 

bir kitap yayınlayan Peter Singer, da kitabında, aynı durumu dile getirir. Ona göre hayvanlara 

özgürlük düşüncesi, bazılarına ciddi bir hedeften çok, diğer özgürleşme hareketlerinin bir parodisi gibi 

gelir. Bir keresinde hayvan hakları düşüncesinin, gerçekten de kadın hakları mücadelesinin parodisi 

olarak kullanıldığını söyleyen Singer, bu düşüncenin saçma görülebileceğine vurgu yapmıştır.  

Singer, Thomas Taylor adındaki bir profesörüm bile yazılarında, hayvan hakları meselesini 

küçümsediğini söyler. Taylor’un tavrı, 1790’larda yapılan bazı çalışmalarda kadın hakları ve hayvan 

haklarının eşit görülmesine yöneliktir. Bu çalışmalarda, kadın hakları savunulurken kullanılan 

argümanların, hayvan hakları savunulurken de kullanılması gerektiği söylenir. Nitekim dönemin 

şartları da göz önüne alındığında, bu durumun parodisinin yapılması, normal olarak görülebilir. 

Eşitliğe dair bir hak talebinde bulunurken, her türün yaşam biçimi göz önüne alınmalıdır. Bir 

insanın sahip olduğu hakların aynısına bir hayvanın sahip olması mümkün değildir; çünkü ikisi farklı 

kategorilerde yer alan türlerdir. Bu, ikisinin tamamen farklı haklara sahip olduğu anlamına da gelmez. 

Hem insanların hem hayvanların sahip olması gereken ortak haklar vardır. Buna yaşama, beslenme, 

üreme veya tembellik gibi birçok örnek verilebilir. Ortak haklara sahip olsalar da insanların sahip 

olduğu bazı haklara hayvanların da sahip olması gerektiği söylenemez. Bunun temel nedeni, insanın 

dünyadaki bütün yaşamın merkezine kendisini koymasıdır. İnsan, dil ve hafızasını da bu duruma göre 

şekillendirmiştir. Ortada bir hayvan hakikatinin olduğu, çok sonraları, küçük kitleler tarafından 

savunulsa da insanlar kendi türlerini bile ötekileştirirken onları, hayvanlara benzeterek aşağılarlar. 

“Gerçekten de sömürgeci, sömürge halkından söz ederken zoolojik terimler kullanır. Sarı ırkın 

sürüngenimsi hareketlerinden, yerli şehrinin saçtığı kokulardan, sürülerden, hayvan kokularından, arı 

gibi üşüşmesinden, karınca gibi kaynaşmasından, el kol hareketlerinden söz eder”
273

 Bu durum, havan 

değersizliğinin, insanların diline ve hafızasına yerleştiğine işaret eder. İnsanın hayvandan en büyük 

farkı, akıl yetisidir. Bundan dolayı elde ettiği bir takım gelişmeler, insanın yaşam alanını 

hayvanlarınkinden ayıran ve daha konforlu bir seviyeye çıkaran özelliktedir. Bu konuda Nietzsche 

felsefesi üzerinden açıklamalar yapan David Wood, Ahlaki Olmayan Manada Hakikat ve Yalan 

Üzerine’de Nietzsche’nin "aklı" oldukça doğalcı bir biçimde açıkladığını aktarır. Ona göre Nietzsche, 

Hakikat'i hem bir yaratıcılık hem de bir aldanış sahası olarak öne sürer; sezgiden kavrama giden 

hareketin, belli bir dili konuşanlara dayatılmış oldukça katı bir mutabakatla mühürlenmiş olduğunu 

düşünür. Aynı dili konuşanların, sürekli bir biçimde yalan söyleme ve deneyimin karmaşıklığını göz 

ardı etme konusunda bir mutabakata vardığını aktaran Wood, yine Nietzsche’den örnekler vererek 

insan merkezli hakikat anlayışının yanılsamalardan ibaret olduğunu ifade eder.  

 

Nietzsche hayvanları antropolojik makinenin değirmenine su taşıyacak şekilde mi ele 

almaktadır? Aksine, antropolojik ayrıcalığın foyasını meydana çıkarmak için hayvan 
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analojileri kullanmak suretiyle makineyi tersine çalıştırmaktadır. Ne var ki kendisinin, 

daha doğrusu yazdıklarının, nerede durduğu net değildir. Biz okurlarına içini dökerek 

bir şeyler görmemizi sağlamaya çalışıyor gibidir, tıpkı (Böyle Buyurdu Zerdüşt'te) 

pazar alanındaki sıradan insanlara ilişkin tasvirlerinin, okurlarını, tıpkı kendisi gibi bu 

insanların sığ dertlerinden uzak durmaya çağırması gibi. İlginç bir şekilde, insanların 

mesajını anlamadığını fark etmesi üzerine hayvanlara yöneldiği kitap da Böyle 

Buyurdu Zerdüşt'tür: "İyisi mi hayvanlara git" ("Zerdüşt'ün Ön konuşması"). Zerdüşt 

artık doğayla konuşabilir. "Dünya onun dönüşünü bekler." "insan, hayvan ile Üst insan 

arasına gerilmiş bir iptir. 
274

 

 

             Burada sözü edilen durumun sonrasında Zerdüşt, hayvanlarla konuşmaya ve öğrenmek 

istediklerini onlara sormaya başlar. Nitekim edebi ya da felsefi metinlerde, mitolojik anlatılarda ve 

dini öğretilerde hayvan motiflerine sıkça rastlanır. İnsanların anlamadığı olayları hayvanlara anlatma 

veya dostluğu hayvanlarda bulma durumu,  birçok hikâyede karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla insan, 

hayvanları anlatı dünyasına da dâhil etmektedir. Başka ifadeyle hayvan, insan dünyasının bir 

parçasıdır. Bu gerçekliği kabul eden ve açığa çıkaran bilim dünyası da insan merkezli olduğundan, 

insana fayda sağlayacak bir durumda hayvanların feda edilmesinden çekinilmez. Örneğin insanlar, 

sağlık sektörü diye evrensel bir çalışma alanı yaratmışlardır. Hastalanan insanların tedavi gördüğü, 

çoğu zaman iyileştirildiği bu alan, aynı zamanda farklı birimlerde hayvanlara da benzer hizmetler 

sağlar. Buradan yola çıkılarak hayvan ve insanların sağlık alanında eşit haklara sahip olmadığını 

söylemek mümkündür. Aynı anda tedaviye ihtiyaç duyan bir insan ve bir hayvan arasında tercih 

yapmak gerekirse herkes insanın canını daha çok önemser; çünkü yaşam biçiminden dolayı insanın 

canının daha önemli olduğu savunulabilir. Hayvanlara şefkat göstermek adına yapılan uygulamalar, bu 

durumun dışındadır. Nihayetinde her hayvan da tedavi görme hakkına sahiptir; ancak insan canının 

söz konusu olduğu anlarda hayvan, insana göre ikinci plandadır.  

Bunun birçok nedeni vardır. İnsan, akıl ve yetenek olarak her canlıdan üstün olduğu için 

hayatı, kendini merkeze alarak düzenler; çünkü elde ettiği gelişimlerin çoğunu kendi faydası ve 

mutluluğu adına yapmıştır. Aristoteles de mutluluk kavramından söz ederken şu ifadeleri kullanır, 

“Yaşamak bitkilerle ortak görünüyor, biz ise insana özgü olanı arıyoruz. Öyleyse beslenme ve 

büyümeyle ilgili yaşamı da bir yana bırakmalı. Bunun arkasından, duyulara sahip yaşam geliyor, ama 

bu da at, öküz ve bütün hayvanlarla ortak görünüyor. O halde geriye akıl sahibi olanın bir tür eylem 

yaşamı kalıyor.”
3
 Sonraki sözlerinde Aristoteles, mutluluğu, ancak akıl sahibi olan ve buna bağlı 

olarak eylem yapabilen insanın yaşayabileceğini söylüyor. Ona göre hayvanlar ve bebeklerin yaşadığı 

sevince mutluluk denilemez; çünkü bunu, akıl ve eylemle elde etmemişlerdir.  

Hayvan hakları sorunu, hayvan türünün özellikleri dikkate alınarak çözülmeye çalışılmalıdır. 

Bir hayvan irade sahibi olsa bile, insanların hayvanlar üzerindeki uygulamaları, bu iradeyi yok eder. 

Bir hayvan, siyasi anlamda seçme ve seçilme, evlenme, kürtaj, çalışma gibi haklara sahip olamaz; 

fakat yaşama, çiftleşme, seyahat, tedavi gibi haklara sahip olabilir. Bunun yanında bir hayvanın hakkı 

savunulurken başkalarında olmayan özelliklere bakılarak hayvanların bazı hakları reddedilemez. 

Örneğin bakımı yapılan bir hayvan için “insana yapılmayan iyilik hayvana yapılamaz” gibi bir 

düşünce, düz mantık ürünü olarak geliştirilir; çünkü hayvanların çoğu, öz bakım becerisine sahip 
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değildir. Nasıl ki engelli bir birey, öz bakım anlamında, başka bir insanın yardımına muhtaçsa 

hayvanlar da aynı şekilde bu anlamda insanların yardımına muhtaçtır. Bu yüzden hayvanlara 

uygulanacak bir eşitlik ilkesi, onların yardıma muhtaç canlılar olduğu düşüncesinden yola çıkılarak 

geliştirilmelidir. Başka bir ifadeyle, hak elde etme konusunda etkin bir yapıları yoktur. Tom Regan’ın 

ifadesiyle, “Ahlaken edilgin varlıklar, ahlaken etkin varlıklardan farklı olarak, onları eylemlerinden 

ahlaken sorumlu tutmamızı gerektirecek önkoşuldan, yani kendi davranışlarını denetleyebilme 

yetisinden yoksundurlar. Ahlaken edilgin bir varlık, bir dizi eylem olanağı arasından hangisini 

gerçekleştirmenin doğru ya da uygun olduğuna karar vermek için ahlaki ilkelere başvurmak şöyle 

dursun, böylesi ilkeleri oluşturamaz da. Kısacası, ahlaken edilgin bir varlığın doğru ya da yanlış 

eylemlerde bulunması söz konusu olamaz.”
275

 Hayvanların edilgen olması durumundan yola çıkılarak, 

bir hayvana cezai yaptırımın da uygulanmaması gerektiği söylenebilir. Hayvanların irade sahibi 

olmadığı kabul ediliyorsa, o halde insanların ölümüne ya da yaralanmasına neden olan hayvanlara da 

şiddet uygulanmamalıdır. Örneğin bir akrebin “içgüdüsel” olarak insanı sokmasına karşın akrep, 

öldürülmemeli ya da koşsun diye bir ata kırbaçla vurulmamalıdır. Oysa insanlar bu noktada da faydacı 

düşünerek, hayvanların zarar verebilecekleri anlarda, sanki iradeleri varmış gibi onlara şiddet 

uygularlar. Peter Singer’a göre, Taylor’un hayvan hakları ve kadın haklarının özdeşliğine karşı yaptığı 

eleştiri, kabul edilmemelidir.  

 

Taylor'ın kadın hakları parodisine cevap vermenin bir yolu daha var. Eşitlik meselesini 

daha derinlemesine ele alarak, insanlarla insan dışı hayvanlar arasındaki bariz farkları 

inkâr etmeksizin, temel eşitlik ilkesini hayvanlara da uygulamanın saçma bir tarafının 

olmadığını öne sürebiliriz. Bu noktada böyle bir sonuca ulaşmak garip gelebilir; ama 

ırk ya da cinsiyet temelinde ayrımcılığa karşı çıkışımızın nihai olarak neye dayandığını 

daha yakından incelediğimizde, insan dışı hayvanların insanlarla eşit derecede 

önemsenmesi gerektiğini kabul etmezsek, siyahlar, kadınlar ve diğer ezilen insan 

grupları için eşitlik talep ederken tutarsızlığa düşeceğimizi görürüz.
276

 

 

Singer’ a göre, hayvanlara uygulanan şiddet, insanlara uygulananla aynı derecededir. Elbette 

şiddet, hiçbir canlıya uygulanmamalıdır; çünkü kökeni sadece kötülükle açıklanabilecek bir durumdur. 

Bunun yanında hayvanlara uygulanan şiddetle siyahlara ya da kadınlara uygulanan şiddetin önlenmesi 

aynı derecede gerekli değildir. Siyahlara veya sömürülen herhangi bir topluma uygulanan şiddet,  

faşizmle adlandırılır.  Hayvanlara uygulanan işkenceler faşizm olarak adlandırılamaz mı? gibi bir 

soruyu cevaplandırmak için insanların, hayvanları yiyecek, giyecek, taşıt olarak kullanması 

durumlarına değinmek gerekir. 

Irkçılık, insanların birbirlerine karşı hiyerarşi oluşturması ve buna bağlı olarak güçlü 

toplumların güçsüz toplumları ezmesi olarak bilinir. Beyazların iktidarda olduğu bir ülkede ırkçı bir 

beyaz, siyahların kendilerinden daha az hakka sahip olması gerektiğini savunur. Bunu, geçmişte 

siyahların köle olması ve beyazlara hizmet etmesi örneğiyle destekleyebilir, ancak siyahların biyolojik 

farklılıklarını, bu hiyerarşinin herhangi bir yerine konumlandıramaz. Pekâlâ bir siyahın zekâsı 
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dünyadaki bütün beyazlardan üstün olabilir veya bir siyah, tarihi yeniden şekillendirecek hukuki 

devrimler yapabilir. Bu da gösterir ki ten renginin, renk olmaktan öte bir özelliği yoktur. Bir hayvanın, 

beyazlar veya siyahlarla eşit olması gerektiği düşüncesi ise birçok yerde sekteye uğrar. Hiçbir 

hayvanın zekâsı normal düzeyde zekâya sahip bir insanın zekâsından üstün değildir. Bu yüzden 

yönetim, düzenleme ve geliştirme alanları hayvanlara ait olamaz. Bu durum, hayvanlara yapılan 

işkenceleri meşrulaştıramaz, fakat hayvanların hiyerarşik olarak insanların altında bulunduğuna dair 

iddiayı destekler. Bu da biyolojik yapılardan ötürü hayvanlara, birçok hakkın verilmesinin mümkün 

olmadığını ve kendilerini  koruma noktasında yetersiz kaldıklarında insanların yardımına muhtaç 

olduklarını, nihayetinde insanların hayvanları koruması gerektiğini gösterir. 

Hayvanları koruma ve bazı haklarını insanlarınkiyle eşit duruma getirme konusunda insanların 

tutarlı davranması, uzun vadede çok zor bir durumdur. Nitekim sadece hayvanlar için değil insanlar, 

çevre ve doğa için yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin tamamı insanlar tarafından yok 

sayılmaktadır. Yasa ve ceza durumları, insanların bu yükümlülükleri —en azından kamusal alanda— 

yerine getirmesini sağlar. Bu yüzden hayvanları koruma yükümlülüğü de yasa tarafından insanlara 

dayatılmalı ve yerine getirilmediği zaman, cezayla karşılık verilmelidir. Bunun yanında ceza yoluyla, 

zorla yaptırmak yerine eğitim yoluyla bilinç kazandırmak çok daha köklü iyileştirmeler sağlayabilir, 

ancak hayvan ölümlerini meşrulaştıran ve sistematik hale getiren dini veya geleneksel anlayışlara karşı 

formal bağlamda bir eğitim modeli geliştirmek, yani köktenci bir değişime gitmek, mümkün müdür 

bilinmez. Peter Singer, vejetaryenlik sayesinde hayvan haklarının iyileştirilebileceğine dair vurgularda 

bulunur. Onun aktarımıyla, “hepçil toplumlar” da vejetaryenlik, bazen baskıyla karşılaşır. Hepçil olan 

insanlar, vejetaryen olan birinin neden et yemediğini anlamlandıramaz; ancak hayvanlara uygulanan 

şiddete de karşı gelir. Bu insanları et yemeyi boykot etmeye ikna etmenin mümkün olabileceğine 

inanan Singer’a göre kitlesel boykotlar, hayvanların yenmemesini ve hayvan haklarının gelişmesini 

sağlayabilir (Singer, 2007: 229). Burada Singer’ın gözden kaçırdığı bir şey vardır. İnsanlar et yemeyi 

bilinçli olarak istemezler, et yemeyi arzularlar. Bir insan doğar doğmaz et yemeyi arzulamaz; ancak 

etçil bir kültür dünyası içerisinde yetişen bireyin söz konusu dünyaya dair hafızadan ve arzulardan 

uzak yaşaması mümkün değildir. Jacques Lacan’ın da belirttiği gibi arzu, hazdan öte, insanın 

bilincinin dışında yer alan bir olgudur. “Arzu, insanın kapasitesi dâhilindeki başka tüm noktalardan 

çok daha fazla, bir yerde gelip sınırına dayanır.”
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devrimler yapabilir. Bu da gösterir ki ten renginin, renk olmaktan öte bir özelliği yoktur. Bir hayvanın, 

beyazlar veya siyahlarla eşit olması gerektiği düşüncesi ise birçok yerde sekteye uğrar. Hiçbir 

hayvanın zekâsı normal düzeyde zekâya sahip bir insanın zekâsından üstün değildir. Bu yüzden 

yönetim, düzenleme ve geliştirme alanları hayvanlara ait olamaz. Bu durum,  hayvanlara yapılan 

işkenceleri meşrulaştıramaz,  fakat hayvanların hiyerarşik olarak insanların altında bulunduğuna dair 

iddiayı destekler. Bu da biyolojik yapılarından ötürü hayvanlara, birçok hakkın verilmesinin mümkün 

olmadığını ve kendilerini koruma noktasında yetersiz kaldıklarında insanların yardımına muhtaç 

olduklarını; nihayetinden insanların hayvanları koruması gerektiğini gösterir. 

Dolayısıyla arzu, insan bilincini aşan bir durum olduğundan, Singer’ın savunduğu kitlesel 

boykot eylemlerinin gerçekleşmesi mümkün değildir. Başka bir ifadeyle, köken olarak kötülükten 

gelmiş olsa da insanları, arzuladıkları ve uyguladıkları bir kültür ürününden koparmak, ancak o 

kültürü yok etmekle mümkündür. 

 

Tüketim Nesnesi Olarak Hayvan 

 

Hayvan hakları sorunu, insan merkezli yaşam biçimleri sorgulanmaya başlandıktan sonra 

dünyada daha fazla ciddiye alınmış olsa da hiçbir zaman çözüme kavuşturulamamıştır. Bunun en 

büyük nedeni, hayvanların insan yaşamının her alanında yer alması; buna bağlı olarak tüketim 

piyasasından hayvansal ürünlerin çıkarılamamasıdır. 

 

İnsanlar ile hayvanlar arasındaki fark, öteden beri Batı felsefesi geleneği içinde temel 

bir ontolojik, ahlaki ve siyasal sorun teşkil etmiştir. Canlılar arasında bir varlık 

hiyerarşisi oluşturarak insanı en yüksek mertebeye yerleştirmeyen bir filozof 

düşünmek neredeyse imkânsızdır. Ne var ki bu eğilim yirminci yüzyılda filozofların 

insana bahşedilen ontolojik ayrılıkları sorunsallaştırması ve batı felsefesinin insan 

merkezci dayanaklarını ifşa etmek için işe koyulmasıyla zayıflamış görünüyor. Hayvan 

meselesi adı verilen bu alanda kıvılcımı çakan, Anglosakson geleneğinden gelen iki 

Amerikalı filozofun çalışmaları oldu: Animal Liberation: A New Ethics for Dur 

Treatment of Animals (1975) çalışmasıyla Peter Singer ve The Case for Animal Rights 

(1983) çalışmasıyla Tom Regan. Bu çalışmalar gerek ABD'de gerek Avrupa'da 

zamanla büyük bir kitleye ulaştı ve en genel adıyla hayvan müdafaası hareketi için yol 

açtılar. Bu hareket her ne kadar çok farklı yaklaşım ve hassasiyetlerle hareket eden 

akademisyen, dernek, örgüt ve aktivistleri içinde barındıran heterojen bir alan olsa da, 

bu çevrelerin insan ve hayvan arasındaki geleneksel ayrımları sorunsallaştırma ve 

ahlak ve yasa alanlarında hayvanlar için de belli bir alan açma konusunda 

ortaklaştıklarını söyleyebiliriz. Hayvanları müdafaa eden bu kişi veya gruplar, 

hayvanların bilimsel deneylerde kullanılmasından endüstriyel hayvan yetiştiriciliği ve 

et yeme alışkanlıklarına kadar, insanların hayvanlarla kurduğu tüketim ilişkilerini farklı 

ahlaki gerekçelerle eleştirmekte veya reddetmektedir. Bugün çok sayıda inisiyatif hem 

yerel hem global ölçekte örgütlü bir biçimde hayvanlara birtakım yasal korumalar 

sağlanması yönünde çalışmalar yürütmektedir.
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 İnsan nüfusunun sürekli olarak artış gösterdiği

 dünyamızda, hayvan türü, temel besin kaynaklarından biri olarak görülür. Doymak ve 

hayatta kalmak için hayvan yiyen insanlar, zaman içerisinde, hayvanları yiyecek olarak görmenin 

ötesinde çeşitli sektörlerde kullanmışlardır. Örneğin bir insanın giydiği kürkün veya ayakkabının 

malzemesi, bir hayvanın vücudunun herhangi bir bölümünden yapılmış olabilir. Yine, bir el çantası, 

malzeme çantası, müzik aleti, şapka, bir arabanın koltuk kılıfları veya bir ata vurulan kırbacın kendisi 

herhangi bir hayvanın derisinden yapılmış olabilir. Bütün bu malzemeler yapılırken hayvanlar 

öldürülerek derileri yüzülmüş ve bu deriler çeşitli işlemlerden geçirilerek araç haline getirilmiştir. 

Hepsi birer medeniyet göstergesi olan söz konusu araçların yapılma serüveninin ardında yatan vahşi 

eylemler, sürekli göz ardı edilir. Bu durum, çoğu insan tarafından dikkate alınmaz. 

Hayvansal ürünlerle yapılan yiyecek ya da araçların yeri, tüketim piyasasının çoğunu 

kapsamaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde bir restorana gidilerek bir hayvanın vücudunun bir 

parçası, yiyecek olarak sipariş edilebilir. Hatta hayvanların iç organları ya da beyninden yapılmış özel 

yemeklere rastlanılabilir. Benzer şekilde, bazı bölgelerde, canlı biçimde, yemek olarak servis edilen 

hayvan bedenlerine rastlanılabilir. Bunun yanında bir süt üretim çiftliğinde, basınçlı makineler 

aracılığıyla sağılan sütün içerisine hayvanların memelerinden akan kanın karıştığı görülebilir. Buna 

benzer örnekler sayısız derecede çoktur. Tüm bunlar, hayvanlara nasıl eziyet edildiğinin göstergesidir 

ve vejetaryen ya da vegan yaşam biçimini savunan insanların düşüncelerini destekleyici özelliktedir. 

Vejetaryen ya da vegan olmanın ölçütü, hayvansal ürünlerin bir kısmını ya da tamamını tüketmekten 

kaçınmaktır. Yukarıda sayılan örneklere bakıldığında hayvanlara yapılan eziyetler, insanları vicdani 

olarak rahatsız eder ve vejetaryenlerle yakın bir zemine iter. Buna karşın, hayvansal ürünleri hiç 

tüketmeyen insanların vücutlarında çeşitli problemler gözlendiği de bilinir. Öyleyse hayvansal ürün 

tüketmek gerekir mi, gerekmez mi? sorusuna cevap verilmelidir. Peter Singer’a göre hayvanların 

özgürleşmesi için insanların vejetaryen olması gerekir. 

 

Artık türcülüğün doğasını anladığınıza ve insan dışı hayvanlar açısından sonuçlarını 

gördüğümüze göre şu soruyu sormanın zamanı geldi: Bu konuda ne yapabiliriz? 

Türcülük konusunda yapabileceğimiz ve yapmamız gereken birçok şey var. Örneğin, 

parlamentodaki temsilcilerimize bu kitapta tartışılan meselelere ilişkin görüşlerimizi 

yazmalıyız; arkadaşlarımızı bu meselelerden haberdar etmeliyiz; çocuklarımıza 

hissetme yetisi olan bütün varlıkları korumayı öğretmeliyiz ve insan dışı hayvanlara 

yapılanları her fırsatta açıkça protesto etmeliyiz. Bütün bunları yapmalıyız; ama 

yapmamız gereken, hepsinden önemli bir şey daha var; bu, hayvanlar adına 

yapacağımız diğer her şeye güç verecek, tutarlılık kazandıracak ve anlam katacak: 

Kendi hayatımızın sorumluluğunu üstlenmeli ve onu elimizden geldiğince zulümden 

arındırmalıyız. Bunun ilk adımı da hayvanları yemeyi bırakmaktır. Hayvanlara 

zulmedilmesine karşı çıkan birçok kişi, çizgiyi vejetaryen olmakta çeker.
279

 

 

Singer’a ait bu ifadelerin, hayvanların yenilmemesi gerektiğine yönelik olduğu açıktır; fakat 

hayvan yememek insan-doğa diyalektiğine uzak gibi görülür. Antropoloji bilimi, ilk 

insanların vahşi doğanın bir parçası olduğunu söyler. Buna bağlı olarak insan, hayvanların birbirlerini 
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yiyerek beslendiğini gözlemlemiştir. Bu gözlem, hayvanın yenilebilir olduğunu öğretir. Doğada aç 

kalan ilk insanların güdülerinin henüz terbiye edilmediği düşüncesinden yola çıkılarak, insanların 

hayvan yemesinin doğa kaynaklı olduğu söylenebilir. Avlanma yöntemiyle beslenen ilk insanların 

hayvanları yiyerek beslendiklerin ve beslenme kültürünün tarihsel olarak he bitkisel hem de hayvansal 

ürünler üzerine şekillendiği bilinir. Bu durum, günümüzde de devam eder ve yiyecek piyasasının 

neredeyse her alanında hayvansal besinlere rastlamak mümkündür. Nitekim insan vücudu alışkanlık 

sonucu, gıda ihtiyacının bu ürünlerden sağlamaya yönelik gelişmiştir. Hayvanları tamamen 

özgürleştirmek, ancak onları da insanlarınki kadar haklarla donatmakla mümkün olabilir. Bu haklar, 

insan eliyle verildiğinden ve insanları tamamen hayvan yememeye alıştırmak mümkün olmadığından 

hayvanları bu anlamda bir özgürlüğe kavuşturmak, mümkün görülmemektedir. Bu savunma, 

hayvanların haklara sahip olmadığı anlamına gelmez. Aksine, yaşam biçimlerinin insanlar tarafından 

belirlenmesi, irade sahibi olmamaları ve yardıma muhtaç olmalarından dolayı hayvan haklarının kesin 

olarak belirlenmesi ve yasaya bağlanması gerekir. Immanuel Kant’ın ahlak anlayışı da bu ifadeleri 

desteklemek için referans gösterilebilir. 

 

İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık, şu veya bu isteme için rastgele kullanılacak 

sırf bir araç olarak değil, kendisi amaç olarak vardır ve gerek kendine gerekse başka 

akıl sahibi varlıklara yönelen bütün eylemlerinde hep aynı zamanda amaç olarak 

görülmelidir. Eğilimlerin yöneldiği bütün nesnelerin ancak koşullu bir değeri vardır; 

çünkü eğilimler ve bunlara dayanan gereksinimler olmasaydı, nesneler değersiz olurdu. 

Gereksinimlerin kaynakları olarak eğilimlerin kendilerinin ise, öylesine az mutlak bir 

değeri vardır ki, kendileri için dilenemezler, öyle ki onlardan tamamen kurtulmak, her 

akıl sahibi varlığın genel dileği olmalı. Demek ki, eylemlerimizle sahip olunacak her 

nesnenin değeri her zaman koşulludur. Varoluşları bizim istememize değil de, doğaya 

dayanan varlıkların, akıl sahibi olmayan varlıklar olunca, yine de araç olarak ancak 

göreli bir değeri vardır, bu yüzden onlara şeyler denir; oysa akıl sahibi varlıklara kişiler 

denir; çünkü onların doğal yapısı bile, onların kendilerini amaçlar olarak, yani sırf 

araçlar olarak kullanılamayacak şeyler olarak gösterir. Böylece de her türlü kişisel 

tercihi sınırlar.
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Kant bu ifadesiyle, akıl sahibi varlık olan insanı, diğer canlılardan ayrı tutmuştur. İnsanın  

“kişi”  diğer canlıları ise  “şeyler”  olarak adlandırılması,  insanı üstün bir konuma taşır. Buradan yola 

çıkılarak, hayvanları koruma görevinin, aklının sayesinde yaşam alanlarını 

yönetebilen insana ait olduğu ve insanın bu sorumluluk altında olduğu sonucuna ulaşılabilir. Sonuç 

olarak kendi haklarını elde edemeyen hayvan türü, akıl sahibi insanın yönetimine muhtaçtır. 

Hayvan haklarını elde etmek amacıyla yapılan mücadeleler sonucu, Avrupa Birliği tarafından 

da kabul edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır.  On dört maddeden oluşan bu 

evrensel bildirge,  hayvan haklarını garanti altına almak amacıyla oluşturulmuş ve bildirgenin son 

maddesinde, yasal güvenceye vurgu yapılmıştır. “Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi”ne göre 

hayvanlar,  sirklerde kullanılamaz,  hayvanlara eziyet edilemez ve hayvanlar, keyfi amaçlı 

öldürülemez. Bildirgede geçen, öldürmeyle ilgili madde, dikkat çekicidir. Maddede, hayvanların 
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acı çektirilmeden ve korkutulmadan öldürülmesi gerektiğine dair ifadeler yer alır. O halde aynı 

bildirge,  hayvansal yiyecek piyasası gerçekliğini göz ardı etmez.  

Hayvan özgürleşmesinden söz ederken ilgilenilmesi gereken asıl konu, işkence ve eziyettir. 

Hayvanları yemeyi yasaklamak mümkün olmadığından, yenilmeye müsait olan hayvanlara, kesilme 

sırasında iyi davranma ve eziyet çektirmeme anlamında bir hak talebinde bulunulmalıdır. Benzer 

biçimde, vegan yaşam biçiminin savunduğu gibi hayvansal bütün ürünleri reddetmek de 

ütopik durmaktadır. Süt, yumurta gibi ürünler, insan sağlığının korunması için kullanılması gereken 

temel besinlerdendir. Bir hayvandan yeteri miktarda süt elde etmek o hayvanın sağlığı için iyi olabilir; 

fakat kapitalist sistem bu durumu da hayvana eziyete dönüştürmektedir. Örneğin televizyon 

reklamlarında sürekli olarak süt tüketimi teşvik edilir. Bu teşvik de genelde büyük markalar tarafından 

yapılır ve sütün, sürekli tüketilmesi gereken bir ürün olduğu algısı yaratılır. Oysa fazla süt tüketmenin 

zararlı olduğu da bilinen bir gerçektir. Süt fabrikaları, reklam piyasası yüzünden aşırı derecede 

tüketilen sütü market raflarına yerleştirmek, insanlara yetecek kadar süt temin etmek; dolayısıyla daha 

fazla gelir elde etmek için inekleri birer süt üretme aracı olarak kullanır. Süt çiftliklerindeki ineklerden 

daha fazla süt verimi alabilmek için yapılan uygulamalar, işkence düzeyindedir. Örneğin ineğin 

memesine bağlanan makineler, ineğin memesinden, kendi yavrularını besleyecek sütü bile alır. Bunun 

yanında aşırı sağılan meme bir yerden sonra, kan akıtmaya başlar. Hatta bazı uygulamalar, hayvanları 

aşırı derecede eziyete maruz bıraktığından, gizli olarak yapılmaktadır. Örneğin daha fazla süt elde 

etmek için ineğin boğazının dışarıdan delindiği ve makinelerle, midesine girilerek işlem yapıldığı 

şeklindeki vahşi uygulamalar da mevcuttur. Dolayısıyla, süt içmeyi engellemek yerine kapitalist 

kuruluşlara karşı gelmek ve dengeli biçimde beslenmeyi teşvik etmek, olabilirliği daha mümkün 

durumlardır. 

İnsana karşı savunmasız pozisyonda olan hayvanlar birçok alanda araçsallaştırılarak 

kullanılmaktadır. İnsanlar, hayvanları hayatlarının her alanında kendi istek ve arzularına göre 

kullanırlar. Örneğin eğlence amaçlı kurulan sirklerde çalıştırılan hayvanlar, çeşitli komik figürler 

yapmaya koşullandırılır. Aslında bu koşullanma gerçekleştirilirken işkence yöntemlerinden 

faydalanılır. Sirk hayvanları, sergiledikleri gösterileri, eğitim sırasında kendilerine uygulanan acıyı 

yaşamamak için yapar. Bununla birlikte, zarar verebilme ihtimaline karşı, tatil bölgelerinde havuz 

gösterileri yapan yunus balıklarının dişlerinin tamamı sökülür. Hayvanların ticari nesne olarak 

kullanılması da benzer şekilde meşru görülür. Dünyanın her yerinde, satılmak üzere kafes içerisine 

hapsedilmiş hayvanlara rastlamak mümkündür. Bu hayvanlar, kendi doğalarına aykırı bir biçimde 

yaşamak üzere pazara sunulur. Hayvan hakları savunuculuğu yapılırken, pazar nesnesi haline 

getirilmiş hayvanlara özgürlük düşüncesiyle hareket etmek gerekir. Aynı şekilde, ağır işlerde 

çalıştırılan hayvanların çektiği eziyetler göz önüne alınarak, hayvanların sömürülmesine engel 

olunmalıdır. Günümüzde, hayvan gücüyle yapılan birçok iş, teknolojik aletlerle yapılabilmektedir. Bu 

da hayvanları çalıştırmamanın mümkün olduğunu gösterir. Ne var ki gücünden faydalanmak için 

çalıştırılan hayvana, emek anlamında da bir değer biçilmemektedir.  

 

Nesnelerin emek ürünü olması bile onları değerli yapmaz. Emeğin değerinden söz 

edilmesi ve emeğin değiş-tokuşu yapılması, ona fiyat biçilmesi emeği kendi başına 

değerli yapmaz. Bu emeğin dolaylı olarak, insan ve kişi değerlerinin gerçekleşmesine 
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aracılık etmesi bakımından, insan emeği olduğundan önemi vardır. Hayvanların bol bol 

kullanılan emeğinin değerinin gösterilmemesi neyi gösterir acaba?
281

 

 

Etik bağlamda tartışılması gereken hayvan hakları meselesinde, sağlık sektöründeki 

uygulamalar da dikkate alınır. Tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi için denek olarak kullanılan 

hayvanlar, zaman zaman büyük acılara maruz bırakılır. Örneğin yeni geliştirilmiş bir aşının, yan 

etkilerini tespit etmek amacıyla ilk önce fareler üzerinde denenmesi ya da göz tedavisinde kullanılmak 

üzere geliştirilmiş olan bir jelin önce tavşanlarda denenmesi, çoğu zaman bu hayvanların büyük acılar 

çekmesine neden olur. İlaç, istenilen seviyeye gelene kadar, denek olarak kullanılan hayvan, büyük 

travma ve fiziksel acılar yaşar. “Bu uygulamalar, hayvan hakları kapsamında ortadan kaldırılmalıdır” 

düşüncesi, elde edilen ilacın sağladığı fayda karşısında zayıf duruma düşer. Bir ilacın elde edilmesi, 

sonraki bütün dönemlerde aynı hastalığın tedavisini mümkün kılar. Bu aşamada acı çeken, ölen ya da 

travma yaşayan hayvanların durumuna, ilk bakışta karşı gelinebilir; fakat sonuç olarak o sayede 

kurtarılan milyonlarca insan ve hayvanın durumuna bakıldığında bu zorunlu durumu kabul etmek 

gerekir. Bu, işgal edilen bir bölgede kurtuluş adına savunma ve mücadele ederken yaşamını yitiren 

askerlerin durumuna benzer. Sonuçta, saldırıya geçen bir hastalığa karşı geliştirilen ilaç, bazı 

hayvanların canına mal olsa da geride kalan insan ve hayvanların canını kurtarmak üzere geliştirilir. 

Bunun yanında, denek olarak kullanılan hayvanların acı çekmesini engellemeye yönelik çalışmalar da 

yapılmalıdır. Aysel Doğan’ın A Defense of Animal Rights isimli makalesinde söz edildiği gibi bizler, 

hayvanlara uygulanan eziyet ve işkenceleri ortadan kaldırmak ve onların işkence görmeme hakkına 

saygı duymakla yükümlüyüz. “Singer'ın ileri sürdüğü gibi, hayvanlar üzerinde uygulanan bilimsel 

deneyler, daha az acı verici şekilde ve daha önemli nedenler uğruna yapılmalıdır. Yani hayvanlar 

üzerinde araştırma yapmak, onlara mutlaka şiddet yapılması gerektiği anlamına gelmez.” 
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Birtakım zorunlu nedenlerden dolayı hayvanlar, sağlık alanında denek olarak kullanılabilir; 

ancak bu zorunluluk, kozmetik dünyası için geçerli değildir. Tıpkı bir ilaç elde edilirken olduğu gibi 

bir kozmetik ürünü elde edilirken de hayvanlar denek olarak kullanılır. Kozmetik ürünler, tıpkı 

yukarıda sözü geçen hayvansal ürünlerden yapılmış araçlar gibi insanların, hayatını kolaylaştırmak ya 

da fiziksel güzelliklerini arttırmak için ürettikleri tüketim malzemeleridir. Bu malzemelerin elde 

edilmesi, herhangi bir zorunluluğa ya da hayati duruma işaret etmez. Bu yüzden hayvanlara kozmetik 

malzeme uğruna işkence çektirmek, keyfi bir uygulamadır. Bu uygulama ortadan kaldırılabilecek 

düzeyde olduğundan, uygulamaya karşı gelinmesi ve uygulamanın yasaklanması elzemdir. 

 

Sonuç 

 

Hayvanlar da insanlar gibi canlı türlerinden herhangi biri olarak dünya üzerindeki varlığını 

sürdürür. Ne var ki canlı yaşam formları, sürekli olarak birbirleriyle mücadele içinde olduklarından 

dolayı, aralarında hiyerarşik bir yapı bulunur. Bu hiyerarşik düzende, üst kısımda yer alan canlılar, alt 

kısımdakileri sömürerek ezer. İnsanlığın elde ettiği ve sürekli olarak geliştirdiğini düşündüğü 

medeniyet olgusu, insanların vahşi yaşam dışında bir yaşam modeli oluşturmasını sağlamıştır. 
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İnsan eliyle oluşturulan medeniyet ve uygarlık gibi yapılar, insanın, hükmedebildiği her şeye 

dair kurallar oluşturmasına neden olmuştur. Böylece kendi dışındaki birçok canlıyı yönetmeyi 

başarabilen insanlar, hayvanları, kendi yaşamlarını kolaylaştırmak için her alanda kullanmaya 

başlamışlardır. Nitekim beslenme alışkanlıkları da hayvan bedeni üzerine şekillenmiş olan insanlar, 

hayvanları temel besin kaynaklarından biri haline getirmiştir. Uygarlığın gelişmesiyle birlikte insanlar, 

hayvanları yaşamın her alanında kulanmış ve bu durum, hayvanların işkence görmesi; ezilmesiyle 

sonuçlanmıştır. Sonuçta tıpkı insan gibi etten, kemikten ve kandan ibaret olan hayvan vücudu, insanın 

besin malzemesi olarak düşünüldüğünde, hayvan etiyle beslenmenin vahşice olduğu söylenebilir; 

ancak insan zaten köken olarak söz konusu vahşiliğin bir parçasıdır. Uygarlık, insanın akıl yoluyla 

elde ettiği bir gelişim olgusudur. Nihayetinde insan, biyolojik yapısı ve evrimsel süreç gereği vahşi bir 

türdür. Medeniyet ya da uygarlık, insanın belirli bir düzen sağlamak için oluşturduğu ve sadece 

düzenin belirli düzeyde işlediği durumlarda iş gören yapıdadır. İkisinin oluşma süreci tamamen vahşi 

uygulamaların gölgesinde gelişmiştir. 

Günümüz dünyasına göre hayvan haklarını savunmak, son derece normal bir durumdur; fakat 

hayvanları insanlarla eşit düzeye çekmek veya hayvanların insanlarla aynı haklara sahip olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Dünyadaki canlı hayatının oluşum sürecinde insanın hayvanı yemesi 

gerçekliği yer aldığından, besin olarak hayvansal ürünlerden vazgeçmek mümkün değildir. Bunun 

yanında besin olarak kullanılabilen veya kullanılamayan bütün hayvanların yaşama hakkının yasa 

yoluyla garanti altına alınması gerekir. Aynı şekilde hayvanlara acı çektirmek, cezai uygulamalarla 

engellenmelidir. Hayvan ticareti sorununa ise radikal çözümler getirilerek insanların mutluluğu için 

yapılan hayvan satışına son verilerek hayvanların da kendi doğal alanları içerisinde yaşama hakkına 

sahip olduğu bilinci geliştirilmelidir. Hayvanların sağlık sektöründe denek olarak kullanılması 

meselesine gelince, ilk bakışta, ilaç elde etmek için hayvanlara uygulanan deneylerin hayvanlar 

üzerindeki olumsuz sonuçları göz önüne alındığında, hayvanların denek olarak kullanılmasına karşı 

gelinebilir. Hayvanların denek olarak kullanılması, vicdani olarak karşı gelinmesi gereken bir 

durumdur; ancak birçok insan ya da hayvanın canının kurtarılması için geliştirilecek bir ilacı elde 

etmek amacıyla yapılan deneylerde hayvanların kullanılması, mantık olarak kabul edilecek bir durum 

olarak görülmelidir. Denek olarak kullanılan bu hayvanların acı çekmesi ise bilim dünyasının, üzerine 

çalışması gereken bir sorundur. Sağlık alanında zorunlu olarak kullanılan hayvanların acı çekmesini 

engelleyecek yöntemlerin geliştirilmesine dair çalışmalar, son derece önemlidir. Sonuç olarak 

zorunluluktan dolayı kullanılan hayvanlara, acı çektirilmemelidir. Hayvanları denek olarak kullanmak 

anlamında zorunluluk barındırmayan kozmetik alanında ise hayvanların kullanılması yasaklanmalıdır. 
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Özet 

Ülkemizde Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikalarının makroekonomik 

etkilerinden en önemlisi döviz kuru üzerindeki etkileridir. Türkiye uzun yıllardır enflasyon ile 

mücadele ederken döviz kurunu da kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Bu nedenle karar vericiler 

tarafından uygulanan politikalar oldukça önem arz etmektedir.  

Çalışmada döviz kuru sistemleri ve para politikaları öncelikle teorik çerçevede ele alınacaktır. 

Çalışmanın devamında çeşitli para politikaları önerilecektir. 

Döviz kuru sistemleri ve para politikalarının kura etkisinin inceleneceği bu çalışmada amaç, 

uygulanan iktisat politikaları makro ekonomik göstergeler üzerinde nasıl bir etki yaratmış, ülkemiz 

için en uygun döviz kuru sistemi hangisi ,sorularına cevaplar aramaktır. 

İthalat ve ihracat sonucu ülkemizin dış ticaret açıkları direk olarak kur rakamlarından 

etkilenmektedir. Ülkemizde ki yatırımların önemli bir bölümü de yabancı sermaye ile sağlandığı 

düşünülürse döviz kurları dış borç dengesi üzerinde de önemli bir paya sahiptir. 

Başlıca değinilen döviz kurunun etkilediği ekonomik göstergeler bize uygulanan para 

politikalarının ne kadar verimli ve etkin çalışıp çalışmadığını da göstermektedir. 

Başlıca döviz kuru sistemleri dışında dünyada  uygulanan oldukça çeşitli sistemlere rastlamak 

mümkündür . Bu çeşitli döviz kuru sistemlerine alternatif döviz kuru sistemleri ve ara kur sistemleri de 

dahil edilebilir. Bildiri tam metninde alternatif döviz kuru sistemlerine ve ara kur sistemlerine detaylı 

olarak değinilecektir. 

Bildiride Türkiye’de uygulanan para politikalarının döviz kuruna etkileri incelenecektir. 

Günümüzde uygulanan para politikaları ve sonuçları etkileri ile karşılaştırılacak olup ekonomide 

yaşanan olumlu olumsuz yönleri analiz edilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Döviz kuru, Para politikası, Makroekonomik göstergeler. 
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The Effect of Turkish Monetary Policy on Exchange Rate and 

Applied Exchange Rate System 

 

Abstract 

The most important macroeconomic effect of the monetary policies implemented by the 

Central Bank in our country is the effects on the exchange rate. While Türkiye has been struggling 

with inflation for many years , it has been trying to keep the exchange rate under control . For  this 

reason , the policies implemented by the decision makers are very important. 

The working exchange rate systems and monetary policies will be discussed primarily in the 

theoretical framework. . Various monetary policies will be proposed in the continuation of the study. 

The aim of this study , which will examine the exchange rate systems and the effect of 

monetary policies on the exchange rate ,  is to seek answers to the questions of what effect the applied 

economic policies have had on macroeconomic indicators , which is the most , appropriate exchange 

rate system for our country. 

As a result of , imports and exports , our country’s foreign trade  deficits are directly effected 

by exchange rate. Considering that a significant part of the investments in our country are provided by 

foreign capital exchange rates also have an important share on the foreign debt balance. 

The economic indicators , which are affected by the exchange rate , also show us how 

efficiently and effectively the monetary policies implemented are working.  

Apart from the main exchange rate systems , it is possible to come across quite a variety of 

systems applied in the world. Alternative exchange rate systems and intermadiate exchange rate 

systems may also be included in these various exchange rate systems. Alternative exchange rate 

systems and interim exchange rate systems will be discussed in detail in the full text of the paper. 

In this paper, the effects of monetary policies implemented in Türkiye on the exchange rate 

will be examined. The monetary policies implemented today and their results will be compared with 

the monetary policies and their effects after the republican period , positive and negative aspects of the 

economy will be analyzed. 

Keywords: Exchange Rate, Money politics, Macroeconomic Indicators. 

 

1. Döviz Kuru Sistemleri ve Para Politikaları 

Döviz kuru sistemleri başlıca sabit kur, esnek kur ve müdahaleli esnek kur olmak olmak üzere 

üç gruba ayrılır. Başlıca döviz kuru sistemlerine alternatif olarak döviz kuru bantları, ayarlanabilir 

sabit kur , kayan parite sistemi , gözetimli dalgalanma ve optimum para sahası örnek olarak verilebilir. 

Ülkemizde 1980 li yıllara gelinceye kadar sabit döviz kuru sistemi uygulanmıştır. Sabit kur sisteminde 

Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından sabit tutulmuştur. Türk lirasının 

değer kaybı yaşadığı durumlarda develüasyona başvurulmuştur.1980 li yıllardan 2000 li yıllara 

gelinceye kadar ise müdahaleli kur rejimi uygulanmıştır. Bu rejim ülkemizde uzun süreli olmamış 

2001 krizi ile çökmüştür. 2001 Krizi sonrası Türkiye dalgalı kur rejimine geçtiğini duyursa da 
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uygulamada müdahaleli kur rejimi devam etmiştir. Ülkemizde günümüzde ise dalgalı kur rejimi 

(floating exchange rate regime) uygulanmaktadır. Bu rejim esnek kura benzerlik göstermektedir. 

Dalgalı kur rejiminde , döviz kurları serbest piyasa koşullarında arz –talep şartlarına göre 

belirlenmektedir. Merkez bankasının kura müdahalesi ya hiç yoktur ya da oldukça sınırlıdır. 

Dalgalı kur rejiminin her kur sisteminde olduğu gibi bazı avantajları ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Milli paranın gerçek değerini yansıtması , ödemeler dengesinin kendiliğinden dengeye 

gelmesi , buna bağlı olarak Merkez bankasının iç ekonomik dengeye koşullanması dalgalı kur 

rejiminin olumlu özellikleri olarak sıralanabilir. Kurdaki değişimlerin belirsizlikler ve riskler 

doğurmasına bağlı olarak yatırımlarda azalış meydana gelmesi , yatırımcıların spekülatif kazançlara 

yönelik al-sat yapmaları ise bu sistemin dezavantajlarını oluşturmaktadır. 

Dalgalı kur rejiminde Merkez Bankası döviz kurlarındaki oynaklığı dengelemek döviz alım-

satım yoluyla piyasaya müdahale etmektedir. Bu nedenle TCMB makroekonomik göstergeleri 

iyileştirmek ve en önemlisi fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikaları uygulamaktadır. 

Ülkemizde TCMB hükümet ile birlikte enflasyon hedeflemeleri yapmaktadır. Bu durum 

TCMB’nin bağımsızlık kriterini gölgelese de alınan kararlar da hükümet de yer almaktadır. Halbuki 

TCMB’nin bağımsızlığı ilkesi oldukça önemi bir konudur.  

TCMB’nin Para ve Kur Politikası çerçevesine bakıldığında temel amaç fiyat istikrarını 

sağlamaktır. Döviz kurlarının yükseldiği bir ülkede ülke parası değer kaybetmeye başlaması 

enflasyonist etkilere sebep olmaktadır. Türkiye’de enflasyon ise ekonomisinin yapısal sorunlardan 

birini oluşturmaktadır. 1970-2000 yılları arasındaki dönemde ülkemizde çift haneli rakamlarda 

enflasyon yaşanmıştır. 2000 li yıllara gelince bu oran tek hanelere düşse de son yıllarda yine çift 

haneli rakamları görmekteyiz. Bunun sebebi yanlış uygulanan para politikaları  ve zamanında 

alınmayan ekonomik önlemler olarak gösterilebilir. Ayrıca Merkez Bankasının yapmış olduğu döviz 

kuru hedeflemeleri de gerçekleşen rakamlardan oldukça  farklıdır. Bu durum güven duygusunun daha 

da azalmasına yol açmaktadır. 

Küresel Finans Krizi ile birlikte TCMB fiyat istikrarını sağlamak adına yeni politikalar 

geliştirmiştir. Bunlar faiz koridoru ve rezerv opsiyon mekanizmasıdır. Bu politikaların amacı ise döviz 

rezervlerini korumak ve uygun bir seviyede kalmasını sağlamaktır. Bu politikalar sayesinde küresel 

krizlere karşı ekonominin kırılganlığının azaltılması amaçlanmıştır. (Çetin , 2016 ) 

2. Uygulanan Para Politikaları Sonuçları  

2022 yılında ise yaşadığımız yüksek enflasyon süreci de yanlış uygulanan para ve maliye 

politikaları sonucu ve zamanında alınmayan önlemler sebep olarak gösterilebilir. TCMB , milli 

paranın değerini koruması için faiz politikasını kullanmakta geri durmaktadır. Yükselen kur sonucu 

faizi düşürmekte direnmekte olup ,yükselen kurdan etkilenen yerli yatırımcıyı korumak adına özellikle 

inşaat sektörüne bazı avantajlar vermektedir. Fakat bu durum bazı ekonomistlere göre enflasyonist 

ortamda yatırımcıyı korumak adına sektör bazında uygulanan yanlış bir politikadır. Mevcut süreçte 

önceliğin tarım sektörüne yani çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere verilmesi beklenmektedir. 

The Economist dergisine göre de dünya şuan halihazırda 2022 yılı içinde Gıda Krizi Felaketine 

sürüklenebileceğini öngörmektedir. Bu durum tarım ülkesi olan Türkiye’nin Hindistan’dan buğday 
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ithal etmesi de göz önünde bulundurulduğunda döviz kurunun yükselişinden ve bunun sonucu olarak 

gerçekleşen maliyet enflasyonundan üreticiyi dolaylı olarak tüketiciyi korumak adına öncelik vermesi 

gereken sektör tarım ve hayvancılık olmalıdır. 

Ülkemiz şuan hem kuzeyinde yaşanan savaş nedeniyle hem de pandeminin olumsuz 

sonuçlarının devam etmesiyle ve ayrıca ülkede ki politikacılara karşı artış gösteren güven problemi 

nedeniyle yüksek enflasyon ile karşı karşıyadır. Ayrıca döviz kurundaki artış dolar ve Euro ile yapılan 

ithalatın kısıtlanmasına neden olmakta hammadde ithal edemeyen üreticinin üretiminin azalmasına ve 

bu nedenle ülke içindeki arz azalışının tekrar fiyatlara yansıması sonucu enflasyonun artmasına neden 

olacaktır. Olaya ihracat cephesinden baktığımızda milli paranın değer kaybetmesi sonucu ihracat artış 

gösterecektir. Döviz kurunda meydana gelen artış sonucu ucuzlayan ülkemiz yurtdışına yapılan mal ve 

hizmet ticaretini artıracaktır. Bu durum cari açığımızı olumlu etkilese de pek çok olumsuz sonuçlarla 

karşılaşılacaktır..  

2022 yılı itibari ile TCMB artan enflasyon oranlarına yönelik şöyle bir açıklama yapmıştır. 

”Fiyat istikrarının temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler 

oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi 

çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.” Fakat TCMB bu açıklamasından sonra faiz 

artırımı yapmak yenine faiz oranlarını sabit tutmayı tercih etmiştir. TCMB enflasyon karşısında faiz 

aracını kullanmaktan yana bir karar almayarak büyük firmalara ellerindeki dövizi satın çağrısı 

yapmaktadır. 

Ayrıca ülke vatandaşlarını enflasyondan korumak adına uygulanan Kur Korumalı Mevduat 

politikasının maliyeti ise en çok dar gelirli vatandaşı etkilemektedir. Kur Korumalı Mevduat 

politikasının maliyetine katlanan dar gelirli ve yüksek gelirli grup arasındaki uçurum iyice 

artmaktadır. Ve gelir dağılımındaki adalet 1 ‘e yaklaşmaktadır. 

TCMB kurdaki artışı durdurmak için faiz aracını kullanmak yerine döviz rezervlerini 

eritmektedir. Sadece 20 Mayıs 2022 de dolar 16 lirayı aşmasın diye 1.5 milyar dolar 

eritilmiştir.(Gürses, 2022) 20 Mayıs 2022 haftası eritilen döviz rezervi ise yaklaşık 4.8 milyar dolardır. 

(Tonguç ,2022) 

Yüksek enflasyon ortamında olan bir ülkenin geçeceği bir sonraki aşama stagflasyon süreci 

olacaktır. Stagflasyon , işsizliğin artış gösterdiği bir ekonomide ekonomik büyümenin azalması 

durumudur. Bu aşamaya geçen bir ülkenin ise stagflasyon sürecinden çıkması oldukça güç olacaktır. 

Bu nedenle ülkemizde stagflasyon sürecine geçilmeden yüksek enflasyon ortamında gerekli önlemler 

alınmalı ,yanlış para politikalarından vazgeçmeli ekonomiyi düzeltmek adına alınan önlemler zengini 

daha zengin etmeden gelir adaletini sağlayarak alınmalıdır. Çünkü enflasyon sürecinde ,  uygulanan 

yanlış politikaların bedeli adaletsiz bir vergi olarak vatandaşın cebinden çıkarılmaktadır. Ve 

vatandaşın devlete güven duygusu kazandırılmalı ve bu korunmalıdır. Yaklaşan seçim süreci 

nedeniyle gerçekleştirilmesi zor vaatler yerine oldukça gerçekçi çözümler sunularak halkın güven 

duygusu kazanılmalıdır.  
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                                                                  Özet 

Makale, yirminci yüzyılın başlarında süreli yayınların toplumdaki rolünü vurgulamaktadır.  

Ayrıca, makaleye halkın değerlerini korumaya hizmet eden “Kazak” ve “Ak  Jol” eserleri konu oluyor. 

Çarlık hükümetinin Kazak topraklarındaki sömürge politikası, o dönemde Kazak aydınları tarafından 

sert bir şekilde eleştirilmişti. Araştırmamızın konusu,  ulusun bütünlüğünün koruyucuları olarak 

yayınlanmış olan “Kazak” ve “Ak  Jol” gazeteleridir. Yayınların yönüne dair araştırmalarda 

yayınlanmış makalelerin farklı konulara değindiği ve toplumda gazetenin kapsamadığı bir konu 

kalmadığı gerçeği araştırıldı. İki gazetenin yayınlanma zamanını ve kamusal ortamını karşılaştırarak, 

“Ak Jol” gazetesinin yeni koşullar altında ulusal politik düşünceyi niteliksel olarak yeni bir seviyeye 

çıkarabildiğini söyleyebiliriz. “Kazak” gazetesinde öne sürülen fikirlerin “Ak Jol” faaliyetlerinde 

bolşevik otoritenin güçlendiği Sovyet toplumunun gerçek hayatıyla yüzleştiği beyan eddilmektedir. 

Anahtar Sözcükler. Kazak, Ak Jol, Gazete, Ulusal değerler, Çarlık dönem. 

 

Ulusal Bütünlüğü Korumada “Ak Jol” ve “Kazak” Gazetelerinin Rol 

Bir ulusun bütünlüğünü koruyan unsur ulusal değerlerdir. Ulusal değer nedir? sorusu üzerine, 

“Açık Ansiklopedi” de böylece açıklama vardır: bir kişinin kendi ulusal kökeni, ulusal bilinci, algısı, 

etnik kökeni, tutumu ve bir ulusun bugünü ve geleceğiyle ilgili görüşü, ana dilini halk kültürünü aktif 

olarak kullanması,  ulusal çıkarlar ve değerlerin anlaşması ve kabul edilmesi, diğer etnik topluluklar 

arasında ilişkilerin oluşturulması, kendi toprak bütünlüğünü ve zenginliğini arttırmaya korumaya 

çabası olarak bilinmektedir [1]. 

Yani manevi değer, kişinin bilincini etkileyen saygı, rıza, birlik, hoşgörü gibi değerleri açığa 

çıkaran, yeteneklerini keşfetmeye, zekâlarını gelişmeye yöneliktir. Yani, bu değerler anlamlı bir yaşam 

sürdürmesine ve kişinin toplumdaki yerini edinmeye hizmet eder.  

Kazak toplumunun böyle bir manevi değerleri tanıtmak amacıyla ulusal süreli yayınlarda 

noktasını vurmuştur. Yirminci yüzyılın başlarında, Kazak Bozkırı'nda, çarlığın yerel organlarının 

faaliyet göstermesiyle birlikte periyodik gazeteler ve dergiler ortaya çıkmaya başlamıştır.  
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Süreli yayınların asıl amacı, Kazak halkının sosyo–ekonomik, kültürel ve eğitimsel yönünü 

uygulamak değil, çarlığın zorbalığı politikası izlemek, hükümet emirlerini yerel dilde yayınlamaktı. 

Aynı zamanda sömürge politikası sadece Kazaklar arasında resmi görüşü yaymakla kalmayıp aynı 

zamanda kendilerine boyun eğdirme amacını da takip etti.  

Yirminci yüzyılın başlarında Çarlık hükümetinin Kazak topraklarındaki sömürge yetkililerine 

yönelik politikası Kazak aydınları tarafından şiddetle eleştirildi. Araştırmamızın konusu, yayınları itici 

güç olarak ulusun bütünlüğünü koruyucuları olarak üstlenen “Kazak” ve “Ak Jol” gazeteleridir.  

 “Kazak” gazetesinin tarihi hakkında özetlersek, yirminci yüzyılın ilk on yılında, Kazak 

ulusunun aydınları için ulusal öneme sahip konuları gündeme getiren, kamuoyuna ilham ve rehberlik 

edebilecek gazete ve dergilerin yayınlanması önemli bir kamu sorunuydu.  

“Kazak” gazetesinin başka bir şehirde değil, Orenburg'da ortaya çıkması tesadüf değildi. 

Orenburg şehri, yirminci yüzyılın başlarında, Orta Volga ve Ural bölgesinde en büyük siyasi, ticari ve 

kültürel merkeziydi [2]. 

“Kazak” gazetesi, ulusal gazetecilik tarihinde özel bir yere sahiptir ve  halkın “gözleri, 

kulakları ve dili” olan ulusal bir yayındır. Gazete, Şubat 1913'ten Eylül 1918'e kadar haftada bir kez, 

1912'de haftada 2 kez Orenburg'da yayınlandı.  Gazete yayını 3.000 adet, özel sayılar ise 8.000 adettir.  

“Kazak” gazetesinin ilk genel yayın yönetmeni Ahmet Baytursynov'du.  

Gazetenin temel yönü şu şekildeydi: 

1. Hükümet emirleri ve kararnameleri 

2. Devlet Dumasının, Devlet Konseyinin çalışmaları 

3. Dâhili ve harici mesajlar 

4. Kazakların tarihi ve yaşam biçimi 

5. Etik, tarih, etnografya ve kültür konuları 

6. Ekonomi, ticaret, meslek, tarım, hayvancılık 

7. Halk eğitimi, okullar, medreseler, dil ve edebiyat konuları 

8. Hijyen, sağlık ve veterinerlik koşulları 

9. Felletonlar 

10. Yazışmalar ve telgraflar 

11. Yerel chronicle 

12 Resimler 

13. Posta (mektup) 

14. Duyurular [3]. 

 Yayının yönüne bağlı olarak, yayınlanan makalelerin farklı konuları değindiğini ve toplumda 

gazetenin kapsamadığı bir konu olmadığını görüyoruz. Bir sonraki baskı “Kazak” gazetesinin izini 

süren “Ak Jol” gazetesiydi.  

7 Aralık 1920'den 1926'ya kadar gazete, haftada üç kez Türkistan Cumhuriyeti'nin adına 

Taşkent'te düzenli olarak yayınlandı. “Ak Jol” gazetesinin genel yayın yönetmeni Sultanbek 

Kojnov'du. Gazetenin kapsadığı konular:  

1. Kuruldan 

2. Harici mesajlar 
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3. Dahili mesajlar 

4. Emir ve kararnameler 

5. Kadın eşitliği 

6. Gençler arasında 

7. Resmi bölüm 

8. Ülkeden 

9.Yayıncıların tarihi [4]. 

Belli başlı toplumsal ve siyasal konularda bilgi veren yayınlardan o dönemin kahramanları 

hakkında yazıların izlerini görürüz.  

Kamuoyunun itici gücü olarak Kazak milliyetçiliği, “Kazak” (1912-1918) ve “Ak Jol” (1920-

1926) gazetelerine en iyi şekilde yansıtılmıştır. “Kazak” ve “Ak Jol” ulusal gazetelerinin yayınlanması 

bunun için temel teşkil edebilir. 

“Kazak” gazetesinin yayınlanma dönemi, Kazak milliyetçiliğinin ilk oluşum dönemine denk 

geliyorsa ve “Ak Jol” gazetesinin faaliyetleri ise Kazak milliyetçiliğinin olgunluk dönemine denk 

gelmektedir. 

İki gazetenin yayın zamanını ve kamusal ortamını karşılaştırırsak, “Ak  Jol” gazetesinin yeni 

koşullar altında ulusal siyasi düşünceyi niteliksel olarak yeni bir düzeye yükseltmeyi başardığını 

söyleyebiliriz. “Kazak” gazetesinde öne sürülen fikirlerin “Ak Jol” faaliyetlerinde bolşevik otoritenin 

güçlendiği Sovyet toplumunun gerçek hayatıyla yüzleştiği beyan edilmektedir [5]. 

Sonuç olarak, sosyal, bilimsel, aydınlatıcı bir yönelimden başlayarak, “Kazak” ve “Ak  Jol” 

yayınları, gazetecilik tarihinde ulusal bütünlüğün korunması için ulusun ruhani liderlerinin özverili 

çalışmalarının bir araya gelmesiyle özetlenmiştir.  
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Özet 

Eğitimin temel amacı, her çocuğa psikofiziksel yeteneklerine uygun olarak topluma faydalı 

olmasına, yaşamdaki yerini bulmasına ve potansiyel yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak bir 

eğitim ve terbiye vermektir. Öğrencinin yeteneklerinin doğru, geleceğe yönelik kullanımının temeli, 

eğitimin gelişim eğilimi ve öğretmenin yetkin faaliyetidir. Bir çocuğun gelişimi, biyolojik, psikolojik 

ve sosyal özelliklerinin değiştiği karmaşık ve aynı zamanda uzun bir sürecin sonucudur. Bu gelişme, 

yetiştirme ve eğitiminin etkisi altında kişilik oluşumu sürecinde gerçekleşir. Özel bakıma ihtiyacı olan 

çocukları yetiştirirken bile, onlarla etkileşime, sosyalleşmelerine kolayca ulaşmanın imkansız olduğu 

bilinmektedir. Bu tür çocuklarla iletişim, pedagojik çalışmaların organizasyonu özel incelik ve 

profesyonellik gerektirir. Kapsayıcılıkları: Çeşitli paydaşların eş zamanlı ortak faaliyetleri, ürüne dahil 

olmak ve başarılı bir sonuç elde etmek için çok önemlidir. 

Kapsayıcı eğitimin önde gelen gücü olan bir öğretmen, sosyal pedagojik faaliyeti sürecinde 

yalnızca eğitim kaynaklarının kullanımıyla yetinmemeli, aynı zamanda yasal belgelerin gereklilikleri 

tarafından yönlendirilen faaliyetlerini düzenleme yeteneğine de sahip olmalıdır. Sosyal pedagojik 

faaliyetin dayandığı ilkelere uygun yetkinlik göstermeli, öğrencinin sosyalleşme sürecine katkıda 

bulunmalı, sosyal-kültürel deneyimi özümsemesi ve toplumda kendini doğrultması için koşullar 

yaratmalıdır. 

Sosyal pedagojik faaliyetin önemli bir yönü sosyal rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon olarak 

kabul edilir. Kapsayıcı eğitimin etkin bir şekilde uygulanması, kamusal yaşamın her alanında özel 

bakıma ihtiyacı olan bir çocuğun tam, eşit olarak dahil edilmesi, belirli bir sosyal statü elde etme 

fırsatlarının elde edilmesi, toplumda tam bağımsız bir yaşam ve konum için gereklidir. Çünkü 

kapsayıcı eğitim kapsayıcı bir topluma geçişe yol açar. 

Anahtar Sözcükler: Kapsayıcı eğitim, Sosyal pedagojik çalışma, İşbirliği kültürü, Kapsayıcı 

toplum, Rehabilitasyon, İşbirliği. 

  

The Importance of Cooperation and Socio-Pedagogical Work in An Inclusive Classroom 

Abstract 

The main goal of education is to give every child an education and upbringing that, in 

accordance with his psychophysical capabilities, will help him become useful to society, find his place 

in life, and also develop his potential abilities. The basis of the correct, future-oriented use of the 
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student's capabilities is the trend of the development of education and the competent activity of the 

teacher. The development of a child is the result of a complex and at the same time a long process, 

during which its biological, psychological and social characteristics change. This development occurs 

in the process of personality formation, under the influence of her upbringing and education. It is 

known that even when raising children in need of special care, it is impossible to easily achieve 

interaction with them, their socialization. Communication with such children, the organization of 

pedagogical work require special subtlety and professionalism. Their inclusiveness: simultaneous joint 

activity of various stakeholders is very important for involvement in the product and achieving a 

successful result. 

Being the leading force of inclusive education, a teacher in the process of his socio-

pedagogical activity should not only be content with the use of educational resources, but also have 

the ability to regulate his activities, guided by the requirements of legal documents. He must 

demonstrate competence in accordance with the principles on which socio-pedagogical activity is 

based, contribute to the process of socialization of the student, create conditions for him to assimilate 

socio-cultural experience and for self-affirmation in society. 

An important aspect of socio-pedagogical activity is considered to be social rehabilitation and 

social integration. Effective implementation of inclusive education is necessary for the full, equal 

inclusion of a child in need of special care in all spheres of public life, to achieve opportunities for 

obtaining a certain social status, for a full independent life and position in society. Because inclusive 

education leads to a transition to an inclusive society. 

Keywords: Inclusive education, Socio-pedagogical work, Culture of cooperation, Inclusive 

society, Rehabilitation, Cooperation. 

 

The Importance of Cooperation and Socio-Pedagogical Work in An Inclusive Classroom 

Opportunities for all members of society - both healthy and healthy ensuring the rights of 

persons with disabilities to Joint Education indicates the existence of democratic education. This 

approach allows the conditions for maintaining social equality in society. The purpose of the 

educational process is to ensure the learning activities of everyone involved in this process. It is 

known that learning is a social activity. The best tool for ensuring learning activities depends on 

building the right cooperation. The learning process becomes more effective when the participants of 

this process share the application of theoretical knowledge in real life with each other and jointly form 

solutions. Being the driving force of the learning process, that is, the facilitator, the teacher must be 

able to show competence in the proper organization of cooperation between children in the classroom. 

It is clear that children with disabilities play a role of example in achieving certain goals, their typical 

peers. For cooperation, it is required to form confidence in each other between children. It is important 

for all members of the class to organize the training process in a comfortable environment and respect 

each of them. 

 The purpose of forming a culture of cooperation is to ensure that students learn. The 

effectiveness of cooperation is measured by student achievement. Ensuring the cooperation of each 

member of inclusive education is aimed at improving the current level of training results. Properly 

planned training process leads to a result that is consistent with educational goals, measurable. In this 
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process, the teacher gives them the opportunity to learn from each other, to take advantage of the fact 

that their typical peers will be a personal example, as well as to refine the results in order to reveal 

their strengths and weaknesses. The goal of forming a culture of cooperation between children and 

their peers in the learning process is to create the basis for their socialization skills from an early age. 

Certain goals of formation of cooperation culture of pupils are envisaged: 

 Helping students to each other in achieving the objectives of the study.; 

 Creation of conditions for co-learning of pupils; 

 The achievement of both collective and individual achievements; 

 Process of formation of friendly relations; 

 No one should be discriminated against; 

 Creating an opportunity to learn how to complete a task from children with different skills; 

 Making learning and assisting during lessons natural process; 

 Building confidence in the willingness of friends to share knowledge and skills with them; 

 Growing co-workers who try to calm down, not to excite and irritate him when he needs help; 

 Taking into account the fact that every child in the class needs attention; 

 Ensuring the participation of students in the evaluation of each other's achievements. 

Support for individual students and the formation of cooperation between all children 

constitute only a certain part of the school's efforts. Collaboration also helps to guarantee the 

capabilities of a person who can have their different initial knowledge, experience and lifestyle taking 

into account the needs and demands of all students. From Russian researchers L.S. Vigotsky put 

forward the doctrine of two levels of Personality Development. The” zone of actual development 

“means the existing, already acquired level of thinking, memory, imagination, and the” zone of close 

development " means the level of potential development that each student has and can achieve under 

his guidance. Under certain conditions, the” zone of near development “becomes the”zone of actual 

development“, and the teacher faces a new task of bringing the student closer to the next”zone of near 

Development". Thus, the leading role of education in the development of personality is of particular 

importance in the education of these children, since it requires proper cooperation. If pedagogical 

activity is aimed at strengthening the participation of all children in school life, then the need for 

individual support also decreases. At the same time, in students, the ability to learn to learn 

individually can be formed and the student can achieve better results. 

Children with special needs in inclusive class: 

 more involved in educational activities; 

  communicate with peers; 

 exchanges interaction skills in the natural environment and participates in collective learning 

activities; 

 Able to benefit from the help and support of typical peers; 
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 He needs the help of his friends to successfully overcome the difficulties of learning. 

 It is also important to note that children with developmental disabilities in inclusive classes 

have better communication skills and active behavior. They also know how to behave and cooperate 

with friends with limited health. They are well aware that cooperation in the classroom is a 

cornerstone for their being a member of society and their socialization. It draws attention to these 

skills as a fact that the role of the teacher in achieving each student is undeniable. To instill in every 

child from school age the duties that he / she has to undertake in order to realize that he / she is a part 

of society requires some skills and effort from the teacher. For this, the teacher demonstrates 

collabative skills in the learning process. "Collective responsibility for successful teaching of children 

with different scientific and physical abilities it is a fundamental principle to create an inclusive 

learning environment in which the process is distributed among its participants” (4). The purpose of 

the collobary work is to ensure that the child works in the group, adapts, shares responsibility, 

cooperates and achieves purposeful training. The formation of all these skills in students creates 

opportunities to create the prerequisites for their socialization into society and integration into certain 

areas of public life.  

 A person joins various types of activity in public life, interacts with people around him, 

acquires a certain social position. Social equality is a social structure in which all members of society 

have the same status in a particular area. This is the process of Personality Development, the study and 

assimilation of wealth, norms, patterns of behavior inherent in society, social unity, group. On the 

basis of such assimilation (in the course of social equality), the formation of social qualities, 

characteristics, deeds and skills takes place, thanks to which a person becomes a competent participant 

in social interaction. The main role in the socialization of man is played by Family, Educational and 

educational institutions. Socialization begins to take shape from early childhood and has a significant 

role in the life of a person throughout his life. 

 Taking into account social and emotional needs, applying a unified approach to education, 

envisages certain opportunities for learners to acquire quality education. The creation of such an 

opportunity is possible in inclusive education. An inclusive approach to education serves these goals. 

Systematically provided conditions and learning resources indicate the existence of a favorable 

learning environment for children with different abilities. 

 The role of education in the formation of certain qualities and values for the development of 

personality is undeniable. The educational system should cover all children, create equal opportunities 

for them and support the individual achievements of each child.  

 An important role in the formation of personality is played by the environment surrounding it, 

the process of training and education. Ensuring social equality is an important factor in the individual's 

involvement in culture, teaching and education. Education is one of the important factors affecting 

social processes. Integration of children with special needs into society and the opportunity to 

communicate with the environment surrounding them, creating conditions for the child to acquire 

knowledge about life form the foundation of their integration into the social environment. It is known 

that every child's education, regardless of his physical, mental or social status, is harmful. Inclusive 

education and inclusive approach are important in creating conditions for the education and social 

adaptation of children with special needs. The inclusive education model provides for the education of 

children with special needs, as well as their integration into life and development. 
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 Adaptation of children with special needs to life and labor activity, adaptation of individual or 

group behavior in accordance with the norms of society results in their social adaptation. It is 

important to have social adaptation and humanistic approach in relation to these children. The 

humanistic approach to education serves to satisfy the interests and needs of the individual. The main 

goal of education is to organize training and educational work that will help each child to be useful to 

society in accordance with his psychophysical capabilities, find his place in life, as well as develop his 

potential capabilities. The proper use of the pltential capabilities of the student in the future indicates 

the development trend of education and the competent activities of the teacher. It is known that the 

effective organization of the learning process of children with special needs depends more on the 

formation and socialization of their cooperation skills. Communication with such children, the 

organization of pedagogical work requires special tenderness and professionalism. Being the leading 

force of inclusive education, the teacher should not only be content with the use of educational 

resources in the process of his socio-pedagogical activity, but also have the ability to regulate his 

activities, guided by the requirements of legal documents. He should show competence in accordance 

with the principles on which socio-pedagogical activity is based, contribute to the socialization of the 

student based on socio-cultural experience. Having such skills, he can create conditions for self-

affirmation and social integration of the child in society . 

 Social rehabilitation and social integration are considered as an important aspect of socio-

pedagogical activity. The effective application of inclusive education plays the role of a beacon in 

creating opportunities for the complete, equal inclusion of a child with special needs in all spheres of 

public life, achieving a certain social status, taking a completely independent position in society. 

Because inclusive education results in transition to inclusive society. As one of the achievements of 

inclusive education, we can note that the education and upbringing of a child with limited health in the 

same class as typical peers creates the basis for its maximum integration into society. At the same 

time, joint education with typical peers is a confirmation of their equal rights. Children with special 

education requirements are involved in the general education process not spontaneously, but in 

accordance with the requirements of the existing educational program. In this case, increasing their 

motivation to learn, communicating and cooperating with other peers has had a positive impact on 

their mental development. 
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Özet  

 

Van Gölü Canavarı efsanesi ya da efsaneleri Ermeni mitolojisinden Urartulara, Osmanlı’dan 

günümüze kadar çeşitli anlatılarda yer almıştır. Sadece anlatılarda değil farklı dönemlerde yapılmış 

heykellerde de Van Gölü Canavarı konu edilmiştir. Bununla beraber Evliya Çelebi, 

Seyahatname’sinde Van Gölü Canavarı’ndan bahsetmektedir. Tüm bunlardan anlaşılacağı üzere Van 

Gölü Canavarı anlatısı/efsanesi tarihi dönemlerden günümüze kadar yaşatılmıştır. Kökeni, çeşitli tarihi 

boyutlara kadar uzanan bu anlatı, 1990’lı yıllarda özellikle medyanın gelişmesi ve bu konuya ilgi 

göstermesi sebebiyle bir fenomene dönüşmüş ve kendi sınırlarını aşarak ulusal hatta uluslararası 

arenada ilgi çekmeye başlamıştır. Bir halk anlatısı olarak doğan ve yaşayan Van Gölü Canavarı zaman 

içerisinde bir fenomene dönüşmekle kalmamış Van halkının, Van eşrafının, Van bürokrasisinin ve 

medyanın da sürece olan çeşitli katkıları ile Van ilinin ticaretine, turizmine ve şehrin kent kimliğine 

katkı sağlayacak bir şekil almaya başlamıştır. Bu çalışmada folklorik bir öge olan Van Gölü Canavarı 

efsanesinin tarihi süreçte nasıl şekillendiği, Van gölü havzasında yaşamış olan farklı kültürlerde nasıl 

yer aldığı ve özellikle günümüzde bu anlatının nasıl yaşadığı incelenmeye çalışılacaktır. Bununla 

beraber bir folklor unsuru olarak bu anlatının şehrin kimliğine ve turizmine yapmış olduğu ve 

yapacağı katkı değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Efsane, Folklor, Van Gölü. 

 

An Evaluation on the Legend (Legends) of the Lake Van Monster  

 

Abstract 

The legend or legends of the Lake Van Monster took place in various narratives from 

Armenian mythology to the Urartians, from the Ottoman Empire to the present. The Van Lake 

Monster has been the subject not only in the narratives but also in the sculptures made in different 

periods. However, Evliya Çelebi mentions the Van Lake Monster in his Travelogue. As can be 

understood from all these, the Van Lake Monster narrative/legend has survived from historical periods 

to the present. Its origin has various historical dimensions. This narrative, which dates back to the 

1990s, has turned into a phenomenon especially due to the development of the media and showing 

interest in this subject, and has started to attract attention in the national and even international arena 

by going beyond its own borders. The Van Lake Monster, which was born and lived as a folk 

narrative, has not only turned into a phenomenon over time, but has started to take a shape that will 

contribute to the trade, tourism and urban identity of the city of Van with the various contributions of 

the Van people, Van gentry, Van bureaucracy and the media to the process. In this study, it will be 
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tried to examine how the legend of the Van Lake Monster, which is a folkloric element, was shaped in 

the historical process, how it took place in different cultures that lived in the Van Lake basin, and how 

this narrative lives especially today. However, as a folklore element, the contribution of this narrative 

to the identity and tourism of the city will be evaluated. 

Keywords: Legend , Folklore , Lake Van 

 

Giriş 

Anonim halk yaratmalarının en eskisi olan mitleri tanımlamak oldukça zordur.  “Toplumun en 

eski kültür taşları “ olan mitler, ilkel insanların kainatı anlama ve yorumlama çabalarının ürünü olan 

bir takım kutsal hikayeleri anlatırlar (Seyidoğlu, 1995: 92). 

Toplumların ilkel dönemlerinde dünyada var olan canlı ve cansız nesneleri, bir takım doğa 

olaylarını açıklamak üzere yarattıkları bu hikayeler, mitolojik bir takım geleneklerin oluşmasını 

sağlamıştır (Seyidoğlu, 1995: 93). 

Efsane; kişi, olay ve yer hakkında söylenen, inandırıcılık özelliği taşıyan, çoğunlukla 

olağanüstülüklere yer veren ,geçmişin derinliklerine dayanan ,kısa ,yalın ,ağızdan ağıza aktarılan ,belli 

bir üslûbu ve şekli olmayan anonim halk anlatımlarıdır.(Yağmur, 2018: 317) Gelenekler her daim mit 

ve efsane oluşturmayı severler. Çünkü mit ve efsaneler toplumların “inanma ihtiyaçlarını “ karşılar.  

Bir tuhaflık ya da açıklanamazlık görüldüğünde hemen hakkında olağanüstü bir anlatı oluşturulup 

“inanma ihtiyacı “ giderilir. Bu sözlü kültürün oluşum sürecidir. Sözlü kültür, toplumların asırlık 

deneyimleri içerisinden birikerek oluşmuş, zaman içerisinde şekillenmiş ve nesilden nesile aktarılarak 

günümüze kadar gelmiş ve gelecek nesillere de aktarılacak olan bir değerler bütünü ve toplumsal bir 

mirastır( Yılmaz, 2015:13). 

Van Gölü de barındırdığı ilginç özellikleriyle her zaman tuhaf ve ilgi çekici bulunmuştur. 

Dünyanın üçüncü büyük gölü olmasının yanında bir de günümüzde dahi zihinleri kurcalayan “Canavar 

var mı?” sorusunun kaynağıdır. Bu sorunun dünyanın birçok yerinde anlatı oluşturduğu görülmektedir. 

Bu anlatıların özellikle turizmi canlandırma amaçlı yaratıldığı başta Loch Ness Canavarı örneğiyle 

görülmektedir. Öyle ki Loch Ness Gölü gibi küçük bir göl, bir turistik alan halini almıştır.   

 Dünyadaki benzer canavar anlatıları:                    1.Loch Ness Canavarı (İskoçya) 

                                                                                2.Loch Morar Canavarı(İrlanda) 

                                                                                3.Athlone Gölü Canavarı (İrlanda) 

                                                                                4.Muck Gölü Canavarı (İrlanda) 

                                                                                5.Watson Gölü Canavarı (K.İrlanda) 

                                                                                6.Mokele-Mbemde Canavarı (Kongo) 

                                                                                7.Champalain Gölü Canavarı (Amerika) 

                                                                                8.Okanagan Gölü Canavarı (Kolombiya) 
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                                                                                9.Seljord Gölü Canavarı (Norveç) 

                                                                               10.Van Gölü Canavarı (Türkiye) 

1.Van Gölü’ndeki Canavar Anlatısının Tarihî Süreci  

Van Gölü’nde büyük ,efsanevî bir canlının olduğu inanışı bölgede yaşayan Ermenilere kadar 

dayanmaktadır. Ermeniler tarafından “Vishap” olarak adlandırılan bu canlıya Urartu döneminde de 

rastlanmaktadır. Doğu Anadolu’ nun dağlık yörelerinde balıkçılığın hiçbir ekonomik önemi 

bulunmadığı halde, MÖ 9.yüzyıl ile 7. Yüzyıl arasında bu bölgede medeniyet kurmuş olan Urartular 

döneminden kalmış Kars, Ardahan yörelerindeki dev boyutlu su canlılarına ait heykeller, bu bölgede 

çok eski çağlardan beri büyük su canlılarının varlıhğının delili sayılabilir(Nutku , 1996: 33). 

Canavarın Evliya Çelebi’yi korkuttuğuna dair bir anlatı da mevcuttur . Seyahatname’de 

hikâyecilik ,menkıbecilik ve mitoloji müstakil çalışmalar yapmayı hak eden genişlikte ve zengin 

muhtevadadır. Evliya Çelebi Tatvan,Van ve çevresinde mitolojik bir varlık olan Van Gölü Canavarı’nı 

da uzun uzun anlatır(Okumuş, 2008: 189). 

Anlatı şöyledir: “ Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra Erzurum’da bir ejder 

çıkmış ama Abdurrahman Gazi Hazretleri tarafından canavarın taş kesilmesi sağlanmıştı. Ejderin 

Süphan Dağı’nda bir eşi vardı ve yalnız kalan bu ejder Azerbaycan ile Diyarbakır taraflarını harap etti. 

Van halkı, Hazret-i Peygamber’in huzuruna çıkıp yardım istediler. Peygamber ‘Ya Ali, yetiş ve bu 

yılanı kılıcın Zülfikar ile kahreyle’ buyurdu . Hazreti Ali bu emir üzerine atı Düldül’e binip Süphan 

Dağı’na çıktığı zaman, ejderhanın Van Gölü ‘nden su içtiğini gördü. Nâra atarak ejderin üzerine 

saldırdı ve hayli cenk ettikten sonra canavarı öldürüp leşini göle düşürmeye muvaffak oldu. Sonra, 

ejderin yuvası olan mağaraya gitti ve yavrusunu gördü. Mağaranın önünde hemen iki rekât namaz 

kıldı ve giriş o anda bir kaya ile örüldü. Gölün sahilinde kendi kendine örülen bu duvara, o zamandan 

beri ‘Ali Kayası’ adı verilir(https://www.hurriyet.com.tr/van-canavarinin-babasini-hazreti-ali-

oldurmustu-262076). 

Evliya Çelebi, bu efsaneleri neredeyse objektif anlatıcı olarak nakleder. Hz.Ali Kayası’nı 

sarmalayan çeşitli hikâyelerin anlatılmasında temel hedef ya da gerilim noktası, mağarada hâlâ bir 

ejderin olup olmadığı sorusuna ulaşmaktır. Hikâyenin hem anlatıcısı hem de dinleyicisi için asıl 

“gerçeklik” sorgulaması burada başlar. Evliya, bu sorunun cevabını aramaya sözü edilen mağaraya 

gider. Yoldaşlarından birinin kölesinin mızrağını kayaların deliğinden içeri sokmasıyla gök gürültüsü 

gibi bir “gıjgırıma” ve gürültü işitilir. Hemen ardından kayaların arasından siyah bulut gibi bir pis 

kokulu duman çıkar ve herkes korkup kaçar. Evliya Çelebi, özellikle ejderin vücudunu görmediğini, 

sadece sesini duyduğunu belirtir.Yine de merak ve gizemi sürdürmek için şu bilgiyi ekleme ihtiyacı 

duyar(Özay, 2011: 58-61): “Ama nice kere kayaların çatladığı yerden, ejderin kuyruğu 50-60 arşın 

dışarı çıktığını gördük, diye yemin eden adamların sayısı sınırı yok idi. Ama hakir gök gürültüsü gibi 

bu mahalde sesini işittim.(Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 4.1: 212) 

Canavar hadisesine Seyahatname’den sonra 1889’da Saadet gazetesinde de rastlanır. Gazetede 

yer alan bilgiye göre canavar Van Gölü’nde abdest almak isteyen bir kişiyi kapıp göle sürükler. 
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2.Van Gölü Canavarı’nın Yakın Dönem Anlatıları  

Van Gölü Canavarı 1990’larda yeniden medyada yer almaya başlar. Özellikle 1995’te Türkiye 

gündemine oturur. Yüksek tirajlı bazı günlük gazetelerde yer alan yazılardan bazıları : 

Tarih : 17.7.1990                  Gazete : Hürriyet  

Sayfa : 16                              Kaynak : (Tatvan) hha  

Başlık : Van Gölü’nde “Canavar” iddiası  

Konu : Önceki yıllarda Tatvan’da birçok kişinin gördüğünü iddia ettiği “Van Gölü Canavarı”nın 

yeniden gözüktüğü.  

 

Tarih : 27.10.1995                Gazete : Zaman  

Sayfa : 15                              Kaynak : A.A. 

Başlık : “Van Gölü Canavarı “na İsim Aranıyor  

Konu : Van Vali Yrd. Bestami ALKAN’ın , canavarı aramak için beş günlük çalışma başlatacağı, 

canavara isim yarışması yapılacağı. 

 

Tarih : 30.10.1995                  Gazete : Günaydın  

Sayfa : 18                                Kaynak : - 

Başlık : Canavarın “Resmî Tanığı” Van Vali Yardımcısı  

Konu : Van Vali Yrd.’ nın “Siyah renkli, belinde tırtıllar olan dinazorlara benziyordu” tarifi. 

 

Tarih :1.11.1995                       Gazete : Zaman 

Sayfa : 11                                   Kaynak  : Ankara (Zaman) 

Başlık : Meclisin “Canavar” Komisyonu Toplandı  

Konu : Komisyonun ilk toplantısıyla ilgili haber  

 

Tarih : 4.11.1995                       Gazete  : Sabah  

Sayfa  : 2                                    Kaynak : Hıncal ULUÇ  
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Başlık : Van Gölü Canavarı...(Hıncal’ın Yeri) 

Konu : Van Gölü canavarının turistik faydasıyla ele alınması  

 

Tarih : 6.11.1995                         Gazete : Zaman  

Sayfa : 9                                        Kaynak  : Ramazan SOLAK, Ünal KOZAK 

Başlık : Canavar Çok Medyatik  

Konu : Basından haber ve karikatürlerle, medyada Van Gölü Canavarının kısaca işlenmesi  

 

Tarih  : 14.11.1995                       Gazete : Hürriyet  

Sayfa  : 23                                      Kaynak : Reha ARUS (Roma) 

Başlık : Van Gölü Canavarı İtalyan Basınında  

Konu : İtalyan İl Messaggero Gazetesindeki haber 

Canavara gazeteler dışında TV yayınlarında da yer verilmiştir.  İlgi çekmek amacıyla bazen 

sahte haberler de yapılmıştır.Su altı kameramanlarından  Haluk Cenan tarafından 5 aylık bir 

çalışmayla, 150 kg ağırlığında 10 m boyundaki canavar maketi seyircilere : “ Van Canavarı’nı ilk defa 

görüntüledik. İşte Van Canavarı.” diye takdim edilince TV kuruluşunun santrali seyircilerin 

telefonlarıyla kilitlenir(Nutku, 1996: 72). Ayrıca Vanspor’un maçlarıyla ilgili futbol haber ve 

yorumlarında, gazetelerin spor yazarları Vanspor’a ,Van Canavarı demeyi tercih ediyorlardı(Nutku, 

1996: 74). 

Önce halkın içinde ve medyada bu kadar konuşulan Van Gölü Canavarı daha sonra meclise de 

taşınmıştır. TBMM,  konuyu araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurmuştur.  

Canavar haberlerinin medyada ses getirmesinden sonra Van, bir turistik değer daha kazanmış 

olur. Van’ın tarihi, doğal güzellikleri ve ilginç özellikler barındıran gölüne ek olarak “canavar” da 

Van’a gelmek için bir sebep olmaya başlamıştır. 

Bu şekilde medyanın desteğiyle canavarın gerçek olup olmamasından çok, bir reklam unsuru 

olarak varlığının önemsendiğini söylemek mümkündür. Bu konuda vatandaşlardan da canavarın 

turizmi canlandırmak için reklam unsuru olarak sunulduğunu destekler nitelikte görüşler alınmıştır: 

● “Van Gölü canavarını şöhrete ulaştırabilirsek, Van bir turizm cenneti olur ve bugünkünden kat 

kat zenginleşir ve güzelleşir.” 

● “Terör sebebiyle turizmi darbe yemiş olan bölgeye turist çekmek için uydurulmuş bir yalan.” 

● “Turistik bir hareket.” 

● “Şimdilik iç turizm...Yakında dünyanın dört bir yanından dünya cenneti olan Van’a gelenler 

de baslar. Yeter ki, canavar efsanesini hep canlı tutmayı başaralım.” 
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● “Turizmde bir canavardan yararlanma sırası bize geldi. Yüzyıllardır kuyruğunu bile 

göstermeyen İskoç canavarının ülkeye kazandırdığı paraları bilenler, ‘Van Gölü 

Canavarı’ından yararlanmanın tam sırası’ demekten kendilerini alamıyorlar.” 

● “Kendi elimizle büyüttüğümüz ve uluslararası arenaya sunduğumuz biricik Van Gölü 

canavarımız.” 

● “Canavar olayı ‘unutulan Van’ı yeniden gündeme getirmiştir. Bu sebeple, canavara (olmasa 

bile ) teşekkür ederiz.’’ 

 3. Van Gölü Canavarıyla İlgili Görüşler  

Van Gölü Canavarının gerçek olup olmadığı tartışması, turistik fayda taşıması dolayısıyla da 

desteklenince hakkındaki yorumların sonu gelmemiştir. Konu ile ilgili görüşler, tahminler ve iddialar 

günümüze kadar süregelmiştir. Bunlardan bazıları: 

● “Ruhî bozukluğu olanların hayal görmesi’’. 

● “ Van Gölü’nde kesinlikle, büyük canlı yaratıklar bulunmaktadır.” 

● “Balık avlamak için Van Gölü’ne giren ve yüzerken hasıl ettiği dalgalar sebebiyle boynu uzun 

görünen yüzen bir ayı.” 

● “ Başını su üzerinde tutabilen, sırtı tırtıllı, dinazor veya o familyadan bir yaratık.” 

● “Doğu kültürünün eseri, hayalî bir mahluk.” 

● “İskoçya’daki yüzlerce yıllık Loch Ness canavarının Van’daki ilk adımları.” 

● “Ateş olmayan yerden duman çıkmayacağına ve hatırı sayılır çok kişi var olduğunu 

söylediğine göre, varlığının kabulü gereken büyük canlı veya canlılar.” 

● “Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de bahsettiği, asırlardır mevcut esrarengiz ejderha.” 

● “Sodalı suda kemikli hayvan da yaşayabilir. Van Gölü’nde yaşayan kaplumbağa, su yılanı ve 

incikefali adlı balığın hatırı sayılır ölçüde iri kemikleri vardır.” 

● “İlki 25 yıl önce olmak üzere, Van Gölü’ndeki büyük yaratığı defalarca gördüm.” 

● “1965’te Bitlis’te görev yaparken, eşimle birlikte Van Gölü canavarını Reşadiye’de gördüm. 

O zaman bize deli derler diye kimseye söylemedik.” 

● “Canavar hikayesi uydurularak uzun vadede insanlar buradan uzaklaştırılmak 

isteniyor.”(Nutku, 1996) 

●  

4.Günümüzde Devam Eden Canavar Anlatıları  

Çok eski tarihlerden beri anlatılagelen Van Gölü Efsaneleri, günümüzde de canlılığını 

korumaktadır. Yapılan derlemeler sonucunda canavarın oluşumuyla igili anlatılara ve günümüzdeki 

görgü tanıklıklarına ulaşılmıştır. 

1 . “ Van Gölü çok eski yıllarda, eski sert kışlar yaşandığı zaman buz tutarmış. Öyle bir buz 

tutarmış ki üstünden yürüyerek karşı kıyıya geçilebilirmiş. Bir gün bir düğün alayı buz tutan gölün 

üstünden geçmiş Atın üstündeki gelin, damat ve diğerleri gölden geçerken buz birden çatlamaya 

başlamış.  Ve gelin gölün derin sularına düşmüş. İşte o gelin, canavara dönüşüp günümüze kadar 

yaşamaya devam etmiş.”(K.1) 
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2 . “ Van Gölü’yle Hazar Denizi arasında bir köprü varmış. Kimse bilmezmiş bu köprüyü ama o 

köprüde yaşarmış canavar. Van Gölü’nde az canlı yaşadığından Hazar Denizi’nden besin sağlarmış. 

Kimseye bir zararı olmazmış canavarın.”(K.2) 

3 . “ Canavar kimseye bulaşmaz ,zarar vermez ama yüksek sese kayıtsız kalamaz. Ben de uçakla 

yaptığım bir seyahat sırasında uçak iniş için alçaldığında göle bakıyordum. Gölde büyük bir canlı 

gördüm. Bir süre uçağı takip etti . Daha sonra gözden kayboldu.” (K.3) 

4 . “Dedeme Van Gölü Canavarını anlatur mısın demiştim. O da gençliğinde defalarca gördüğünü 

ve bir arkadaşının teknedeyken canavara çok yakın bir şekilde geçtiğini anlatmıştı. Canavar, siyah 

renkli,üstünde testere dişleri gibi çıkıntıları olan ama zararsız bir canavardı. Özellikle çocukları 

korkutmazdı. Canavarı dedemden dinledikten sonra her sahile gittiğimde görmek istedim.”(K.4 ) 

5 . “Gölde uranyum var. Dış güçler halkı oradan uzak tutmak için uydurmuş bu canavar 

hikayesini. Gölde çalışma yapılacağı söylendiği zaman bu haberlerin artma sebebi budur.”(K.5) 

6 . “Geçen yaz Gevaş sahilinde piknik yaparken bağırışan çocuklar duyduk. Boğuluyorlar sandık. 

Yanlarına gittiğimizde gölde yüzerken gölün derinliklerinden onlara doğru hızla yüzen bir camlı 

olduğunu söylediler. Çocuklar bağırışınca ve insanlar toplaşınca, canlı hızla dönüp uzaklaşmış.” (K.6) 

7 . “ Çok eski zamanlarda Van Gölü’nün kıyısında bir çoban varmış.  Hayvanlarını göl kenarına 

getirirmiş, şu içmelerini  sağlarmış. Bir gün yine çoban, hayvanlarını göle indirmiş. Bir bakmış ki 

büyük bir yılan gelip koyununu kuyruğuyla göle çekmiş. Koşmuş, kurtarmak için ama büyük yılan 

hızla uzaklaşmış.”(K.7) 

8 . “Bir gün biri çıkıp bu halk efsanesini gerçek yaparak bölgeye “canavar gibi oldu “ demek 

istemiş ama olmamış. Biz bu efsaneyle bu bölgeyi “canavar gibi yapamadık”.(K.8.) 

Sonuç 

Kültürün önemli işlevlerinden biri insanlar ve nesiller arasındaki iletişimi sağlamaktır. Bir 

bütün olan kültürün, önemli bir bölümünü de sözlü kültür teşkil eder. Bu bağlamda Ermeni 

mitolojisinden, Urartu heykellerine oradan Osmanlı gazetelerine, Seyahatname’ye ve hatta günümüz 

anlatılarına dahi girebilen, toplumsal bir miras olan Van Gölü Canavarının gerçek olup olmadığı 

yüzyıllardır tartışılmaktadır. Ancak üstünde durulması gereken asıl konu, dünyadaki benzer canavar 

anlatılarında görülen “fayda” beklentisidir. Van Gölü Canavarı ile ilgili anlatıları doğuran sebep 

olmasa da geliştiren ve 1990’lı yıllarla beraber medyanın çabalarıyla görülmek istenen şey de bu 

“fayda” olmuştur. Van her ne kadar tarihî ve doğal güzellikleriyle turizm için bir cazibe merkezi 

olarak görülse de “canavar” hikayesiyle medyada yer alması kentin tanıtımına katkı sağlamıştır. 

Büyük Van depreminden sonra çekilen Van Gölü Canavarı filminde de canavar hikayesiyle tekrar 

kente olan ilgiyi artırmak hedeflenmiştir. Filmde yer alan, “ Elimizde canavardan başka bir şey 

kalmadı.” repliği bölge halkının da canavarı bir reklam unsuru olarak gördüğünü göstermektedir. 

Şüphesiz ki Van Gölü Canavarı asırlardır konuşulan, dilden dile anlatılmaya devam eden, hem ulusal 

hem uluslararası arenada bilinen bir efsane olarak kentin adını hafızalarda taze tutmuştur. Oluşturduğu 

merak unsuruyla da turist çekme bakımından Van Kalesi, Akdamar Adası ve Van Kedisiyle yarışır 
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duruma gelmiştir. Bu da folklorik bir unsurun bir kentin kimliğinde yaratabileceği değişimi ve 

sağlayabileceği katkıyı göstermesi bakımından önem arz etmektedir. 
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Özet 

 

Geçmişten günümüze tarih boyunca insanlar sayılamayacak kadar çok hastalıkla mücadele 

etmişlerdir. Büyük salgın dönemleri yaşanmış ve bu dönemlerin her birinde alternatif tedavi arayışına 

girmişlerdir. Tedavilerde de kendi ürettikleri meyve ve sebzelerden faydalanmışlardır. Özellikle 

inançlarına göre anlamlandırdıkları ve bir kutsiyet atfettikleri bazı meyveler, hastalıklarının 

tedavisinde önemli bir yer edinmiştir. Meyvelerin kutsal sayılmasının sebebi ise meyvelere tanrılarının 

birer armağanı gözüyle bakmalarından kaynaklanmıştır. Her meyveye farklı anlamlar yüklemiş olsalar 

da genel anlamda tüm meyveler bolluğu, bereketi, şansı, doğurganlığı, bilgeliği temsil etmişlerdir. 

Kutsal saydıkları meyvelerin bazen ham halinden bazen de bir takım işlemlerden geçirilmiş halinden 

faydalanmışlar ve ilaç yapımında üzüm, nar, incir, elma gibi kutsal sayılan meyveleri kullanmışlardır. 

Meyveleri tedavi amaçlı kullandıkları bir diğer yöntem ise tanrıya kurban sunma şeklinde olmuştur. 

Örneğin eğer hasta olan kişinin tanrıyı kızdırdığı için bir hastalığa yakalandığına inanılıyorsa onu 

iyileştirmek için tanrıya dua etmenin yanında bir de kurbanlar sunulmuştur. Kutsal sayılan bazı 

meyveler de bu kurban sunumları içerisinde yer almış ve tanrılara kurban yoluyla ikram edilmiştir. 

Kurban sunumlarının en önemli içeceği olan şarap ise üzüm ve nar gibi meyvelerden elde edilmiş olan 

bir içki türüdür. Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkan belgelerden anlaşıldığı üzere en eski 

tarihlerden itibaren hastalıkların tedavisinde birçok besin maddesi kullanılmıştır. Meyveler de bu 

besinlerin başında gelen ürünler arasında olmayı başarmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Mezopotamya, Anadolu, Kutsal meyveler, Tedavi. 

 

Sacred Fruits Used in the Treatment of Diseases in Old Mesopotamia and Anatolia 

      

      Abstract 

Throughout history, people have struggled with too many diseases to be counted. There were 

periods of great epidemics and they sought alternative treatment in each of these periods. In the 

treatments, they also benefited from the fruits and vegetables they produced. In particular, some fruits 

that they make sense of according to their beliefs and attribute a blessing have gained an important 

place in the treatment of their diseases. The reason why fruits are considered sacred is because they 

look at fruits as a gift from their gods. Although they imposed different meanings on each fruit, in 

general all fruits represented abundance, fertility, luck, fertility, wisdom. They took advantage of the 

raw state of the fruits they considered sacred and sometimes they took advantage of a number of 

processes and used fruits that are considered sacred such as grapes, pomegranates, figs and apples in 
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the production of medicines. Another method by which they use fruits for therapeutic purposes is to 

offer sacrifice to God. For example, if the sick person is believed to have a disease because it angers 

God, sacrifices are offered in addition to praying to God to heal him. In some fruits considered sacred, 

these sacrifices were included in the presentations and were offered to the gods through sacrifice. 

Wine, which is the most important drink of sacrifice presentations, is a type of drink derived from 

fruits such as grapes and pomegranate. As it is understood from the documents that emerged as a result 

of archaeological excavations, many nutrients have been used in the treatment of diseases since the 

earliest dates. It has managed to be one of the leading products in fruits. 

Keywords: Mesopotamia, Anatolia, Sacred fruits, Treatment. 

 

Giriş 

Mezopotamya ve Anadolu toprakları eskiçağdan günümüze kadar birçok topluma ev sahipliği 

yapmıştır. Bölge insanının yaşayış tarzları, benimsedikleri düşünceler, inandıkları güçler kısacası 

kültürü oluşturan tüm unsurlar bir araya gelerek buradaki toplulukları hatta bu zengin kültür daha 

geniş bölgelere yayılarak diğer bölge toplumlarını da etkilemiştir. Mezopotamya ve Anadolu’nun 

sınırları ise şu şekildedir: 

 Genel olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölge olarak tanımlanan “Mezopotamya 

adı günümüzde; kuzeyde Toros Dağları, güneyde Basra Körfezi, doğuda Zagros Dağları, batıda da 

Suriye Çölü tarafından çevrelenen alan için kullanılır. Dicle ile Fırat arasındaki bu geniş vadi, kuzeyde 

ve batıda aşılması güç coğrafi etmenler tarafından kuşatılmış olsa da, diğer yönlerden dış dünyaya 

açıktı.
283

 

Anadolu'nun toprak sınırının ise, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları tarafından çevrelendiğini ve 

Asya ile Avrupa kıtaları arasında da bir köprü vazifesi yüklendiğini görürüz. Bu köprü, güneydoğudan 

Mezopotamya ve Mısır gibi Eski Doğu, batıdan ise Akdeniz medeniyetlerinin oluşturduğu Eski Batı 

dünyaları tarafından çevrilmektedir. Bu durum, Anadolu'ya bir kültür aracılığı görevi vermiş gibidir.
284

                                      

Eskiçağdan günümüze uzanan tarih boyunca sadece belirtilen bölgelerde değil yaşam olan her 

bölgede insanlar inanç bakımından hep bir arayış içinde olmuşlardır. Bunun sonucunda da kendilerini 

inanç açısından tatmin edebilecek bir takım yöntemler bulmuşlardır. Öncelikle kendilerine bir yaratıcı 

bulmuşlar daha sonrada bu yaratıcıya hizmet etme yolunda kendilerini adamışlardır. Bir takım 

törenler, ritüeller düzenleyerek tanrılara olan sevgilerini ve bağlılıklarını göstermeye çalışmışlardır. 

Düzenledikleri bu törenlerde tanrıları memnun etmek için kullandıkları yöntemlerden biri de kurban 

törenleridir. Bu törenler kanlı ve kansız kurban törenleri olarak ikiye ayrılmıştır. Kansız kurbanlar 

arasında önemli yer tutanlardan biri meyvelerdir. Meyveler, özellikle bazı meyveler insanlar açısından 

büyük bir değere sahip olmuştur. Tanrıların onlara verdikleri bir armağan olarak düşünülen meyveler, 

kullanım genişliği açısından kendilerine kapsamlı bir yer edinmiştir. Meyveleri sadece yiyecek olarak 

tüketmemişler, her türlü halinden faydalanarak her birine farklı bir anlam yüklemişlerdir. Yükledikleri 

bu anlamlar sayesinde meyveler büyük bir kutsiyet de kazanmıştır. İşte kazanılan bu kutsiyet sonrası 

bazı meyveler diğerlerinin önüne geçerek insanlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir.  
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Eskiçağ halkı, kutsadıkları meyveleri hastalıklarının tedavisinde kullanarak onlara ayrı bir 

kullanım alanı bulmuştur. Halk tıbbı, halk hekimliği, şifacı gibi adlar verilen bu alan günümüzde hala 

geçerliliğini koruyan bir alternatif tıp seçeneği olarak bilinmektedir. Doğal besinlerden, tanrının 

verdiği nimetlerden faydalanılarak elde edilen ilaçlardan şifa beklentisi içerisine girilmiştir. 

Geleneksel halk hekimliği uygulamaları, binlerce yıl öncesi atalarımızın tabiat olaylarını, 

çevrelerini algılama, anlamlandırma ve etkisinde kaldıkları olay ve durumlara karşı tepkide bulunma 

ve toplumsal yaşam içindeki etkileşimleri sonucu doğmuştur. Geleneksel tedavi anlayışında 

yaşanılmış, birçok kere denenmiş uygulamalar ve bu uygulamalar çevresinde gelişmiş inançlar etkili 

olmuştur.
285

 

Halk hekimliğinin temelinde din ve büyü kadar yer alan diğer bir kaynak da gerçekçi ilaçlar 

olarak adlandırabileceğimiz emlerdir. Halk hekimliğini modem tıptan ayıran en önemli nokta, şifanın 

Tanrı’dan bekleniyor olmasıdır. Bu nedenle kimi gerçekçi ilaçlarla yapılan tedavilerde dinsel-büyüsel 

yöntemlere de başvurulmaktadır. Bazen din ve büyünün yardımıyla tedavilerde kullanılan emler, 

bazen de başlı başına kaynak ve şifa umulan nesne, araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Emler, modern 

tıbbın ilaçlarının ilk halidir.
286

 

Bitkilerle tedavi yöntemi, insanlık tarihi kadar eski bir iyileştirme yöntemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Geçmişten günümüze, kuşaktan kuşağa aktarılan bilgileri, deneyimleri ve inanışları bir 

bütün olan bu tedavi birikimini oluşturmuştur. Arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkan kemik ve 

fosiller, hastalık etkenlerinin insanlardan daha önce dünya üzerinde var olduğunu düşündürmüştür. 

İ.Ö. 3000‘li yıllara kadar dayanan araştırmalardan elde edilen kil tabletleri, mezar taşları, duvarlarda 

bulunan resimler, insanların hastalıkların iyileştirilmesi amacıyla bitkilerden tıbbi olarak yararlanma 

zamanlarının, eskilere dayandığını kanıtlar niteliktedir. Halk tarafından yaygın olarak kullanılan tıbbi 

bitkilere dair ilk yazılı kayıtlar, Hindistan, Mısır, Yunanistan, Roma ve Çin gibi eski kültür 

merkezlerinde bulunmaktadır. Tarihten bu yana tıbbi bitkilerin tedavide kullanım oranının antik 

çağlardan günümüze sürekli bir artış eğilimindedir. Mezopotamya döneminde kullanılan bitkisel drog 

sayısı 250 civarıyken, Grek döneminde bu rakamın 600‘lere kadar çıktığı görülmüş, 19. yy başlarında 

da sayının 13 binleri bulduğu görülmüştür.
287

 

 

Zeytin ve Zeytinyağı 

İnsan, çağlar boyunca birçok besin maddesini sadece besin olarak tüketmemiş aynı zamanda 

bu besinlerin iyileştirici özelliklerinden de yararlanmıştır. Zeytin de şifa kaynağı olarak kullanılan 

besin maddelerinden biridir. Zeytin ağacının anavatanı Güney Ön Asya olarak kabul edilmektedir. 

Bölge, günümüzde Doğu Akdeniz ile ülkemiz sınırları içerisindeki Hatay, Gaziantep ve 

Kahramanmaraş dolayları olarak kabul edilir. Gen merkezi konusunda çeşitli görüşler bildirilmesine 

rağmen Olea europea’nın asıl yurdunun Güneydoğu Anadolu özellikle Mardin, Maraş ve Hatay 

arasında kalan bölge olması güçlü bir olasılık olarak görülmektedir. Bir diğer görüş de 3. Binin 2. 
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Yarısından beri yetiştirildiği Suriye’nin, zeytinin anavatanı olduğu şeklindedir. Konu üzerinde farklı 

yorumlar yapılsa zeytin’in, M.Ö. 4000’lerde, ilk kez Samiler tarafından ıslah edildiği ve bir kültür 

bitkisi haline getirildiği düşünülmektedir.
288

 

Antik çağda vücuttaki kirin temizlenmesi amacıyla zeytinyağı kullanılırdı. Vücut zeytinyağı 

ile ovulduktan sonra Strigilis denilen özel bir alet ile vücuttan sıyrılarak temizlik işlemi tamamlanırdı. 

Yüzyıldan fazla yaşayan filozof Abderalı Demokritos, Sağlığımızı nasıl koruyabilir de yaşam süremizi 

uzatabiliriz sorusuna şu şekilde yanıt verir: “İçimizi balla, dışımızı zeytinyağıyla yuğalım.” Yüz 

yaşındaki Pollio Romilius’un İmparator Augustus’un Nasıl bu kadar dinç kalabildin sorusuna verdiği 

yanıt da benzerlik gösterir: “İçsel olarak ballı şarapla, dışsal olarak da zeytinyağıyla.” Antik dönemde 

zeytinyağı tıp alanında da kullanılmıştır. Zeytinyağı, Koslu Hipokrat (M.Ö.460- 377) ve Pergamonlu 

Galenos’un önerdiği ilaçlar arasında yer almaktadır. Galenos’a göre sirke içinde saklanan zeytin 

mideyi güçlendiren ve iştah açan bir besindir. Zeytinyağının tıp alanı ile ilgili bir başka kullanım alanı 

ise masajdır. Antik dönemde masaj, sağlık için önerilen yöntemlerden biridir. Masaj yapılırken yağ 

kullanımı işlemi kolaylaştırmakta ve hastayı rahatlatmaktadır.
289

 

Anadolu’da zeytin ve zeytinyağı daha çok yemeklerde, mutfakta kullanılmıştır. Ancak tıp 

alanında da kullanıldığı görülmüştür. Zeytinin ve zeytinyağı halk tıbbı alanında ağrı, yanık ve çeşitli 

yara tedavilerinde kullanıldığı gibi bebeklerin bakım ve beslenmesinde de kullanılmaktadır.
290

 İltihaplı 

yaraları iyileştirmek için zeytin ezilip yara üzerine sarılır. Bir diğer uygulamada da zeytin, 

çekirdeğiyle birlikte ezilerek burkulan yere sarılır. Zeytinin cennet meyvesi olduğuna inanılır. Zeytinin 

yaprakları kan şekerini düşürücü olarak kullanılır.
291

 

Ardıç Meyvesi 

Eski çağda ardıç meyvesi, antiseptik ve su çekici ilâç olarak bilinmekteydi. Yeni araştırmalar 

sayesinde, meyvelerin içindeki başlıca müessir maddeler olarak, terebentinden oluşan uçucu yağlar, 

terpenler, juniperin, tanen, reçine, yağ, pentosan, glikoz, karınca asidi (asit formik), asit asetik, 

kalsiyum, potasyum ve manganez bulunmuştur. Cilt hastalıklarında da ardıç yağı işlevini 

göstermektedir. Ardıç yağı, bir cilt losyonu olarak işlev görebilmektedir. Ardıç yağı, kir ve tozdan 

cildi arındırır ve açık gözenekleri sıkılaştırır. Ardıç yağı, kan temizleyici özelliğiyle de ön plana 

çıkmaktadır. Kanda bulunan zararlı maddelerden vücudun arındırılmasına yardımcı olmaktadır. Ek 

olarak kansızlığa da iyi gelmektedir.
292

 Ayrıca ardıç yağı burkulan eklem yerine masaj yaparak 

uygulanır
293
, çabuk iyileştirici özelliğe sahip olduğundan eklem onarımlarına iyi geldiği bilinmektedir. 

Antik dönemlerden bu yana saç ve cilt bakımı sorunlarına kullanılan ve ardıç ağacından elde 

edilen ardıç katranı katkılı sabun ciltte egzama, kaşıntı, sivilce, saçlarda kepek ve dökülmeye karşı 

etkilidir. 
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Ardıçların meyve, yaprak ve odunlarından elde edilen uçucu yağlar endüstride 

pazarlanmaktadır. Vücuttaki toksinleri temizlemede, mantar hastalığında, cilt kaşıntılarında ve başka 

birçok alanda dahili ve harici olarak kullanılmaktadır.
294

 

 

Nar 

Hem Eski Doğu hem de Eski Batı toplumlarında görülmekte olup, söz konusu toplumların 

mitolojik düşünüşlerinde, yazılı kaynaklarında ve arkeolojik bulgularında kadın, üreme, bereket ve 

bollukla ilişkili bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır.
295

 

Nar, şifalı bitki arasında yer alır. Genellikle besleyici ve şifalı bir bitki olarak kabul edilir ve 

çeşitli karışımlarla yenebilir ve içilebilir. Sadece meyvesi değil, çiçekleri, tohumları, özsuları ve 

kabuğu da çeşitli karışımlarda tıbbi olarak kullanılmaktadır. Narın vücudu ve kalbi kuvvetlendirme, 

ishali kesme gibi yararları da bulunmaktadır. Nar, sağlık ve güzellik açısından mucizevî bir meyvedir. 

Narda protein, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, demir vb. gibi maddeler ve B1, B2, C gibi vitaminler 

bulunur. Güçlü antioksidanlara sahip olduğundan cildi koruyan ve canlılık veren nar, çekirdek yağı ile 

de tam bir gençlik iksiridir. Nar çekirdeği yağından kırışıklık giderici, cilt yenileyici ve ölü 

hücrelerden arındırıcı olarak yararlanılmaktadır.  Temiz olmayan ciltler için narın köselemsi kabuğu 

öğütülerek biraz suyla karıştırılır ve peeling kremi olarak kullanılır. Böylece cilt, göz alıcı bir tene 

kavuşur. Ayrıca nar şerbetinden de merhem elde edilmiştir.
296

 

Kötü tanrıça Hariti, Buda’nın ona verdiği narı yiyerek iyileşmiştir. 

Nar, Budizm’de kutsallığının yanı sıra hayatın olumlu yönlerinin özü, hastalığı iyileştiren bir şifa 

kaynağı olarak kabul edilmiştir.
297

 

 

Elma 

Erken evcilleştirilen, bahçe bitkilerinden olan elma eskiçağ toplumlarının kanun metinlerinde 

hukuken koruma altına alınan ağaçlardan birisidir.
298

 

Elma, sahip olduğu vitaminler, organik asitler, soda ve fosfor sayesinde vücudun pek çok 

bölgesine fayda sağlamaktadır. Sinir ve adaleleri kuvvetlendiren, romatizmal hastalıkları tedavi eden 

elmanın yağının, eklem burkulmaları ve şişmelere iyi geleceğine inanılır bu durumlarda masaj yaparak 

uygulanır. Lifli yapısından dolayı da bağırsak iltihabına iyi geleceği düşünülür.
299

 

Elmanın halk hekimliğinde de geniş bir kullanım sahası vardır. İmkânsızlık içindeki halk için 

alternatif tıp her zaman başvurulan bir yol olmuştur. Bitkilerden elde edilen yağlar bazı hastalıklar için 

şifadır. Elmanın yağı, ezilmeden ileri gelen yara ve ağrılara kullanılmaktadır. Elma, boğaz ağrısı için 
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de kullanılan bir sağaltmadır. Elma, közlenerek ağrıyan boğaza sarılmaktadır.
300

 Bademcik için ekşi 

elma külde pişirilerek hastanın boğazına sarılır. Öksürük ve nezle için elmanın içi oyulur, içine 

“günlük” konularak közde pişirilir ve hastaya sıcak sıcak yedirilir.
301

 

 

Üzüm 

Antikçağ’da tanrısal bir bitki olduğuna inanılan üzüm/şarap, hastalıklarla mücadelede en etkili 

ve en popüler ilaçtır. Plinius The Elder’in bu ifadesi üzüm/şarabın hem dinsel hem de toplum sağlığı 

için ne denli önemli olduğunu vurgulamaktadır.
302

 

Bugün Hristiyan dünyası için büyük kutsiyet taşıyan şarap birçok ilkel gelenekte ise gençliğin 

ve ebedi hayatın simgesi olarak kabul edilmiş ve mitolojilerinde yer edinmiştir. Şarabın ana kaynağı 

ise Asma Ağacı’ dır. Öte yandan mitolojideki anlatıya göre, Sümerli Gılgamış bir bahçede mucizevi 

bir ağaçla karşılaşmıştır. O ağacın yanında Sabitu, yani “Asmalı Kadın” olarak tasvir edilen tanrıça 

Siduri (peri) bulunmaktadır. Böylece Asmanın “Hayat Bitkisi” olarak nitelendirildiği ve hatta 

Sümerlilere göre de “Hayat” işareti olarak algılandığı düşünülmektedir. Bu muhteşem bitkiye, büyük 

tanrıçaları karşılayan bir misyon yüklenmiştir. Bu sebepten olmalı ki, Ana Tanrıça’ ya önceleri “Ana 

Asma” denilmekteydi. Böylece Gılgamış Destanı’nın eski versiyonlarında Siduri’ nin daha önemli bir 

yer işgal ettiği gözlemlenmektedir.
303

 

Bir Antikçağ hekimi olarak Dioscorides’in De Materia Medica’sında asma bitkisinin 

yaprakları ve dallarının şifalı olduğu, “asmanın yaprakları ve dalları baş ağrılarını, iltihabı ve mide 

yanmalarını azaltır.” sözüyle ifade edilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla asma yaprakları ve üzüm çok farklı 

tıbbi alanlarda kullanılmıştır. Üzüm yapraklarının suyu göz antiseptiğinde kullanılırken, yaprakların 

büzücü/sıkılaştırıcı özelliği ishal, kanama, varis ve hemoroid tedavilerinde Antikçağ insanı tarafından 

tercih edilmiştir. Ayrıca üzüm meyvesinin olgunlaşmamış suyu boğaz enfeksiyonlarında 

kullanılmıştır. Kuru üzüm, sakinleştirici, serinletici, laksatif olarak kullanılmış, susuzluğa, ses 

kısıklığına, öksürüğe karşı hastalara önerilmiştir. Theophrastus’un üzümün antibiyotik etkisine vurgu 

yaptığından söz edilmiştir. Antikçağ insanının tedavi yöntemlerine baktığımızda ciddi operasyonları 

en son çare olarak gördüklerini biliyoruz. Özellikle etkin ve yaygın olarak kullandıkları diyetle 

tedavide ise üzümün son derece geniş amaçlı kullanıldığı ve öncelikli besinler arasında yer aldığı 

görülmektedir.
304

 Ayrıca kırık ve çıkıklar için kara üzüm dövülüp balla karıştırılarak sarıldığında 

morarmalara karşı iyi geldiği bilinmektedir.
305

 

En eski kaynaklardan Ebers Papirüsü’nde mide rahatsızlığının tedavisinde, reçetede şarap yer 

almaktadır. Mısır tıbbında tek bir maddeden hazırlanan ilaçlar olduğu gibi birkaç maddenin 

karışımıyla da ilaçların hazırlanmakta olduğu bilinmektedir. İlaç yapımında kullanılan bu bitkiler 

arasında üzümün yeri oldukça önemlidir. Mısır bu anlamda ileri bir eczacılık ve sanat bilgisine 

sahiptir. Mısır tıbbı yılan sokmasından felç ve damar hastalıklarına kadar birçok hastalığın tedavisinde 

oldukça ileri düzeydedir. Mısır’a ait ilaçlar ve tedavi ile ilgili Ebers Papirüsü’nün yanı sıra Edwin 
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Smith Papirüsü, Kahun Papirüsü reçetelerde adı geçen bitkiler arasında üzüm yer almaktadır. En erken 

kaynaklar olarak bilinen bu yazıtlar çeşitli hastalıklar ve semptomları ile ilgili çeşitli bilgiler içerir.
306

 

 

İncir 

Dutgillerden asıl vatanı Akdeniz kıyıları olan yaprakları geniş ve dilimli bir ağacın 

meyvesidir. Armut biçiminde ve büyüklüğünde yumuşak, çekirdekleri darı şeklinde tatlı bir yemiştir. 

Bağırsakları yumuşatır, mide tembelliğini tedavi eder, vücudu ve sinirleri kuvvetlendirir, enerji verir, 

bronşit, öksürük ve boğaz ağrılarında faydalıdır. Lapası, yanık ağrılarını keser. Dallarından akan süt, 

nasır ve siğilleri giderir. Basurda faydalıdır. Nezle ve sıtmada da kullanılır.
307

 Görüldüğü üzere incir, 

birçok hastalığın tedavisinde oldukça fayda sağlayan bir meyve olmuştur.  

İlk çağlardan itibaren sayısız özelliğiyle insanoğlunun hayatında yer tutmuş olan incir, ılıman 

iklimlere özgü tatlı bir meyvedir. Akdeniz havzasında yetişmeye elverişli olan incirin Anadolu’da en 

bol bulunduğu yer ise Aydın şehridir. Dünyaya ihraç ettiğimiz bu meyve, antik çağlardan günümüze 

dek şifa kaynağı olarak her kültürde kendine yer bulmuştur. Mide rahatsızlıklarından öksürüğe, kırık 

çıkıktan siğile kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılan incir, gerek modern tıpta gerek halk 

arasında yaşatılan halk hekimliğinde önemli ölçüde kullanılmaktadır.
308

 

Özellikle halk hekimliği alanında birçok derde devâ olarak kullanılan incir; karaciğer 

rahatsızlığı, dalak şişkinliği, kansızlık, basur, nefes darlığı, sıtma gibi nice hastalıkların tedavisinde 

doğal tedavi yöntemi olarak tercih edilmektedir. İncirin zengin mineral ve vitamin içermesi ve 

şekerinin doğrudan kana geçmesi özelliklerinden dolayı hazır bir enerji kaynağıdır. Hazmı 

kolaylaştırıcı, bağırsak düzenleyici ve kabızlığı önleyici niteliklerinden dolayı tıbbi olarak 

kullanılmaktadır.
309

 

Kemik kaynamalarında da incirden yararlanılmıştır. Yanlış yerleştirilmiş çıkığı düzeltmek için 

incir sütle pişirilir, elde edilen pelte, çıkık olan yere sarılarak bir gece bekletilir. İncir, zeytinyağı 

içinde bir gece bekletilip her gün bir tane yenirse kabızlığa iyi gelir. Ayrıca incir, meyan köküyle 

birlikte kaynatılarak içilirse balgam söktürür.
310

 

 

Sonuç 

“Eski Mezopotamya ve Anadolu’da Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Kutsal Meyveler” 

Adlı çalışmada eskiçağlardan beri insanoğlunun değer verdiği ürünlerden biri olan meyvelerin şifasını 

kaynaklar ışığında açıklamaya çalıştık. İlk çağlardan beri birçok hastalıkla mücadele halinde olan 

insanlar kendilerine şifa verecek bir takım kaynak arayışına girmişlerdir. Bu arayış sonucunda da 

birçok ürün arasında meyvelerin yeri ve önemi büyük olmuştur. İlk olarak meyvelere bir kutsiyet 

kazandırmışlar, tanrıların armağanı olarak düşündükleri her meyveye birer anlam yüklemişler daha 

sonra kutsal saydıkları bu meyvelerden faydalanmışlar ve geniş bir kullanım alanı oluşturmuşlardır. 

Alternatif tıp meyvelerin kullanım alanlarından biridir. Birçok kullanım alanına sahip olan 

meyvelerden hastalıkların tedavisinde faydalanmışlardır. Neredeyse her hastalığa karşı bir meyve 

kullanılmıştır. Meyvenin sadece olgunlaşmış halini kullanmakla kalmamış olgunlaşmadan önceki 
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halinden veya olgunlaşıp toplandıktan sonra elde edilen kurutulmuş halinden de faydalanmışlardır. 

Meyvenin sadece kendisini kullanmamışlar ayrıca kökünü, yapraklarını, dallarını, kabuklarını da bir 

şifa kaynağı olarak kullanmışlardır. Tek bir meyveden yapılmış ilaçlar olduğu gibi birçok meyvenin 

karışımıyla elde edilmiş ilaçlarda mevcuttur. Bazı meyveleri yiyerek şifa gelmesini beklemişler 

bazılarını ise hastalıklı bulunan bölgeye sürerek bir şifa arayışına girmişlerdir. Bir takım işlemlerden 

geçirilerek hazırlanan, meyvelerin karışımıyla oluşturulan merhemler birçok hastalığın tedavisinde 

önemli yer edinmiştir. Eskiçağ insanı tarafından büyük önem ve kutsiyet atfedilen bazı meyvelerin 

günümüzde hâlâ bu kutsiyetlerini devam ettirdikleri görülmektedir. Görüldüğü üzere özellikle halk 

tıbbında meyvelerin önemi büyük olmuştur. 
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Çağatay Türkçesi Sözlüğünde Moğolca Kelimeler 
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Özet 

XIII. yüzyılın başlarında Moğol istilası Türk kavimlerinin değişik coğrafyalara göçmelerine 

sebep oldu. Bu göçler, Türk dilinin yeni coğrafyalarda, yeni yazı dilleri oluşturmasına zemin hazırladı. 

Buralarda önemli dil, edebiyat ve sanat eserleri meydana getirildi. Batıya giden Oğuz grupları, XIII. 

yüzyıldan başlayarak Anadolu Selçukluları, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemlerinde Osmanlı 

Türkçesi edebî dilini oluştururken, doğudaki Türk grupları, Türk dili yahut Çağatay Türkçesi, olarak 

bilinen yazı dili ile XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar bütün Orta Asya Türk halklarına ait olacak bir 

edebiyat dili meydana getirdiler.  

Çağatay Türkçesi, aynı coğrafyada iç içe yaşayan komşular olmanın, aynı dil ailesinde 

bulunmanın bir sonucu olarak Moğolca bazı kelimeleri bünyesine almıştır. Şimdiye kadar Türkçedeki 

Moğolca kelimeler üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Türkologlar çeşitli bilimsel araştırmalarda bu 

kelimeler üzerinde durmuştur. Bu çalışmalardan birkaçı bu bildiride de yararlanmış olduğumuz Zuhal 

Ölmez’in ‘Çağataycadaki Moğolca Sözcükler’, ve Osman Nedim Tuna’nın yazmış olduğu 

‘Osmanlıcada Moğolca Ödünç Kelimeler’ adlı çalışmalardır. Biz de bu çalışmamızda Suat Ünlü’nün 

hazırladığı Çağatay Türkçesi Sözlüğü’ndeki Moğolca kelimeler ile Türkologlar tarafından tespit 

edilmiş Türkçedeki Moğolca kelimeleri karşılaştırarak özellikle anlam açısından değerlendirmelerde 

bulunacağız.  

Anahtar Sözcükler: Çağatay Türkçesi, Moğolca, Ödünçleme, Sözlükbilim, Anlambilim.  

 

Mongolic Words in Çağatay Turkish Distionary 

 

Abstract 

XIII. In the early 20th century, the Mongolian invasion caused Turkish tribations to migrate to 

different geographies. These migrations set the stage for Turkish language to create new writing 

languages in new geographies. Important language, literature and art were created here. Oğuz groups 

heading west, XIII. Starting in the 20th century, Anatolian Selçuklu, Anatolian principalities and 

Ottoman Turkish were creating the literary language of Ottoman Turkish, Turkish groups in the east, 

Turkish language or Çağatay Turkish, and XVI with the written language known as. XIX from the 

20th century. They created a literary language that will belong to all Central Asian Turkish peoples 

until the 20th century. 
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Çağatay Turkish has taken some words from Mongolian as a result of being neighbors living 

in the same geography and being in the same language family. So far, many studies have been done on 

the Mongolian words in Turkish. Turkologs have been focusing on these words in various scientific 

studies. Some of these studies are the works of Zuhal Olmez, which we have also used in this 

statement, called ‘Mogolca words in Chagatai’, and ‘Mongolian borrowed words in Osmanlicada’ 

written by Osman Nedim Tuna. In this study, we will compare the words Mongolian in the dictionary 

of Çağatay Turkish prepared by Suat Ünlü with the words Mongolian in the Turkish language 

determined by the Turkologs to make a particularly meaningful assessment. 

Keywords: Çağatay Turkish, Mongolian, Logistics, Glossary, Semantics. 

Giriş 

Bu çalışmada Prof. Dr. Suat Ünlü’nün hazırlamış olduğu “Çağatay Türkçesi Sözlüğü”ndeki 

Moğolca kelimeler ile Zuhal Kargı Ölmez’in “Çağataycadaki Moğolca Sözcükler” adlı makalesinde 

bulunan kelimeler, özellikle anlam bakımından, karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 

   Bu konu üzerine Türkiye’de daha önce yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bunlardan bazıları; 

Zühal Kargı Ölmez’in “Çağataycadaki Moğolca Sözcükler”, “Ali Şir Nevâyî’nin Eserlerindeki 

Moğolca Kelimeler I-II-III-IV” adlı makaleleridir. Bunların dışında Çağdaş lehçelerdeki Moğolca 

kelimeler üzerine yapılmış çalışmalar da vardır. 

1. Hem “Çağataycadaki Moğolca Sözcükler” Makalesinde Hem Çağatay Türkçesi 

Sözlüğü”nde Yer Alan Fakat Sözlükte Moğolca Olduğu Belirtilmeyen Sözcükler 

Sözcük Makaledeki Anlamı Sözlükteki Anlamı 

Dalbay insanın yüzünü rüzgar ve 

tozdan koruyan özel şapka 

insanın yüzünü rüzgar 

ve tozdan koruyan özel şapka 

darı- (Bir belaya) uğramak, 

başına gelmek, rastlamak, 

tutulmak 

(1) görünmek, isabet 

etmek, getirmek 

(2) tutulmak, 

yakalanmak 

 

2. Hem Makalede Hem Sözlükte Yer Alan ve Her İki Çalışmada da Moğolca Olduğu 

Belirtilen Sözcükler 

Sözcük Makaledeki Anlamı Sözlükteki Anlamı 

ayalġu nağme, ses, ahenk nağme, ses, ahenk 

tomoġa kuşların başındaki taç kuşların başındaki saç, 

sipahilerin başlarına taktığı 

zırh 

yatuġan santur, kanun (1) yatlak, sazlık 

(2) santur sazı, kanun, 

rebab 
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3. Sözlükte Olup Makalede Yer Almayan Sözcükler 

Sözcük Anlamı 

alkı- dövmek, vurmak  

altabı/ aḷtayı/ alṭayı̄ derisinden kürk yapılan tilki büyüklüğünde 

hayvan  

arġada- aldatmak, hile yapmak, kandırmak 

arġadal (1) tuzak, (2)kötü huysuz insan, (3) dağ 

eteklerinde olan alçak tepeler, orada olan küçük dereler, 

küçük yerler 

arġadallıġ (Mo.+T.) (1) geçidi, tuzağı çok yer, (2) huysuzluk 

asāpḳūr Çağatay ādetinde meşhur olan koyunun omurga 

kemiği 

asra- korumak, kollamak, saklamak 

asrı/ asru çok fazla 

ayalġuçı (Mo.+T.) şarkı söyleyen, şarkıcı 

Behli kalın deri, kuşçu eldiveni 

Bolcar toplanma, bir araya getirilme, meyillendirme, 

istikamet, askeri içtima edecek yer 

Borçın dişi ördek 

bosaġa/ bosaḳa eşik ve kapının alt tarafı 

bosuġa eşik, kapı eşiği 

cada  mucize kabilinden yağmur celbeden bir taş 

cıda-/ çıda- dayanmak, sabretmek 

Cılav yular, dizgin 

Cılavdar Seyis 

cırġa- eğlenmek, zevk sürmek 

Cibe cebe, zırh, silah 

cibeçi (Mo.+T.) cebeçi, silah yapımcısı 

cibele- (Mo.+T.) kalkan örmek, silahlanmak, zırhlanmak 

cibe-pūş (Mo.+F.) silahlı, silahlanmış 

Cibin Sivrisinek 
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ciligār yular, gem 

cöb/cöp uygun, yerinde, elverişli 

çaġdavul/ çan͡gdavul ordunun arkasından giden bölük, artçı 

Çaḳar burc, şehrin kale bedeninden dışarıda hisarla 

çevrili meskun mevzi 

Çapavul yağma, çapul 

çėren ahu, geyik 

çerge/ çerke Katar 

Çerge Fışkırık 

Çılbur yular, yular sapı 

Çındavul ordunun arkasında duran tundar eri 

çıray/ çirāy yüz, çehre 

Çibilger at yuları, dizgin 

Çiçen söz ustası, kendini akıllı sanan 

çilġa nehir, çay yatağı, dere 

çine- tatmak, ölçmek, hissetmek, bulmak, farzetmek 

çirāylıġ (Mo.+T.) Yüzlü 

Çoçin Misafir 

Çöl sahra, çöl 

Çölge Dere 

Çörge çay yatağı 

çubru- bir diğerinin izince gitmek, takılmak 

çubruş- binişmek, birbirinin ardınca gitmek 

çubrut- birbirinin peşi sıra gitmek 

Çupra yabani domuzun yavrusu 

Çülge dere, iki dağın arasındaki ova 

Daban dağ, tepe 

dabulġa cevşen, zırh 

Daḳavul maiyet, alay, hizmetçi, uşak 

Dalda her şeyin sırtı, omuzu, arkası 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 235 

 

daldala- her şeyin arkasına girip, saklanmak 

Daptavul demirci, vurucu, dövücü 

davulġa/ davulġan zırhlı, külah 

Degel elbise üzerine giyilen kısa kollu giysi 

degle/ degley kısa kollu kaftan 

Dekle yama, kumaş parçası 

dekle/ dėkley/ digley/ digle/ 

digley/ dikiley 

mintan, bir tür uzun kollu gömlek, eskiden 

ulemanın giydiği bir tür kaftan 

dobulġa kamçı destesi yapılan ağaç  

dobulġa/ dolbulġa / dulbulġa/ 

duluġa 

savaşçıların başlarına taktıkları demirden zırhlı 

külah 

dolġa Çerkezlerin taktıkları bir çeşit başlık 

doptul- çiğnemek, ayaklar altında ezmek, ayaklarıyla 

kirletmek,  

ėçi namuslu kadın 

ėnçü icara tutulmuş adam, tapu adamı, kendi isteği ile 

bir beye yaklaşıp ulufesine girip hizmetinde bulunan 

adam 

ġacarçı/ ġacırcı/ ġazarçı/ 

ġazırcı 

Kılavuz 

ġancuġa eğerin terki bağları 

ġınçılıḳ (M.+T.) keskin bir şeyi koklama, köpeğin havlayarak 

kaçması 

ġın͡gış-/ ġınşı-/ ġın͡gşı- keskin bir şeyi koklayarak tıksırmak, köpeğin 

havlayarak kaçması 

ġunan üç yaşına basmış tay 

ırçat-/ ırcayt-/ ırçayt- Sırıtmak 

ısra- saklamak, hiraset etmek, himaye etmek 

İgeci/ igeçi abla, büyük kız kardeş 

İgeci beraber oturup kalkan, teklifsiz arkadaş 

ilbasun/ ilbesün ördek, bir ördek türü 

İrkene yurt kapısının üst kirişi 
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Kaban yaban domuzu, yaban domuzunun erkeği 

ḳaburġa Kaburga 

ḳada- batırmak, muhkemleştirmek, çivilemek 

ḳadaġ dış taraf, eşik, pervaz 

ḳadal- batmak, saplanmak 

Kantar kantarma, gem demiri 

ḳar- gitmek, gelmek 

Ḳaravul bekçi, koruyucu, müfreze; posta, keşif kolu, 

dolaşıcı 

ḳarçıġay bir tür kuş, doğan, çakır doğan 

Kele Söz 

Kicim at zırhı 

kicim-pūş (M.+F.) zırhlı, zırh giymiş 

Kitpevül gece muhafızı, nöbetçi kıtası 

ḳonġar-/ ḳonḳar- yerinden kımıldatmak 

Kotan saka kuşu 

ḳotanla- (M.+T.)̄ halelenmek, ağıllanmak 

Kökel süt verici 

Kökeltaş süt kardeş 

kölege/ kölge Gölge 

Ḳurultay meclis, toplantı 

La kesinlikle, mutlaka anlamına gelen ve 

kuvvetlendirme, şüphe bildiren bir edat 

manġlay/ man͡glay alın, baş, başın üst kısmı, tepe 

man͡glay ileri giden asker 

maral/ meral dişi geyik 

mėgiçin/ mėkicin dişi yaban domuzu 

mındav at omzundak yağır 

nöker birinin hizmetinde veya maiyetinde olan kimse, 

maiyet, kul, köle 

nökerli (M.+T.) Maiyetli 
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nökerlik (M.+T.) Kölelik 

numun yay  

Ölge tımar, sancak nahiyesi, taltif 

Salca kene  

salġa- göndermek, haber etmek, müjdelemek 

salḳın sıcak günlerde esen soğuk yel ve serin yer 

Sona erkek ördek 

sovġat/ sovḳat hilat, peşkeş, ihsan, armağan 

sögede- tapınmak, hürmet göstermek 

Suraḳ soracak yer 

suvur- emmek, sormak 

Sürevül Padişah sefere çıkınca seferdekilerden şehirde 

kimseyi koymayıp çıkaran ve askerin izini sürüp kimse 

kalmışsa askere yetiştiren malum kimse 

Şıltaḳ yalan iddia, yalancı ve töhmetci 

şıltak çamurlu olan yer, bataklık 

şilān/ şilen ziyafet sofrası, yemek ziyafeti 

şilençi (M.+T.) askerlerin yemeğini dağıtan memur 

Şiltaḳ dava, suçlama, suç 

şüdrin/ şüdrün çiğ, kırağı 

şügürci / şükürçi (M.+T.) Türkistan’da bir rütbe ismi, şemsiyadar 

tala/ talā/ telā tarla, yeşillik 

Tala pare, lime, parça 

tarḳa-/ tarḳal-/ tarḳaş-/ tarḳuş- dağılmak, ayrılmak, saçılmak 

taṛkal dağıtma, saçma 

tarḳaş Dağılma 

tarḳat- dağıtmak, bölmek, taksim etmek 

tavulġa/ tavulġan/ tavulḳa tolga, miğfer 

toḫta- dinlenmek, saklanmak, yerleşmek, karar vermek, 

yolundan alı koymak, hayvanı durdurmak 

toḫtan- (M.+T.) dinlenmek, saklanmak 
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toḫtat- (M.+T.) dinlendirmek, beklettirmek, sakin eylemek 

toḳta- beklemek, alıkoymak, saklamak, dinlenmek 

toḳtat- (M.+T.) bekletmek, istirahat ettirmek 

toḳum palan, semer 

Topi baş giyimi 

tosḳal himaye, koruma, refakat, refakatla muhafaza 

etme 

Tulan beş yaşında at 

tunḳal celb (asker için) 

tustuġan çanak, kadeh, testi,ibrik 

ucra-/ uçra- tesadüf etmek, rast gelmek 

ucur/ uçur zaman, vakit, devir, çağ 

uçraş- görüşmek, buluşmak 

uçrat- karşılaştırmak, rastlamak 

Ulus ulus, halk, kavim 

ulusça (M.+T.)  bütün kavim, bütün halk 

Yam posta atı, ulak atı 

yamçı/ yamçı (M.+T.) postacı, haberci, müjdeci 

yam-hāne (M.+F.) yam atlarının bağlı olduğu, barındırıldığı ahır 

yatuġancı (M.+T.) mutrib, çalgıcı, şarkıcı, şarkı söyleyen 

Yeke büyük at türü, iri, şişman at 

yosun usul, şekil, tarz 

yosunluġ/ yosunluḳ (M.+T.) gibi, benzer; tarzda, şekilli 

 

Sonuç 

 Bu çalışmada Suat Ünlü’nün hazırlamış olduğu “Çağatay Türkçesi Sözlüğü”nde bulunan 160 

farklı anlamlı kelime tespit edilmiştir. Bu kelimelerin ikisi Zuhal Kargı Ölmez’in hazırladığı 

“Çağataycadaki Moğolca Sözcükler” makalesinde bulunmasına rağmen sözlükte Moğolca kökenli 

alınmamış, diğer üç kelime ise hem sözlükte hem de makale de Moğolca olarak alınmıştır. Yaşar 

Çağbayır’ın hazırlamış olduğu “Ötüken Türkçe Sözlük”te  bu kelimelerden 44 tanesi Moğolca kökenli 

olarak gösterilmektedir. 8 tanesi ise Türkçe olarak alınmıştır. Buradan da bu konu hakkında bir 

ihtilafın söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda verilen Moğolca sözcüklerin Çağatay dönemi 
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eserlerinden “Abuşka Lügatı”nda 87 kez, “Şeyh Süleyman Lügatı”nda 76 kez ve “Ali Şir Nevâyî’nın 

Muhakemetü’l-Lugateyn” adlı eserinde ise 42 kez kullanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak Moğolca 

kelimelerin ağırlığının Çağatayca’nın klasik öncesi ve klasik dönemi ile sınırlı olduğu, özellikle de Ali 

Şir Nevâyî’nin dilinde Moğolca’nın etkin olduğu tespit edilmiştir.  
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Özet 

Günümüzde devlet yönetiminde kamuoyu denetiminin etkinlik kazanması siyasal iktidara, 

dolayısıyla da yönetim süreçlerine etki edebilen baskı gruplarının ve lobilerin önemini artırmıştır. 

Özellikle kamu politikalarının belirlenmesinde yönetilenleri siyasal karar alma mekanizmalarına dâhil 

ederek halkın genel kanaatlerinin göz önünde bulundurulması bağlamında baskı gruplarının ve 

lobiciliğin rolü öne çıkmaktadır. 

Baskı gruplarının doğrudan etkileme misyonunu yerine getiren lobilerin faaliyetlerine yasal 

düzenlemeler getirmiş olan ABD`nin iç ve dış politikası, büyük oranda baskı grupları ve lobicilik 

üzerinden şekillenmektedir. Türkiye-ABD ilişkilerinde giderek daha fazla önem kazanan konuların 

başında da, ABD’deki Türk lobisinin faaliyetleri gelmektedir. Öte yandan, Yahudi ve Ermeni 

lobilerine kıyasla Türkiye’nin ABD`deki baskı gruplarının ve onların lobicilik faaliyetlerinin 

denetlenmesi ve yönlendirilmesi konusunda bir devlet politikasının olmaması, bu görevin ağırlıklı 

olarak dernekler ve özel şirketler aracılığıyla yürütülmesine neden olmaktadır. 

Literatüre katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’nin ABD’deki mevcut lobi faaliyetleri çevresinde 

şekillenen bu araştırmada, öncelikle çıkar ve baskı grupları ile lobicilik anlayışları kavramsal bakış 

açısıyla irdelenmiş, ABD’de Türk Lobisinin yapısı, Türk-Amerikan derneklerinin lobi çalışmaları ve 

güncel durumu incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Lobicilik, Baskı grupları, Türk-Amerikan ilişkileri, Politik çıkar. 

 

Pressure Groups and Lobbying: A Study of the Activities of the  

Turkish Lobby in the United States of America 

 

Abstract 

Today, the effectiveness of public scrutiny in state administration has increased the 

importance of pressure groups and lobbies, which can affect the political power and therefore the 

administrative processes. In particular, the role of pressure groups and lobbying comes to the fore in 

the context of taking the general opinion of the people into account by including the governed in the 

political decision-making mechanisms in the determination of public policies. 

The domestic and foreign policy of the USA, which has brought legal regulations to the 

activities of the lobbies, which fulfill the mission of directly influencing the pressure groups, is largely 
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shaped by pressure groups and lobbying. The activities of the Turkish lobby in the USA are at the 

forefront of the issues that are gaining more and more importance in Türkiye-US relations. On the 

other hand, Türkiye's lack of a state policy on controlling and directing the pressure groups and their 

lobbying activities in the USA, compared to the Jewish and Armenian lobbies, causes this task to be 

carried out predominantly through associations and private companies. 

In this research, which is shaped around Türkiye's current lobbying activities in the USA, in 

order to contribute to the literature, interest and pressure groups and lobbying understandings were 

examined from a conceptual point of view, the structure of the Turkish Lobby in the USA, the 

lobbying activities of Turkish-American associations and their current situation were examined. 

Keywords: Lobbying, pressure groups, Turkish-American relations, political interest. 

 

Giriş 

 

Lobicilik, genel olarak yüksek mevkilerde ve siyasal arenada yürütülen aktif faaliyetlere atıfta 

bulunan bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Lobicilik olgusu, pek çok farklı alanlarda kendine 

yer bulmuş olsa da, siyasi meseleler açısından asıl etkinliğini, belirli gruplara sağlanacak faydalar 

kapsamında ortaya koymaktadır. Ancak lobicilikte, bir şekilde büyük ölçekli ve mümkün olan en geniş 

kitleye ulaşan bir gruba ihtiyaç vardır. Lobicilik faaliyetleri her dönemde ülkelerin siyasi ve ekonomik 

mekanizmaları üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Her dönemde lobicilik faaliyetlerinin ülkelerin 

siyasal ve ekonomik mekanizmalarının önemli etkileri olmuştur. Özellikle, lobilerin etkili olduğu 

ülkelerde, siyasi, ekonomik ve bölgesel kalkınma süreçlerinin ve siyasi karar alma mekanizmalarının 

etkilerinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bir lobi grubunun faaliyetlerini ne ölçüde tanıtabileceği ve geniş bir kitleye ulaşma yolları bu 

noktada lobicilik için önemli bir konudur. Bu süreçte faaliyetlerin uygun şekilde tanıtılması, büyük 

ölçekli bir lobicilik ekibinin yapabileceğinden daha fazlasını yapmak anlamına gelmektedir. Ayrıca 

lobicilik, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak doğru grup ve kişilerle iletişim kurmayı gerektirir. 

Bu nedenle bu süreçte kiminle ve nasıl iletişim kurulacağını bilmek önemlidir. 

Soğuk Savaş sonrası tek merkez haline gelen dünyanın odak noktası Amerika Birleşik Devletleri’nde 

lobicilik büyük ölçüde istihdam sağlayan, kendine özgü bir yapıya sahiptir. Lobilerin merkezde olması 

hedefleriyle doğrudan iletişim kurabilmeleri için önemlidir. İlgili makamlarla görüşebilmeleri ve bu 

süreci devam ettirebilmeleri için iletişimde sürekliliği sağlamaları; bunu başarabilmeleri için resmi bir 

kurum özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. 

Etnik topluluklar, ABD’deki lobiciliğin en önemli destekçileridir; bu gruplar haklarını 

savunmak ve taleplerini karşılamak için lobicilik faaliyetlerine hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan destek 

vermektedirler. Yunan lobilerinin, özellikle Ermeni ve Yahudi lobilerinin bu alanda oldukça aktif 

olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin lobi faaliyetlerine yeterince önem vermemesi, Türk nüfusunun 

ABD’de etkisinin az olması ve farklı coğrafyalarda dağınık şekilde yerleşmiş olması, aynı zamanda 

ekonomik olarak yeterince güçlü olmaması nedeniyle çoğunlukla dernekler ve işadamları yoğun lobi 

faaliyetleri yürütmektedir. Türkiye’nin çıkarlarıyla ilgili birçok konuda birlikte çalışan Türk-Amerikan 

çatı kuruluşlarının ve derneklerinin sayısının artmasına rağmen, çıkar ve gündem farklılıkları, 

dernekler arasındaki rekabet ve Türk siyasetindeki gelişmeler bu lobi gruplarının faaliyetlerini 

etkilemektedir. 
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Tüm bunlara ek olarak, Türk lobisinin ve Türkiye yanlısı olanların, ABD politikasının 

belirlenmesinde etkili olabilecek ve birçok kongre üyesi tarafından desteklenen lobilerle mücadele 

etmesi gerektiği gerçeğini de göz ardı etmek mümkün değildir. Kongre üyeleri başta olmak üzere 

Ermeni, Yunan ve Kürt lobilerinin yanı sıra çeşitli uluslararası kuruluşların da Türkiye karşıtı bir 

cephe oluşturduğu unutulmamalıdır (Arı, 2009, s. 220). 

 

Kavramsal bakış 

 

“Grup” terimi, yaş, cinsiyet, gelir düzeyi ve diğer özellikler gibi bir veya daha fazla ortak 

özelliği olan insan gruplarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu terimle tanımlanan bir grubun 

üyeleri, toplu olarak hareket ettikleri takdirde “çıkar grupları” olarak adlandırılmaktadır (Dinçer, 1999, 

s. 24). 

Baskı gruplarının farklı tanımları, bu kavramın farklı yönlerini açıklamaktadır. Mehmet Akad 

(1976), “toplumdaki çeşitli toplumsal güçleri bilinçli olarak örgütleyen, kendi çıkarları çerçevesinde 

kamu çıkarlarını hükümete ileten, karar alma süreçlerini hükümetle paylaşan ve iktidara meşruiyet 

kazandıran çoğulcu gruplar” olarak tanımlamaktadır (Akad, 1979, s. 92). Prof. Dr. İlter Turan (1977), 

bunu “üyelerinin ortak çıkarları olduğunu anlayan ve iktidara gelmeyi amaçlamadan siyasi sistemi 

etkilemeye çalışan bir topluluk” olarak değerlendirmektedir (Turan, 1987, 42). Jean Meynaud (1975), 

“kamu yetkililerinin kararlarını toplumun herhangi bir kategorisinin çıkarları veya görüşleri ile 

uyumlu hale getirmek için eylemlerde bulunulduğunu” belirterek daha genel bir bakış açısına sahiptir 

(Meynaud, 1975, s. 20). Diğer bir tanım ise, “görüş ve isteklerini resmi kurumlarla işbirliği yaparak 

bu şekilde iletirlerse daha iyi sonuçlar elde edebileceklerini düşünen ve algılanan ortak çıkarlar 

etrafında toplanan organize bir grup” şeklindedir (Arı, 2009, s. 150). 

Bu tanımlardan hareketle sendikalar, ticari dernekler, kadın teşkilatları, etnik örgütler, meslek 

birlikleri, gönüllü hareketler ve b. gibi çeşitli grupların belirli bir baskı grubu oluşturduğu 

görülmektedir. 

Baskı grupları, çıkarlarını gerçekleştirirken çeşitli yöntemler kullanır: 

● İkna (doğrudan toplantılar, sunumlar ve raporlar aracılığıyla vb.); 

● Tehdit (hükümeti devirme, oy kullanmama vb.); 

● Dolaylı faaliyetler (yürüyüşler, mitingler, konferanslar, forumlar vb.); 

● Grevler (boykotlar, protestolar vb.); 

● Para (seçim kampanyaları, iş yemekleri, eğlence ve rüşvet vb.); 

● Devlet işlerinin engellenmesi (devlet kurumlarıyla işbirliği yapmamak, mali krize neden 

olmak, vergi kaçakçılığı vb.); 

● Hukuki (yargı denetimi ve yürütme sürecine müdahale vb.); 

● Medya. 

Çıkar grupları ile baskı grupları arasındaki temel fark, baskı gruplarının sürekliliğini kapsayan 

örgütler olmasına rağmen, çıkar gruplarının hedefleri politik olsa da ya geçicidir (ad hoc) ya da 

dağınıktır. Çıkar grupları, siyasi amaçlarını tam ve kalıcı olarak korumak için bir teşkilat 

oluştururlarsa, bir baskı grubu niteliği kazanırlar. 

Lobicilik, “siyasi kararları bir ülkenin lehinde veya aleyhinde değiştirmenin yanı sıra ikna, 

yönlendirme ve sunum yöntemleriyle karar alma mekanizmaları üzerinde baskı kurma çabası ve 

yeteneği”ni ifade etmektedir. Aynı zamanda, lobicilik için “yasal rüşvet” terimi de kullanılmaktadır 

(Arı, 2005, s. 21). Lobi kelimesi genellikle, bazı gayrimeşru avantajlar elde etmek için parlamento 
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lobilerinde, otoriter yerlerde, basında ve başka yerlerde bir araya gelen bir “grup” insanını tanımlamak 

için de kullanılmaktadır. Lobicilik, çeşitli çıkar gruplarının yasama ve yürütme faaliyetlerini etkileme 

girişimi olarak da karakterize edilebilir. 

Lobicilik, müvekkilin veya müşterinin menfaatlerinin korunması açısından ele alındığında, 

avukatlık mesleği ile çarpıcı bir benzerlik taşımaktadır. Genel anlamda lobici ile müşteri arasındaki 

ilişki, avukat ile müvekkil arasındaki ilişkiye benzemektedir. Lobici ile müşteri arasındaki ilişki, 

lobicinin deneyim ve bilgisine dayanmaktadır. Karar verme sürecinin tüm inceliklerini bilmenin yanı 

sıra, bir lobicinin en önemli avantajı, görüşlerini ifade etme becerisi nedeniyle iyi iletişim kurma 

yeteneğine sahip olmasıdır. 

Lobiciler, parlamenter sistemlerde başbakan ve kabine üyelerini etkilemeye çalışırken, 

kuvvetler ayrılığı ve karşılıklı kontrol sistemini benimseyen Amerikan başkanlık sisteminde yasama 

organını etkilemeyi tercih etmektedirler. Başkanlık sisteminde zayıf parti disiplini nedeniyle çıkar 

gruplarının lobicilik faaliyetleri yürütmesi daha kolay olsa da, hükümet istikrarı için parti disiplininin 

önemli olduğu parlamenter sistemde çok daha zordur. Böylece lobiciliğin gücünün, siyasal rejimin 

yapısına göre değişiklik gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi lobiciler baskı gruplarının kullandığı tüm yöntemleri kullanmaktadır. 

Eğer öyleyse, aralarındaki fark nedir? Örgütsel yapı ve faaliyetlerdeki temel farkı hükümetle 

ilişkilerde görebiliriz. Baskı gruplarının genel etkisinin aksine, lobiciler yalnızca hükümetin karar 

alma mekanizmasını etkilemeye odaklanmıştırlar. Lobicilik sadece lobiciler tarafından değil, baskı 

grupları tarafından da kullanılabilir (Meynaud, 1975, s. 5). 

Baskı gruplarından hiçbiri, içinde yaşadıkları toplumun üretim kapasitesini artıracak 

faaliyetler için lobicilik yapmamakta, sadece mevcut finansal ve diğer avantajları kendi lehine ve 

başkaları aleyhine yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır. Lobiciler, kamu yararı yerine kendi çıkarları 

doğrultusunda hareket ederler. Bu tür grupların amacı toplumun gelişmesine katkıda bulunmak değil, 

üyelerinin çıkarlarını savunmaktır. Ancak, tüm baskı gruplarının sadece kendi kişisel çıkarları için lobi 

yaptıkları söylenemez. Örneğin nükleer silahlara karşı çıkan veya hayvanların korunmasını talep eden 

baskı grupları yalnızca kendi çıkarlarını düşünmezler. 

Ayrıca lobicilik faaliyetlerinin ekonomik kalkınma üzerinde olumsuz etkisi olduğu iddia 

edilmektedir. Bu tür kaynakları üretim sürecinde verimliliği artırmak için kullanmak yerine grubun 

kişisel çıkarlarına hizmet edecek lobi faaliyetlerinde kullanmak ekonomik kalkınmayı olumsuz 

etkileyebilir. Bunun basit bir örneği, uluslararası pazarlarda nasıl daha iyi rekabet edileceği 

endişesinden ziyade siyasi süreci etkileyerek güçlerini nasıl koruyacakları ve nasıl daha fazla para 

kazanılacağı fikriyle belirli kaynakların kullanılmasıdır. Bu tür lobicilik yapanlar, kendi çıkarlarını 

gözetseler bile, toplumun uzun vadeli ekonomik refahına zarar verebilirler. 

Günümüzde lobiciler sahip oldukları olumsuz imajı değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bu faaliyetlerden 

en önemlisi, tüm lobicilerin uyması gereken bir formülün geliştirilmesidir. Bu bağlamda “Lobicilik 

Etiği” (Lobbying Ethics) olarak adlandırılan formül, mesleğin güvenilirliğini artırmada önemli bir rol 

oynayabilir. 

Lobiciler örgütlü bir toplumsal güç olmanın yanı sıra bağımsız olarak çalışan ve sadece bu 

işten kazanç sağlayan kişiler de olabilirler. İngiltere ve ABD’de kâr amaçlı lobicilik daha sık 

görülmektedir. Çoğu ülkede, lobicilik belirli bir kuruluş adına gerçekleştirilir. Böylece bağımsız olarak 

değil, bağımlı oldukları baskı gruplarının çıkarlarına uygun çalışırlar. Baskı grupları ile lobicilik 

arasındaki farklardan biri bu noktada ortaya çıkmaktadır. Birincisi, belirli çıkarlar ve ortak bir amaç 

etrafında hareket eder ve iktidarla olan ilişkileri faaliyetlerinin bir parçasıdır. Öte yandan lobiciler, 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 244 

 

sadece karar vericileri çeşitli yollarla etkilemek için hareket ederler. Genel olarak, baskı grubu ile 

lobicilik arasındaki temel fark, bir baskı grubunda hedefin, lobicilikte ise araç, yöntemin ön planda 

olmasıdır. 

 

ABD’de Türkiye’nin Lobi Faaliyetleri 

 

ABD’de Türk lobisi, ABD sınırları içerisinde yaşayan her Türk insanı ve onların oluşturduğu 

birçok siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda faaliyet gösteren Türk dernekleri, Türkiye’nin 

görevlendirdiği lobi şirketleri ve bunların yürüttüğü faaliyetlerdir (Arı, 2009, s. 218). 

ABD’deki Türk lobisini üç bölüme ayırarak inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi, ağırlıklı olarak 

kültürel ve siyasi amaçlı Türk-Amerikan derneklerinin lobi faaliyetleridir. İkinci olarak, Amerikan iş 

dünyasında Türk kökenli iş adamlarının yürüttüğü ekonomik faaliyetler gösterilebilir. Üçüncüsü ise, 

yabancı lobiciler ve lobi şirketleri tarafından yapılan lobi çalışmalarıdır. 

Amerikan lobi faaliyetleri arasında Türk lobisinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 

faaliyetleri ile ilgili birçok sorun bulunmaktadır. Birincisi, ABD’de lobiciliğe ihtiyaç duyulduğu 

Türkiye tarafından geç anlaşılmıştır. Bu konuda dikkat çekici araştırmaların ancak 1980’lerin 

başlarında başlaması nedeniyle hedeflenen seviyeye ulaşmak mümkün olmamıştır (Arı, 2009, s. 219). 

Türk lobisinin bir diğer eksikliği de, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki küçük ve dağınık Türk nüfusu 

nedeniyle yeterince planlı, organize ve sistematik olmamasıdır. Buna ABD vatandaşı olan Türklerin 

sayısının azlığı ve bu bağlamda sisteme entegre olamamaları, siyasi faaliyetlere katılımlarının zayıf 

olması gibi etkenleri de ekleyebiliriz. 

Aynı zamanda, Türk lobisinin ABD politikasında etkili olabilecek ve çok sayıda Kongre üyesi 

tarafından desteklenen lobi şirketleriyle işbirliği yapmak zorunda kalması önemli bir eksiklik olarak 

kabul edilmelidir. Yunan, Ermeni ve Kürt lobilerinin yanı sıra İnsan Hakları Örgütü, Uluslararası Af 

Örgütü ve birçok Kongre üyeleri de Türkiye’ye karşı birleşik cephe oluşturmaktadır. 

Kuşkusuz, Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA), Türklerin siyasi sürece katılımını teşvik 

etmek, Türkler arasında sosyal ve kültürel birliği sağlamak ve ülkeleri hakkında olumlu bir imaj ve 

kamuoyu oluşturmak için 1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan en etkili siyasi ve 

kültürel motivasyonlu kuruluşlardan biridir. Bu teşkilat, Türkiye-ABD ilişkileri ile Türklerin yasama 

ve yürütme organlarındaki temsili açısından son derece önemli bir faaliyet yürütmektedir. Ülke 

çapında 52 Türk-Amerikan dernekleri ve tüzel kişilerden oluşan ATAA, üyelerini Kongre, federal ve 

eyalet hükümetleri, medya ve Amerikan kamuoyu önünde temsil etmektedir (Arı, 2009, s. 227). Türk-

Amerikan ilişkilerini geliştirmek için bir baskı grubu oluşturma işlevi de bulunan bu dernek, 

görevleriyle orantılı yeterli mali kaynağa sahip değildir. 

Türk-Amerikan Derneklerinin ABD politikasını Türkiye lehinde yönlendirmedeki 

performansı, organizasyon ve yönetim sorunlarının yanı sıra profesyonel lobicilik faaliyetlerini 

sürdürecek uzmanların olmaması, Türkiye’deki siyasi gerginlikler ve anlaşmazlıklardan da olumsuz 

etkilenmektedir. Örneğin, yönetim kurulu üyelerinin ve dernek başkanlarının çoğunluğunun, kuruluş 

merkezinden uzakta − farklı eyaletlerde yaşaması ve çalışması gerçeğinden kaynaklanan işlevsel 

başarısızlıklar ve kurumsal boşluklar, genişlemenin ancak belirli bir noktaya kadar 

gerçekleşebileceğini düşündürmektedir (Yavuzer, 2009, s. 195-196). Zaten küçük olan bu topluluk da 

maddi, manevi ve diğer desteklerden mahrum bırakıldığında başarılı olmakta zorlanmaktadır. 

Şemsiye kuruluşların çok sayıda dernek arasında koordinasyon ve diyaloğu sağlamaya yönelik 

çabaları da örgütleri ağırlık ve siyasi görünürlük açısından zayıflatmaktadır. Yeni derneklerin 
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kurulması demokratikleşme açısından olumlu bir adım olarak görülse de, Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki Türk toplumunun bölünmesine neden olarak güçlü lobicilik faaliyetlerini 

sürdürmesini engellemektedir. Bu gruplar birlikte çalışmanın yanı sıra bazen rekabet edebilmekte ve 

birbirleri hakkında suçlayıcı ve sert açıklamalarda bulunabilmektedir (Köşer-Akçapar, 2009, s. 175-

176). Türkiye’deki siyasi bölünmelerin ABD’de faaliyet gösteren Türk derneklerinde de aynı şekilde 

tezahür etmesi, buradaki Türk lobisinin en önemli engellerinden biridir. Halihazırda sayıca ve faaliyet 

olarak az olan Türk toplumu, bu tür sorunlarla başa çıkmakta doğal olarak zorlanmaktadır (Arı, 2009, 

s. 237). 

Bir diğer Türk-Amerikan derneği ise eğitim ve kültür alanında uzmanlaşmış Türk Çalışmaları 

Enstitüsü’dür (ITS). ITS, Amerikan ve Türk toplumları arasındaki önyargıları ortadan kaldırmayı ve 

her iki toplumun birbirini daha iyi anlamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Tüm bu çalışmaları 

desteklemek için 1982 yılında Washington’da kurulmuş, kendi kendini finanse eden bir 

organizasyondur. ITS, özellikle üniversitelerde Türk tarihi, kültürü ve dış politikası üzerine yapılan 

araştırmaları desteklemektedir (Arı, 2009, s. 230). Türkiye ile ABD arasındaki ticaret, kültür ve 

savunma bağlarını geliştirmek amacıyla kurulmuş Türk-Amerikan Konseyi adında bir dernek de 

mevcuttur. 

Türk Hükümeti’nin çatı teşkilata verdiği desteğin ABD’deki Türklerin kültürel diplomasi 

çabalarına önemli katkıları bulunmaktadır. Türkiye’den çok sayıda siyasetçi ve milletvekilinin tüm 

derneklerin faaliyetlerini olumlu bulduğu ve birçoğuna katıldığı gözlemlenmiştir. Bu dernekler, 

Amerikan Kongresi’nde tartışılan sözde Ermeni soykırımı tasarısının engellenmesi ve Hocalı 

Katliamı’nın ele alınması yönündeki çabaları sayesinde, Hocalı önergelerinin ABD’deki eyalet 

meclislerinin çoğunda kabul edilmesiyle sonuçlanan çalışmalar yapmışlardır (Bayram, 2016, s. 73). 

Türk lobisi, lobi faaliyetlerini ağırlıklı olarak yabancı lobi şirketleri aracılığıyla da yürütmektedir. Bu, 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düşük Türk nüfusundan ve Kongre üzerinde baskı yaratacak ölçekte 

para ve oy potansiyeli eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu faaliyetleri yalnızca profesyonel 

lobicilerle yaparak tam olarak başarıya ulaşmak zor olacaktır. Bu nedenle, bu faaliyetlerin Amerika 

Birleşik Devletleri’ndeki sanayi ve iş dünyası arasındaki ticari ilişkiler yoluyla desteklenmesi 

gerekmektedir. Bu, lobi faaliyetlerini mali kaynaklar açısından sadece Türk hükümetine bağımlı 

olmaktan kurtaracaktır. 

 

Sonuç 

 

Türkiye’nin lobicilikte başarılı olabilmesi için öncelikle kalıcı bir tanıtım ve lobi politikası 

belirlemesi gerekmektedir. Yani bu noktada en önemli eksiklik lobicilik alanında devlet politikasının 

olmamasıdır. Bundan başka, bir lobi faaliyetinde duyuruların, tanıtımların ve organizasyonun düzenli 

olması ve adımların doğru hedefler gözetilerek atılması çok önemlidir. Bu faaliyetler, Türk 

vatandaşlarını bir araya getirmekten ve onları güçlendirmekten ziyade; hedef kitleyi etkilemeyi 

amaçlamalıdır. Lobicilik araştırması, hedef ülkedeki aktif siyasi partileri, grupları, akademisyenleri, 

sanatçıları ve yazarları ve s. belirlemelidir. Öte yandan lobiciliğin uyanışı, sivil toplum kuruluşlarının 

ve diğer grupların harekete geçmesi, demokratik toplum duygusu, düşünce ve ifade özgürlüğü, 

kutuplaşmadan ortak çıkarlar etrafında buluşabilme imkanı ile yakından bağlantılıdır. 

Türkiye’nin devlet destekli lobi faaliyetlerine önem vermemesi, dernekler ve işadamları için 

örgütsel başarısızlıklara yol açmıştır. Devletin bu faaliyetlere maddi ve manevi destek sağlaması, ciddi 

problemlerde müdahale etmesi faydalı olacaktır. Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin kurduğu 
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ekonomik kurumlar ve iş adamlarının oluşturduğu dernekler de Türkiye’nin tanıtımına önemli katkılar 

sağlayacaktır. 
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Özet 

Beşerî sermayenin en önemli unsurlarından biri de sağlıktır. Ülkelerin gelişmişlik 

seviyelerinin değerlendirilmesinde sağlık önemli bir faktördür. Sağlık sektörü, hem tıbbi olarak hizmet 

verenler (doktorlar, hemşireler, eczacı, ebe, vb.) hem de yardımcı hizmetlerde çalışanlar (tıbbi 

sekreter, temizlik, güvenlik vb.) gibi sağlık hizmetlerinin sunulmasında görevli birçok meslek 

gruplarını kapsayan geniş kapsamlı bir sektördür. Sağlık sektörü ülkedeki diğer sektörlere göre daha 

nitelikli insan gücüne sahip emek yoğun bir sektör olması sebebiyle ülkede büyük istihdam ağına 

sahiptir. Sağlık sektöründe çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri bölgeler sektör 

içerisinde değerlendirildiği zaman oldukça önemlidir. Toplumda yaşayan bireylere sağlık 

hizmetlerinin etkili ve verimli sunulabilmesi için sağlık sektöründe sağlık hizmetini arz edenlerinin 

yeterli ölçüde istihdamının sağlanması gereklidir. Özellikle gelişmiş ülkelerde artan istihdam artışıyla 

sağlık sektörünün önümüzdeki yıllarda lokomotif bir büyüme sektörü olması beklenmektedir. Bu 

beklentide temel argümanlardan biri gelişmiş ülkelerin yaşlı nüfusunun artmasıdır. Yaşlı nüfusun 

ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık hizmetlerinde yeni hizmet türleri oluşumu ve mesleklerinin artması 

kaçınılmaz olacaktır. Mevcut sağlık hizmetlerini artıracak ve yeni sağlık hizmetleri oluşturacak 

sunumlar arasında evde bakım hizmetleri, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklar, e-sağlık 

uygulamaları kapsamında yeni teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra sınırlar ötesinde hasta teşhis ve 

tedavi uygulamaları yer alacaktır. Bu çalışma kapsamında sağlık sektörü ve istihdam ilişkisi Türkiye 

örneğinde incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık sektörü, İstihdam, Türkiye. 

 

Theoretical Examination of the Relationship of Health Sector and Employment 

 

Abstract 

One of the most important elements of human capital is health. Country is an important factor 

in terms of health in elite factors. The health sector includes both those who provide services in 

services (nurses, pharmacists, midwives, etc.) and those who provide health services such as auxiliary 

services (medical case, cleaning, security, etc.). A workplace that has a wider user base compared to 

industries in the healthcare world has a user software. The allocation of health supplies is important 

when evaluated in the care and service warehouse. It is necessary for the health service providers to be 

sufficient in order to provide adequate service to provide health service that can be experienced in the 

society. In general, advanced equipment will be a locomotive growth process of health-related 

materials. One of these basic foundations is advanced economic services. It will be your newly formed 
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colleagues in healthcare to adapt for you. Among the presentations that will create new health services 

that will increase existing health services, home care services, classroom and general care applications, 

e-health and applications of new technologies, information about patient diagnosis and applications 

close to the queue. Within the scope of this study, the health sector and the Türkiye example to be 

applied will be thin. 

Keywords: Health sector, Employment, Türkiye. 

 

Giriş 

Beşerî sermayemizin iki temel unsuru eğitim ve sağlıktır. Ülkelerin ekonomik büyüme ve 

kalkınmalarının sağlanabilmesi için birçok faktör sıralayabiliriz. Bu faktörler içerisinde en temel olanı 

ise sağlıktır. 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre; ‘‘Sağlık, yalnızca hastalık ya da 

sakatlığın yokluğu değil, aynı zamanda bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik durumudur.’’ 

Sağlıklı olmak bir tercih değil, bilakis zorunluluktur. Dünyadaki tüm ülkelerin amacı toplumda sağlıklı 

bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Bu bağlamda ülkelerin ya da toplumların sağlık hedeflerine 

ulaşabilmesi için insan kaynakları planlaması son derece önemlidir. Başka bir ifadeyle sağlık 

hizmetlerinin tam ve etkin bir şekilde sunulabilmesi için sağlık sektörü içerisindeki insan kaynakları 

planlamasının düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir. DSÖ tarafından sağlık insan kaynakları 

planlaması; ‘‘doğru yerde, doğru zamanda, doğru yetenekte ve doğru sayıda insanı bulundurmaktır. 

’’şeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. İyi planlanmış bir sağlık insan gücü planlamasının 8 ana 

bileşeni göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bunlar; nicelik, nitelik, dağılım, zamanlama, 

istihdam, ihtiyaç, amaç ve koşullar şeklinde sıralayabiliriz (Özkan ve Uydacı, 2019: s30).  

 Sağlık sektöründe uygulanan politikaların başarılı olabilmesi için sağlıkta insan kaynaklarının 

doğru yerde ve zamanda kullanılması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında da sağlık sektörü ve 

istihdam arasındaki nasıl bir ilişki olduğu teorik bir yaklaşımla açıklanmaya çalışılmıştır.  

1.Sağlık Sektörü  

Sağlık sektörü, direkt, indirekt ya da asıl etkileri olan mal ve hizmet nitelikli her çeşitli ürünleri 

üretmek, arz ve talep etmek aynı zamanda tüketmek üzere çok farklı üretim alanlarında kurulmuş, 

sistem ve alt sistemler ile bunların kapsadığı kişi, kurum, kuruluş, statü, ürün ve benzerlerinin hepsini 

belirtmek için kullanılan bütüncül bir kavramdır (Sargutan, 2005:400). Sağlık sektörü kapsamında mal 

ve hizmet arz ve talep sistemleri, bunlara bağlı alt sistemleri ile değiştirilmesi hiç olmazsa kısa vadede 

mümkün olmayan bağlayıcı koşullar ve belirleyici statüler bulunmaktadır. Sağlık sektörünü, içten 

dışarıya doğru gidildikçe etki alanları şu şekilde ifade edilebilir (Sargutan,2005:401-402); 

- Sağlığa Dolaylı Olarak Etki Eden Hizmet Alanları 

Sağlık sektörüne göre dışta yer alan ama sağlık sektörüne etki eden alanlar yani sektörler 

bulunmaktadır. Bunlar; gelir ve refah dağılımı, işsizlik-tam istihdam, turizm, eğitim sistemi, teknolojik 

gelişmeler, tarım, enerji vb. gibi birçok alan sağlık sektöründe üretilen mal ve hizmet üretimine dolaylı 

bir şekilde katkısı olan geniş kapsamlı alandır. 

 

- Sağlığa Doğrudan Etki Eden Hizmet Alanları 
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Sağlık mekanizmasının merkezinde olan alanlardır. Bunlar; aile yapısı, yaşanılan coğrafya, sağlık 

politikaları, hijyen koşulları, içme suyu şebekeleri, biyomedikal teknoloji, eğitim, istihdam gibi daha 

birçok alan ve başka alanlarla da ilgisi olmakla birlikte insan hayatının en önemli unsuru olan sağlıkla 

da etki alanları kesişmektedir. 

- Acil Sağlık Hizmetlerinin Alanı 

Sağlıklı insanlar, hastalar ve sağlık personeli gibi kişiler ile, hastane, eczane, sağlık ocağı, laboratuvar, 

muayene, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. gibi bireye özgü koruyucu, ayakta veya 

yatarak her türlü sağlık hizmetinin sunulduğu alanlardır. 

2.Sağlık Sektöründe İstihdam 

İstihdam, ‘‘çalışma ve gelir sağlama amacında olan bireylerin, hizmetlerinden faydalanmak 

üzere çalıştırılmasına denir.’’ Başka bir ifadeyle, istihdam, girişimcilerin birey gereksinimlerini 

karşılamak için mal ve hizmet üretme çabasında diğer üretim faktörlerini olduğu gibi, emeğinde 

öncelikli bir faktör olarak üretim sürecinde kullanılması, buna karşılık emeğe yaratılan değerden pay 

vermesi olarak tanılanabilir. İstihdamın açıklanmasına yönelik bu iki tanımdan da anlaşılacağı üzere 

istihdam insan refahı ve ülkenin kalkınması için önem arz etmektedir (Uçan,2016:2). Bir ülke 

ekonomisinde insan kaynağını somut olarak yansıtan, en önemli faktör o ülkede ki iş gücü miktarı ve 

niteliğidir. Demografik yapıda ki gelişmelere bağlı olarak toplam işgücü arzı ve ekonomik koşulların 

bir sonucu olan işgücü talebi işgücü piyasasının dinamiklerini bir araya getirmektedir 

(Şentürk,2015:114). 

Sağlık sektörü hem tıbbi hizmeti verenler hem de destek hizmetlerde istihdam edilenleri içine 

alan ve çeşitli meslek grubunu bir araya getiren bir sektördür. Sağlık hizmetleri sunulurken arz eden ve 

talep eden taraflar karşı karşıya gelirler. Sağlık hizmetlerinde talep eden taraf, hastalardır. Sağlık 

hizmetlerinde arz eden taraf ise; hekimler, hemşireler, ebeler, eczacılar, fizyoterapistler, diş hekimleri, 

sağlık teknisyenleri vb. gibi personellerdir. Sağlık hizmetlerinde arz eden taraf sağlık sektöründe 

istihdamın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sağlık sektörü, emek faktörü ön plandadır. Bu 

yüzden de gerek kullanıldığı kaynakların miktarı gerekse de istihdam ettiği emek gücünün büyüklüğü 

bakımından ekonominin en önde gelen sektörlerinden biridir (Urhan ve Etiler, 2011: 194). 

Piyasada birçok sektör etkin bir şekilde rol oynamaktadır. Sağlık sektörü piyasa sisteminde yer 

alan bir alandır. Sağlık, insan hayatının önemli bir unsurudur. İnsan hayatını sağlıklı bir şekilde 

yaşayabilmesi ve devam ettirebilmesi için sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir. Toplum 

da yaşayan bireylere sağlık hizmetleri sunulurken, sağlık alanında sunulmuş olan her hizmet sağlık 

sektörünün kapsamı alanına girmektedir. Her sektörün kendine has birtakım özellikleri olduğu gibi, bu 

sektör altında sunulan sağlık hizmetlerinde kendine has birtakım özellikleri bulunmaktadır. Bunlar 

(Günaydın, 2010:3): 

1.Belirsizlik koşullarında tercih, deneyememe, ilk defa yapma 

2.Hastalık riskinin bilinmemesi, riskli bir ortamda çalışma 

3.Acil sağlık hizmetlerinin ekonomik kaygılar taşımaması, pazarlığa konu olmaması 

4.Asimetrik bilgilenme 
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5.Ertelenememe, sorunların karşılıklı çözülme ihtiyacı 

6.İkame edilememe 

7.Tüketim miktarını önceden tespit edememe 

Sağlık sektörü ve sağlık hizmetlerinin ortak hedefi; bireylerin daha sağlıklı bir yaşam 

sürmesine yardımcı olmak, var olan sağlıklı bireylerin korunmasına yardımcı olarak daha sağlıklı bir 

toplum yaratmak.  Bu hedef, çevreye, topluma ve kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin arzını ve talebini 

içine alır, böylelikle bu hedef doğrultusunda daha sağlıklı dünya oluşturulması hedeflenmektedir. 

(Sargutan,2005:403). 

Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi hakkında yasanın 2. maddesine göre; sağlık 

hizmetlerinde maaş, ücret, yevmiye ve sözleşme ile istihdam edilen ve bu alanda gerekli eğitimi almış 

bireylerdir. Sağlık insan gücü; “kamu ya da özel tüm sağlık kesiminde toplumun ihtiyaç duyduğu 

sağlık hizmetini üreten personelin tamamına” verilen addır (Gökalp, 2020 :100).  Kamu ve özel 

sektörde, sağlık hizmetinin sunulmasında görevli olan insan gücünün tümü şeklinde ifade edilen sağlık 

insan gücü, literatürü incelediğimiz zaman farklı şekillerde ifade edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO), yayınladığı insan gücü istatistiklerinde sağlık çalışanları; hekimler, diş hekimleri, eczacılar, 

veterinerler, hemşireler, fizyoterapistler ve laboratuvar teknisyenleri şeklinde 29 başlık şeklinde 

kategorize edilmiştir. Sağlık insan gücü sınıflandırılması çalışma sahaları ve eğitim düzeylerine göre 

de sınıflandırılmaktadır. Bunlar; kişiye yönelik hizmet yapanlar (hekim, diş hekimi, hemşire, ebe, 

fizyoterapist, diyetisyen vb.), çevreye yönelik hizmet yapanlar (sağlık mühendisi, çevre mühendisi, 

veteriner, çevre sağlığı teknisyeni vb.), laboratuvar personeli (mikrobiyolog, biyokimya uzmanı, 

hematolog, patolog, sağlık fizikçisi vb.), sağlık alanında uzmanlaşmış destek personeli (hastane 

idarecisi, tıbbi sekreter, istatistik uzmanı, sağlık eğitimcisi vb.) genel hizmetlerdir (daktilograf, şoför 

vb.) (Şantaş vd., 2012: 46).  

3. Sağlık Sektörü İle İlgili İstatistikler 

   Tablo 1. Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayıları, Tüm Sektörler

 

  Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf (Erişim Tarihi: 

20.03.2022). 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf


 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 251 

 

 Türkiye’de sağlık hizmetlerinin sunulmasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan kurum ve 

kuruluşlar görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın personel istihdamı hem nicelik hem de nitelik 

bakımından son derece önemlidir. 2019 yılı verilerine göre, Sağlık Bakanlığı’nda 1.033.767 personel 

istihdam edilmektedir. Bunların 160.810’u hekimlerden oluşmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nda istihdam 

edilen personel sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 17 yıllık zaman diliminde toplam çalışan sayısı 

neredeyse 3 katına çıkmış olup, ileri ki dönemlerde de artacağı tahmin edilmektedir (Gökalp, 2020: 

117).  

Tablo 2. Hekim Sayısı, Hekim Başına Düşen Kişi Sayısı ve Hekim Başına Düşen Toplam 

Müracaat Sayısı, 2009-2019 

Yıllar Hekim Sayısı Hekim Başına Düşen 

Kişi Sayısı  

Hekim Başına Düşen 

Toplam Müracaat Sayısı 

2009 118.641 612 4.447 

2010 123.447 597 4.367 

2011 126.029 593 4.850 

2012 129.772 583 4.791 

2013 133.775 573 4.712 

2014 135.616 573 4.749 

2015 141.259 557 4.673 

2016 144.827 551 4.735 

2017 149.997 539 4.793 

2018 153.128 536 5.110 

2019 160.810 517 5.055 

           Kaynak: TÜİK, 2019 

 

 Tablo 2’yi incelediğimiz zaman hekim sayısında yıllar itibariyle artış olmuştur. Hekim başına 

düşen kişi sayısına baktığımız zaman hekim sayısındaki artışa paralel olarak bir azalış olmuştur. 

Sağlık sektöründe istihdam edilen hekim sayısı arttıkça hekim başına düşen hasta sayısında azalış 

olmuştur. Hekim başına düşen toplam müracaat sayısına baktığımız zaman ise 2009-2019 arasında bir 

atış olduğu görülmektedir. Bu bağlamda hekim sayısının nicelik olarak artması buna ek olarak 

müracaat sayısında artmasını sağlık hizmetlerine olan ulaşım artması, insanların sağlık konusunda 

daha bilinçli hale gelmesi olarak yorumlayabiliriz. Şekil 1’de 2018 yılı 100.000 kişiye düşen toplam 

hekim sayısının uluslararası karşılaştırılması verilmiştir.  
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 Şekil 1. 100.000 Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, 2018 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf (Erişim Tarihi: 

20.03.2022). 

Tablo 2’de Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelendiğinde hekim başına düşen hasta 

sayısının 2019 yılı itibariyle 517 olduğu görülmektedir.  Yıllar itibariyle bu sayılarda azalış olsa bile 

OECD Avrupa ülkeleri ile bir kıyaslama yapıldığında sağlıkta insan gücünün düşük olduğu 

görülmektedir.  

 

   Tablo 3. Sektörlere ve Unvanlara Göre Sağlık Personelinin Dağılımı, 2019 

 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf (Erişim Tarihi: 

20.03.2022). 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf
https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf
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Tablo 3’de 2019 yılı sektörlere ve unvanlara göre sağlık personelinin dağılımı verilmiştir. 

Tabloyu incelediğimiz zaman 160.810 olan toplam hekim sayısının 97.145’i Sağlık Bakanlığı’na bağlı 

kurumlarda, 33.750’si üniversite hastanelerinde, 29.915’i özel hastanelerde çalışmaktadır. Diş 

hekimleri ise 11.387’si sağlık bakanlığı hastanelerinde, 4.425’i üniversite hastanelerinde, 17.113’ü ise 

özel olarak çalışmaktadır.  

4. Sağlık Sektöründe İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 

Sağlık İnsan Gücü Mevcut Durum Raporu sağlık insan gücü planlamasını makro ve mikro 

düzeyle ele almış olup, insan gücü arz ve talebini, insan gücü dağılımını, personel standartlarını, görev 

tanımlarını, görev ihtiyaçlarının (hizmetin sunulabilmesi için gerekli enformasyon ile yetenekler ) 

belirlenmesini ve bütün bunlarla ilgili denetim yapısını kurmayı kapsayan bir süreç şeklinde olduğu 

raporda ifade edilmiştir. Raporda ifade edildiği üzere bu süreci şu şekilde açıklayabiliriz; birbirine 

bağlı birçok halkadan bir araya gelen bir süreçtir. Mevcut durum analizi, gerekli veri tabanının 

oluşturulması ve projeksiyonların hazırlanması, stratejiler ve politikalar geliştirilmesi bu sürecin 

önemli aşamalarını oluşturmaktadır (Şantaş, 2012:46). Sağlık sektöründe yetişen bireyler, genellikle 

uzun yıllar eğitim almış ve uzmanlaşmış kişilerdir. Dolayısıyla sağlık sektöründe yetişen insan 

gücünün eğitim süresi uzun olduğundan dolayı eğitimini tamamlamaları ve istihdam edilmeleri uzun 

bir zamanı almaktadır. Bu sebeple sektörde tam uzmanlaşmış insan gücü sınırlı sayıda olmaktadır. 

Sınırlı sayıda olan bu insan gücü ile sağlık hizmetinin toplumun her kesimine eşit şekilde verilebilmesi 

için etkili bir insangücü planlamasının yapılması gerekmektedir (Kılıç ve Tunç, 2004:40).  

Makro insan gücü planlaması; bir bölge ya da tüm ülkeyi ele alan coğrafi, kültürel, nüfus 

özellikleri tanımlanmış bir toplumun, mevcut, kısa, orta ve uzun vadeli sağlık ihtiyaçlarından 

hareketle, bu ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan planlamadır. Mikro planlama; sadece hastahaneleri 

kapsayan bir planlamadır.  Makro düzeyde yapılan planların sonuç verebilmesi için mikro düzeyde de 

planlar yapılmalı ve makro plan ile desteklenmelidir (Özkan ve Uydacı, 2019:33). Şekil 1’de sağlık 

işgücü arzı ve ihtiyacı arasındaki dengenin sağlanması için gerekli argümanlar verilmiştir.                          

    Şekil 1. Sağlık İnsan Kaynakları İhtiyacı ve Arzı Projeksiyon Modeli 

 

Kaynak: Özkan ve Uydacı, 2019:35.  
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Hükümetlerin sağlık sektörüne yetişmiş insan gücünü sundukları zaman dikkat etmeleri 

gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlar (Günaydın, 2010:11); 

1. Lisans ve uzmanlık şartlarının ihtiyaçlar doğrultusunda ve olanaklar dahilinde 

belirlenmesi 

2. Sağlık personelinin yurt dışı eğitim ve uzmanlık alanlarının arttırılmasına imkân 

tanıması 

3. Halk sağlığı hizmetlerinde ortaya çıkan eksikliklerin belirlenmesi ve bu konularla 

ilgili olarak personele gerekli eğitimin verilmesi 

4. Hem niceliği hem de niteliği arttırıcı programların uygulanması ve her ikisinde de 

taviz verilmemesi 

Sonuç 

İstihdam, bir ülkede mevcut işgücünde çalışabilecek olanların sürekli bir şekilde 

çalıştırılmasıdır. Başka bir ifadeyle üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanılmasıdır. İşgücü 

piyasasında üretim faktörü olarak ifade ettiğimiz şey emek olarak ifade edilmektedir. İstihdam, iktisadi 

ekollerin öncülük verdiği ve üzerinde ciddiyetle durduğu kavramlardan biridir. Nitekim günümüzde de 

istihdam olgusu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin üzerinde ciddiyetle durduğu makroekonomik 

göstergeler arasında yer almaktadır. Çünkü bir ülkede bireylerin istihdam da aktif olarak yer alması 

hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel manada önem arz etmektedir. Ekonominin iki temel ayağı 

bulunmaktadır. Bunlar; üretim ve tüketimdir. Eğer bireyler mevcut bir iş de yer alabilirlerse üretime ve 

tüketime katkı sağlarlar.  Yani istihdam ekonomik büyümenin ve bir ülkenin kalkınmasının 

lokomotifidir. Bu kapsamda da çalışmamızda ele aldığımız sağlık sektörü bir ülkede istihdam üzerinde 

etkili olan önemli sektörlerden biridir. Çünkü sağlık sektörü emek yoğun bir sektördür. Bu sektörde 

emek ön plandadır. Sağlık sektöründe istihdam edilen bireyler uzun yıllar eğitim almaktadır. Bu 

sebeple bu sektörde mevcut işgücünün geliştirilmesi istihdama kazandırılması uzun bir zaman 

almaktadır. Yıllar itibariyle baktığımız da hekim sayısındaki artış, hekim başına düşen hasta sayısının 

azalması ile aslında sektörde istihdam edilen sağlık personeli sayısının arttığını görebilmekteyiz. Fakat 

tam olarak sağlık sektörünün istihdam konusunda yeterli düzeyde olduğunu ifade edemeyiz. Nitekim 

çok yakın zamanda tüm dünyayı derinden sarsan Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlık sektörünü 

öneminin ne olduğunu anlamış olmakla birlikte sağlık personelinin sektör içerinde kilit rol oynadığını 

görmekteyiz.  

Bir ülkede sağlıkta insan gücünün geliştirilmesi son derece önemlidir. Sağlık sistemlerinin 

sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlık sektörü için nicelik ve nitelik açısından yeterli sağlık personeli 

sayısını yetiştirmektir. Ülkedeki bireylerin sağlık statülerinin korunması ve daha iyi duruma 

getirilmesi noktasında sağlık çalışanlarının önemi büyüktür. Bu bağlamda politika yapıcılar, 

hükümetler gerekli yasal düzenlemeleri yapmalılar ve sağlık personelinin istihdamı ile ilgili meslek 

örgütleriyle iş birliği içerisinde olmalıdırlar. Tüm bunlara ek olarak sağlık sektöründe istihdam edilen 

bireylerin aldıkları eğitimlerin belli bir standarda oturulması gerekmektedir. Covid-19 pandemisinden 

hareketle yaşadığımız problemleri de göz önünde bulundurarak sağlık sektöründe daha fazla sağlık 

personeli istihdam edilmelidir.  

Kaynakça 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 255 

 

Gökalp, B. (2020). Sağlık Sektörünün İstihdam Üzerine Etkisi ve Türkiye Uygulaması, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Günaydın, H. (2010). Sağlık Sektörüne Bakış, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 

Kılıç, M., Tunç, Ş. (2004). İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları ve Memnuniyet Durumlarının 

Değerlendirilmesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(1), 39-64. 

Okumuş, N., Eğin, E., Kosdak, M., Çipil, Z. (2016). Sağlık Çalışanlarının Uluslararası Göçü 

İstihdamı, T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü 

Planlama Daire Başkanlığı, 2.  

Özkan, Ş., Uydacı, M. (2019). Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Planlaması, Sağlık 

Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(1), 29-37.  

Sargutan, A.E. (2005). Sağlık Sektörü ve Sağlık Sistemlerinin Yapısı, Hacettepe Sağlık 

İdaresi Dergisi, 8(3), 400-428. 

Şantaş, F., Özer, Ö., Çıraklı, Ü. (2012). Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsan Gücü 

Planlaması, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, 

2(2), 45-59.  

Şentürk, F. (2015). Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İstihdamın Yapısı, Sosyal Güvence Dergisi, 

7, 113-143.  

Uçan, A. (2016). Aktif İstihdam Politikalarının İşsizlikle Mücadelesi, Namık Kemal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ.  

Urhan, B., Etiler, N. (2011).  Sağlık Sektöründe Kadın Emeğinin Toplumsal Cinsiyet 

Açısından Analizi, Çalışma ve Toplum, 2, 191-216.  

Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf 

(Erişim Tarihi: 20.03.2022). 

https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=saglik-ve-sosyal-koruma-101&dil=1(Erişim 

Tarihi: 18.04.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf


 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 256 

 

Demokrat Parti Döneminde İsrail İle İlişkilere Dair Bazı Tespitler 

                                                   

Ömer Acet 

Uludağ Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi 

Bursa/TÜRKİYE, omeracet_30@hotmail.com 

 

Özet 

Türkiye-İsrail ilişkileri İsrail Devleti kurulduğu günden bugüne inişli çıkışlı bir grafik 

çizmiştir. Bu çalışmamızda Türkiye-İsrail ilişkilerini Demokrat Parti dönemini baz alarak 

inceleyeceğiz. Ortadoğu bölgesinin bu iki önemli devletinin kurduğu siyasi, askeri, diplomatik, sosyal, 

ticari ve kültürel ilişkiler, Ortadoğu bölgesine olan politikalarını ve siyasi konjonktürdeki yerlerini 

tayin etmiştir. Demokrat Parti hükümetinin bu dönemde İsrail ile ilişkilerindeki en büyük handikabı 

şüphesiz Filistin sorunundan dolayı Arap-İsrail devletleri arasındaki savaşa kadar giden gergin 

ilişkilerdir. Ayrıca 14 Mayıs 1948’de kurulan İsrail Devleti’ni bir yıl sonra tanıyan ilk Müslüman 

devlet olan Türkiye’nin bu adımı gelecek yıllarda Arap devletleri ile olan ilişkilerini de oldukça 

etkileyecek bir gelişmeydi. Türkiye bu dönemde Araplar ve İsrail ile ilişkilerinde denge politikasını 

takip etti. Menderes hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyeti İsrail ile ilişkilerinde denge politikası 

gereği zaman zaman tutum değişikliğine gitmiştir. Ortadoğu’daki denklem Türkiye-İsrail arasında 

devam eden ilişkiler üzerine inşa edilerek sürdürülecekti. Nitekim bölgenin denge unsuru olarak bu iki 

devlet birbirlerine daima ihtiyaçları olduğu gerçeğinin bilincinde olarak dış politikalarını bu gerçeğe 

göre dizayn etmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler:  Ortadoğu,  Denklem,  Denge politikası,  Konjonktür, Türkiye-İsrail 

ilişkileri, Filistin sorunu,  Arap- İsrail ilişkileri, Dizayn. 

 

              Some Defections About Israel in the Democrat Party Period 

 

Abstract 

 During the First World War, Türkiye and Russia, which were hostile to each other, 

approached each other with the Bolshevik Revolution that took place in Russia and the National 

Struggle that started in Türkiye in the next period. The bilateral relations that develop between Türkiye 

and Russia will reach to the independence struggle over time, with the help from Russia, to the period 

of friendship and non-aggression. It was obvious that it would make a very important contribution 

especially in the support from abroad as well as help collected in the country. Undoubtedly, Türkiye, 

which seeks the exit point under the occupation of the imperialist powers during the National Struggle 

period, undoubtedly received the greatest support from the Russian geography concerned about the 

invasion of the Western States like itself. In this study, the developments experienced during the 

troubled periods of the two countries during the historical period, the relations of the relations to this 

process, 

         Keywords: Middle East, Equation, Equilibrium policy, Conjuncture, Türkiye-Israel relations, 

Palestinian problem, Arab-Israel relations, Design. 
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Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti, 1948 yılında kurulan İsrail Devletini maslahatgüzar atayarak 28 Mart 

1949’da de facto,(fiilen) 1950 yılında ise jure (hukuki) olarak tanımıştır.
311

 Böylece Türkiye, dünya 

genelinde İsrail’i tanıyan ilk üç ülkeden birisi olmakla birlikte ilk Müslüman ülke olma özelliğini de 

taşımaktadır. Türkiye’nin İsrail’i tanıyan ilk Müslüman ülke olma durumu Arap dünyasında çok 

büyük tepki almakla birlikte Osmanlı Sultanlarından Abdülhamid’in devletin tüm borçlarının 

ödenmesi karşılığında İsrail’in kurulmasını reddeden tavrı genç Türkiye Cumhuriyeti’nin tavrı ile 

karşılaştırılmış ve hatta kimilerince tanıma eylemi bir ihanet olarak algılanmıştır. Ancak Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti gelen bu tepkiler üzerine Mısır ile İsrail arasında 1949’da yapılan ateşkesi ele 

alarak söz konusu ateşkes aracılığıyla Mısır’ın ve diğer Arap ülkelerinin hali hazırda İsrail’i facto 

(fiilen) olarak tanıdığını ileri sürmüş ve kendisini böyle savunmuştur. 

Türkiye için istikrarsız bir Arap dünyası bölgede oluşan güç boşluğundan yararlanarak kendi 

etki alanını genişletme fırsatı olarak görülmekle birlikte söz konusu istikrarsızlık ve kaos ortamından 

kaynaklanabilecek olası risklerden ötürü Türkiye’nin bölgeye ve bölge aktörlerine yönelik tavrında bir 

nevi değişikliğe gitmesini gerektirmiştir. Türkiye nezdinde İsrail ortak çıkarlardan ötürü orta vadede 

değerli bir stratejik ortaktır.
312

 

14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti Hükümetinin dış politika hedeflerinden biri 

de Sovyet yayılmacılığına karşı güvenliğini sağlamak için Batı ittifak kurumlarına üye olup dünya 

siyasetinde kendine bir yer edinmekti. Bu politikası gereği Menderes hükümeti Batı’ya daha çok 

yaklaşmış ve özellikle Ortadoğu’da ABD’nin çizdiği siyasi çizgide hareket etmiştir. Bu dönemde 

Türkiye’nin yeni kurulan İsrail Devleti ile olan ilişkileri bölgede sürekli değişen dengelere değişiklik 

getirmiş ve bu açıdan baktığımız zaman sınırlı seviyede ilişkiler kurulduğunu görebiliyoruz.
313

 Adnan 

Menderes hükümetine geçmiş iktidardan kalan en büyük yük 1949’da İsrail’i tanıyan İlk Müslüman 

Türk Devleti olunmasıydı. Menderes hükümetinin İsrail’e karşı hareket kabiliyetini sınırlayan 

etkenlerin başında bahsettiğimiz tanıma olayı gelmektedir. Fakat Türkiye’nin Arap devletleri ile 

yaşadığı sıkıntılara rağmen İsrail ile olan ilişkilerini bu dönemde ve sonraki dönemlerde de hiçbir 

zaman koparmaması dikkate değer bir olaydır. Özellikle Ortadoğu’da tampon vazifesi gören bu iki 

devletin kuracağı ilişkiler Batı ve ABD içinde büyük önem arz etmektedir. Zira Türkiye ve İsrail 

arasında yaşanan en ufak bir gerginlikte bile ABD arabulucu olarak araya girmiştir ve ilişkilerin 

normalleşmesine katkı sağlamıştır. Batı kanadında sürdürülen münasebetler yolunda gitse de 

madalyonun diğer yüzü o kadar da parlak değildir. Ortadoğu’da önemli yer teşkil eden Arap devletleri 

Türkiye-İsrail arasında gelişen ilişkilerden hoşnut değildir. Türkiye için asıl aşılması gereken sorun ise 

tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Türkiye bir yandan İsrail’in var olduğu bir düzeni istemekte 

diğer bir yandan da Arap devletlerinin tepkisini çekmemek için İsrail ile olan ilişkilerine mesafe 

koymuştur. İsrail Devleti ise Türkiye’nin belli aralıklarla değişen bu politikalarından rahatsız 

olmuştur.
314

 Menderes Hükümeti, özellikle Ortadoğu’da söz sahibi olabilmek adına her fırsatı 

değerlendirmek istemiştir. Fakat Türkiye, atmak istediği her adımda ABD’nin radarına takılmıştır. 

Burada ABD bölge için önemi tartışmasız olan Türkiye’yi bölgede etkin olmaması için gerekli 
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gördüğü yerde müdahale etmekten de geri durmamıştır. Ama ABD’nin bu politikası SSCB’nin 

bölgeye sızmaya başladığı dönemlerde tamamen değişmiştir. ABD bölgede etkin olmak isteyen 

SSCB’yi durdurmak için Türkiye’yi harekete geçirmiştir ve Türkiye üzerinden SSCB’nin bölgedeki 

gücünü kırmak istemiştir. Türkiye ise bölgede bu gelişmelerle birlikte Amerika’nın öncülük ettiği 

bölgesel güvenlik ittifaklarına katılmıştır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan güvenlik ittifaklarında 

İsrail dışarıda bırakılmıştır.
315

 

Demokrat Partinin Kuruluşu Ve İktidara Yürüyüşü 

Demokrat Parti’nin kuruluşunu anlatırken ilk değineceğimiz nokta partinin omurgasını 

oluşturan en büyük etken olan “Dörtlü Takrir” ve sunduğu fikirlerdir.
316

 “Dörtlü Takrir” dört 

milletvekili tarafından Cumhuriyet Halk Parti Grubuna verilen bir önergeydi. Bu önergeyi 

imzalayanlar; İzmir Milletvekili Celal Bayar, Aydın Milletvekili Adnan Menderes, İçel Milletvekili 

Refik Koraltan ve Kars Milletvekili Fuat Köprülüdür. CHP içerisinde ciddi manada ve ilk kez bu 

kadar derin bir muhalefet bahsettiğimiz bu önergeyle gerçekleşmiştir. Önerge 12 Haziran 1945’de 

CHP Meclis Grubunda görüşülmüş ve reddedilmiştir. Önergeyi veren milletvekillerinden Adnan 

Menderes ve Fuat Köprülü Vatan gazetesindeki yazılarında CHP’ni eleştirmeye başlamışlar ve parti 

içindeki disiplini bozdukları gerekçesi ile 21 Eylül 1945’de partiden ihraç edilmişlerdir. Hemen 

akabinde de Refik Koraltan parti tüzüğüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle partiden ihraç edilmiştir. 

Son olarak da Celal Bayar önce milletvekilliğinden, ardından da CHP’den istifa etmiştir. Tüm bu 

gelişmeler Türkiye’de yeni bir muhalefet hareketinin de habercisidir.
317

  

Devlet Başkanı ve İktidar Partisinin de onayını alan Dörtlü Takririn sahipleri 7 Ocak 1946’da 

Demokrat Parti’yi kurmuşlar ve Celal Bayar’ı da parti başkanlığına seçmişlerdir. Demokrat Parti 

kurulur kurulmaz CHP karşısında kısa sürede güçlenmiş ve bunun sebeplerine bakacak olursak; Türk 

siyasal hayatında uzun yıllar faaliyette bulunan CHP’yi etkin bir şekilde denetlemek mümkün 

olmamıştır. II. Dünya savaşının memlekette yarattığı ekonomik sıkıntılardan, yiyecek yakıt gibi 

durumlardan CHP sorumlu tutulmuştu. Tek parti yönetiminin verdiği yorgunluklar, yönetici kadro 

üzerinde baskılarını göstermeye başlamıştı. CHP yöneticileri, Demokrat Parti’nin bu hızlı gelişimini 

engellemek ve partilerinin Demokrat Partiden daha liberal olduğunu göstermek amacıyla birtakım 

önlemlere başvurmuştu. Bunlar; Tek dereceli seçim sisteminin kabul edilmesi, yine haziranda basın 

yasasının hükümete gazete kapatma yetkisi veren hükmünü kaldırması, üniversiteye özerklik 

tanınmasıydı. Bu önlemlerin içinde en göze batanı, 1947’de yapılması gereken genel seçimlerin 1 yıl 

öncesine alınmasıydı. Seçimler 21 Temmuz 1946’da CHP’nin baskısı altında gerçekleşmiştir. Seçim 

sonucunda CHP, 396 DP, 62 mebus kazanmıştır.
318

 Şaibeli olarak gerçekleşen bu seçimlerden sonra 

iki parti arasındaki ilişkiler daha gergin bir hal almıştır. Bu durum karşısında İnönü, iki parti arasında 

uzlaştıran bir rol üstlenerek “12 Temmuz 1947 Beyannamesini” yayınlamıştır. Fakat “12 Temmuz 

1947” Beyannamesinden sonraki gelişmeler İnönü’nün umduğu gibi olmamıştır. Beyanname, hem 

Demokrat Parti hem de CHP içerisinde ayrılıklara sebep olmuştur. Tüm bu yaşananlardan sonra 1950 

                                                      
315
Orhun Bayraktar, (2016), “Ortadoğu Denkleminde Türkiye-İsrail İlişkileri: Realist Yaklaşım”, PDK Akademi, s.s 11-12 

316
Tuba Dağcı, (2005), Osmanlıdan Cumhuriyete ORDU-SİYASET İLİŞKİSİ (27 Mayıs 1960), İlgi Yayınları, 

İstanbul, s.s 29 
317
Dağcı, a.g.e s.s 30-31 

318
Dağcı, a.g.e s.s 32-33 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 259 

 

seçimlerine yaklaşılırken Demokrat Parti, meclise yeni bir seçim tasarısı sunmuş fakat CHP tarafından 

kabul edilmemiştir. Demokrat Parti buna karşı 17 Ekim 1948 ara seçimlerini boykot etmiştir.  

Sonunda CHP, Demokrat Parti’nin bu tutumu karşısında 1949 Aralık ayında seçimlerin yargı 

güvencesine bağlanmasını kabul etmiş hazırladıkları yeni seçim kanun tasarısı 7 Şubat 1950’de 

mecliste görüşülmeye başlanmıştı. Tasarı temel ilkeleri bakımından demokratikti; Gizli oy, açık tasnif 

ve yargı denetimini öngörmekteydi.  Bu kanunla yapılan 14 Mayıs 1950 genel seçimlerine halkın 

%89,3’ü iştirak etmiştir. 
319
Seçimlerde CHP’si 3.176.561 oy alarak 63 sandalye kazanmış, DP’de 

4.241.393 oy ile 420 sandalye almıştır. Böylece ülke, tek parti rejiminden kurtularak çok partili rejime 

geçmiş ve demokrasi sahasında büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de 10 yıl 

sürecek olan (1950-1960) Demokrat Parti İktidarı başlamıştır. 

Demokrat Parti Türkiyesi’nin Ortadoğu Politikası ve Bu Çerçevede Bağdat Paktı’nın 

Kurulması  

Sayıca kalabalık bir delegasyon ile Başbakan Adnan Menderes, 1955 yılı başlarında 

Ortadoğu’da bir savunma paktı kurmak için Irak’ı Lübnan’ı ve Suriye’yi kapsayan bir resmi ziyaret 

dizisine başladı.
320

 Menderes’in bu geziyi yapmasındaki en önemli amaç bu ülkelerin devlet adamları 

ile paktın kurulması için karşılıklı görüşmelerde bulunmaktı. Menderesin asıl hedefi ise Ortadoğu’da 

liderlik rolünü üstlenmekti. 1953’te ABD’de Eisenhower’ın başkan seçilmesiyle birlikte ABD Orta 

Doğu politikasını gözden geçirme kararı aldı. Washington’daki yeni yönetim değişen uluslararası 

koşullarda Ortadoğu Komutanlığı ve Ortadoğu Savunma Örgütünün bölgenin savunması için gerekli 

işlevselliğe sahip olamadığını görüyordu.
321

 Bunun nedenleri konusunda su sonuçlara varıldı: 

*Arap dünyası açısından birincil tehdit SSCB’den değil İsrail’den gelmektedir, sadece 

komünizm tehdidini öne çıkararak bu ülkelerle işbirliği yapma olanağı yoktur. 

*Arap devletleri bağımsızlıklarını yeni kazanmışlardır ve bu konuda son derece hassastırlar. 

Özellikle İngiltere ve Fransa’nın emperyalist politikalarını hatırlatabilecek her türlü girişimden 

uzak duracaklardır. 

*Siyasal bağımsızlıklarını yeni kazanan Arap devletlerinin temel hedefleri ekonomik kalkınma 

sürecini başlatmaktır. 

*Arap dünyası için Mısır’ın özel bir konumu vardır. Çünkü Mısır, Arap devletlerinin siyasi 

liderliğini üstlenmiş durumdadır. 

Kısacası Mısır ile yaşanan sorunlar çözülmeden Arap dünyası ile işbirliği yapmak mümkün 

değildir.
322

 Türkiye bu dönemdeki Ortadoğu politikasında Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle yeni 

kurulan hükümetin Ortadoğu’ya açılmada fikren hazır olduğunu iddia etmek doğru değildir. Örnek 

verilecek olursa; 12 Temmuz 1951’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonuçları itibari ile 

önemlidir. Ortadoğu Komutanlığı Projesi, açılan müzakerede Gümrük ve Tekel Bakanı Rıfkı Salim 

Burçak söz alır ve Ortadoğu’nun savunmasına iştirak etmenin Türkiye’ye yeni ve ağır sorumluluklar 
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yükleyeceğini söyler.
323

 Menderes, hem Dışişlerinden, hem de Genelkurmay’dan görüş almak ister. 

Genelkurmay’dan gelecek rapor Ortadoğu savunmasına önem vermekte, diğer devletlerin 

istememeleri halinde bile bize bu savunmayı kendiliğinden istememiz gerektiğini söylüyor, zira bu 

bağlamda Türkiye’nin bir kanadının daha güvenlik altına alınmış olacağını” düşünüyordu. Dışişleri 

Bakanlığı ise olumsuz görüş belirtmektedir. Hükümete ihtiyatlı ve dikkatli olmayı tavsiye ediyordu. 

Alınan görüşler neticesinde net bir şekilde görülüyor ki Ortadoğu’ya açılma tercihinde 

Başbakan’ın yalnızlığı açıkça görülmektedir. Menderes Hükümeti iktidara geldiği andan itibaren Türk-

Arap ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğine samimiyetle inanıyordu. Ortadoğu’da inisiyatifi ele 

almadan önce Menderes, İngilizlerin tutumunu 13-18 Ekim 1952’de Londra’ya yaptığı resmi ziyaret 

sırasında Başbakan Eden’den bizzat dinlemişti. Bu görüşmeler Bağdat Paktına giden yolda hem 

Menderes’e ışık tutacak hem de İngilizlerin Türkiye Başbakanı’nın girişimlerine itimat edip destek 

verecek psikolojik zemini hazırlayacaktı. Bu görüşmelerde Türkiye Başbakanı, “Dükkânı açmadan 

önce müşterilere bir tanıtım bülteni göndermeliyiz. Araplar sadece müşteri değil, aynı zamanda 

hissedar olmalı” şeklinde bir öneride bulundu.
324

 Ayrıca Menderes, tüm Arap devletleriyle 

görüşmektense Irak gibi en umut verici müşterileri seçmeleri ve diğerlerini de bu dükkâna getirmeleri 

için bu müşterilerin desteklerini sağlamaya çalışmaları gerektiğini ileri sürdü. Menderes, Bağdat 

Paktının oluşumu için anahtar devlet olarak gördüğü Irak Devleti ile zaten görüşmelere çoktan 

başlamıştı. Fakat Bağdat Paktının kurulması yolunda ilk adım Türkiye ile Pakistan arasında 2 Nisan 

1954 tarihinde Karaçi’de imzalanan antlaşma ile atılacaktı. Bu paktın kurulmasında özelliklede 

İngiltere’nin etkisi hatta bölge ülkelerine yaptığı baskıcı politikası dikkati çekmektedir. İngiltere 

bölgeyi denetleyebilmek için kendisinin de içinde yer aldığı bir paktın kurulmasında yarar 

görmüştür.
325

 Bölge ABD içinde büyük bir önem taşıyordu. Çünkü ABD doğrudan doğruya bir 

Sovyet- Amerikan çatışmasından kaçınma, Sovyetlerin Akdeniz’deki egemenliğine engel olmak, 

bölge petrolünün Batıya güvenle akmasını sağlamak ve İsrail devletinin varlığını sürdürmesi açısından 

bölgede yapılacak bir işbirliğini olumlu karşılamakta idi. Bölgede yapılacak işbirliğinin liderliğini 

Batıya en yakın devlet ve NATO üyesi olan Türkiye yapabilirdi. Ayrıca böylesi bir pakt Türkiye’nin 

savunması içinde yararlıydı.
326

 Bağdat Paktı, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü’ye göre; “Türkiye’nin 

etrafında bir güvenlik ve barış çemberi” oluşturulması yolunda önemli bir gelişmedir.
327

  

Bağdat Paktı, Türkiye’de muhalefet tarafından da çok olumlu karşılanmıştır, Pakt ile ilgili 

antlaşmanın TBMM’de görüşülmesi sırasında konuşan muhalefete mensup üyeler, bu paktın ülkemiz 

açısından önemini vurgulayacaklardı. Arap ülkelerinden Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan Bağdat 

Paktına cephe almışlardır. Ürdün ve Lübnan ise uzlaştırıcı bir rol almak istemişlerdir. Paktın 

kurulmasını önlemek için Arap Güvenlik Konseyi’nin 22 Ocak- 6 Şubat 1955 tarihleri arasında 

yapılan toplantısındaki girişimleri ise sonuç vermeden dağılmıştır.
328

 Bağdat Paktına 5 Nisan 1955 
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tarihleri arasında İngiltere, 23 Eylül 1955 tarihinde Pakistan ve 3 Kasım’da da İran üye olmuştur.
329

 

Bağdat Paktı’nın oluşumunu sağlayan antlaşmaya göre; üye devletlerin birbirlerinin içişlerine 

karışmamaları, anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözmeleri, bu antlaşmanın bölgenin barış ve güvenliği 

ile ilgilenen herhangi bir devlete açık olması ve üye devletlerin Dışişleri Bakanları’ndan oluşacak bir 

konseyin kurulması kabul edilmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere pakt bölge dışındaki 

devletlere açık kapı bırakmıştır. Bu pakta üye olması beklenen ABD pakta üye olmamakla birlikte 

bölgedeki devletlere olan maddi yardımını giderek artırma politikasına devam edecekti. ABD burada 

görüldüğü gibi pakta kendisi dâhil olmadan kendi öncülüğünde müttefiki Türkiye üzerinden inşa 

ettirecekti. Nitekim gelişmeler gösteriyor ki paktın kurulmasına olan bütün gelişmeler ABD’nin 

istediği gibi şekillenmişti.
330

 Bölgesel faktörleri göz önüne aldığımız zaman görülüyor ki Ortadoğu’da 

İngiltere’den boşalan koltuğa artık ABD oturuyordu. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Bağdat Paktına giden yolda ilk ziyaret Menderes tarafından Irak’a 

gerçekleştirilmişti. Bu görüşme sonunda Bağdat Paktının temeli ilk etapta ikili ilişkiler bazında 

atılmıştı. Görüşmeler sonunda Türkiye ve Irak arasında bir ikili antlaşma imzalanmıştır. İmzalanan bu 

antlaşma TBMM ve Irak Parlamentosu’nda da ele alınmıştır. Irak Senatosu ve Meclisi Mebussan 

Reisleri tarafından gönderilen ve Türkiye-Irak antlaşmasının gerek senato gerekse de Meclisi 

Mebusunda tasdiki münasebetiyle Türkiye hakkında izhar edilen dostane hissiyata dair telgraflar 

okundu. 
331

 

Taraflar arasında 24 Şubat 1955’de imza edilen antlaşma güvenlik ve savunma konusunda 

işbirliğini öngören bu paktın 5. Maddesine göre, pakta her devlet katılabilirdi. Yalnız bir şartla bu 

devletin ya Arap ligi üyesi olması yâda taraflarca tanınmış olması gerekmektedir. Bunun anlamını 

analiz edecek olursak; İsrail’in bu pakta katılma imkânı yoktu. Çünkü bir Arap devleti olan Irak 

İsrail’i tanımamıştı. Şüphesiz ki bu hükümde diğer Arap devletlerinin İsrail düşmanlığına vermiş 

olduğu bir tavizdi. İşte bu 5. madde İsrail Devleti’nin kurulan Bağdat Paktı’nın tamamen kendi 

varlığına bir tehdit olarak görmesine ve bu algının yerleşmesine sebep olmuştur.
332

 Türkiye, oluşan bu 

paktın sadece bölgede barış ve istikrarın tesisi için kurulduğuna dair beyanatlar vermişse de İsrail bu 

açıklamadan tatmin olmamıştır. Öyle ki İsrail bu paktın, İsrail’e karşı Arap milliyetçiliğini 

kızıştırdığını ve bölgede İsrail’in yalnızlaştırıldığını iddia etmektedir. Fakat bir diğer pencereden 

bakacak olursak; Paktın imzasından sonra Mısır ve Suriye, Türkiye ve Irak karşıtı bir kampanya 

başlattılar. Bağdat Paktı, Batı emperyalizmin bir vasıtası olan İsrail’e hizmet eden bir aracı olarak 

gösterildi. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler bölgede kurulan bu paktın işlevini zayıflatmıştır. Bağdat 

Paktı, Ortadoğu’da ve özelliklede Arap kuşağında birleştirici bir rol oynayacağı düşünülürken bu 

kuşağı üç parçaya ayırmıştır.
333

 14 Temmuz 1958’de Irak’ta patlak veren ihtilalin sonunda gerek 

monarşinin yıkılması gerek Nuri Said rejiminin yıkılması ile beraber Irak Bağdat Paktından çekilmiş 

ve paktın da adı değiştirilerek Merkezi Antlaşma Teşkilatı (CENTO) olmuştur. CENTO ise 
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faaliyetlerinin yönünü daha ziyade ülkeler arasındaki ekonomik, kültürel ve teknik işbirliğine çevirmiş 

ve bunda da başarılı olmuştur. 

Demokrat Parti İktidarında Türkiye – İsrail İlişkileri 

İsrail Devletinin Kurulması (14 Mayıs 1948) 

Türkiye, 1945-1947 yılları arasında Birleşmiş Milletlerin Filistin konusuna ilişkin 

görüşmelerinde Arap ülkeleri lehinde bir tutum sergilemiştir. Gerçekleştirilen oturum sonunda alınan 

karar; Filistin’in Araplarla Yahudiler arasında paylaşılmasını kabul etmekteydi.
334

  

BM, Genel Kurulunun Filistin’in taksimi kararını almasından hemen sonra Filistin’de Arap ve 

Yahudi toplumları arasında çatışmalar çıktı. Filistin’deki çatışmalar ve karşılıklı terör eylemleri 

sonucunda Araplar, çoğunlukta oldukları birçok yerleşim birimini Yahudilere terk etmek zorunda 

kaldılar.
335

 14 Mayıs 1948’de İngiliz manda yönetiminin sona ermesinden birkaç saat önce Tel 

Aviv’de toplanan Yahudi Ulusal Konseyi, Filistin’de bağımsız bir İsrail Devletinin kurulduğunu ilan 

etti. İlk İsrail kabinesi aynı gün David Ben Gurion tarafından kuruldu. İsrail Devleti, bağımsızlığın 

ilan edilmesinden kısa bir süre sonra (11 dakika) sonra ABD tarafından tanındı. SSCB’de 17 Mayısta 

yeni kurulan İsrail devletini tanıdığını açıkladı. Türkiye ise Filistin’de bir Arap Devleti olmaksızın 

kurulan İsrail devletini endişe ve temkinle karşıladı. Hükümet, kamuoyuna yansıyan şekliyle iki temel 

nedenden ötürü İsrail Devletinin kurulmasına karşı çıkmaktaydı: 

Birincisi, Filistin meselesi Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler içerisinde uzun yıllardır 

çözülmeye çalışılmış, fakat bu mesele giderek işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır. İkincisi, Türkiye 

kendisine çok yakın bir coğrafi bölgede kurulan İsrail’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşmaya 

başlayan iki bloktan hangisi içinde yer alacağı konusunda derin endişeler taşıyordu.
336

 Bu açıdan 

bakıldığında iki ülke ilişkileri bir anlamda Ortadoğu’daki Filistin meselesi etrafında şekillenmiştir. Bu 

zemin üzerinde Türkiye-İsrail ilişkileri Türkiye’nin 28 Mart 1949 yılında İsrail’i  “de facto” (fiilen) 

olarak tanımış olmasıyla başladı. Türkiye, Arapların bu tanıma kararı karşısında gösterdiği tepkiye 

“İsrail, Birleşmiş Milletlere üye olmuştur; dolayısıyla Türkiye’de yeni kurulan bu devleti, Birleşmiş 

Milletlerin evrenselliği prensibi çerçevesinde tanımıştır. Türkiye bu açıklamasıyla kendisini 

savunmuştur.
337

 9 Mart 1950’de Türkiye-İsrail arasında ilk siyasal temsilciler (maslahatgüzarlar) 

göreve başladı. Resmen tanımanın ardından iki ay sonrada Seyfullah Ersin’in Tel Aviv’e atanmasıyla 

Türkiye-İsrail arasındaki ilişkiler diplomatik ilişkisi “elçilik” seviyesine çıkarılmış oldu. İsrail’in 

kurulmasıyla birlikte bölgede var olan sorunlar iyice artmıştır. Türk Hükümetinin karşı çıktığı bir 

hususta Filistin’e yapılan göçlerin artmasıydı. Filistin’de artan Yahudi nüfusu ile beraber Müslümanlar 

baskı altına alınarak yurtlarından terk ettirildiler. Filistin’de İsrail Devleti kurulduğundan beri bölgede 

istikrarsızlık, kaos, çatışma ortamı ve yıkımlar bitmedi. Türkiye, ise yaşanan bu olaylar karşısında 

İsrail’in yaptığı bu zulme karşı İsrail Devletini kınayan bir nota verdi. Ayrıca Filistin’deki işgal altında 

kalan Müslümanlar dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes’ten yardım istediler. 

Filistin’deki Müslümanların temsilcisi olan İsmail El Şeyh tarafından Türkiye’ye yardım mektubu 
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gönderildi. Başbakana ithafen yazılan İlgili yazıda İsmail El Şeyh; ”Muhterem Üstadım Siyonistlerin 

Müslüman köylerine yaptıkları tecavüzleri görmüş olsa idiniz… Siyonistler Filistin’den bir parça 

koparmışlardır. Onlar patlayıcı silahlara sahiptirler. Bunlar devlet olmuşlar ve her gün güzel Arap 

köylerine saldırarak tahrip ediyorlar. Bir gayret sarf ederek Yahudileri Filistin’den kovmanızı rica 

ederiz.”
338

 Türkiye’den istenen bu yardım talebinden de anlaşılıyor ki Türkiye, bölgedeki 

Müslümanların kalan tek umududur. 

İsrail İle Ekonomik İlişkilerin Kurulması 

4 Temmuz 1950’de imzalanan “Ticaret ve Ödeme Antlaşması” İsrail ile siyasi ilişkilerin ilk 

somut adımıydı. Ardından 1 yıl sonra 5 Şubat 1951’de “Hava Ulaştırma Antlaşması” imzalandı.
339

 Bu 

antlaşmaların getirdiği imkânlarla 1950’de henüz tarımsal atılımını gerçekleştirmemiş olan İsrail’in 

pamuk ihtiyacının tamamı, tahıl ihtiyacının yarısı (1.50.000 ton) tütün, yün, mineral, kuru meyve, sığır 

eti ve balık ihtiyaçlarının önemli bir bölümü Türkiye’den karşılanmaya başlanmıştır. Türkiye ise, 

İsrail’den elektrikli ev aletleri, otomobil lastiği, inşaat malzemeleri, ilaç, cam ürünleri ve kimyasal 

maddeler ithal ediyordu. 
340
1950 antlaşmaları ile birlikte imzalanan geçici antlaşmayla (modus 

vivendi) iki ülke arasında kapsamlı bir ticaret ve seyrüsefer antlaşması imzalanana kadar geçerli 

olacak kurallar belirlendi. 10.03.1950 tarihli ve 10855 sayılı karar ile verilen yetki neticesinde Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında Ankara’da imzalanan modüs vivendi 

(geçici antlaşma) ile ticaret ve ödeme antlaşmalarının onanması Bakanlar Kurulu kararı ile 

kararlaştırılmıştır.
341

 Ayrıca ilgili Bakanlar Kurulu kararı TBMM‘deki yeni yasama yılının altıncı 

birleşiminde de ele alınarak modüs vivendi antlaşmasının yürürlüğe girmesi oy birliği ile kabul 

edilmiştir.
342

 Bu belgeyle iki devletinde birbirine karşı bazı çekinceleri olsa da taraflar birbirlerine en 

güvenilen ülke statüsü verdiler.  Öte yandan imzalanan bu ticaret ve ödeme antlaşması kapsamında 

İsrail’den kredi ile kamyon ithali yapıldı. İstanbul’da bulunan bir şirket İktisat ve Ticaret Vekâletine 

müracaat ederek İsrail’den kredili kamyon ithal etmek istediğini bildirmiştir.
343

 Bu dönemde bazı İsrail 

inşaat firmaları Türkiye’de toplu konut projeleri ve askeri havaalanlarının inşasında tek başlarına ve 

diğer yabancı şirketlerle ortak faaliyet gösterdiler. Örneğin, Yeşilköy havaalanından İstanbul’a giden 

yol Solel Boneh adlı İsrail firmasınca yapıldı. Ankara’da “İsrail Evleri” olarak bilinen konutların 

müteahhidi de bir İsrail firmasıydı. Türkiye, doğrudan ticari ilişkiye geçmediği bazı doğu Avrupa 

ülkelerinin mallarını İsrail üzerinden satın almaya başladı. Bu ürünler arasında demir-çelik ürünleri ve 

inşaat araçları önemli yer tutuyordu.
344

 Türkiye ve İsrail arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için 

kurumsal ve hukuki çerçevede yeni ihracat imkânları araştıran Türk firmaları için İsrail, önemli bir 

pazar ve geçiş noktası olmuştur.
345

 Demokrat Parti döneminde Türkiye, bir tarım ülkesi olma yolunda 

ciddi adımlar atmış ekonomi politikalarını ağırlıklı olarak tarıma çevirmiştir. Bu dönemde İsrail 

Devleti de tarımda yeni politikalar geliştirmiş ve böylece tarım alanında Türkiye-İsrail arasında ithalat 

ve ihracat alışverişi ivme kazanmıştır. İsrail’in tarım alanında başarılı politikalar izleyip tarım 
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ürünlerini büyük ölçüde kendi topraklarında üretmesi, hatta bu ürünleri ihraç etmeye başlamasıyla 

Türkiye’nin İsrail’e ihracatında hızlı düşüşler meydana geldi. İsrail ile ticaretimizin hacmi artıyor. 

Türkiye ile İsrail arasındaki mal mübadelesi hacmi 1953’e nazaran 5 milyon dolar artış kaydederek 

halen 13 milyon dolara yükselmiştir. Ayrıca İsrail’in yıllık ihtiyacı olan 300 bin ton hububatın yarısını 

Türkiye’den temin etmek üzere şartların müsait olduğunu bildirmektedir.
346

 1954 sonundan itibaren iki 

ülke arasındaki ticaret dengesi ilk kez İsrail lehinde gelişti.
347

 

Ancak şunu belirtmek gerekir ki iki ülke yönetimi gerek ekonomik gerek siyasi ve diplomatik 

ilişkilerinde özellikle “Arap faktörü” nedeniyle dikkatleri üzerlerine çekmeme politikası (Low profile) 

izlemek zorunda kalmışlardır. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler Demokrat Parti hükümeti 

döneminde artarak devam etmiştir.. Bu dönem İsrail ile ekonomik işbirliğinin en fazla olduğu 

dönemlerdendir.  

Türkiye ve İsrail arasında siyasi, askeri ve diplomatik ilişkilerin kurulması  (1950-1960) 

Türkiye’nin İsrail’i tanıma kararını almasından yaklaşık bir yıl sonra 9 Mart 1950’de iki devlet 

arasında elçilik düzeyinde diplomatik ilişkiler kuruldu. İsrail’in Ankara’daki diplomatik temsilciliğinin 

başına ülkenin en becerikli diplomatlarından Elihu Sasson’un getirilmesi bu ülkenin Türkiye ile 

ilişkilere ne denli önem verdiğini göstermektedir. İsrailli yöneticiler Batıya dönük politikalar izleyen 

Türkiye ile sıcak ilişkiler kurmanın İsrail’in Batı ile ilişkilerini güçlendirmesine katkıda bulunacağına 

inanıyorlardı.
348

 

Türkiye, yeni kurulan İsrail Devleti ile diplomatik ilişkiler kurma ve bu ilişkileri geliştirme 

konusunda açık faydalar algılamıştır. Bunun en önemli sebebi Türkiye’nin global düzeydeki 

gelişmeleri ve değişmeleri yakından takip etmesi olmuştur. Özellikle Ortadoğu’da İngiltere’nin yerine 

ABD’nin önemli bir güç olarak yerleşmesi Türkiye açısından bölge içerisinde İsrail’in önemini 

artırmıştır.
349

 İsrail’in ABD’deki güçlü konumu Türkiye için son derece önemliydi. Öyle ki Türkiye, 

daha Kore savaşı öncesinden İsrail’den Türkiye’nin NATO’ya girişini kolaylaştırmasını ve ABD’nin 

Türkiye’ye mali destek vermesine yardımcı olmasını istemiştir. Türkiye, ABD’deki Yahudi lobisinin 

rolünü keşfetmiş ve Yahudi lobisinden ABD’den alacağı 150 milyon dolar ve uluslararası mali 

pazarlarda tanınmak için gerekli yardımın karşılanması talebinde bulunmuştur. İsrail açısından 

bakıldığında bu ülke için Türkiye ile ilişki kurmanın nedenleri daha farklı olmuştur. Türkiye’nin 

Ortadoğu’daki uluslararası bağları ve coğrafi konumu İsrail için son derece önemliydi.
350

   

Arap-İsrail Savaşı ve Türkiye’nin Tutumu 

İngiltere mandası altında bulunan Filistin yıllarca İngilizlerin yönetiminde kaldı. Fakat bu 

bölge ileriki süreçlerde Araplar ve Yahudiler arasında çatışmalara sebep oldu. Filistin’deki bu kaos 

ortamından yakasını kurtaramayan İngiltere, meseleyi 2 Nisan 1947’de Birleşmiş Milletlere götürdü. 

Meseleyi ele alan kurul müzakerelerden sonra Filistin meselesine çözüm bulmak için özel bir 

komisyon kurdu. Bu komisyona büyük devletler sokulmamıştı.
351

 BM, Filistin komisyonu 16 Haziran 
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24 Temmuz tarihleri arasında Filistin’de yaptığı incelemelerden sonra kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu 

raporda komisyon oy birliği ile Filistin’in bağımsızlığını teklif ediyordu. Fakat bu bağımsızlık nasıl 

olacaktı? Bu noktada komisyon ikiye ayrıldı. Kanada, Çekoslovakya, Hollanda, Peru ve İsveç’in 

desteklediği teklife göre; Filistin, Araplar ile Yahudiler arasında taksim edilmeli ve iki ayrı bağımsız 

devlet kurulmalıydı. Kudüs şehri ise milletlerarası statüye sahip olmalıdır. Hindistan, Yugoslavya ve 

İran tarafından desteklenen azınlık teklifine göre de Filistin, Yahudi ve Arap devletlerinden meydana 

gelen “federal” bir devlet olmalıydı. Yahudiler çoğunluk planını Araplar ise azınlık planını tuttular. 

Komisyonun bu teklifleri Genel Kurulun Kasım 1947’de Filistin Komisyonunun çoğunluk teklifini 

benimsedi ve 13 aleyhte ve 10 çekimsere karşı, 33 oyla Filistin’in Araplar ile Yahudiler arasında 

taksim edilmesine karar verildi, 
352

 Büyük devletlerden ABD, Sovyet Rusya ve Fransa taksim lehinde, 

İngiltere ise çekimser oy vermişti. Türkiye, Arap devletlerle beraber taksimin aleyhinde oy 

kullanmıştır. Fakat Türkiye, bu tutumunu uzun süreli devam ettirmeyecektir. Alınan bu karar Arap 

devletleri nezdinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Bu karar çok geçmeden Arap-İsrail savaşının fitilini 

ateşleyecekti. Bunun üzerine Arap ülkeleri 17 Aralık 1947’de Kahire’de yaptıkları toplantıda 

Filistin’in taksim kararını önlemek için savaşa gitme kararı aldılar.  

BM Kararı üzerine İngiltere yaptığı bir açıklamada; 15 Mayıs 1948’den itibaren Filistin’deki 

kuvvetlerini çekeceğini ilan etti. Öte yandan 14 Mayıs 1948 yılında David Ben Gurion başkanlığında 

Tel Aviv’de toplanan Yahudi Milli Konseyi, İsrail Devleti’nin kuruluşunu ilan etti.
353

 İsrail Devleti 

kurulduğu andan itibaren Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak orduları 15 Mayıs 1948’de İsrail’e 

geniş kapsamlı bir harekât düzenlemek için girişimlerini başlatmıştır. Yaşanan bu son gelişmeler 

Arap-İsrail savaşını kaçınılmaz kılmıştır. Arap-İsrail savaşı bir yıl kadar sürdü. İsrail’in ancak 75.000 

kişilik muntazam bir ordusu olmasına ve beş Arap devletinin saldırısına uğramasına rağmen Araplar 

her yerde ağır yenilgiye uğradılar. Arapların yenilgisi ve beceriksizliğiyle beraber İsrail, Filistin 

toraklarının dörtte üçünü ele geçirdi. Arap devletleri için ateşkesten başka çare kalmamıştı.
354

 Fakat 

belirtmemiz gereken bir husus var ki savaşın kaderini İsrail’in lehine değiştirdi. Savaşın 

başlangıcından itibaren ABD Arap devletlerine silah ambargosu uygulayarak İsrail’e destek verdi. 

Diğer yandan SSCB ise İsrail’e doğrudan silah sevkiyatı yaparak İsrail ordusunu güçlendirmiştir. 

Türkiye ise bu savaş esnasında diplomatik açıdan Arap devletlerinin yanında yer almıştır. Ayrıca 

İsrail’e destek vermek isteyen ABD savaş uçaklarına incirlik hava üssü üzerinden geçiş hakkı 

vermemiştir. Arap topraklarının İsrail tarafından kuvvet kullanılarak işgal edilmesini de sert bir 

şekilde kınamıştır. Bölgede süren bu savaşa rağmen Türkiye, İsrail ile olan ilişkilerini kesmeyi 

düşünmemiştir. Buradan yola çıkarak İsrail’in Türkiye için önemini görebiliyoruz. Ayrıca Araplar da 

Türkiye’nin bu tutarsız seyreden İsrail politikasından oldukça rahatsızdır. Türkiye’yi bölgede 

yanlarında görmek isteyen Arap devletleri Türkiye’yi İsrail’den sonra Batı’ya açılan ikinci bir kapı 

olarak görmektedirler.
355

 Sonuç olarak İsrail bir oldubittiyle bu savaşları Batının desteğini alarak 

kazanmış ve topraklarına toprak katarak sınırlarını genişletmiştir. İsrail siyasi, psikolojik, ekonomik ve 

siyasal anlamda savaşın kazananı olmuştur. 
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Bu savaşlar ayrıca Türk-Arap ilişkilerine de zarar vermiştir. Türk-Arap ilişkilerinin 

dönüşümünü sağlayan bazı önemli hususlar vardır: Bunlardan birisi de başta Mısır, Suriye ve Suudi 

Arabistan olmak üzere Arap devletleri ile ilişkilerin gerginleşmesine yol açan 1955 Bağdat Paktı’dır. 

Irak, dışında hiçbir Arap ülkesinin katılmadığı paktın Arap dünyasındaki etkileri hiç de olumlu 

olmamış, Arap ülkeleri içinde pakta en fazla Mısır tepki göstermiş, onu Suriye ve Suudi Arabistan 

izlemiştir. Böylece Bağdat Paktı, Ortadoğu ve özelikle Arap kuşağında birleştirici bir rol oynamak bir 

yana bu kuşağın parçalanmasına sebep olmuştur. Bağdat Paktı, Türk-Arap dostluğunu sarsmış, 

Türkiye’nin bölgedeki imajını da son derece olumsuz etkilemiştir. Arap-İsrail ilişkileri Ortadoğu’daki 

en temel sorundur.
356

 Bu sorun günümüzde de devam etmektedir. 

Süveyş Krizi ve Türkiye’nin İsrail’e Tepkisi 

Süveyş buhranının asıl sebebi Mısır’ın Nil nehri üzerinde Asvan barajını inşa etmek 

istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu barajın yapımı için ABD, İngiltere ve Dünya Bankasından para 

yardımı sözü alan Mısır, önce ABD ve diğerlerinin bu yardımdan vazgeçmesiyle 26 Temmuz 1956’da 

Süveyş kanalını millileştirdiğini ilan etmiştir. Bununla birlikte ikinci Arap-İsrail savaşı başlamıştır. 

Bunun için İngiltere, meselenin çözümü için kanaldan en çok faydalanan 24 ülkeyi Londra’da 

toplamıştır. Fakat yapılan toplantılar sonuç vermemiştir.
357

 İngiltere’nin BM üzerinden yaptığı 

girişimlerde sonuçsuz kalınca Mısır adeta Batıya meydan okuyarak Süveyş kanalını millileştirme 

projesini hayata geçirmek için harekete geçti. Bu gelişmeler Türk hükümetine Ortadoğu politikasında 

büyük zorluklar çıkarmıştır. Gelişmeler Türkiye’yi İngiltere yanlısı bir tutum içine girmeye zorlarken 

İngiltere ile olan askeri bağlantısı aynı zamanda Arap ülkelerinin gözünde bu tutumunun sonucunu 

prestij kaybı ile ödemek zorunda bırakıyordu. Ayrıca Londra’da düzenlenen konferans Ağustos 

1956’da sona erdiğinde Süveyş kanalının uluslararası kontrol altında tutulmasını savunan 18 ülke 

arasında Türkiye’de vardı. 
358

  Daha kriz patlak vermeden önce Başbakan Adnan Menderes, Süveyş 

sorununun sadece İngiltere ve Mısır’ı ilgilendiren bir sorun olmadığını aynı zamanda Türkiye’yi de 

ilgilendiren küresel bir boyutu olduğunu ve savunulması için gerekli tedbirler alınmadan kanalın 

boşaltılmaması gerektiği üzerinde durmuştur. Türkiye, ortaya çıkan kriz ve savaşın sebebi olarak 

dolaylı bir şekilde Mısırı suçlamış diğer bir ifadeyle bölgedeki istikrarsızlıktan dolayı bu ülkeyi 

sorumlu tutmuştur.
359

  

Mısır’ın Süveyş Kanalını millileştirme kararındaki ısrarı üzerine İngiltere ve Fransa güç 

kullanarak karşılık vermeyi planlıyordu. Mısır’ın Akabe körfezindeki ablukasını kırmak isteyen İsrail, 

Mısır’a saldırı için harekete geçti. 28 Ekim 1956’da İsrail ihtiyat kuvvetlerini de silahaltına alıp ordu 

gücünü iki katına çıkardı ve ertesi gün Mısır’a girdi. İsrail, Gazze’yi geçip Sina’ya girdiği için 

İngiltere ve Fransa Mısır’a kesin bir uyarı vererek acil ateşkes çağrısında bulundular ve askeri güçlerin 

Süveyş kanalına 10 mil mesafeye konuşlanmasını istediler. Neticede İsrail başarılı oldu ve Sina’nın 

kontrolünü ele geçirdi. Diğer taraftan İngiltere ve Fransa Mısır’ın hava üslerini bombardımana 

başladılar. Niyetleri açık ve netti. Nasır’ı düşürmek ve Süveyş’i ele geçirmekti. Bu arada hiç 

beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Sovyet Başbakanı Bulganin İsrail, Fransa ve İngiltere 
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başbakanlarına savaşın derhal durdurulmasını içeren tehditkâr mesajlar gönderdi. İngiltere ve 

Fransa’nın bu saldırılarını dönemin süper gücü olan ABD’de onaylamıyordu. Böylece artan baskılar 

neticesinde İsrail, Fransa ve İngiltere Mısır topraklarından geri çekilmek zorunda kaldılar.
360

  Bu geri 

çekilişin ardından sular bir süreliğine de olsa durulmuştu.  

Türkiye, bu krizde İngiltere ve Fransa’dan ziyade İsrail’e karşı net bir tavır sergilemiştir. Türk 

Hükümeti, bir taraftan İsrail’i kınamış ve hatta Bağdat Paktı toplantısında bu ülkeyi Ortadoğu’da barış 

ve istikrara en büyük tehdit olarak algılamıştır.
361

 Süveyş krizinden sonra Türkiye İsrail ile olan 

ilişkilerini orta elçi düzeyine indirdi. Türkiye, İsrail ile diplomatik ilişkileri olan tek ülke idi. 

İsrail’deki Türk Büyükelçisi Şevket İstinyeli, merkeze çağrıldı. İsrail’in Ankara Büyükelçisi Maurice 

Fischer de 22 Kasım 1956’da Türkiye’deki görevinden ayrılıyordu. Türk Hükümeti, İsrail ile olan 

ilişkilerini bilinçli olarak kesmedi. Çünkü Amerikan kongresinde çok güçlü olan Yahudi lobisinin 

desteğini kaybetmek istemiyordu. Sonuç itibariyle Süveyş Krizi iki ülke ilişkilerini bitirmese de 

zayıflatmıştır.
362

 Türkiye ve İsrail’i karşı karşıya getiren olaylar zinciri artarak devam etmiştir. 

İsrail’in Bağdat Paktına Tepkisi 

Bağdat Paktının temel yapı taşı olan Türk-Irak antlaşmasında etkili olan ABD bu pakta sıcak 

bakmaktadır. Türkiye-Irak paktının kurulacağının duyurulmasından kısa bir sonra 19 Ocak 1955’te 

ABD Dışişleri Bakanı Dulles ile İsrail’in Washington büyükelçisi Abba Eman bir araya gelerek pakt 

girişimini değerlendirmişlerdir. İsrail, ilke olarak Türk-Irak pakt girişimine karşı olmadığını 

söylemekle birlikte özellikle ülkesinin dışarıda bırakılması iradesinin ortaya konmasının kendilerini 

rahatsız ettiğini belirtmiştir. İsrail, ABD tarafından ileri sürülen paktın kendisine de yarar getireceği 

teorisine karşı çıkmış bu girişimin Türkiye ile iyi olan ilişkilerini de bozabileceği yönünde endişelerini 

dile getirmiştir. 
363

  Bu noktada İsrail’in asıl tepkisine yol açan olay Türk-Irak antlaşmasına Irak 

Hükümeti tarafından eklenen 5. maddenin içeriğiydi. Söz konusu ekte Arap olmayan hiçbir devletin 

kurulacak olan bu pakta alınmaması kararıdır. İsrail Devleti, ilave edilen bu maddenin tamamen kendi 

güvenliğine ve toprak bütünlüğüne bir tehdit olduğunu açıklamıştır. Demokrat Parti Hükümeti, İsrail 

Hükümetine Arap devletleriyle herhangi bir uzlaşmanın İsrail ile olan ilişkilerde hiçbir şekilde 

değişiklik yaratmayacağı konusunda teminat vermişse de söz konusu teminat İsrail’i yatıştırmaya 

yetmemiştir. Bağdat Paktı konusunda İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü paktı İsrail’e karşı 

nitelendirmiş ve bu Paktın İsrail’e karşı Arap duygularını teşvik edeceğini ve Arap saldırganlığını 

artıracağını öne sürmüştür.
364

 

Türkiye pakta üye kazandırabilmek için Ortadoğu’ya üst düzey ziyaretlerde bulunmuştur. Bu 

amaçla Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Dışişleri Bakanı Ürdün’ü pakta davet etmek için harekâta 

geçmişlerdir. Paktın asıl amacının Sovyetler Birliği tehlikesini önlemek olmasına karşın Türkiye, 

Ürdün’e paktın İsrail’e karşı caydırıcı bir unsur olarak da kullanılabileceği mesajını vermiştir. Bu 

gelişme İsrail kanadında büyük bir tepkiye yol açtı. Türkiye’nin uyguladığı bu ikili politika güven 

kaybı yaratmış ve aynı zamanda Türkiye’nin prestijini de sarsmıştır. Özellikle İsrail, Türkiye 
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tarafından paktın kuruluş amacına dair yapılan açıklamalardan tatmin olmamış ve tavrını koymuştur. 

İsrail ile ilişkileri yumuşatmak isteyen Menderes, Türkiye- Irak deklarasyonunun imzalanmasından 10 

gün sonra 22 Ocak 1955’te İngiltere Büyükelçisi ile görüşme yaparak Türkiye’nin İsrail ile ilgili 

izlediği siyasette bir değişiklik olmadığının altını çizmiştir. 28 Ocak’ta da İsrail Elçisi ile görüşen 

Başbakan Menderes benzer söylemlerde bulunmuştur. Elçinin Irak bu paktı İsrail’e karşı kullanmak 

istediği takdirde Türkiye’nin karşı çıkacağına yönelik bir teminat verip vermeyeceğine dair sorusuna 

cevaben %90 karşı çıkacağını söylemiştir.
365

 

Türkiye-İsrail İlişkilerinde Dönüşüm: Çevresel Pakt 

Süveyş bunalımından sonra Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler bölgede İsrail’in öncülüğünde 

yeni bir işbirliği mekanizmasının oluşturulmasını gündeme getirdi. İsrail Başbakanı David Ben 

Gurion, Cemal Abdülnasır’ın iktidara gelmesinden sonra Mısır’da yükselen Pan-Arap akımlarının ve 

bu ülkenin SSCB ile yakın ilişkiler içine girmesinin Ortadoğu’da İsrail’in güvenliğini tehdit ettiği 

inancındaydı. 
366

 Ben Gurion, ülkesine Arap devletlerinden gelen bu tehdidin ancak bölgenin Arap 

olmayan ülkeleri arasında kurulacak olan bir paktla ortadan kaldırılabileceğini düşünüyordu. İsrail 

Başbakanı, Arap devletlerinin hareket imkânlarını kısıtlamakta kullanmayı düşündüğü bu yeni 

oluşuma “Çevresel Pakt” adını verdi. Çünkü Ben Gurion pakta Arap devletlerinin çevresinde yer alan 

Etiyopya, İran ve Türkiye’yi dâhil etmek istiyordu.  

Bu dönemin dış ilişkilerinde paktlar zincirini tamamlayan son pakt İsrail ile imzalanan 

Çevresel Pak’tır. Ben Gurion, Etiyopya ve İran’la güvenlik işbirliği antlaşması imzaladıktan sonra 

Türkiye’ye yöneldi. Başbakan Ben Gurion, beraberinde Dışişleri Bakanı Golda Meir, Müsteşarı Şimon 

Perez ve Genelkurmay Başkanı Zvizur’la birlikte 28 Ağustos 1958’de üç günlük bir ziyaret için 

Ankara’ya gelmişlerdir. Arap Ortadoğu’suna El A1 motorundaki arıza nedeniyle zorunlu iniş 

yaptıkları söylendi. Öncelikle istihbarat alanında işbirliği karara bağlandı. İsrail bundan böyle Türk 

istihbaratçılarına eğitim ve haberleşme teknolojilerinde teknik destek verecekti. Üç ülke diğeri İran 

istihbaratı arasında kurulan ve “Trident” adı verilen bu ağ düzenli ortak değerlendirme buluşmalarını 

da etkiliyordu.
367

 Ayrıca antlaşma iktisadi, teknik işbirliğine de açıktı. Her iki ülke birbirlerini ABD ve 

BM nezdinde desteklemeyi taahhüt ediyorlardı. Çevresel Pakt Bağdat Paktı’na nazaran Türkiye başrol 

oyuncusu değildi. Türkiye, paktı olumlu karşılamış ve 28 Ağustos 1958’de Türkiye Çevresel Pakta 

dâhil olmuştur. Türkiye’nin bu pakta katılmasının en önemli nedeni, İran’ın Bağdat Paktı’ndan 

ayrılmasından sonra güneyde algıladığı tehdidin büyümesi olmuştur. Ancak bu pakt Türkiye’de 27 

Mayıs 1960 darbesinden sonra etkinliğini yitirmiştir.
368

 Ancak bölgede 1960’ların yarısından sonra 

yaşanan gelişmelerden sonra paktın süresi kısa ömürlü olmuştur. Türkiye-İsrail ilişkilerine ivme 

kazandıran bu paktın işlevini yitirmesiyle ilişkilerde yeni bir döneme girilmiştir. Bundan sonraki 

süreçte iki ülkede temkinli bir dış politika izleyerek adımlarını buna göre atmıştır. Ortadoğu 

bölgesinde yeniden şekillenen siyasi dengeler uluslararası arenada yalnız kalmış devlet profilini 

benimsemiyordu. Böylece bölgede önemli bir güç dengesi olan Türkiye ve İsrail dönem dönem askıya 

aldıkları ilişkileri yeniden başlatmışlardır. Zira bölgede her iki devletinde varlığına ihtiyaç vardı. 
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Bölgenin istikrarı, huzuru, refahı ve kalkınması için Türkiye’nin aktif rol alması gerekmektedir. 

Türkiye’nin Ortadoğu’da faal bir şekilde bulunması ABD’nin de yararına olacaktır. Nitekim Türkiye-

İsrail ilişkilerinin bozulduğu her dönemde ABD devreye girerek ılımlı bir tavır takınmış ve bozulan 

ilişkilerin düzeltilmesi konusunda aracı olmuştur. 

 

Sonuç 

Türkiye-İsrail ilişkileri geçmişten günümüze kadar süre gelen ve hala da devam eden bir 

süreçtir. Bu sürecin bir bölümü de Demokrat Parti Hükümetinin iktidarda olduğu 10 yıllık ilişkilerdir. 

İsrail, 14 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek tarih sahnesinde kendisini göstermeye 

başlamıştır. Bu süreçte Batı ve bazı dünya ülkeleri tarafından da tanınmıştır. İsrail, kurulduktan sadece 

1 yıl sonra 1949 yılında Türkiye tarafından tanınmıştır. Bu tanınma hadisesi Cumhuriyet Halk Partisi 

Hükümetinin son dönemlerine rastlamaktadır. Dolayısı ile Demokrat Parti Hükümetine de ilişkileri 

kurmak ve geliştirmek kalmıştır. İsrail’in kuruluşundan 2 yıl sonra Türkiye’de seçim yapılmış ve bu 

yapılan seçim sonucunda 27 yıllık CHP iktidarı son bulmuştur. Böylece Türkiye’de çok partili siyasal 

yaşama geçilmiştir. Yaşanan bu gelişmeler Batıda olumlu bir şekilde karşılanmış Türkiye’nin Batı’ya 

açılmasında kilit bir rol üstlenmiştir. Menderes Hükümetinin Ortadoğu’ya yönelik liderlik rolüne 

bürüneceğine dair politikası ile bölgede dengeler oluşturulmaya başlanmıştır. Özellikle ABD ve 

Batının Ortadoğu’da görmek istemediği Sovyetleri engellemek için Türkiye’yi öne çıkarmaları 

Türkiye’nin Ortadoğu’daki politikasının bir yönlendirme politikası olduğunu bize göstermektedir. 

Öyle ki bölgede 1955 yılında inşa edilen Bağdat Paktı dahi ABD öncülüğünde Türkiye’nin gayretleri 

ile kurulmuş bir pakttan ibarettir. ABD pakta öncülük etse dahi fiili olarak katılmaması Türkiye’yi 

rahatsız eden unsurlardan biri olmuştur. Ayrıca Bağdat paktını Türkiye-İsrail ilişkileri ekseninde 

değerlendirecek olursak bu pakt İsrail’de tepki ile karşılanmış ve ilişkileri zedelemiştir. 

Türkiye-İsrail ilişkileri ilk olarak 4 Temmuz 1950 yılındaki Ticaret ve Ödeme antlaşmasının 

imzalanmasıyla başlamıştır. 9 Mart 1950 yılında ise iki ülke arasında siyasi ve diplomatik ilişkiler 

kurulmaya başlanmıştır. 1953-1954-1955-1957-1959-1960 yıllarını kapsayan ilişkiler siyasi, askeri, 

ekonomik, diplomatik kültürel ve sosyal alanlarda devam etmiştir. Türkiye, Adnan Menderes 

Hükümeti döneminde İsrail ile tamamen denge üzerine sistemleştirilmiş bir dış politika izlenmiştir. 

Türkiye ile İsrail arasında devam eden ilişkiler zaman zaman durmuş, kesilmiş ve hatta en alt düzeye 

kadar indirilmiştir. Fakat DP döneminde bu ilişkiler kopma noktasına gelmemiştir. Esasen her iki 

ülkede birbirlerine olan mecburiyetlerinin farkında olarak dış politikalarını yönlendirmişlerdir. İsrail 

içinde Türkiye Ortadoğu’nun Batıya açılan ikinci kapısı olarak görülmektedir. Türkiye’nin İsrail 

Devleti ile arasını açan hadiselerden biri de İsrail’in kurulması ile beraber başlayan Arap-İsrail 

savaşlarıdır. Türkiye bu dönemde uyguladığı tutarsız politikasıyla Arap devletlerinin tepkisini 

çekmiştir. Türkiye savaşın başında Arap devletlerine diplomatik sahada destek verirken savaş devam 

ederken bu tutumundan yavaşça uzaklaşarak İsrail ile olan ilişkilerinde de hassas davranmıştır. Bu da 

bize İsrail’in Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteren somut bir göstergedir. Bu süreçte 

Türkiye’nin öncelikli amacı Arap devletlerinin tepkisini çekmeden İsrail ile olan ilişkilerini devam 

ettirebilmektir. Türkiye, Ortadoğu’da İsrail ile birlikte güç dengesini sağlayan iki önemli güç olarak 

varlıklarını günümüze kadar devam ettirmiştir. ABD ve Batı dünyası için bölgede Türkiye ve İsrail’in 

ilişkilerinin devamı bölgenin istikrarı için gerekli ön koşulların başında gelmektedir. Bu yüzden iki 
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ülke arasında yaşanan en ufak bir sorunda ABD’nin devreye girerek ilişkilere olumlu yönde 

müdahalelerini görmekteyiz. 
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Abstract 

This article presents partial results of the experience of conducting a study of the recent elections 

of local officials in Kazakhstan. The year 2021 has become one more year of reforms for Kazakhstan.  

As a result of the last direct elections, the corps of local government (rural akims) was renewed by 

more than 50%. The political bloc and following issues have become areas in which a high pace of 

transformation was set from the very beginning. The article considers electoral behavior, 

communication of the authorities with the population and relations and expectations of local 

communities from direct elections. The theoretical significance of this study consists in the successful 

analysis of the responses received during the questionnaire and interviews held with the public. The 

practical significance lies in the further analysis of the respondents' responses. The information 

obtained can be used for further study of the problematic issue, both for the areas under consideration 

and in similar types. The article examines the theoretical aspects of elections in general, and in 

particular, of local officials and local executive bodies in social and linguistical aspects. The portrait of 

an ideal local official or head of a local government becomes richer for due to the greater number of 

"colors" – other characteristics, which number exceeded 100 lexical units in the questionnaires. The 

modern world has examined a rise in interest in different areas related to the ethics of civil servants. A 

number of studies have focused on this subject matter, and some academicians and scientists have 

exposed a number of ethical and philosophical dilemmas related to the concept of ethics in public 

administration. The objective of this paper is to review the implications of the basic principles of 

ethics for public administration in the context of direct elections, which is too new for Kazakhstan, and 

discuss its impact on different administration imperatives, which in turn act as the determinants of 

ethics in public administration. This review will also focus on the importance of ethics in new 

governance practices.  

Keywords:  Ethics, Elections, Public service, Local officials, Public opinion, Honesty, 

Semantics.  

Introduction 

The question of ethics is closely related with the history of mankind. Ethics deals with the 

character and morals of human beings. It deals with good or bad and behavior, evaluates conduct using 

absolute criteria, and puts negative or positive values on it. Ethics differs from law, due to the fact that 

it involves no formal sanctions; from etiquette, because it goes beyond mere social convention; from 

religion, because it makes no theological assumptions; from aesthetics, because it is aimed at conduct 

and character rather than objects; and from prudence, because it goes beyond the self-interests of 

others. Ethics is both a process of inquiry and code of conduct. As a code of conduct, it is like an inner 

eye that enables people to see the rightness or wrongness of their actions (Raga, et al., D. (2005). 
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In recent decades, major changes have been taking place in most developed countries in this area. 

Therefore, the principles of organization and functioning of the civil service, which until relatively 

recently were considered close to the ideal, are now largely outdated, do not meet modern and even 

more promising economic and social needs, new challenges of the time and increased public 

expectations. In essence, a new model of the civil service is being formed, which differs in a number 

of parameters from the Weber model in its classical form. The elections of local officials in 

Kazakhstan were held in the context of the reforms that had begun aimed at democratizing society. 

The portrait of an ideal local head is so surprising with its variety of adjectives among respondents 

during the survey, but statistics have identified frequent definitions in percentage terms: honest, 

conscientious. Public ethics or public service ethics is a broad area of study with a continuing focus on 

theoretical, conceptual, and definitional issues. While not yet reflecting a significant amount of 

evidence-based research, it is developing themes through which such research could be pursued. The 

discussion here seeks identifying and exploring some of the themes found in the literature (Lawton et 

al., 2006). Citizens seeking for a public service, usually evaluate how much the public operator cares 

about those expectations while considering the way service has been provided to him in terms of 

inclusion and consideration of the citizen interest during the communication situation of the service 

delivery (Musaraj et al., 2010).  

Methodology 

To achieve the goals and objectives of the study, an integrated approach was used using 

quantitative and qualitative methods of data collection, and have been analyzed both in social and 

linguistical aspects. Quantitative methods made it possible to obtain a database for statistical analysis 

of the attitudes and expectations of local communities from direct elections. While qualitative methods 

made it possible to obtain narrative information for understanding the subjective aspect of current 

practices related to electoral issues and understanding the meanings that the study participants put into 

various judgments on the topic.  

Research and Discussions 

The portrait becomes richer due to the greater number of "colors" – other value characteristics; 

the number has exceeded 100 lexical units. The use of nouns indicates the definition of the subject 

area in which the village local head performs his duties. Moreover, there were verbal nouns about the 

description of actions. Examples are "knowing the problems of the village", "fulfilling promises", 

"rooting for the people", "patriot". There is a need to understand the semantics of the word "honest", 

which had a high percentage among respondents, and should be defined through synonyms and 

antonyms. Examples of synonyms taken from dictionaries: characterized by inability to lie, openness; 

unable to steal or cheat; not allowing deception, fraud. Examples of antonyms: deceitful, insincere, 

crafty, thievish, and fraudulent. It can be considered from the point of view of changing the meaning 

of a word depending on the context and the specific situation, or with the reproduction of this subject 

in the speaker's mind – with a representation. In addition, therefore, it can be assumed, in our case, in 

the responses of respondents, that the general trend characteristics are reduced to the vision of the 

presence of corruption, or the inability to exclude this idea (corruption) in the description of the 

desired candidate for the post of local head. It is not said definitely and directly, but semantically and 

lexically, it is possible to interpret their answers in this way.  Ethics, publicly approved standards of 

behavior appeal to the best side of human nature, conscience, as well as to the norms of group (in this 
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case administrative) morality, while effective legal acts with their inevitable emphasis on punitive 

measures appeal to the fear of punishment. Morality cannot be learned simply by reading relevant 

literature. It is instilled in the individual only through the observation and conduct of the ethical 

behavior of other people, e.g. parents, educators, managers (Lues, 2007). This difference is important 

from the viewpoint of education, conscious of their social responsibility and honest employees. If we 

analyze the spherical model of the linguistic concept "honesty", based on dictionary definitions, it 

contributes to some paradigmatic relations of the nuclear center of the concept "honesty": sincerity, 

directness, conscientiousness, respect, and perfection. The far peripheral zone: truthfulness, 

truthfulness, openness, sincerity, responsibility, attentiveness, loyalty, reverence, appreciation, dignity, 

positivity, perfection. As already noted, to create a cumulative portrait of an official as the media 

community also put a lot of effort into the soulless and arrogant bribe taker and the portrait of a thief-

grabber businessperson. This does not necessarily happen in the socio-political media sphere. The part 

of the population that adheres to such attitudes did not form them in news and analytical programs. 

The promotion of ethics, including the education of zero tolerance for corruption, should not be 

entrusted only to the anti-corruption agency and ethics commissioners. This work should begin with 

early education, continue in subsequent social institutions, and move into the ethical environment of 

the civil service and the role model of heads of state agencies (Zhanenova, 2021). The portrait of an 

honest official is multifaceted, but unambiguous in the description respondents in the linguistic aspect. 

The topic of changing the consciousness not of society as a whole, but in particular of employees in 

the public service is equally important as other processes in the political life of the country. Several 

reforms have been carried out in the country to establish a strong, professional and competitive state 

apparatus. The ideal model of the civil service includes the principles of efficiency, efficiency, 

meritocracy, transparency, and focus on the needs of the population. It can be preliminarily concluded 

that the behavioral principle of citizens who are ready to cast their vote he is socially predictable for 

this or that candidate. The need to exclude any forms of corruption or proximity to a perfectionist view 

is due to a number of factors that require attention from agencies and departments involved in the 

development of programs to verify the competencies, personal and professional qualities of applicants 

for civil service. The important purposes of modern personalities working in the public service are 

honesty, incorruption, responsibility, and doing their work exclusively for the benefit of the citizens of 

the country.  Corruption is a form of anti-social behavior by an individual or social group which 

confers unjust or fraudulent benefits on its perpetrators is inconsistent with the established legal norms 

and prescribed moral ethos of the land; and is likely to subvert or diminish the capacity of the 

legitimate authorities to provide fully for the material and spiritual well-being of all members of 

society in a just and equitable manner (Tunde, et al., 2009). There is a table describing the percentage 

of traits of character, which respondents gave. The amount was 1850 respondents who partipated in 

the survey. The half in the locality where the election was held, and the other half is where it was not 

held, but planned to be done in future 2 years. The quantity of traits was over 100 units, so here in the 

table one can observe those, which gained 1%, and over (see table 1). 

Table 1. 

The question: “In your opinion, what quality should a person applying for the post of local head 

of a rural district/village have in the first place?” 

Traits of character locality type 
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election 

was held 

election 

was not held 

percenta

ge 

percenta

ge 

honest, decent 17,8% 31,6% 

responsible 7,2% 8,3% 

fair 4,9% 3,4% 

decent 4,1% 5,8% 

conscientious 3,9% 3,9% 

close to the people, rooting for people 3,8% 3,4% 

smart 3,8% 2,8% 

patriot 3,7% 8,8% 

economic, owner, economy 2,3% 1,4% 

purposeful 2,2% 0,3% 

hardworking 2,0% 0,9% 

educated 1,9% 1,9% 

literate 1,8% 5,5% 

active, energetic 1,5% 2,5% 

responsive 1,5% 0,0% 

knowing his village, his job 1,4% 2,2% 

experienced 1,2% 0,3% 

sociable 1,1% 3,0% 

 

Conceptual skills support the leaders in effective planning, organizing and problem solving. 

These skills are highly essential to confront ethical dilemmas and conflicts of interest. Skills like these 

prepare leaders with good judgment and allow the leader to comprehend the consequences of any 

action beforehand. Thus, controversial decisions can be avoided. These skills lead to ethical decisions 

and reliability (Haq, 2011). The person holding a civil service position has several obligations with 

moral character, whether written or unwritten, but that circumscribes an official ethics of the 

profession. All these moral duties of a civil servant while exercising public positions wear the generic 

name of “deontology” (Matei et al., 2010).  

On June 21, 2021, the list of documents to be submitted by candidates for the post of local head 

of a city of district significance, village, settlement, rural district for registration with election 

commissions was approved. This document states: "Candidates for local officials of a city of district 

significance, village, settlement, rural district to verify compliance with the requirements of the 

legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of public service submit to the district (city) 

election commission the following documents: 1) a copy of the identity document of a citizen of the 

Republic of Kazakhstan; 2) the track record of a candidate for  the local head of a city of district 

significance, village, settlement, rural district in the form according to the annex to this list; 3) a copy 

of the work record; 4) copies of educational documents." As a result, according to the new rules, "the 

local head of a district, village, settlement or rural district can only be a citizen of Kazakhstan. He 

must not be less than 25 years old. The potential head of the village must have a higher education and 
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work experience in the civil service or in a managerial position. Of course, without a criminal record 

and involvement in corruption crimes." It should be noted that the requirements for candidates for the 

position of rural local head have caused criticism from experts and the public. In particular, the 

demand for higher education caused a discussion. First, it is worth noting that among the interviewed 

opinion leaders among the villagers, a discussion broke out in absentia, about whether a local head 

should be from among the local residents. Most of the local experts concluded that the current local 

officials do not know local/rural issues well, and therefore they expressed the wish that a local 

representative become the local head.  

The list of characteristics that the survey participants indicated as desirable for a candidate for 

local head of the village, regardless of the type of village, is dominated by personal qualities, not 

business. This indicates that in the first place for the villagers are the characteristics of a specialist as a 

person, his skills when interacting with other people. Thus, according to the survey, only two business 

qualities were included in the top 10 qualities of local head: education (rank 3) and experience (rank 

8). The undisputed leader of the list of qualities in terms of frequency of mentions are "honesty, 

decency". The second position is occupied by such quality as "responsibility, integrity". It should also 

be noted the request for a "caring, responsive" manager (rank 4). Every fifth in villages of type 1 and 

every fourth in villages of type 2 could not allocate priority quality for the first head of the village, 

found it difficult to answer. 

 The focus group participants also more often focused on the human qualities of the rural local 

head than the business ones, thereby confirming the stability of public expectations that "the way of 

the local head is obvious: when he is elected by the people, he must think about the people, must act, 

create conditions for the territories that are subordinate to him" (Type 2). 

Thus, the list of the main expectations from the rural local head includes the following: 

● must serve; take care of the people, "local head must take care of the condition of the 

people. I think a man serving the people. They have to justify their work"; 

●  must be a man of words and deeds, "must fulfill the promises he made before he 

became local head; as he said, so he must do"; 

●  must conduct business transparently and accountable, "report to the people once a 

month on the work done"; 

●  must be attentive to the needs of the population, "he must be attentive, listen to every 

person"; 

●  must be not indifferent, "listened to people. It seems to me that our mayor doesn't 

care what happens here, how, who says what"; 

●  must be a business executive, "local head is like the owner of the family. He should 

be a business executive. He must be punchy, make his way for his village. So that we can see 

improvements. So that we can hear about these improvements. So that we can see that, he is 

acting. That is when we will really know that we are standing behind such a person. And we 

will choose every year." 

There are some internal mechanism and control measures in place to ensure that the public 

service conduct its business within some ethical parameters. These internal mechanisms not only 

provide an ethical environment within which the public service is expected to perform it 

responsibilities but also act as a form of accountability measures for the service (Abdullahi, 2013). 

The shift from the old system of operations and ethical beliefs (one that ensured control and 

conformity) to new systems continue to exert considerable emotional stress on public sector 
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officers. The move towards building organizations, which reflect the abilities of individual 

members, shows a shift from the “organizational man” image in which the organization is at the 

center to “individualized corporations”, where the individual is at the center (Kakabadse, et al., 

2003). 

One important, and often neglected, way to foster good administration is to integrate it with 

management systems, especially with policies on human resources. This is particularly important 

since the leader sets the standards for the whole organization with his/her own example. 

Promoting ethics and integrity through HRM policies on leadership seems to be quite common 

(Moilanen, et al., 2007). 

Conclusions 

It should be noted that the "ideal" portrait of local officials, composed from the expectations of 

the survey participants, turned out to be based on a creative beginning. The study showed that local 

communities are not yet ready to share responsibility for the development of villages with 

representatives of the executive authorities. Nevertheless, they are ready to act as assistants for the 

local officials. Moreover, such a statement of the task requires from the rural local head not only 

business and managerial skills, but also well-developed soft skills. The discussion about the local 

origin of the village local head remains open. However, it is already obvious that a candidate from 

local cadres will arouse more trust, loyalty and participation from the electorate than a candidate "from 

the outside". This point should be taken into account when organizing elections in potentially conflict 

areas. 
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Özet 

Bu makale, disiplinlerarası “Dijital Tarih” (Dijital Tarih) yönünün gelişimindeki temel 

sorunlara odaklanmaktadır. Bu alanın iki ana uygulaması, dijital arşivleri, etkileşimli haritaları, 

olayların kroniklerini (yani, ağ kullanıcılarının tarihsel bilgilerinin derinleştirşlmesi) tanımak ve tarih 

bilimcileri için bilim olarak tarihin gelişiminde onlara yardımcı olacak yeni araştırma araçları 

oluşturmaktır. Makale, yeni iletişim teknolojilerinin (tarihsel içeriğin dijitalleştirilmesi, dijital 

arşivlerin aydınlatılması ve diğer etkileşimli tarihsel verilerin) avantajlarından yararlanan geçmişi 

incelemek ve sunmak için bir yaklaşımı ele almaktadır. 

Anahtar Sözcükler: “Dijital tarih” (Dijital tarih), Tarih, Dijitalleşme, İletişim teknolojisi, 

Dijital arşivler. 

 

The Term "Dıgıtal Hıstory" as a Cultural Phone of Modern History 

 

Abstract 

The article is devoted to the main problems of the development of the interdisciplinary 

direction "digital history". The two main applications of this direction are acquaintance with digital 

archives, interactive maps, chronicles of events (that is, deepening the historical knowledge of Web 

users) and the creation of new research tools for historical scientists to help them in the development 

of history as a science. The article considers an approach to the study and representation of the past, 

which uses the advantages of new communication technologies (digitization of historical content, 

illumination of digital archives and other interactive historical data) 

Keywords: “Digital history” (Digital history), History, Digitization, Communication 

technology, Digital archives. 

Giriş 

Bilgisayarlaşma çağının başlangıcında, yeni teknolojiler, çoğunlukla bir kişinin analitik 

yeteneklerini genişletmeye yardımcı olacak etkili bir araç anlamına geliyordu. Bu algı, tarihsel 

bilişimin tarihsel bilim çerçevesinde ortaya çıkması sayesinde beşeri bilimler araştırma alanında 

bilgisayar teknolojisinin kullanımına da yansımıştır. Yani, tarihsel kaynaklardan gelen bilgilerin 

işlenmesinde bilgisayar teknolojisinin kullanımıyla ilgilenen bir yöndür. E-Tarih olarak da 

adlandırılan bu bilgi alanının amacı, bilgi teknolojisi aracılığıyla yeni bir tarihsel bilgiler elde etmektir.  

2000'li yılların ortalarında, internetin yaygınlaşması ve bilgi teknolojisinin gelişimindeki 

«dijital dönüş», dijital tarihin (Dijital Tarih) ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Araştırmacı I.M. 

Garskova'nın belirttiği gibi, “yurtdışında Dijital Tarih genellikle dijital araçların ve hizmetlerin dijital 

kaynakların dijitalleştirilmesi, sunumu ve görselleştirilmesi görevlerinde kullanılmasıyla dijital kamu 
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tarihinin gelişmesiyle bağlantılıdır.” Ve eğer Batı'da zamanla e-Tarih ve Dijital Tarih kavramları 

birbirinin yerine geçebilir hale geldiyse, Sovyet sonrası bilimsel alanda bunların içerikleri ve ilişkileri 

hakkında canlı bir tartışma ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu, dijital tarihin daha çok dijital bir altyapının 

oluşturulmasına (kütüphane ve arşiv koleksiyonlarındaki malzemelerin dijitalleştirilmesi) ve çevrimiçi 

etkileşimli iletişimin (tarihsel odaklı tematik siteler) geliştirilmesine yönelik bir alan olarak 

tanınmasıydı. Ve tarihsel bilgisayar biliminin arkasında, bilgisayar teknolojisinin tarihsel ve analitik 

amaçlar için kullanılmasının görevleri devam ediyordu.  

Kısacası, Dijital Tarih, dijital teknolojilerin yardımıyla, tarihsel bilgiyi korur ve popülerleştirir 

ve e-Tarih, yalnızca tarih biliminin uygulamalı bir araştırma alanı olarak kalarak, onu üretmeyi 

amaçlar. Tarihsel bilgiyi bilimsel-araştırma ve bilimsel-aydınlatıcı tezahürlerinde yeni bir kamusal 

düzeye çıkarmayı mümkün kılan dijital tarihtir. Dijital tarihin uygulama alanlarını tartışırken, başarılı 

geliştiricilerinden biri olan P. Arthur'un eserlerine atıfta bulunmak gelenekseldir. 

Yaklaşık on yıl önce, P. Arthur'un görüşüne göre, Dijital Tarih'in içeriğini karakterize eden 

birkaç alan belirledi: 3B modelleme teknolojisi kullanılarak nesnelerin yeniden yapılandırılması ve 

haritalar üzerinde tarihsel bilgilerin bir temsilini oluşturmak için CBS'nin (coğrafi bilgi sistemleri) 

kullanımı; kullanıcılar tarafından düzenlemenmesi için açık referans internet kaynaklarının 

(ansiklopediler, atlaslar ve sözlükler) geliştirilmesi; oyun öğelerini kullanarak tarihsel bilgileri sunmak 

için etkileşimli formatların kullanımı; küresel ağ kullanıcılarının toplu internet kaynaklarının 

oluşumuna ve geliştirilmesine geniş katılımını ima eden "sosyal medya" nın oluşturulması. Aynı 

zamanda araştırmacı, bu alanlar arasında net sınırların olmadığını belirtti. Bununla birlikte, dijital 

tarihin modern gelişimi açısından, teknolojik olarak uygulanmasının kapsamının önemli ölçüde 

genişlediğini ve bilimsel ve eğitimsel tarih alanında dijital teknolojilerin artık sadece ikincil bir rol 

oynamadığını ve bağımsız bir amaç edinebildiklerini güvenle söyleyebiliriz. Bu eğilim en açık şekilde 

müze ve sergi faaliyetlerinde kendini göstermiştir ve bu tesadüfi değildir, çünkü Dijital T Tarih 

teriminin kendisi tarihçiler (araştırmacılar ve öğretmenler) ortamında değil, arşivlerde ve diğer kültürel 

miras koruma kurumlarında BT uygulamalarına katılan uzmanların ortamında doğmuştur.  

Dijital tarihin geleneksel müze alanına girişi, her şeyden önce, tarihsel değer nesnesini 

multimedya teknolojileri kullanılarak yeniden oluşturulmuş bir tarihsel bağlama sokmak ve aynı 

zamanda sergi anlatısındaki boşlukları doldurmak amacıyla gerçekleşti. Bunu yapmak için, sergilenen 

nesnenin görsel olarak görselleştirilen tarihine sahip elektronik dokunmatik ekranlar, eserlerin 3D 

modelleri, tarihi mekanın unsurlarını yeniden canlandıran holografik ve multimedya projeksiyonları, 

artırılmış gerçekliği gösteren dijital araçlar ve çok daha fazlası sergiye tanıtılmaya başlandı. Bununla 

birlikte, müze alanındaki dijital tarih, yalnızca yardımcı bir yapıya sahip olan bilgilendirici ve ilgi 

çekici bir sergi bileşeni taşıyan bir yardımcı karaktere sahip ve şu anda birçok uzman, multimedya 

teknolojilerinin kötü kullanımı beraberinde serginin ideolojik bütünlüğünün bozulmasından, özgün 

bileşenlerinin öneminin tesviyesine kadar birçok riskin ortaya çıkması olasılığını da savunmaktadır. 

Bu, serginin araştırma, aydınlatıcı ve kültürel faaliyetlerinin başlangıç noktası olarak odak noktası 

olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ancak dijital teknolojik araçların sergi ortamına dahil 

edilmesi, tarihsel bilginin görselleştirilmesi ve temsil edilmesindeki avantajlarını test etmeyi ve 

bunların yeteneklerini göstermeyi mümkün kılmıştır.  

Günümüzde, yeni bir müze veya sergi oluşturulduğunda, organizatörler genellikle yardım için 

mimarlara ve tasarımcılara yöneliyor. Yeni teknolojilerin (elektrik aydınlatması, klima ve 

telekomünikasyon sistemleri vb.) tanıtılması, binaları giderek daha konforlu hale getirdiğinden, 

“ressamlar, heykeltıraşlar, fotoğrafçılar ve film yapımcıları bu etkinlikle ilgili etkinliklerde 
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illüstratörler, animatörler ve dekoratörler olarak yer almaktadır...” Bazı müzelerde, sergileri yeniden 

ikna edici bir şekilde sunmak için mevcut tüm müzeografik araçları kullanmaya çalışıyorlar.  

Böylece, video ve ses kayıtlarının, slaytların ve çeşitli etkileşimli cihazların kullanımı, 

ziyaretçilerin “belirli hisleri deneyimlemelerine, kendi gözleriyle görmelerine, kendilerini daha iyi 

tanımalarına, yaşamın çeşitli tezahürleriyle karşılaştıkça kendilerine belirli sorular sormalarına...” 

olanak tanır.  

Grafik görüntülerle çevrili elektronik sergiler, örnekler, modeller kullanarak bir tür “algı 

durumu” yaratmak için tasarlanmış yeni bir ses tutumu ile çevrelenmiş elektronik sergiler konu 

sergilerini tamamlar ve iletişim olanaklarını genişletir ve bu nedenle etkileşim ilkesinin 

uygulanmasına tanıklık eder. Tüm bu araçlar, yeniden yapılanmaların kendilerini niteliksel olarak 

farklı bir çalışma düzeyine ve ziyaretçiyle diyaloga getiriyor: 

- İlk olarak, akustik kılavuzlar, filmler ve videolar gibi görsel-işitsel araçlar, yalnızca statik 

sergiler kullanarak yapmak her zaman mümkün olmayan bazı süreçleri ve olayları açıklamaya ve 

görsel olarak göstermeye yardımcı olur. Sürekli değişen bir izleyici ortamında bilginin gerekli 

kullanılabilirliği anlatımın ritminde bir değişiklik ile de sağlanır. 

- İkincisi, ziyaretçilerin doğrudan katılımı etkili bir iletişim aracı haline geliyor ve birçok tarihi 

kurumda giderek daha aktif bir şekilde kullanılıyor. İnteraktif sergiler, ziyaretçinin serginin 

yönetimine dahil olması ve  onunla iletişim halinde olması bu katılımı bir üst seviyeye taşır. 

- Son olarak, üçüncüsü, elektronik bilgi dağıtım araçları ve bilgisayar teknolojisi, oyunlar, 

testler ve bilgi arama sistemlerinin yanı sıra otomatik ve video disk teknolojisinin kullanımı yoluyla 

izleyici ile bilginin nesnesi arasındaki diyaloğun gerçekleştirilmesi için yeni olanaklar sunmaktadır.   

Bu nedenle, görsel-işitsel ve elektronik iletişim araçlarının geliştirilmesinin sonucu, yalnızca 

bilgi aktarımı sürecinin hızlandırılması değil, aynı zamanda malzemeye karşılıklı ilgiye dayanan ve 

katkıda bulunan araştırmaların yürütülmesine olanak tanıyan giderek daha fazla ihtiyaç duyulan 

temaslardır. 

Son olarak, dijital tarihin hem yurtdışında hem de Kazakistan'da ağırlıklı olarak devlet 

desteğinin yardımıyla profesyonel ve verimli bir şekilde geliştirilebilecek pahalı bir yatırım olduğu 

gerçeğini göz ardı etmek imkansızdır.  Yakın zamana kadar ülkemizde Dijital Tarihin oluşumu Batı'ya 

göre daha yavaş bir hızdaydı. Ve bu durumda, Sovyet sonrası alanın multimedya parkları, yerli 

dijitalleşme sürecinin akışındaydı. Yine de, dijital tarihi temsil eden ülkenin ana platformlarından biri 

olarak gelecekleri, tasarım çözümünde ve teknolojik tasarımında içeriğin sürekli güncellenmesine 

bağlıdır. Bu, herhangi bir dijital projenin yaratıcı gelişimi için gerekli olan doğal bir süreçtir ve dijital 

tarih de bir istisna değildir. Bu koşullar altında, multimedya parkları için devlet desteği özel bir 

toplumsal öneme sahiptir, çünkü onların geleceği sorusu bugün ülkemizde sadece Dijital Tarihin değil, 

genel olarak dijitalleşmenin kapsadığı toplumsal yaşamın tüm taraflarının gelişiminin bir işareti haline 

gelmektedir.  
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Covid-19 Sürecinin Türkiye Tarımsal İhracatına Etkisi 
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Özet 

Çalışma, Covid-19 sürecinde Türkiye’nin tarımsal ihracatının nasıl etkilendiğini gözlemlemek 

amacıyla yazılmıştır. Küresel Covid-19 salgını hem Türkiye’de hem de dünyada uluslararası ticareti 

olumsuz etkilemiştir. Türkiye’ye etkileri Avrupa’dan sonra gelmekle birlikte ihracatta gözle görülür 

bir daralmaya sebebiyet vermiştir. Tarımsal ihracatta salgının etkileri en çok az gelişmiş ülkeler 

tarafından hissedilmiştir. Gıda kıtlığı yaşanmamış olsa dahi temel gıda maddelerinin ihracatının 

kısıtlanması günlük alınması gereken kalori miktarının karşılanamamasına ve bunun sonucunda 

yaşanan sıkıntıları beraberinde getirmiştir.  Aynı zamanda tarımsal üretim ve ihracat yapan az gelişmiş 

ülkelerin GSYİH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) gelirlerinin neredeyse yarısı tarım ihracatına bağlıyken 

uzmanlaştıkları az sayıda ürün üretiminde yaşadıkları lojistik sıkıntılarla sekteye uğramışlardır. Kendi 

kendine yetemeyen ülkeler tarımsal alanda yapılan kısıtlamalardan önemli ölçüde etkilenmişleridir. 

Türkiye’de toplam ihracat hacminde bir azalma görülmesine karşın tarımsal ihracatta beklenenin 

aksine azalma gerçekleşmemiştir. Tarımsal alanda kendi kendine yetebilen bir ülke olmamasına karşın 

pandeminin başında uygulanan ihracat yasaklamalarına rağmen artış gözlenmiştir. Çalışmada 

tümdengelim yönteminden faydalanılmış ve ilgili veriler tablolar aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Dünya 

Bankası verileri kullanılarak Türkiye ve dünya ihracat ile ithalat karşılaştırılmış buna ilaveten Türkiye 

ve dünya tarımsal ithalat ile tarımsal ihracat karşılaştırmaları yapılmıştır. OECD (Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Örgütü) verileriyle Türkiye çeyreklik ihracat ve Türkiye çeyreklik ithalat 

karşılaştırmalarına yer verilmiştir. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verileriyle ise 

Türkiye tarımsal ihracat ve tarımsal ithalat karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuç olarak tarım 

hükümetlerce desteklenmeli, tarım politikaları oluşturulurken risklerin doğru değerlendirilmesi 

yapılmalı, tarım üreticiler korunmalı ve halkın temel gıda gereksinimleri karşılanabilmesi 

sağlanmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Covid-19, İhracat, Tarım, Corona, Tarımsal ihracat, Türkiye ihracat. 

 

The Effect of the Covid-19 Process on Turkish Agricultural Export 

 

Abstract 

The study was written to observe how Türkiye’s agricultural exports were affected during the 

Covid-19 process. The global Covid-19 epidemic has adversely affected international trade both in 

Türkiye and in world. Although its effects on Türkiye come after Europe, it caused a noticable 

contraction in exports. The effects of the epidemic in agricultural exports were felt mostly by the less 

developed countries. Even if there was no shortage of food, the restriction of the export of basic 

foodstuffs led to the inability to meet the daily calorie intake and the consequent problems. At the 
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same time, while almost half of the GDP (Gross Domestic Product) revenues of underdeveloped 

countries engaged in agricultural production and exportation depend on agricultural exports, they have 

been hampered by the logistical difficulties they experienced in the production of a small number of 

products they specialize in. Countries that are not self-sufficient have been significantly affected by 

the restrictions on agriculture. Despite a decrease in the total export volume in Türkiye, agricultural 

exports did not decrease contrary to expectations. Although it is not a self-sufficient country in the 

agricultural field, an increase was observed despite the export bans applied at the beginning of the 

pandemic. In the study, the deductive method was used and the relevant data were compared through 

tables. Using the World Bank data, Türkiye and world exports and imports were compared, in addition 

to this, Türkiye and world agricultural imports and agricultural exports were compared. Türkiye’s 

quarterly exports and Türkiye’s quarterly  imports are compared with OECD (Economic Cooperation 

and Development Organization) data. Türkiye’s agricultural exports and agricultural imports were 

compared with FAO (United Nations Food and Agriculture Organization) data. As a result, agriculture 

should be supported by governments, risks shuld be evaluated correctly while governments are 

creating agricultural policies, agricultural producers should be protected and basic food needs of 

people should be met. 

Keywords: Covid-19, Export, Agriculture, Corona, Agricultural export, Türkiye export. 

 

Giriş  

Covid-19 dünyayı ve Türkiye’yi hem arz hem de talep cephesinden etkileyerek daralmaya 

sebebiyet vermiş bir şok kaynağıdır. Hükümetler toplum ve insan sağlığı amacı doğrultusunda 

uyguladıkları tedbirler tüketici davranışları ve yatırımcıların beklentileri de dahil olmak üzere dış 

ticarete getirilen kısıtlamalar hem dünyada hem Türkiye’de ihracatta azalmaya neden olmuştur. Tarım 

sektörü şoklardan diğer sektörlere nazaran daha fazla etkilenmeye müsait bir sektör olduğundan dolayı 

tarımsal ihracat kısıtlamalardan olumsuz etkilenmiş ürünlerin gümrüklerdeki salgın tedbirleri 

doğrultusunda bekletilmeleriyle ürünlerde bozulmalar yaşanmıştır. Az gelişmiş, tarımsal alanda kendi 

kendine yetemeyen ülkeler bu süreçten en çok etkilenenler olmuştur. Türkiye toplam ihracat 

miktarında azalma kaydetmesine karşın tarımsal ihracat rakamlarında bir azalma görülmemiş hatta 

artış yaşanmıştır.   

Yöntem  

Çalışmada istatistiki yöntemler kullanılmamıştır. Elde edilen veriler araştırma konusu 

doğrultusunda düzenlenerek tablolar aracılığıyla karşılaştırma yapılmıştır.  

Bulgular ve Yorum  

1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 küresel 

ekonomide dönemsel sıkı uygulamalarla uluslararası ticareti olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de ilk vaka 

10 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Kişi ve de toplum sağlığı için önlemler alınmasıyla birlikte 

iktisadi önlemler de alınmaya başlanmıştır (Soylu, 2020). Uygulanan önlemler, arz ve talepte meydana 

gelen daralmalar ile küresel tedarik zincirinde meydana gelen aksamalar ihracatın dünya genelinde 

azalmasına sebebiyet vermiştir (Yıldırım, 2021). Covid-19 salgınının ortaya çıkması ilk çeyrekte 

meydana gelmesine karşın etkileri tedbirlerle birlikte ihracatı etkilemeye başlaması ikinci çeyrekte göz 

önüne çıkmaya başlamıştır. 
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Buğday ve pirinç gibi temel gıda maddelerinde uygulanan ihracat kısıtlamaları gıda güvenliği 

ve gıdaya ulaşım konusunda az gelişmiş ülkelerde olumsuz etkiler meydana getirebilmektedir 

(Laborde vd.,2020). Az gelişmiş ülkelerin gıda kıtlığı meydana gelmemiş olmasına karşın gıdaya 

erişimi ve günlük tüketilmesi gereken kalori düzeyi dikkate alındığında temel gıda maddelerine ulaşım 

sıkıntısından dolayı daha düşük kalorili gıdaya yönelim ve gıda fiyatlarında istikrarsızlığa sebebiyet 

vermektedir. 

Az gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunun toplam ihracat gelirlerinin yarısı hatta 

yarısından fazlası tarımsal ürün ihracatına bağımlıdır (Schmidhuber vd., 2020). Az gelişmiş ülkeler 

tarımsal alanda az sayıda ürün çeşidi üretiminde uzmanlaşma sağladıklarından arz yönlü şoklara karşı 

daha az savunmasız hale gelmektedirler. Tarımsal ihracatları Covid-19 gibi küresel bir krizin 

kısıtlamalarından yüksek oranda etkilenmesine sebebiyet vermektedir.  

İlk çeyrekte dünya çapında ihracatta meydana gelen azalma %6,5 iken AB’de %5, Çin’de ise 

%13,5 oranında gerçekleşmiştir (Yıldırım, 2021). Covid-19 salgınının Türkiye’ye daha geç 

gelmesinden ötürü Türkiye ilk çeyrekte Dünya ve AB’den daha az etkilenerek atlatmıştır. Ticaret 

yaptığı ülkelerde salgının ortaya çıkması ve alınan tedbirler Türkiye’de salgın tedbirleri olmadığı 

birinci çeyrekte de ihracatı azaltıcı etki meydana getirmiştir. İkinci çeyrekte Türkiye’de önlemler 

alınmaya başlanması ile ihracatta azalma gözler önüne serilmiştir. İlk çeyrekte %4,5 olan ihracattaki 

azalma ikinci çeyrekte %26,7 olarak meydana gelmiştir. Üçüncü çeyrekle birlikte toparlanma 

gözlenmeye başlanmıştır. Türkiye ihracatı 2020 birinci çeyrekte 42 milyar dolar iken ikinci çeyrekte 

ani düşüşle 32 milyar dolara düşüş göstermiş sonraki çeyrekte 43 milyar dolar ile toparlanmaya 

başlamıştır. 2021 son çeyreğinde 64 milyar dolar ile son dört yılın zirvesine ulaşmıştır. 

 
Şekil-1: Türkiye’nin çeyreklik dönem ürün ihracat değeri, milyar Amerikan doları  

Kaynak: OECD 

 

İthalatta 2020 birinci çeyreğinde salgın tedbirleriyle 55 milyon dolardan 43 milyon dolar 

seviyesinde şiddetli bir düşüşün ardından üçüncü çeyrekte 57 milyon dolar ve dördüncü çeyrekte 63 

milyon dolarla artışla salgın öncesi dönemlerdeki ithalat rakamlarını yakalamakla kalmamış 2021’in 

dördüncü çeyreğinde 78 milyon dolar ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 
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Şekil-2: Türkiye’nin çeyreklik dönem ürün ithalat değeri, milyar Amerikan doları  

Kaynak: OECD 

 

Türkiye’de salgının etkileri en yüksek 2020 yılı üç, dört ve beşinci ayında gözlenmiş olmakla 

beraber takip eden aylarda salgının seyri doğrultusunda artma ve azalmalar gözlenmiştir (Ay, 2021). 

Salgının ikinci ve üçüncü dalgaları veya dönemsel vakalarda yaşanan artış ve azalışlar ekonomideki ve 

dış ticarette meydana gelen dalgalanmaların belirleyicisi haline gelmiştir.  

Dünyada ve Türkiye’de tarım ve sağlık ürünlerinde ihracat kısıtlamaları uygulanmıştır. Artan taleple 

birlikte 2020 yılında dünyada 262, Türkiye’de 6 ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirilmiştir. 

(Karataş, 2021). Türkiye’de uygulanan ihracat kısıtlamalarından 5 ürün grubu medikal ürünleri 

kapsarken bir ürün grubu da tarımsal ürün kısıtlamasıdır (Erdem, 2021). Patates, limon ve soğan 

Türkiye’de ihracatı kısıtlanan ürünler olmuşlardır. Tarımsal ürün talebinde meydana gelen artış 

dolayısıyla tarımsal ürün fiyatlarında 2020 yılında son üç yıl içinde gerçekleşmiş fiyat düzeylerinin en 

yükseği gözlenmiştir.  

Dünyada covid-19 tedbirleri doğrultusunda toplam mal ihracatı içinde tarımsal ürün 

ihracatında düşüş gözlense de Türkiye’de 2018-2019 yıllarında sabit bir değer alan tarım ihracatı 2019 

yılı sonrasında artış göstermiştir. 
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Şekil-3: Türkiye’nin ve Dünyanın tarımsal hammadde ihracatı (mal ihracatının yüzdesi) 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

Dünyada ve Türkiye’de toplam mal ithalatı içindeki tarımsal ürün ithalatı salgının görülmeye 

başlaması ve tedbirler doğrultusunda hızlı bir düşüş gözlenmektedir. Dünyada düşüşün ivmesi daha 

düşükken, Türkiye’de düşüş daha ivmeli seyretmiştir. 

 

 
Şekil-4: Türkiye’nin ve Dünyanın tarımsal hammadde ithalatı (mal ithalatının yüzdesi) 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

Türkiye’de tarım sektörü gübre, tohum, mazot gibi girdileri ithalat yoluyla temin etmektedir. 

Bu girdilerde salgın döneminde meydana gelen fiyat artışları tarımsal ürün fiyat artışına sebebiyet 

vermektedir (Tutar vd., 2021). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda fiyatlarının 

dünya çapında bir düşüş göstermesine karşın Türkiye’de gıda fiyatlarında artış gözlenmiştir (Aydın ve 
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Güner, 2020). Türkiye tarımsal ithalat 2019 yılında 210 milyar dolar iken 2020 yılında 220 milyar 

dolara yükselmiştir. Tarımsal ithalat ise 2020 yılında 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Çoban 

vd., 2021). Toplam ithalat 2016 yılı itibariyle artış gösterirken tarımsal ithalat da benzer bir atış 

göstermektedir. Türkiye’de 2019 yılında tarımsal ithalat ve ihracat 20 milyon dolarken 2020 yılında 

ithalat 19 milyon dolara düşmüş ihracat ise 21 milyon dolar seviyesinde seyretmiştir. 

 

 
Şekil-5: Türkiye’nin tarımsal ithalatı ve ihracatın (miktar bazında) 

Kaynak: FAO 

 

Miktar bazında tarımsal ihracat ithalattan yüksek olsa dahi fiyat bazında bakıldığı zaman ithalat ile 

ihracatın arasındaki farkın azaldığı hatta 2019 yılında iyice kapandığı gözlenmektedir.  

 
Şekil-6: Türkiye’nin tarımsal ithalatı ve ihracatın (fiyat bazında) (Bin dolar) 

Kaynak: FAO 
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Şekil-5 ve Şekil-6’daki grafikler tarımsal ürün anlamında ithalatın ihracatı karşıladığı şeklinde verdiği 

görüntü aslında toplam mal ithalatı içinde tarımsal ürün ithalatının çok yüksek seyrettiği bunun tersi 

şekilde toplam mal ihracatı içinde tarımsal ürün ihracatının ise küçük bir paya sahip olduğu 

gözlenmektedir. 

 

 
Şekil-7: Türkiye’nin tarımsal hammadde ithalatı ve ihracatı (mal ithalatının ve ihracatının yüzdesi) 

Kaynak: Dünya Bankası 

 

Tarımsal üretimde ithalatçı konumundaki ülkeler gümrüklerde bekleyen ürünler ve lojistik 

faaliyetlerdeki tıkanıklıklardan ürünlerin bozulması ve ellerinde kalması gibi sorunlarla mücadele 

etmek durumunda kalmışlardır (Tutar vd., 2021). Tarımsal üretimde kendi kendisine yetebilen ülkeler 

salgın döneminde daha az sıkıntı yaşarken temel gıda maddeleri üretiminde dışa bağımlı az gelişmiş 

ülkelerden bu kriz döneminde en çok yara alanlar olmuşlardır (Kayabaşı, 2020). Bu dönemlerde temel 

gıda maddelerine gereksinimleri yüksek ülkeler kendi halkının gıda ihtiyacını karşılama amacı 

doğrultusunda ihracat alanında kısıtlamalara gitmeyi tercih edebilmektedir. 

Toplam ihracat 2019 yılında 181 milyar dolar iken 2020 yılında düşüş göstererek 170 milyar dolar 

olmuştur. Tarımsal ihracat ise 2020 yılında 21 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir (Çoban vd., 2021). 

Türkiye’de tarımsal ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payı pandemi süresince artış göstermiştir. 

Toplam ihracatta düşüş meydana gelirken tarımsal ihracatta artış söz konusu olmuştur. 

 Tartışma, Sonuç ve Öneriler / Sonuç 

Aşılanma, toplum bağışıklığı ve hükümetlerin sıktı tedbirler alıp kapanmalara gitmesi sonucu 

yeni bir dalga ya da mutasyonlu virüs söz konusu olmadığı sürece pandemi döneminin sonuna 

gelinmiştir. Ülkelerin salgın ya da kriz karşısında temel gıda ihtiyacını karşılayacak düzeyde tarımsal 

üretim yapabiliyor olması önem arz etmektedir. Tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen ülkeler 

salgın döneminde daha az sıkıntı yaşarken temel gıda maddeleri üretiminde dışa bağımlı ülkeler bu 

kriz döneminde en çok yara alanlar olmuşlardır. Bu sebepten ötürüdür ki ülkelerin tarımsal 

üretimlerini isteğe bağlı üretim azaltma veya durdurma gibi kararlar alınması kıtlık ve hastalıklara 

sebebiyet verebilecektir. Tarımın desteklemesi tarımsal üretime önem vermesi gerekmektedir. Bu 
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dönemde temel gıda maddelerine gereksinimleri yüksek ülkeler kendi haklının gıda ihtiyacını 

karşılama doğrultusunda ihracat alanında kısıtlamalara gitmeyi tercih ettikleri gözlenmiştir. Salgın 

öncesi ekimi yapılmış ürünler salgın döneminde kullanılmış salgın süresince de üretici özel izin ile 

üretimine devamlılığı sağlanmıştır. Türkiye tarımsal alanda kendi kendine yetebilen bir ülke değildir. 

Türkiye salgın döneminde bazı kısıtlamalar uygulamasına karşın tarımsal ihracatı artış sergilemiştir. 

Tarımsal ithalatı ise ithal girdi sebebiyle yüksek seyretmektedir. Az gelişmiş ülkeler salgından en çok 

etkilenen ülkeler olmuşlardır. Hükümetlerin tarım politikalarını oluştururken riskleri doğru 

değerlendirip üreticiyi korumaları ve haklın temel gıda gereksinimlerinin üretimle karşılanmasını 

sağlamayı amaçlamaları gerekmektedir. Literatürde çalışmalarda kullanılmayan bazı karşılaştırmalar 

ve veriler güncellenerek katkı sağlanılmaya çalışılmıştır. 
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Özet 

Ölüm kavramı insanoğlunun hayatında oldukça önemli bir yer edinmiştir. İnsanın, en sonunda 

bir gün öleceğinin bilincinde olması ve bu durum karşısında herhangi bir şey yapamıyor olması ölüme 

yüklediği önemin en temel nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla yok oluşu 

tamamen kabul etmeyen insan, bir kurtuluş olarak kendi zihninde ölüm sonrası için çeşitli edinimler 

geliştirmiş ve bunun sonucunda elde edinilen edinimler zamanla geleneksel bir yaklaşıma 

dönüşmüştür. Hayatın en baskın kavramı olan inanç sistemleri ile de bu konu organize edilmiş ve 

ölümle ilgili çeşitli ritüellerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gibi düşünceler neticesinde, 

ölünün bilinçli olarak gömülmesine ve ölü için ritüeller düzenlenmesine sebebiyet vermiştir. Bu 

anlamda ölüler için yapılan defin uygulamalarının öteki dünyaya geçişi için gerekli unsurlar olduğu 

görülmektedir. Ölü gömme uygulamalarının en erken örnekleri ise Paleolitik Dönem’de 

görülmektedir. Birçok araştırmacının ortak kararı sonucunda ilk bilinçli gömülerin Orta Paleolitik 

Dönem’de, ilk törensel gömülerin ise Üst Paleolitik Dönem’de yapıldığı bilinmektedir. Geçen süreçle 

birlikte farklı dönem ve bölgeler içerisinde organize edilen defin uygulamalarında değişikliklerin 

yapıldığı ve bu değişik uygulamaların dünyanın birçok yerinde günümüz toplumlarında hala devam 

ettiği görülmektedir. Ölülerin yaşadıkları yerler olarak ilk önce toprağa gömüldükleri ve böylelikle 

yeraltındaki ölüler dünyası tasarımının ortaya çıkmasına neden olurken; ruh inancının gelişmesiyle de 

zamanla ruhların gökyüzünde yaşadıkları inancı oluşmuştur. Öteki dünyanın, genellikle yeraltında, 

yeryüzünde ve gökyüzünde olduğu düşüncesi baskın hale gelmiştir. Denizlerin dibi, dağların tepesi, 

üzerinde yaşanılan toprak, ormanlar, mağaralar, ağaç kavukları ve adalar ölülerin yaşadıkları yerler 

arasında kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada adından da anlaşılacağı üzere farklı coğrafyalarda, farklı topluluklarda yaşayan 

ve farklı kültürlerin bir parçası olarak görülen ölü gömme uygulamalarının bir sonucu olan “gelenek” 

çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla günümüz toplumlarında yer alan ölü gömme 

gelenekleri ele alınmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Ölüm, Ölü gömme gelenekleri, Mezar. 

 

Unusual Burial Traditions in Today's Societies 

Abstract 

The concept of death has been of a high importance in the life of human beings. One of the 

main reasons for the importance that a person places on death is that s/he is aware that s/he will 

eventually die and that s/he cannot do anything in the face of this situation. Therefore, the person who 
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does not completely accept extinction has developed various acquisitions in her/his own mind for the 

afterlife as a salvation, and as a result, the acquired acquisitions have turned into a traditional approach 

over time. This issue has been organized with belief systems, which is the most dominant concept of 

life, and has led to the emergence of various rituals related to death. As a result, such thoughts caused 

the conscious burial of the dead and rituals for the dead. In this sense, it is seen that the burial practices 

for the dead are necessary elements for the transition to the next world. The earliest examples of burial 

practices are seen in the Paleolithic Period. It is regarded by many researchers that the first conscious 

burials were made in the Middle Paleolithic Period, and the first ceremonial burials were made in the 

Upper Paleolithic Period. Over time, it is seen that changes have been made in burial practices 

organized in different periods and regions, and these different practices still continue in today's 

societies in many parts of the world. While the dead were first buried in the ground as the places 

where they lived, thus causing the design of the underground world of the dead to emerge, with the 

development of the belief in spirit, the idea that spirits live in the sky has emerged over time. There 

has been the idea that the otherworld is generally underground, on earth and in the sky. The bottom of 

the seas, the top of the mountains, the land on which they live, forests, caves, tree trunks and islands 

were considered among the places where the dead lived. 

In this study, as the name suggests, "tradition", which is a result of burial practices that live in 

different geographies, different communities and seen as a part of different cultures, constitutes the 

main purpose of the study. Therefore, burial traditions in today's societies are discussed. 

Keywords: Death, Burial customs, Grave. 

Giriş 

İnsanoğlunun ortaya çıkışından itibaren yaşam tarzı, kültürü ve geleneklerine kadar birçok şey 

değişime uğramıştır. Bu değişim içerisinden yer alan bir diğer konu ise ölü gömme geleneğidir 

(Özterzi, 2011: 1). Ölüm olgusu karşısında belli bir yaklaşıma sahip olmak ve bunun bir düzen 

çerçevesinde geleneklere yansıtılması insanoğluna özgü bir durumdur. Başlangıcından beri ölüm 

kavramı çeşitli semboller ve kültürel olgularla insanın iç dünyası ve toplumsal yapısı içinde 

açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri; ölüm kaygısının insanoğlunun her 

anında var olmasıdır. Diğer taraftan ölümün bir yok oluş olmadığı düşüncesi gelişerek, geleneksel bir 

yaklaşıma dönüşmüştür. Hayatın en baskın kavramı olan inanç sistemleri ile de bu konu organize hale 

gelir ve ölümle ilgili çeşitli ritüellerin ortaya çıkmasına sebep olur. Ölüm ve ölümle ilgili ritüeller 

incelendiğinde, söz konusu olan bölgedeki inanç sistemlerinin belirlenmesi bakımından da aydınlatıcı 

bilgiler elde edilir. Bu bağlamda antropolojik ve arkeoloji veriler ölüm olgusunun kavranmaya 

başlanmasının Paleolitik Çağ’dan itibaren gerçekleştiğini göstermektedir (Akçay, 2016: 55; Karakoç, 

2012: 236; Thamos, 2003: 238). Ölüm sonuç olarak hepimizin yaşayacağı bir olgudur. Ölümü 

yakınlarının kaybıyla deneyimleyen insan için ölüm kaçınılması ve korkulması gereken bir durum 

haline dönüştürmüştür. Bu deneyin sonuçları üzerine yapılabilecek tek şey düşünce üretmek ya da 

tahminde bulunmaktır. Bedenin çürümesi ve organik kısımların yok olabilmesi ve geriye sert, 

kaybolmayan doku olarak kemik ve diş kalıntılar bu deneyin gözlemlenebilen kısmıdır. Belki de bu 

deneyin görünür sonucunun estetik olmaması, görüntünün kötülüğü, geri dönüşünün bulunmaması, 

ölen kişiye duyulan sevgi ve ölümü tamamen kabullenilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan 

rahatsız/tedirgin edicilik insanoğlunun ölüm karşısında değişik eylemler gerçekleştirmesine neden 

olmuştur. Çünkü ölü gömme ritüelleri insanlar için sonradan kazanılan bir alışkanlık olmuştur. 
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İnsanların gözlerinin önünde parçalanıp çürüyen cesetlerin varlığı bu insanların ölüm gerçeğini fark 

etmelerini sağlamış ve ölümün bir son olmadığı ve sadece ruhun bedenden ayrılması olarak kabul 

görmüştür (Uhri, 2010: 7; Yılmaz, 2021: 16; Torrey, 2018: 138). Öldükten sonra insan bedeni ne 

olmaktadır? Onu nasıl bir son beklemektedir? Bu soruların cevabını ise ortaya koymuş olduğu 

öğretiler neticesinde cevaplayan ilk insanlar buna istinaden ruh anlayışını ortaya koymuşlar ve beden 

ölse bile insan ruhunun yaşamaya devam ettiği düşüncesini savunmuşlardır. Ruhun ölümsüzlüğü 

bağlamında, yani bu ruhun yaşamaya devam etmesi ise öteki dünya inancını doğurmuş ve insanlar 

ölüm anlayışını bu çerçevede temellendirmişlerdir (Yılmaz, 2021: 1). Dolayısıyla Ölümün kabul 

edilmesiyle birlikte ölümden sonra yaşam inancının kabul görmesi de paralellik göstermektedir. 

Ölümün varlığı insanların bir takım adetler düzenlemesine yol açmıştır. Bu sebeple öldükten sonra 

sınırın aşılması, benliğin bir boyuttan başka bir boyuta taşınması kabul gören düşüncenin neticesinde 

ortaya çıkmıştır. Sınavlar, mücadeleler, beklemeler veya sınırı aşmak gibi uzun bir yolun sonucunda 

nihai yere varılacağı düşünülmektedir (Karakoç, 2012: 238).  

İlkel insanlar için ölüm “günün sonunda güneşin batması ve yaz sonunda sıcak havaların 

kaybolup gitmesi” gibi bir gerçek haline gelmiştir (Uhri, 2010: 7; Yılmaz, 2021: 16; Torrey, 2018: 

138). Tamamen ölümü kabul etmeyen insan, din olgusu yaratarak kişinin canlılığını yitirmesine olan 

inancın çok ötesinde yeni bir yaşamın var olacağı fikri insanların bu korkunun üstesinden gelmek için 

yeterli olacağı düşüncesi önem kazanmıştır (İpekçioğlu, 1990: 66). Böylece ölüm sonrasında, ortaya 

çıkan din olgusu ve beraberinde getirmiş olduğu bazı değişiklikler zamanla bir inanç sistemine 

dönüşmüş ve bununla beraber Tanrı kavramını ortaya çıkarmıştır (Uhri, 2010: 49). Bu yüzden ortaya 

çıkan ölümle ilgili gelenekler, öteki dünya ya hazırlık törenlerine dönüşmüştür. Ancak, cesedin öteki 

dünya da diriliş şekli konusunda farklı inançların ortaya çıkması neden olurken, cesedi saklama 

yöntemlerinde de değişiklikler olmasına neden olmuştur. Kimi topluluklar var olan bedeni korumak 

amacıyla mumyalamıştır. Kimileri de cesedi yakıp küllerini dağlara nehirlere savururken, bazen de 

kalan kemikleri kaplara bırakmışlardır. Kimiler, ölüyü doğrudan torağa gömerken, kimiler mermerden 

yapılan mezarlarda saklamışlardır (Bahar, 2013: 267).  

İlk olarak bedenin toprağa gömülmesiyle başlayan bu süreç; ölüye olan özlem, sevgi, saygı, korku gibi 

duygular kültürlerarası farklılıkların etkisiyle farklı gömü ritüellerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Böylece farklı ölü gömme gelenekleri bize toplumların sosyokültürel yapılarını ve ölüm karşısında 

sergilemiş oldukları eylemleri anlamak ve anlamlandırmak için son derece önemli bir unsur haline 

dönüşmüştür (Örnek, 1971: 11). Ölümün gerçekleşmesiyle birlikte ve sonrasında birçok ritüel 

bulunmaktadır. Ölüyü mezara koyarken ve sonrasında yapılan uygulamalar “Ölü Kültü” kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Ölü kültü, “din ile ilgili, dinsel’’ şeklinde tanımlanan “Kült” kavramı (Tekçam, 

2007: 124; Çıblak, 2002: 1) her toplumda farklılıklar veya benzerlikler göstermektedir. Ölümün 

gerçekleşmesinin ardından, sonraki süreçte gelişen her türlü uygulama ve tören “Ölü Kültü” 

kapsamında incelenmektedir (Karatekin, 2019: 16). Ölüm öncesi ve sonrası uygulanan bu tören ve 

uygulamalar, sembolik olarak uygulanması gereken bazı zorunluluklarıda geride kalanlara bırakmıştır. 

Ölüm olgusu ve uygulanan törenler başlangıçtan itibaren toplumsal yaptırımı olan, zamanla nesilden 

nesile aktarılan, değişerek gelişen ve anlamlandırılarak yapılan uygulamalar günümüze kadar devam 

etmektedir(Parıltı ve Uhri; 2018:24). 

 Yukarıda da değinildiği gibi geçmişten günümüze kadar uygulanan pek çok yöntem sayesinde 

çeşitli çıkarımlar yapabilmekteyiz. Dolayısıyla mezarların yeri, konumu, mezarların türü, ölüye 

bırakılan hediyeler, ölünün farklı gömülmeleri (yakarak/yakmadan) gibi birçok yardımcı öğeler 
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bulunmaktadır. Kısacası; insanlar bilişsel düzeye vardıktan sonra ölümü kabullenip ve bu kabulleniş 

neticesinde farklı törenler yaparak günümüze kadar gelmiştir (Karatekin, 2019: 15). 

 

 1. Asılı Tabut Geleneği 

Günümüzde hala dünyanın birçok yerinde devam etmekte olan birbirinden ilginç gömü 

ritüelleri bulunmaktadır. Filipinlerin Luzon Adasında ve Çin’de yaşayan yerli halk, farklı gömü 

ritüelleriyle karşımıza çıkmaktadırlar. Sagada ve Bo halkının cenaze törenleri aynı türden özellikler 

yansıtmaktadır. Bu topluluklar ölülerini toprağa gömmek yerine, kendilerinin yapmış olduğu ahşap 

tabutlara bırakmaktadırlar. Yapmış oldukları ahşap tabutlar dik kayalıkların olduğu alanlara 

asılmaktadır. Böylelikle defin işlemleri tamamlanmaktadır (Res. 1). Bu gömü biçiminin tam olarak ne 

zaman yapıldığıyla ve hangi amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Dolayısıyla bu uygulamanın altında 

yatan temel nedenlerden biri ise dışarıdan gelebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı alınmış bir 

önlem olması muhtemel görünmektedir. Bu uygulamanın bir diğer nedeni ise bedenin göğe yakın 

olması ve bu da ruhun gideceği yolun mesafesinin daha kısa tutmak istenmesi olabilir. Sagada halkı bu 

geleneği sadece toplumun önde gelenleri ve yaşlıları için uygulamışlardır. Bu kişiler daha hayattayken, 

ölünce kullanacakları tabutları kendileri organize etmektedirler. Fakat kendi tabutlarını yapamayacak 

durumda olan insanlar ise aile üyeleri tarafından yapılmaktadır. Yapılmış olan bu tabutların çoğunda 

hayvan ya da kertenkele figürleri tabut kapakta tasvir edilmektedir. (Res. 2). Cenaze töreni 

başlamadan beş gün önce bir ön merasim yapılmaktadır. Bu merasimin amacı ölüyü öteki dünyaya 

uğurlamadan önce cesedi bu yolculuğa hazırlamaktır. İlk adım olarak ölü sangadil adı verilen ölüm 

sandalyesine oturtulur. Daha sonra ise aile üyeler, tarafından hazırlanmış ve farklı otların bir araya 

getirilmesiyle oluşturulan güzel kokulu bitkiler ölünün bedenine sürülerek tütsülenmektedir. Sonraki 

aşama da ise ölünün vücudu cenin pozisyonuna getirilerek kefenlenmektedir. Tabutların küçük 

olmasından dolayı ölüyü yerleştirmek için bazı kemikler kırmaktadır. Yerleştirme işlemi 

tamamlandıktan sonra ölünün yakın akrabaları tabutu omuzlar üzerinde taşıyarak dolaştırmaktadır. 

Ölünün bu şekilde taşınması toplum tarafından iyi şans getirdiği düşünülmektedir. Bundan dolayı 

cenaze taşınırken bir takım sürtüşmelerde yaşanmaktadır. Çünkü herkes bu şanstan nasiplenmek ister. 

Bu esnada tabuttan akan kanın taşıyanlardan birinin üzerine bulaşması ise aynı şekilde iyi şans olarak 

yorumlanmaktadır (Sancak, 2021: 16).  

Asılı tabut geleneği yukarıda belirtilen toplulukların dışında, Çin’in Sichuan, Yunnan illerinde 

ve Endonezya Sulawasi Adası’nda da görülmektedir. Asılı tabutlar genellikle üç farklı biçimde 

yerleştirilmektedir. İlk yöntem kazık stilidir. Kayalıklara kazıklar tabutu desteklemek amacıyla alana 

birkaç delik açılmaktadır (Res. 3). İkinci yöntem ise kayalık alanlara büyük oyuklar açılır ve bu 

oyuklara tabutlar yerleştirilerek işlem tamamlanır (Res. 4). Üçüncü yöntem ise, tabutları doğal 

mağaralara veya iki tepe arasındaki oyuklara yerleştirmektir (Sancak, 2021: 17). 
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Resim 1: Asılı tabtlar geleneği. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_hanging_coffins_of_Sagada.jpg (Erişim Tarihi: 

09.05.2022). u 

 

Resim 2: Asılı tabutlar https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/2000-yillik-gizemli-gelenek-asili-tabutlar-

40105705 (Erişim Tarihi: 09.05.2022). 

 

Resim 3: Antik zamanlardaki tabutları asma. https://nereye.com.tr/havada-asili-mezarlik-antik-

zamanlardaki-tabutlari-asma-gelenegi/ (Erişim Tarihi: 09.05.2022). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_hanging_coffins_of_Sagada.jpg
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/2000-yillik-gizemli-gelenek-asili-tabutlar-40105705
https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/2000-yillik-gizemli-gelenek-asili-tabutlar-40105705
https://nereye.com.tr/havada-asili-mezarlik-antik-zamanlardaki-tabutlari-asma-gelenegi/
https://nereye.com.tr/havada-asili-mezarlik-antik-zamanlardaki-tabutlari-asma-gelenegi/
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Resim 4: Toraj kayalardaki mezarlıklar. https://vabkhaziizhit.ru/tr/thailand/v-derevne-toradzhi-

voskresili-cheloveka-mistika-chernoi-magii.html(Erişim Tarihi: 09.05.2022). 

Famadihana Festivali 

Madagaskar’da yaşayan yerliler tarafından yedi yılda bir uygulanan ilginç bir cenaze 

merasimidir. Uygulana bu cenaze ritüeline Famadihana adı verilmektedir. Famadihana kelime anlamı 

olarak kemiklerin dönüşü anlamına gelmektedir. Ritüel için yapılan hazırlıklar bazen iki gün 

sürmektedir. Ritüelin gerçekleşebilmesi için öncelikle akrabaların toplanması gerekmektedir. 

Toplanma işlemi tamamlandıktan sonra, cesetler bırakıldığı yerden çıkartılıp, aile üyeleri tarafından 

başları üzerinde bir süre taşınmaktadır. Daha sonra ceset samandan yapılmış hasırların üzerine 

yatırılmaktadır. (Res. 5). Sonraki aşamada ise cesetlerin üzerindeki kurumuş ve kirlenmiş olan 

kefenler özenli bir şekilde çıkartılmaktadır. Bu işlemin hemen ardından ise yine aile üyeleri tarafından 

ölüye yeni ve temiz olan ipek giysiler giydirilmektedir (Res. 6). Bu işlemler tamamlandıktan sonra 

tören, müzik ve dans eşliğinde devam edilmektedir. Bu aşamada yerli halk kendi aralarında büyük bir 

yemek ziyafeti vermekte ve bu esnada müzik yapmak için tutulan bir grup, canlı müzik yaparken aile 

üyeleri ölü yakınlarının bedenleriyle dans etmektedirler. Güneşin batmaya başlamasıyla birlikte tören 

sona erer ve cesetler tekrardan kalacağı yere alkol ve para ile birlikte yeniden baş aşağı 

gömülmektedir. Baş aşağı gömülmesinin altında yatan neden ise yaşam ve ölüm döngüsünü kapatmak 

istenmesidir (Sancak, 2021: 17). 

             

Resim 5-6: Madagaskar’da famadihana festivali. https://www.milliyet.com.tr/galeri/madagaskarda-

bir-tuhaf-festival-famadihana-2535570/1(Erişim Tarihi: 11.05.2022). 

 

https://vabkhaziizhit.ru/tr/thailand/v-derevne-toradzhi-voskresili-cheloveka-mistika-chernoi-magii.html
https://vabkhaziizhit.ru/tr/thailand/v-derevne-toradzhi-voskresili-cheloveka-mistika-chernoi-magii.html
https://www.milliyet.com.tr/galeri/madagaskarda-bir-tuhaf-festival-famadihana-2535570/1
https://www.milliyet.com.tr/galeri/madagaskarda-bir-tuhaf-festival-famadihana-2535570/1
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Ölüyü Giydirme 

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nda yaşayan yerli halktan biri olan Tana Toraja kabilesi ilginç 

bir gömü geleneğini hala devam ettirmektedir. Cenaze töreninin amacı ölü akrabalarıyla hasret 

gidermek ve bu geleneği yeni nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmak istemektir. Cenaze töreninin aylar 

öncesinde aile üyeleri tarafından oldukça maliyetli olan ve yapımı uzun süren bambu ağaçlarından 

büyük yapılar inşa edilmektedir. Herkese açık bir şekilde yapılan tören dört ayrı aşamadan meydana 

gelmektedir. Ölümün gerçekleşmesiyle vücuda ilaç enjekte edilerek ilk aşama tamamlanmaktadır. Bu 

uygulama aslında mumyalama işlevi görür. Böylece ölünün vücudu çürümeyecek ve uygulanması 

gereken ritüeller yerine getirilebilecek. Özellikle törenlerin yapılabilmesinde vücudun çürümemesine 

dikkat edilmelidir. Bu süreçte ölen kişinin aslında ölmediği ve sadece uyku halinde ya da hasta olduğu 

kabul edilerek yaşadığı evde aylarca bakılmaktadır. Dört gün sürecek olan kurban, dans ve şarkılı 

kutlamalar kısmını törenin ikinci aşaması oluşturur. Bu aşamadan sonra ölü evden alınarak devasa 

büyüklüğü sahip bir tabut içine bırakılır. Tabut aile üyeleri tarafından omuzlar üzerinde ilahi ve dualar 

eşliğinde törenin yapılacağı yere taşınmaktadır. (Res. 7). Cenazeni bırakılması için yüksekçe bir alan 

hazırlanmaktadır. Daha sonra ölünün öteki dünyaya geçişi aşamasında ona yardımcı olacak veya orada 

ihtiyacı olabilecek hediyeler sunulmaktadır. Törenin üçüncü aşamasında ise merasime katılanlara 

kesilen kurbanlıkların etleri dağıtılmaktadır. Bura da amaç tanrıya kurban kesmek ve aynı zamanda 

ölen kişinin ruhunu yüceltmektir. Tören sırasında kesilen kurbanların boynuzları aile şerefini temsil 

ettiği için ailenin yaşadığı evin kapısına asılmaktadır. Kurban kesme töreni sona erdikten sonra aile 

üyeleri ölü bedenin etrafında çember oluşturarak kişiyi onurlandırmak için şarkı eşliğinde dans 

etmektedirler. Son aşamada ise cenaze omuzlar üzerinde taşınarak önceden ev gibi yapılmış olan 

mağaraya taşınarak götürülmektedir. Mezar gibi hazırlanan bu mağaraların içine veya dışarı bakan ön 

yüzüne ölen kişinin tau-tau
369

 adı verilen heykelleri de bırakılmaktadır (Res. 8). Törenin ardından, 

merasim için inşa edilen yapılar hemen yıkılmaktadır. Ölünün ruhuna duyulan sevgi ve saygıdan 

dolayı yıkım gerçekleştirilmektedir. Geçen birkaç yılın ardından ölü bu sefer giydirme töreni için 

gömüldüğü yerden çıkartılmaktadır. Giydirme töreni ise birkaç yıl arayla sürekli tekrarlanmaktadır. 

Aile üyeleri tarafından mağaradan çıkartılan cenaze, ölülerin kendi evleri (ata evi) olan yere 

götürülmektedir. Tabuttan çıkartılan ceset temizlenip yeni kıyafetler giydirilmektedir. Bu işlem ise 

sadece aile üyeleri tarafından yapılmaktadır (Res. 9). Yapılan bu işlem ruhları tazelediğine ve yeni bir 

yaşamın enerjisiyle beslediğine inanılmaktadır. Aile büyüklerinin dışında bebek ve çocuklar için de bu 

tören yapılmaktadır. Aradaki tek fark ise gömülen yerler mağara veya kayalık alanlar olmamasıdır. 

Ağaç oyukları ve kayalıklara ise diş çıkarmadan önce ölen bebekler bırakılmaktadır. (Res. 10). Amaç 

bedenin ağaçla özümsenmesidir. Ağacın içinde bulunan sütsü kıvamın çocuğu besleyip öteki dünyada 

büyümesine yardımcı olacağına inanılmaktadır (Sancak, 2021: 18). 

                                                      
369

 Tau-tau ölen kişiyi temsil eden, tahta veya bambu ağacından oyulan ve genellikle cesedin konulduğu yerin yakınına 

bırakılan heykellerdir. 19. yüzyılda ortaya çıktığına inanılan heykeller, aristokrat ve zenginler için statüyü belirlemek 

amacıyla üretilmiştir.  Tau-tau heykelleri, yaşayanların ve mezarın koruyucusu olarak görülür ve aynı zamanda ölen kişinin 

bir temsili olarak da kabul edilir. Bu işlevinden dolayı heykellerin ölüler ile yaşayanlar arasındaki bağı koruduğuna inanılır. 

Tau-tau heykelleri ölen kişinin fiziksel formuna göre yapılmasına rağmen, öteki dünyada da var olmaya devam edeceğine 
inanılan ruhları temsil eder https://www.indonesia.travel/gb/en/destinations/sulawesi/tana-toraja/tau-tau-statues (Erişim 

Tarihi: 26.05.2022). 

https://www.indonesia.travel/gb/en/destinations/sulawesi/tana-toraja/tau-tau-statues
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Resim 7: Madagaskar’da ilnginç mezar geleneği. 

https://www.ahaber.com.tr/galeri/dunya/madagaskarda-ilginc-mezar-gelenegi/72 (Erişim Tarihi: 

11.05.2022). 

 

Resim 8: Tana Toraja tau-tau heykelleri.https://wepa.unima.org/en/tau-tau/#prettyPhoto/0/ (Erişim 

Tarihi: 11.05.2022). 

 

https://www.ahaber.com.tr/galeri/dunya/madagaskarda-ilginc-mezar-gelenegi/72
https://wepa.unima.org/en/tau-tau/#prettyPhoto/0/
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Resim 9: Endonezya Sulawesi. https://csp.photoshelter.com/gallery-image/Indonesia-Sulawesi-Tana 

Toraja/G0000ytYJOauW3Sw/I00006DMS_TEcsAM/C0000N_83Z5YEnfs/ (Erişim Tarihi: 

11.05.2022). 

 

 

Resim 10: Geleneksel torajan çocuk mezarı. 

https://www.istockphoto.com/tr/foto%C4%9Fraf/kambira-bebek-mezarlar%C4%B1-

a%C4%9Fa%C3%A7-geleneksel-torajan-mezar-sitesi-rantepao-tana-toraja-gm918866142-

252739329(Erişim Tarihi: 11.05.2022). 

 

 

https://csp.photoshelter.com/gallery-image/Indonesia-Sulawesi-Tana%20Toraja/G0000ytYJOauW3Sw/I00006DMS_TEcsAM/C0000N_83Z5YEnfs/
https://csp.photoshelter.com/gallery-image/Indonesia-Sulawesi-Tana%20Toraja/G0000ytYJOauW3Sw/I00006DMS_TEcsAM/C0000N_83Z5YEnfs/
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Gökyüzü Definleri 

Çin toplumunda geçmişten itibaren uygulanan gökyüzü defni (cesedi akbabalara yedirme) 

Tibetli Budistler tarafından uygulanan cenaze törenlerinden biridir. Oldukça ilginç olan bu cenaze 

töreninin yapılmasında inanç önemli bir neden olsa da farklı nedenler de mevcuttur. Bu nedenler 

arasında etnik gruplar ve bölgenin coğrafi yapısı da yer almaktadır (Gökenç, 2016: 88). Rakımın fazla 

olması ağaç yetiştirmek için elverişli değildir. Bundan dolayı ölüyü yakmak için tonlarca ağaca ihtiyaç 

duyulur. Bu eksikliği gidermek de mümkün olmadığından cesetlerini yakmazlar. Bölgenin çok soğuk 

olması toprağı sertleştirdiği için yeterince derin kazmak da neredeyse imkânsızdır. Bu sebeple cesetler 

toprağa da gömülmez. Durum böyleyken bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için en kısa ve 

kolay olan yol cesetlerini akbabalara yedirtmektir. Başka bir neden ise, ruhun bedenden daha kolay 

ayrılacağına olan inançtır. Doğada yaşayan bütün canlı varlıların birbirine muhtaç olduğu düşüncesi 

böyle bir ritüelin önemini de arttırmaktadır. Bu döngü zincirinin bozulmaması için de ölenin eti ve 

kanı akbabalar için faydalı olacaktır. Genel düşünce ise gerçek mezarlığın gökyüzünde olduğuna ve 

oraya da sadece akbabaların yardımıyla ulaşabileceği düşüncesi hâkimdir (Sancak, 2021: 19). Bu 

uygulama ile ruhun yanı sıra ölü beden de göğe yükselmektedir. Bedenin göğe yükselmesinde önemli 

rol oynayan ve doğa üstü bir kuş olarak görülen akbabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksekçe bir alana 

bırakılan ölü, akbabalar tarafından yenildikten sonra onların kanatları sayesinde gökyüzüne 

havalanarak cennete girdiğine inanılmaktadır (Gökenç, 2016: 88). Yukarı da anlatılan nedenlerin 

aksine Hindistan’da yaşayan ve Zoroastrian inancına sahip halk bu durumun dışına çıkmaktadır. Bu 

inanca göre toprağın kutsal olduğu ve ölü bedenin de bu kutsallığı kirleteceği düşünülmektedir. 

Dolayısıyla ölüler akbabalara yedirilmekte ve böylece toprağın kutsallığı bozulmamaktadır. (Sancak, 

2021: 19). 

Ölüm gerçekleştikten sonra ölü, kalın bir bez parçasının içine bükülü bir şekilde aile bireyleri 

tarafından sarılmaktadır. Bükülme işleminin nedeni ise, törenin yapılacağı yerin yerleşim alanından 

çok uzakta olması ve cesedin sırtta daha rahat taşınmasını sağlamaktadır. Sarma işlemi sona erdikten 

sonra cenaze ritüelini gerçekleştirecek kişi ölü hakkında iyi şeyler söylemeye başlamaktadır. Törenin 

gerçekleştirileceği alana gidilirken yol boyunca ölü için dillerden dualar ve iyi dilekler eksik olmaz. 

Cenaze alayı, alana vardıktan sonra aile üyeleri son kez ölüye saygısını gösterip alandan 

uzaklaşmaktadırlar. Töreni yapacak olan kişi cesetten parçalar kopararak akbabalara yedirmektedir. 

Bu esnada hiç kimse konuşmaz. Aile üyeleri ise bu durumu uzaktan sessiz bir şekilde izlemektedirler. 

Daha sonra kuşlardan arta kalan kemikler ise farklı bir şekilde değerlendirilmektedir. Uyluk ve 

kafatası kemiklerinden müzük alet yapılmaktadır (Sancak, 2021: 20). Bazende aile üyeleri tarafından 

kemikler ezilerek toz haline getirilip değişik yemlerle karıştırılarak kargalara ve kuşlara verilmektedir 
370

(Res. 11). 

                                                      

370
 https://www.youtube.com/watch?v=4uEBC2SbvmU (Erişim Tarihi: 28.05.2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=4uEBC2SbvmU
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Resim 11: https://listelist.com/dunyadan-ilginc-gelenekler/ (Erişim Tarihi: 10.05.2022). 

Ölülerin Bırakıldığı Kafesler 

Bali Ada’sında bulunan Kuburan Terunyan köyünde yaşayan yerli halk ilginç bir cenaze 

töreni uygulamaktadır. Farklı inançlara sahip olan ada halkı Hindu geleneklerine bağlı olmasına 

rağmen cenaze töreni açısından farklılıklar görülmektedir. Sadece ölülerin bırakıldığı bir yer olarak 

kullanılmaktadır. Ölüler ise bambu ağacından yapılmış kafesler içine bırakılmaktadır (Res. 12). 

Kafeslerin sayısı on tanedir. Bu sayı yerli halk tarafından kutsal sayılmaktadır. Dolayısıyla on ikinci 

kişi gömülmemektedir. Çürüme işlemi tamalanan cesetler kafeslerden çıkartılıp farklı bir alana 

bırakıldıktan sonra boş kalan kafeslere yeni ölen bireyler bırakılmaktadır. Bu sayının kutsallığından 

dolayı cenaze törenine de sadece on bir kişi katılabilmektedir. Ölüm gerçekleştikten sonra ölü yağmur 

suları ile yıkanmaktadır. Sonrasında ölüye güzel ve temiz giysiler gidirilerek bir kayık içinde ölü 

adaya yani gömüleceği alana götürülmektedir. Boş olan kafeslerden birinin içine bırakılan ceset, açık 

havada çürümeğe bırakılmaktadır. Cenaze törenine katılanlar ölüye, hayattayken kullanmış olduğu 

günlük eşyalar ile kişisel süs eşyeları Ölünün ayakucuna, hayattayken kullanmış olduğu günlük 

eşyalar ile kişisel süs eşyalarını ayak ucuna bırakmaktadırlar. Tören aşamasında kadınların uğursuzluk 

getireceğine inanmalarından dolayı merasime katılmaları yasaklanmıştır. Daha sonraki süreçlerde ise 

aile üyeleri tarafından yapılan ziyaretler de yine ölüye para ve sigara bıraktıkları görülmektedir.  

Sadece bu bölgede yetişen Taru (ağaç) Menyan (güzel koku) adı verilen bu ağaç cesetten yayılan kötü 

kokuları engellemektedir. Çocuklar ise yetişkinlerden farklı olarak adanın diğer tarafında toprağa 

gömülmektedir (Sancak, 2021: 20). 

 

https://listelist.com/dunyadan-ilginc-gelenekler/


 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 302 

 

Resim12: Ceset kafesi ve trunyan ağacı. https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/desa-adat-

trunyan-antara-kubur-angin-dan-kubur-tanah. (Erişim Tarihi: 12.05.2022). 

Kurutulmuş Cesetler 

Bir diğer ilgin cenaze töreni ise Papua Yeni Gine Aseki bölgesinde yaşayan Anga kabilesi ve 

Güney Pasifik adalarında yaşayan yerliler ölülerini çok zahmetli olan farklı bir mumyalama 

yöntemiyle gerçekleştirmektedir. Son olarak 1949 yılında uygulanan bu yöntem Anga kabilesinde 

yaşayan halk arasında çok az da olsa hala uygulanmaktadır. Ölü bedenler ilk olarak oturur bir 

pozisyona getirilmektedir. Sonra ceset yoğun olmayan ateş üzerinde üç ay boyunca vücudun içindeki 

sıvı tamamen boşaltılana kadar kurutulmaktadır. Bu işlem ise bambu çubuklar tardımıyla 

yapılmaktadır. İç organlar ise anüsün hafifçe genişletilmesiyle boşaltılmaktadır. Bu kurutma 

aşamasında ölen kişinin yüzünün tanınırlılığının bozulmaması önemlidir. Dolayısıyla büyük çabalar 

sarf edilmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra cesetler köyün girişinde bulunan kayalık alanlara 

bambu ağacından yapılmış kafeslerin içine bırakılmaktadır (Sancak, 2021: 21) (Res. 13). 

 

Resim 13: Ölülerin vücut sıvılarıyla yıkanan anga kabilesi. https://gaiadergi.com/antik-bir-gelenek-

olulerinin-vucut-sivilariyla-yikanan-anga-kabilesi/ (Erişim Tarihi: 12.05.2022). 

Sati Geleneği 

En acımasız cenaze töreni olarak bilinen Sati, Hindu geleneğinde görülmektedir. Sati 

“gerçeğin erdemli yolu” anlamına gelir. Sanskritçe “sathya” kelimesinden türemiştir. Sati kelimesinin 

anlamı, eşlerinin cenaze törenlerinde gönüllü olarak kendi yaşamlarına son veren kadınlar için 

kullanılmaktadır (Sancak, 2021: 21). Kocaları ölen kadınlar cenaze töreni sırasında kendilerini ateşe 

atarlar veya kocalarının yanında oturarak yanmayı beklemektedirler. Bu uygulama yalnızca Hintlilerin 

uyguladığı bir gelenek değildir. Kuzeybatı Avrupa’dan Hindistan’a kadar uzanan eski bir Hint-Alman 

geleneği olarak bilinmektedir. Sati adı yaygın bir şekilde kullanılmış olsa da “Suttee” adıyla da 

kullanılmaktadır. Kocası ölen kadına bu kararı vermek için bir gün süre verilmektedir. Kadının kabul 

etmesiyle birlikte yakılmak için uygun ortam hazırlanmaktadır. Kadının tamamen isteğine bağlı 

olarak, kocasının yanına uzanabilir, bağdaş kurabilir veya ateşe atlayabilir (Res. 14). Olurda kadının 

kararı olumsuz çıkarsa bu seferde aile bireyleri tarafından zorla ateşe atılır. Yasaklanmış olasına 

rağmen bu uygulama kırsal kesimde çok azda olsa hala devam ettirilmektedir. (Kayalı, 2013: 366). 

https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/desa-adat-trunyan-antara-kubur-angin-dan-kubur-tanah
https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/desa-adat-trunyan-antara-kubur-angin-dan-kubur-tanah
https://gaiadergi.com/antik-bir-gelenek-olulerinin-vucut-sivilariyla-yikanan-anga-kabilesi/%20(Eri%C5%9Fim%20Tarihi:%2012.05.2022).
https://gaiadergi.com/antik-bir-gelenek-olulerinin-vucut-sivilariyla-yikanan-anga-kabilesi/%20(Eri%C5%9Fim%20Tarihi:%2012.05.2022).
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Resim 14: Dul kadın yakma geleneği. https://www.sosyalbilimler.org/sati-dul-kadin-yakma/. (Erişim 

Tarihi: 12.05.2022). 

Kalaş İnancı 

Geçmişte Kâfiristan adıyla bilinen ve günümüzde Kalaş Deş ismiyle anılan yaklaşık olarak 

dört bin kişilik bir yerli halktan oluşmaktadır. Günümüzde Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin 

sınırlarında yaşamaktadırlar. Bu yerli halkın soylarının Mekedonlara dayandığı tahmin edilmektedir. 

Dini inançlarında Zerdüşt, Şaman, Hint ve Helen inançlarından izler taşıdığı görülmektedir (Sancak, 

2021: 24). Güneş ve tabiatın iki büyük tanrı olarak kabul edildiği dinde birçok ritüel, çevre ülke ve 

halklarının inançlarından tamamen farklılık göstermektedir
371

. Kalaşların inancına göre ölen birinin 

tekrardan geri döneceği düşüncesi onların gömülmemesine neden olmuştur. Bu sebeple ölüler tabut 

veya doğrudan toprağın üzerine bir kafes içine bırakılmaktadır. Kalaşlar için ölümün iyi bir şey olduğu 

düşüncesi ve sonrasında daha iyi bir yere gideceği fikri benimsenmiştir. Dolayısıyla cenaze 

törenlerinde danslar edilir, şarkılar söylenir ve cenaze sahiplerine para verilir. Üç gün boyunca 

tapınakta süren tören esnasında cenaze açıkta bekletilmektedir. Verilen paralar sayesinde bu törene 

gelen insanlara yemek verilmektedir. törenin bitmesiyle birlikte cenaze erkekler tarafından mezarlık 

alana taşınarak görev tamamlanmaktadır (Sancak, 2021: 24-25).  

Endokanibalizm 

Yanomami, Kuzey Brezilya ve güney Venezuela'nın yağmur ormanlarında ve dağlarında 

yaşayan nispeten modern dünyadan izole olmuş en büyük kabiledir. Dış dünyayla neredeyse hiç 

bağlantısı olmayan bu kabile ilginç cenaze geleneği ile dikkat çekmektedir. Kabilenin inanışına göre 

ölen bir kişinin hiçbir parçasının yeryüzünde kalmaması gerekmektedir.
372

 Ölümün doğal olmadığını 

düşünen kabile buna bağlı olarak farklı cenaze töreni gerçekleştirmektedirler. 

Yanomami kabilesi ölülerine endokanibalizm adı verilen bir ritüel uygulamaktadırlar. Endokanibalizm 

ise ölmüş akrabaların, dostların veya kabile üyelerinin etini yeme âdetidir. Bu uygulamada amacın 

ölen kişinin özelliklerini, gizemsel yetenek ve güçlerin yiyenlerin vücuduna geçeceği inancına dayalı 

olan kutsal bir ziyafet olarak kabul edilmektedir. Aslında bu uygulama ölünün yavaş bir şekilde 

çözülmesinin ona acı vereceğini ve dolayısıyla bu süreyi kısa tutmak adına kemikleri etlerden 

ayrıştırıp bu acıdan kurtarmak adına uygulanan bir ritüel olarak görülmektedir (Hertz, 2019: 26).  

                                                      
371

.https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afganistan-ve-pakistan-arasinda-cok-tanrili-dine-inanan-halk-kalaslar/1738187. (Erişim 

Tarihi: 10.05.2022). 
372

 https://www.mynet.com/medeniyetten-tamamen-uzak-yasayan-yanomami-kabilesinin-ilginc-cenaze-aliskanligi-

190101257617 (Erişim Tarihi:11.05.2022). 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/afganistan-ve-pakistan-arasinda-cok-tanrili-dine-inanan-halk-kalaslar/1738187
https://www.mynet.com/medeniyetten-tamamen-uzak-yasayan-yanomami-kabilesinin-ilginc-cenaze-aliskanligi-190101257617
https://www.mynet.com/medeniyetten-tamamen-uzak-yasayan-yanomami-kabilesinin-ilginc-cenaze-aliskanligi-190101257617
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Ölüm gerçekleştikten sonra ceset yapraklara sarılır ve shabono'dan
373

 (Res. 15) biraz uzakta 

ormana yerleştirilir; daha sonra böcekler yumuşak dokuyu tükettikten sonra (genellikle yaklaşık 30 ila 

45 gün), kemikler toplanır ve yakılır. Küller daha sonra tüm kabile üyeleri tarafından tüketilen muzdan 

yapılan bir tür çorba ile karıştırılır. Yanomamiler bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi 

bedenlerine geçtiğine inanmaktadırlar (Res. 16). Üstelik bu çorba ölen kişinin en sevdiği kişiler 

tarafından içilme zorunluluğu bulunmaktadır. Küller bir su kabağında saklanabilir ve küller bitene 

kadar ritüel her yıl tekrarlanabilir. Günlük konuşmada, ölülerin küllerinin tüketildiği ve insanların ölen 

akrabalarının hayatlarını hatırladığı yıllık "anma günü" dışında ölü bir kişiye atıfta bulunulamaz. Bu 

gelenek Yanomami halkını güçlendirmek ve o bireyin ruhunu canlı tutmak içindir
374

.  

 

Resim 15: https://img.piri.net/mnresize/900//resim/imagecrop/2020/12/12/02/54/resized_ddd67-

b553ac78kapak.jpg (Erişim Tarihi:11.05.2022). 

 

 

 

Resim 16: https://i.sdacdn.com/galeri/2017/10/14/dunyanin-en-tuhaf-9-gelenegi-

710281_4963_2_b.jpg (Erişim Tarihi:11.05.2022). 

                                                      

373
 Shabonos, Güney Venezuela ve Kuzey Brezilya'daki Yanomami kabilelerinin yaşadığı geleneksel ortak konutlara verilen 

isimdir. Açık havada merkezi bir avluya sahip bu dairesel planlı yapıların, çatısı yaklaşık 10 metre genişliğinde ve çapı ise 80 

metre olup topluluğun büyümesi ile birlikte birkaç yılda bir yeniden inşa edilmektedir. Çoğunlukla palmiye yaprakları ve 

ahşap kullanarak yapılan bu konutlar, ormanın ortasında geniş açıklıklara içe dönük bir şekilde inşa edilmektedir. 

https://www.gzt.com/arkitekt/shabonos-yanomami-kabilelerinin-dairesel-ortak-konutlari-3564832( Erişim Tarihi: 

20.05.2022).  
374

 https://stringfixer.com/tr/Yanomamo (Erişim Tarihi: 20.05.2022). 

https://img.piri.net/mnresize/900/resim/imagecrop/2020/12/12/02/54/resized_ddd67-b553ac78kapak.jpg
https://img.piri.net/mnresize/900/resim/imagecrop/2020/12/12/02/54/resized_ddd67-b553ac78kapak.jpg
https://i.sdacdn.com/galeri/2017/10/14/dunyanin-en-tuhaf-9-gelenegi-710281_4963_2_b.jpg
https://i.sdacdn.com/galeri/2017/10/14/dunyanin-en-tuhaf-9-gelenegi-710281_4963_2_b.jpg
https://stringfixer.com/tr/Yanomamo
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Yukarıda değinilen ölüm geleneğine benzer bir başka uygulama ise Dieri kabilesinde 

karşımıza çıkmaktadır. Güneydoğu Avustralya’da yaşayan kabile, ölüye olan saygınlığını onun etini 

yiyerek göstermektedirler. Tamamen dinsel nitelikli olarak kabul edilen tören, ölen akrabalarının yüz, 

kol, bacak ve karınlarının yağlı kısımlarını yemelerinden oluşmaktadır. Bu toplum için geçerli olan 

inanca göre yağ, olağanüstü bir güce sahip ve yiyen kişiye bu gücün geçeceği inancı hâkimdir. 

Böylece, ölünün özellikleri yine kabile içinde kalmaktadır. Guayaki (Paraguay) yerlileri arasında 

yamyamlık geleneği hala devam etmektedir
375

.(Res. 17). 

 

Resim 17: http://1.bp.blogspot.com/-Rq8n5E7YIX0/VKP4DM4CnUI/AAAAAAAAA-I/S8aDOJ-

ls_w/s1600/endocannibalism-death-ritual.jpg ( Erişim Tarihi: 20.05.2022). 

Aghoriler 

Hindistan’ın Varanasi şehrinde yaşayan Aghoriler bir hayli ilgin olan bir gelenek ve kültüre 

sahiptirler. Aghori “Sadhus”
376

 olarakta bilinirler. Ölüler bu halk için her şeyden daha önemli bir 

unsur olarak görülmektedir. Aghoriler, Ganj nehrine bırakılan ölüleri alıp kendi inançları 

doğrultusunda yiyen kabile olarak bilinmektedir. İnsanın en büyük korkusunun kendi ölümleri 

olduğuna inanan Aghoriler, ölümü aydınlanmanın önünde bir engel olarak görmektedirler. Bu yüzden 

ölümle yüzleşmenin yolu ölüleri yemekten geçtiği ve aynı zamanda ölen kişinin yetenek ve 

özelliklerinin kendilerine geçmesinin de bu şekilde sağlandığı düşünülmektedir. Ayrıca yakılmış olan 

ölülerin küllerini ise kendi vücutlarına sürerek ölüm korkularının azaldığını düşünmektedirler. Din 

adamları, hamile kadınlar, çocuklar, ve hiç evlenmemiş olan insanlar, öldüğü zaman 

yakılmamaktadırlar. Bu bireyler tören eşliğinde nehre bırakılmaktadır. “Tanrı mükemmeldir ve 

tanrıdan gelen hiçbir şey kötü olamaz” düşüncesinden dolayı ölü eti yemek, dışkı ve idrar içmek 

iğrenç görülmemektedir. Bu davranışlar kutsal kabul edilmektedir. Kötülüklerden arınmak için de 

kafatsından su içmek yeterli olmaktadır (Res. 18). Genelde saçlarına aksesuar olarak ölünün kafatası 

ve boncuk gibi parçalar kullanmaktadırlar
377

.  

                                                      
375

 https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyadaki-en-garip-10-dinsel-toren/14 (Erişim Tarihi: 9.05.2022). 
376

 Sadhu veya saddhu kendini dünya nimetlerinden soyutlamış, meditasyon yoluyla evrensel ruha karışmak isteyen Hindu 

çilekeşleridir. Sanskritçe sadhu “İyi adam; kutsal adam” anlamına gelmektedir ayrıca Yogi ve Sanyasi adlarıyla da 

bilinmektedirlerhttps://ozhanozturk.com/2018/04/29/sadhu-yogi-sanyasi/(Erişim Tarihi: 26.05.2022).  
377

 https://hayatpencerem.wordpress.com/tag/olum-ayini/ (Erişim Tarihi: 11.05.2022). 

http://1.bp.blogspot.com/-Rq8n5E7YIX0/VKP4DM4CnUI/AAAAAAAAA-I/S8aDOJ-ls_w/s1600/endocannibalism-death-ritual.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Rq8n5E7YIX0/VKP4DM4CnUI/AAAAAAAAA-I/S8aDOJ-ls_w/s1600/endocannibalism-death-ritual.jpg
https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/dunyadaki-en-garip-10-dinsel-toren/14
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Resim 18: http://gizemlervebilinmeyenler.com/wp-content/uploads/2017/07/Screen-Shot-2013-11-04-

at-10.18.57-AM-830x553.jpg ( Erişim Tarihi: 20.05.2022). 

Anı Elmasları 

Dünya çapında birkaç şirket tarafından yapılan ve gittikçe yaygınlaşan yeni gömü törenleri ile 

ortaya çıkmaktadır. Sevdiği insanları kaybeden ailelere onların acısını birazcık olsun azaltmak ve 

anılarını kalıcı biçimde yaşatmak amacıyla “Anı Elmasları” yapılmaktadır (Res. 19-20). Süreç 

cenazelerin yakılmasıyla başlamaktadır. Elde edilen küller bazı işlemlerden geçirilmektedir. Bu işi 

üstlenen İsviçrede bir şirket, insan küllerindeki karbonu fiziksel ve kimyasal açıdan doğal elmasla eş 

elmas cevherlerine dönüştürmektedir (McDonald, 2019: 22). Yapım aşamasını McDonald şu şekilde 

anlatıyor:  

“Yakınını kaybeden aile, naaşın yakılmasının ardından küllerin 500 gramını İsviçre’deki 

laboratuvarına gönderiyor. Bilim insanları saf karbonu alıp diğer yabancı maddeleri ayrıştırmak için 

külleri işlemden geçiriyor. Sonra elmas yapmak için ısı ve basınç uyguluyor. Sonraki adımda karbon 

külleri, atomların sıkışıp düz levhalar haline getirildiği kararlı bir karbon yapısı olan grafite 

dönüştürülüyor. Sonra karbon yüksek basınçlı, yüksek ısılı (HPHT) makinelerinde uzun bir süre 

pişiyor. Sıcaklık 1300 dereceye kadar yükseliyor. HPHT makinesinin içinde, küp biçiminde preslerden 

oluşan bir sistem grafite 60 bin barlık bir basınç uygulayarak moleküler yapısını kademeli olarak 

değiştiriyor ve karbonu saf elmasa dönüştürüyor. Ortaya çıkan elmas, gerçek elmasa anatomik açıdan 

çok benzemektedir. Uzmanlar tarafından ortaya çıkartılan elmas, istenilen şekilde kesilip 

parlatılabiliyor ve 34 ülkede temsilciliği bulunan bu şirketin yılda yaklaşık bin Anı Elmasları 

(Memorial Diamonds) üretiyor” (McDonald, 2019: 22). 

          

Resim 19-20: https://cdn.shopify.com/s/files/1/2037/1329/products/IMG_1580.jpg (Erişim Tarihi: 

11.05.2022). 

http://gizemlervebilinmeyenler.com/wp-content/uploads/2017/07/Screen-Shot-2013-11-04-at-10.18.57-AM-830x553.jpg
http://gizemlervebilinmeyenler.com/wp-content/uploads/2017/07/Screen-Shot-2013-11-04-at-10.18.57-AM-830x553.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/2037/1329/products/IMG_1580.jpg
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Bitkisel Gıdalara Besin Olmak 

Eski Hollywood yıldızı Luke Perry’ye uygulandıktan sonra popüler olmuş bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Öldükten sonra vücudun üzerine mantar tohumları bulunan organik pamuktan 

yapılmış bir bez ile sarılarak doğaya bırakılmaktadır. Cesedin bırakıldığı alanda çok sayıda özel cinste 

mantarlar yetişmeye başlamaktadır. Bu özel mantarlar çevredeki toksinlerin temizlenmesinde ve 

civardaki toprağa ve bitkilere fazladan enerjiyle besin kaynağı sağlamaktadır. Bin 370 euroya mal olan 

bu işlem tabut kültürü olan ülkelerde tabuttan biraz daha maliyetli olmasına rağmen tabutların 

yapımında kullanılan zararlı kimyasalların doğayı kirletmesine engel olmaktadır
378

. 

Mercanlıklara Dönüşmek  

Yapay mercanlıklar oluşturulması 1980'lerden itibaren bilinen bir işlemdir. ABD merkezli 

Eternal Reefs firması tarafından uygulanan bir başka ilginç defin uygulaması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Beden yakıldıktan sonra, başka yakılan bireylerin külleri bu firma tarafından biraraya 

getirilerek uygun nitelikte katı bir materyala dönüştürülerek ihtiyaç duyulan yerlerde denizaltına 

yerleştirilmektedir. Balıkçılık sektörünün mercanlara vermiş olduğu zararı giderebilmek için 

geliştirilen bu yöntem, ekosistemin ayakta durmasını da sağlamaktadır. Ailelerin tercihlerine bağlı 

olarak bu mercanlıklara ölen kişilerin isimleri de yazılabilmektedir.
379

. 

Toprak Olmak  

Bu defin uygulamasına izin veren ülkelerde ceset kompost materyali olarak kullanılmaktadır. 

Toprak, ağaç parçacıkları ve çeşitli yaprak ve yeşilliklerle birlikte hava alan bir kutuda ceset 

bekletilmektedir. Bu kutu sayesinde vücut olduğundan çok daha hızlı şekilde çürüyerek ayrışmaktadır. 

Bir ay gibi süre içerisinde vücut besin değeri oldukça yüksek olan toprak haline dönüşmektedir. Bu 

aşamadan sonra elde edilen toprak aileye verilmektedir. Ailenin isteği doğrultusunda bu toprak, 

bahçeler kullanılmaktadır.
380

. 

Ağaç Haline Gelmek 

İtalyan tasarımcılar Raoul Bretzel ve Anna Citelli'nin oluşturduğu kapsül konsepti en çok ilgi 

gören defin uygulamaları içerisinde yer almaktadır. Capsula Mundi (Dünya kapsülü) adı verilen 

uygulamada yumurta şeklinde organik bir kasketin içerisine cenin pozisyonunda cest bırakılmaktadır. 

Toprağa yerleştirilen ve az yer tutan bu kapsül biyolojik olarak çözülmektedir. Bu esnada vücuttan 

gelen bütün besin enerjisi tek bir ağaç fidanına yöneltilmesi sağlanmaktadır. Daha sonra ise bu ağacın 

gövdesine ölen kişinin adı ve bilgileri yazılmaktadır. Böylelikle ölen kişinin yakınları bir mezar taşı 

yerine bir ağacı ziyaret etmektedir.
381

. 
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Sıvılaşarak Akıp Gitmek 

Şimdilik sadece ABD'nin çeşitli eyaletlerinde ve Kanada'da izin verilen bu yöntemde ceset çelik bir 

kazanda alkalin ve potasyum hidroksit içine konarak yüksek ısıda çözeltilmektedir. Bu ısı kremasyon 

kadar yüksek olmamasından dolayı daha az enerji harcanmaktadır. Vücudun yumuşak dokusu ve 

organlar bu ısıda sıvı moleküllere ayrılmaktadır. Vücudun tamamen çözülme süresi doğal koşullarda 

20 yıl alırken bu yöntemle sadece 4 saatte tamamlanmaktadır. Geriye kalan kemikler ise krematüre 

edilerek aile üyelerine verilmektedir. Sıvı kısım ise sterilize bir şekilde ve içinde hiç DNA kalmadan 

lavaboya dökülmektedir. Bu işlem kremasyona kıyasla çok daha az enerji harcamakta ve dah az CO2 

salınımı sağlamaktadır
382

. 

Sonuç 

Ölü gömme uygulamaları en erken Orta Paleolitik dönemde karşımıza çıkmış olmasına 

rağmen, değişik kültür ve toplumlarda farklılıklar göstererek günümüze kadar devam etmektedir. Bu 

sebeple ölü gömme hayatımızda bir olgu haline gelmiştir. İnsanoğlu ölüm bilincinine sahip olmasına 

rağmen ölüme karşı çare bulamamaktadır dolayısıyla bu sorunu ölüme giydirdiği sosyal düşünce ile 

aşmaya çalışmaktadır. Yaşamımızı devam ettirdiğimiz gerçek dünyanın nasıl meydana geldiği 

sorusunu da yine sosyal düşünce elemanlarından olan maneviyat yönüyle kendisine açıklamaktadır.  

Ölüler için hazırlanmış olan farklı gömülmelerin nedenleri arasında -özellikle emek ve zaman 

harcanarak, din içersinde yer alan “diğer dünya” ve “ruh” gibi inanç ifadelerin bir yansıması olabilir. 

Ancak insanoğlunun içinde var olan “ölüm korkusu” ve “ölümü kabullenememesi” kendini 

rahatlatmak için hiç ölmeyeceğine inanması ve ölümün sadece beden için olduğuna, aslında sonsuz 

yaşamın ruhla var olabileceğine inanmasıyla ölüme birtakım uygulamalar yapmasına yönlendirmiştir 

(Karakoç, 2016: 184; McDonald, 2019: 20).  

Ölümü bir korku nesnesi olarak görmesinin temelinde kaybetme duygusu yer almaktadır. 

Kaybetme duygusuna bağlı olarak ortaya çıkan duygular kayıp, acı ve özlem gibi ifadeler kendini 

gösterirken aynı zamanda bu yokluk duygusu kendisiyle özdeşleşme şeklinde de kendini 

göstermektedir. Bu durum bireyin kendisinin de başına geleceği yani kendisinin de bir gün ölebileceği 

gerçeği ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Kendisinin başkasının ölümüyle tecrübe ettiği 

ölüm duygusunu yani yaşam süresinin kısa olduğu düşüncesi onu bir kaygı nesnesi durumuna 

getirmiştir. Levinas’ın söylediği gibi  “kendi ölümümle ilişkim, kaygı olarak belirtilmiştir. Ve bu da 

yokluğun kavranışına bağlıdır” (2014: 19), (Yılmaz, 2021: 17). Dolayısıyla bu dünyada başlayan 

hayatın diğer dünyada devam edeceği düşünülerek, gömme geleneği, defin törenleri, ölünün 

süslenmesi (kişisel süs eşyası) veya ölü hediyesi gibi uygulamalar zaman içinde gelenekler halini 

alarak “ölü kültü” kavramını yaratmıştır (Hökelekli, 1991: 153).  

Ölüleri saygı ve sevgi göstermek için toplumları farklı kültürel uygulamalar geliştirmiştir. Bu 

uygulama çeşitliliği toplumlar arasında ölüme yüklenen anlamlarla ilişkilidir. Nitekim ölüye gösterilen 

saygı ve defin törenleri; onunla yaşanılmış, paylaşılmış anların bir daha tekrarlanmıyacağı üzüntüsü 

gibi ifade edilemeyecek daha başka düşüncelerin odağında ölüyü onurlandırmak için gerçekleştirilen 

uygulamalardır (McDonald, 2019: 20).  

Sonuç itibariyle ölümün getirdiği davranış tarzı, törenler ve inançlar önemli bir sosyo kültürel 

olaydır. Ölü törenler duygularımızın dışa vurulma şeklidir. Ölüm törenleri insanın bilinçli gömüler 

gerçekleştirdiği zamandan itibaren farklı uygulamalara rağmen ölüye gösterilen düşünce ifadesindeki 
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anlam değişmeden devam etmektedir. Dolayısıyla günümüzde de uygulanmaya başlanan oldukça 

ilginç ölü gömme gelenekleri de görülmeye başlamıştır. Maliyeti yüksek olan ve daha çok çevre dostu 

gruplar tarafından rağbet gören defin uygulamalarıda mevcuttur. Günümüzde bir çok insan daha 

çevreci yaşamaya çalışırken, aynı zamanda yaşamında sona ermesiyle birlikte bedeninde daha çevreci 

bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Son dönemlerde uygulanmaya başlanan bu uygulamalar 

sayesinde daha az enerji ile doğaya daha az zarar verilmektedir.  
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Özet 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü’nde bulunan Ahlat, tarih boyunca 

birçok uygarlığın dikkatini çekmiştir. Özellikle Anadolu’nun Türkler tarafından fethi sürecinde önemli 

bir köprü görevi gören Ahlat, XII. ve XII. yüzyıllarda Belh ve Buhara kentleri ile birlikte “Kubbetü’l-

İslam” sıfatıyla nitelendirilmiştir. Farklı uygarlıklara ait birçok mimari eseri bünyesinde barındıran 

Ahlat’ın asıl önemi, Dünya’nın en büyük tarihi Türk- İslam Mezarlığına sahip olmasıdır. Selçuklu 

Meydan Mezarlığı olarak bilinen ve birbirinden farklı mezar tipolojilerinin topluca görülebildiği, 

210.000 metrekarelik alanda yayılan mezarlar, Ahlat’ın sembolü niteliğindedir. Selçuklu Meydan 

Mezarlığı’nda yaklaşık olarak 10.000 tane mezar yapısı bulunmaktadır. Bunlardan 1600 civarında 

mezar, nitelikli mezar taşlarından iken diğerleri basit mezarlardır. Ayrıca mezarlık içerisinde “akit” 

ismi verilen toplu mezar odaları da bulunmaktadır. Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki bu mezarları, 

Orta Asya’daki mezar yapılarının İslamileşmiş biçimi olarak değerlendirmek mümkündür. Bölgedeki 

mezar geleneğinin, Orta Asya’daki İslam öncesi mezar geleneğinin etkisinde kalarak Anadolu Türk 

kültür mirasından etkilenip İslam dini ile biçimlendiği söylenebilir. Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda, 

başta Selçuklu hâkimiyetindeki Ahlatşahlar olmak üzere, Selçuklu, Eyyubi, İlhanlı, Akkoyunlu, 

Karakoyunlu ve Osmanlı dönemlerine ait mezar yapılarını görmek mümkündür. Bu mezar yapıları 

genellikle XII. ve XVI. yüzyıllar arasına tarihlendirilmektedirler. Ahlat’taki bu mezar yapılarının 

önemi, mezar şahidelerinin ön ve arka yüzlerinde yoğun bir şekilde geometrik ve bitkisel 

kompozisyonların olması, kazıma ve kabartma teknikleri ile yazılı kitabelerin yer alması ve özellikle 

de mezar taşları üzerinde sanatkâr kitabelerinin yer almasıdır. Anadolu’da üzerinde sanatkâr kitabesi 

bulunan mezar örneklerine az rastlanması, Ahlat mezar taşlarına bu yönden de ayrı bir değer 

katmaktadır. Bu amaçla ele alınan çalışmada Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda eserleri bulunan Esed 

bin Havend’e ait mezar yapılarından birkaç örnek bilimsel bir çerçevede tanıtılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Ahlat, Mezarlık, Sanatkâr, Mezar taşı, Süsleme.  

 

A Tombstone MasterfFrom Ahlat and a Few Examples of His Works                                                                                                                                            

Abstract 

Located in the Upper Murat-Van Section of the Eastern Anatolia Region, Ahlat has attracted 

the attention of many civilizations throughout history. Ahlat, which served as an important bridge in 

the process of the conquest of Anatolia by the Turks, XII. and XII. century, together with the cities of 

Belh and Bukhara, it was described as "Kubbetü'l-Islam". The main importance of Ahlat, which 

contains many architectural works belonging to different civilizations, is that it has the world's largest 

historical Turkish-Islamic Cemetery. The tombs, which are known as Seljuk Square Cemetery and 

spread over an area of 210,000 square meters, where different tomb typologies can be seen 
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collectively, are the symbol of Ahlat. There are approximately 10,000 grave structures in the Seljuk 

Square Cemetery. Of these, around 1600 tombs are of qualified tombstones, while the others are 

simple tombs. There are also mass grave chambers called “akit” in the cemetery. It is possible to 

evaluate these tombs in the Seljuk Square Cemetery as the Islamized form of the tomb structures in 

Central Asia. It can be said that the burial tradition in the region was influenced by the Anatolian 

Turkish cultural heritage and shaped by the religion of Islam, under the influence of the pre-Islamic 

burial tradition in Central Asia. In the Seljuk Square Cemetery, it is possible to see tomb structures 

belonging to the Seljuk, Ayyubid, Ilkhanid, Akkoyunlu, Karakoyunlu and Ottoman periods, especially 

the Ahlatshahs under the Seljuk rule. These tomb structures are usually XII. and XVI. They are dated 

between the centuries. The importance of these tomb structures in Ahlat is that there are dense 

geometric and herbal compositions on the front and back faces of the tombstones, there are 

inscriptions written with scraping and relief techniques, and especially the inscriptions of the 

craftsmen on the tombstones. The rare occurrence of tombs with an inscription of an artist in Anatolia 

adds a special value to Ahlat tombstones in this respect. For this purpose, in this study, a few examples 

of the tomb structures of Esed bin Havend, whose works are found in the Seljuk Meydan Cemetery, 

will be introduced in a scientific framework. 

Keywords: Ahlat, Cemetery, Artist, Tombstone, Ornament. 

 

1. Giriş  

Ahlat, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Murat-Van Bölümü’nde, Van Gölü’nün kuzey 

batısında bulunan 1044 km² yüz ölçümüne sahip Bitlis iline bağlı bir ilçedir.  İlçenin güneyinde 

Tatvan, güney doğusunda Van Gölü, batısında Güroymak, doğusunda Süphan Dağı ve Adilcevaz, 

kuzeyinde Malazgirt, kuzeybatısında ise Bulanık ilçeleri bulunmaktadır (Akbaş ve Bildirici, 2010: 11; 

Tekin, 2000: 16). (Fotoğraf No 1). 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında Ahlat’ın nüfusu 

42 bin 131 kişi olarak kaydedilmiştir
383
. İlçenin en yüksek noktası, kuzeyinde bulunan Süphan 

Dağı’dır (Akbaş ve Bildirici, 2010: 11; Tekin, 2000: 16). Ahlat, karasal ve ılıman iklim özelliklerine 

sahiptir. Bunun oluşmasında Ahlat’ın üç tarafının dağlarla çevrili olması ve Van Gölü’ne yakın bir 

konumda bulunması etkili olmuştur (Dede, 2009: 3). Ahlat’ın bağlık-bahçelik bir yer olduğu bazı 

tarihi kitaplarda ve seyahatnamelerde karşımıza çıkmaktadır. Yakut el- Hamevî, “Mucemu’l- Büldan” 

adlı eserinde Ahlat’ta iyi meyvenin bolluğundan, Ahlat’ın güzel sularından ve kışın soğuk oluşundan 

bahsetmektedir (El- Hamevî, 1986: 380-381). Ayrıca Ahlat’ta avlanan balıkların kurutularak Belh ve 

Gazne şehirlerinde pazarlandığını kaydetmektedir (Tekin, 2000: 16). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 

1655 yılında Ahlat’a uğradığını ve Ahlat’ın maèmûr bağlı bahçeli âb-ı hayat sulu evleri olduğunu 

bildirmektedir (Çelebi, 1935: 139). “Şerefname” adlı eserde ise Şeref Han, Ahlat’ta yetişen elma ve 

armuttan bahsederek bir elma tanesinin yüz dirhemden fazla olduğunu, bunun yanı sıra birkaç çeşit 

elma ve armudun varlığından söz ederek bunların Ermenistan ve Azerbaycan’da meşhur olduğunu 

kaydetmiştir (Şerefhan, 1597: 459). Ayrıca ilçede yeryüzü şekillerinin ve iklimin büyükbaş ve 

                                                      
383
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küçükbaş hayvancılık için de elverişli bir ortam oluşturduğu görülmektedir (Sümer, 1970: 139-140). 

(Fotoğraf No 2).  

Önemli bir tarih ve medeniyet kenti olan “Ahlat” ismi hakkında bazı görüşler mevcuttur 

(Akbaş ve Bildirici, 2010: 21). Köken olarak bakıldığında Arapçada “karışık” manasına gelen خ ط ل 

fiilinden türetilmiştir (Sarı, 1998: 433; Tekin, 2000: 15). Bilimsel olarak kabul edilen görüş, Ahlat’ta 

çeşitli milletlerin bir arada yaşaması ve farklı dillerin konuşulmasından bu ismi almış olabileceğidir. 

Ahlat’ın adı hakkında ilk dikkat çeken kişi seyyah Nasr-ı Hüsrev olmuştur. 1046’da Mısır’a seyahat 

etmek maksadıyla Tebriz’den hareket eden Nasr-ı Hüsrev, Meren yoluyla Hoy şehrine, sonra Van’a ve 

oradan da Ahlat’a ulaştığında; halkın Arapça, Farsça ve Ermenice konuştuğunu gözlemler. 

Gözleminden sonra; “Sanırım ki, bu sebepten o şehre ‘Ahlat’ adını takmışlar” şeklindeki görüşünü 

dile getirir (Hüsrev, 1994: 10). Ahlat tarihinden bahseden Bizans kaynakları şehre Khlat; Ermeni 

müellifleri Hlat; Süryani müellifleri Khalat, Kelath, Khelath, Khılat; Arap müellifleri Halat veya Hılat; 

İranlılar ve Türkler ise Ahlat demişlerdir. Bu isimlerin hemen hepsinin okunuşu ‘Ahlat’ sesini 

vermektedir (Tekin, 2000: 15). 

Ahlat, stratejik konumu, verimli toprakları ve doğal kaynakları nedeniyle yerleşime müsait bir 

kent olup tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ahlat’taki ilk yerleşmeler, M.Ö. 

3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu tarihlerde Hurriler’in varlığı bilinmektedir (Aşan, 1993: 151; 

Erzen, 1986: 16; Yurt, 1982: 1388). M.Ö. 13. yüzyılın ilk çeyreğinden M.Ö. 6. yüzyılın başlarına 

kadar Urartular bölgeye hükmetmişlerdir. Sonra yerini Medler ve M.Ö. 550’de İranlılar (Persler) 

almıştır. İranlılar bu dönemde Satraplıklar (vilayet) kurdu. Bu vilayetlerin içinde en önemlisi Ahlat 

Vilayeti (Ermenistan Satraplığı) idi (Bitlis, 1967: 56; Öztuna, 1983: 74; Yurt, 1982: 1388). Pers 

egemenliği, Büyük İskender’in yaptığı Asya Seferi ile son bulmuştur. M.Ö. 323’te İskender’in 

ölümünden sonra Selevkoslar, sonrasında da bölge hâkimiyeti bir süreliğine Partların eline geçmiştir. 

Bölge, Part İmparatorluğu’nu çökerten Sasaniler ve Romalılar arasında sık sık el değiştirmiştir 

(Arslan, 2002: 83; Uluçam, 2002: 14). 

Ahlat, 640-41 yıllarında Hz. Ömer döneminde İyaz bin Ganem komutasındaki ordular 

tarafından İslam devletine kazandırılmıştır. Emeviler döneminde Ahlat ve Van Gölü çevresinin 

yönetimi mahalli hanedanlara bırakılmış ve Abbasiler zamanında da devam ettirilmiştir (Akbaş ve 

Bildirici, 2010: 26). 928 yılında Bizans Ordular Komutanı Domesticos Ahlat’ı fethettikten sonra Ulu 

Cami’deki minberi söktürüp yerine büyük bir haç bıraktırmıştır (Sümer, 1970: 50). 992 yılına kadar 

devam eden Bizans hâkimiyeti yerini Mervânîlere bırakmıştır (Tekin, 2000: 35). XI. yüzyılın ikinci 

yarısından Malazgirt Savaşı sonrasında Sökmen-Şah (Ermen-Şah/ Ahlat-Şah) Devleti’nin kurulmasına 

kadar Ahlat bölgesi Mervaniler ve Büyük Selçuklu Devleti arasında el değiştirmiştir (Tufantoz, 1994: 

88; Turan, 1993: 86). Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve bunun 

neticesinde doğudan birçok Türkmen topluluğu bölgeye akın ederek Anadolu’nun farklı merkezlerinde 

Türk- İslam beylikleri kurmuşlardır. Bu beyliklerden biri 1100 tarihli olup Ahlat merkezli kurulan 

Ahlat-Şahlar Beyliği (Sökmen-Şahlar/ Ermen-Şahlar)’dir (Nalbantoğlu, 1993:7-12; Reisoğlu, 2016: 

14). Ahlat-Şahlar, başta Ahlat olmak üzere Malazgirt, Erciş, Adilcevaz, Eleşkirt, Van, Tatvan, Bitlis, 

Erzen, Muş ve Muradiye şehirlerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Bu beylik zamanında Selçuklular 

tarafından başkent Ahlat, Kubbetü’l-İslâm (İslâm’ın Kubbesi) sıfatıyla vasıflandırılmıştır (Kılıç, 1999: 

2; Reisoğlu, 2016: 15). Beyliğin bölgedeki hâkimiyeti 1207 yılında Eyyubilerin kente hâkim olmasına 

kadar sürmüştür (Yunus, 2017: 18). 1230 yılında Celaleddin Harezmşah tarafından ele geçirilen Ahlat 
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bölgesine sık sık Moğol (İlhanlı) istilaları olmuştur. İlhanlı hâkimiyetinden sonra Doğu Anadolu’da 

XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Karakoyunlu ve Akkoyunlu beyliklerinin hâkimiyeti söz 

konusudur (Yunus, 2017: 22). 1502’de Akkoyunluların yıkılmasından sonra Safevi hâkimiyeti 

görülmüştür (Tekin, 2000. 111; Yunus, 2017: 23). Safevilerin Anadolu’daki Şiilik faaliyetlerini 

engellemek amacıyla 1514 yılında yapılan Çaldıran Savaşı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir (Öztuna, 1983: 245). Bir süre Safevi ve Osmanlı arasında el 

değiştiren Ahlat, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi sonucunda Van Gölü havzası ile Osmanlı 

hâkimiyetine girmiştir (Akbaş ve Bildirici, 2010: 33).  

Osmanlı Devleti’nin 1555-1556 yıllarına ait iki tahrir defterinden birinde Ahlat’ın Bitlis’e 

bağlı olduğu birinde ise Ahlat’ın Adilcevaz Livası’na bağlı bir nahiye olduğu yazılmaktadır. 1670 

tarihli bir sadrazam buyruğunda da Ahlat’ın Van’a bağlı bir nahiye olduğu bilgisi yer almaktadır 

(Tekin, 2000: 125). Ahlat, 1839 yılında Tanzimat Fermanı’ndan sonra Van Sancağı’na bağlı bir kaza 

olup 1898-1890 yıllarında Bitlis’e bağlanmıştır (Baykara, 1988: 112; Tekin, 2000: 125). Ahlat, 

Cumhuriyet Dönemi’nde 1929’da Van iline bağlıyken 1936’da Bitlis iline bağlı bir ilçe olmuştur 

(Akbaş ve Bildirici, 2010: 33). 

Çalışmamızın buraya kadarki kısmında Ahlat coğrafyasının özellikleri, Ahlat ismi ve tarihçesi 

hakkında bilgiler sunulmuştur. Bundan sonra Ahlat’taki tarihi öneme sahip mezarlıklardan kısaca 

bilgiler sunulup asıl çalışma konumuz olan Meydan Mezarlığı ve burada yer alan Esed Bin Havend’e 

ait mezar yapılarından birkaç örnek tanıtılmaya çalışılacaktır.  

Anadolu topraklarında önemli bir kültür, inanç, bilim ve ticaret merkezi olan Ahlat, birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bu uygarlıklardan günümüze ulaşan önemli kültür varlıklarını 

barındırmıştır. Bu varlıklar arasında Ahlat şehrinin birer sembolü haline gelen tarihi öneme sahip 

mezarlıklar önemli bir yer tutar. Ahlat’ın farklı mahallelerinde konumlanan bu mezarlıkların sayısı 

toplamda altıdır. Bu mezarlıklar, içerisinde barındırdıkları mezar yapıları ile kültür tarihimiz açısından 

birer belge niteliğindedir (Karamağaralı, 1992: 56). Ahlat’ta varlığı bilinen bu altı mezarlıktan biri 

Yavuz Sultan Selim döneminde yapımına başlanıp Kanuni Sultan Süleyman döneminde tamamlanan 

Osmanlı Sahil Kalesi dışında yer alan Kale Mezarlığı’dır. Burada Osmanlı devrine ait mezarlar 

bulunmaktadır (Karahan, 2019: 36; Karamağaralı, 1972: 43; Karamağaralı, 1992: 56). Bir diğer 

mezarlık, Ahlat’ın Merkez Mahallesi’nde Şeyh Necmeddin ve Erzen Hatun Kümbetleri’nin bulunduğu 

sahada yer alan Merkez Mezarlığı (Kaya Mezarlığı)’dır. Kırklar Mahallesi’nde bulunan ve bulunduğu 

mahallenin ismiyle anılan Kırklar Mezarlığı’nda Orta Asya balballarını anımsatan insan şeklindeki 

arkaik şahidelere rastlamak mümkündür (Karamağaralı, 1992: 56). Meydan Mezarlığı’nın kuzey giriş 

kapısının batı yakasında konumlanan Harabe Şehirde bulunan ve etrafı duvarlı çevrili mezarlıkta, 

nitelik yönünden diğer mezarlıklara göre oldukça zayıf mezarlar ve “akıt” adı verilen iki tane yer altı 

mezar odası bulunmaktadır (Karahan, 2019: 36). Bir başka mezarlık olan Taht-ı Süleyman Mezarlığı, 

Harabe şehrin batısında, Hasan Padişah Kümbeti’nin güneybatısında konumlandırılmış ve ismini 

bulunduğu Taht-ı Süleyman Mahallesi’nden almıştır. “Kara Şeyh Mezarlığı” olarak da bilinen bu 

mezarlıkta 14. yüzyıla tarihlendirilen çok sayıda şahideli sandık biçiminde mezar taşı, bir akıt ve 

koyun-koç şeklindeki birçok mezar taşı bulunmaktadır (Bak, 2013: 24; Karahan, 2019: 37; Oral, 2014: 

25). Ahlat’taki tarihi mezarlıklar içerisinde en büyüğü olan Selçuklu Meydan Mezarlığı 210.000 

metrekarelik alana sahiptir. Sayısı itibariyle de en fazla mezar ve mezar taşını bünyesinde barındıran 

bu mezarlık aynı zamanda Türk-İslam dünyasının da en büyük kabristanlığıdır. Kuzeyden güneye 
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Taht-ı Süleyman yolu ile Tatvan yolu; doğudan batıya İki Kubbe Mahallesi ile Harabe Şehir arasında 

yer alan geniş düzlüğü kaplamaktadır (Bak, 2013: 24; Karahan, 2019: 37; Karamağaralı, 1972: 43). 

(Fotoğraf No 3- 4). Evliya Çelebi’nin “Oğuz Taifesi Şehri”, Selçukluların “Kubbetü’l İslâm”, 

Osmanlıların “Ata Şehri” ismini verdikleri Ahlat’ta, Orta Çağ Türk mimarisi mezar tiplerinin topluca 

görülebileceği bir açık hava müzesi görünümü kazandıran dikkat çekici mezar yapıları, çoğunlukla 

Selçuklu Meydan Mezarlığı alanında karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan sayıları bin civarında olan 

şahideli mezarlar, özellikle alışılmışın dışında oldukça büyük ölçülere sahip, 3.50 m yüksekliğe varan 

ve her cephesinde süsleme bulunan dikdörtgen prizma şeklindeki şahideleriyle Ahlat mezar taşlarını 

temsil etmektedirler (Bak, 2013. 24; Beygu, 1932: 86). (Fotoğraf No 5-6). Ahlat’taki tarihi 

mezarlıklardaki mezar taşlarında sanatçı kitabesinin bulunması bu eserlere ayrı bir değer 

kazandırmaktadır. Ahlat mezar taşlarındaki imza kitabelerinden, sanatkârların kimliklerinden başka, 

hayatlarının farklı safhalarını ve üslûplarının gelişme seyrini takip edebilmek mümkündür. İmza 

kitabelerinin bazılarında, sanat hayatının evrelerini ifade eden “gulâm, şagird, üstad” gibi lâkaplar 

bulunmaktadır. Dikkat çeken bir başka husus da Ahlatlı mezar taşı ustalarının önemli bir kısmının 

dede, baba, oğul, amcazade ve hoca-talebe münasebetleri içinde bulunmalarıdır. Bu durum, sanatkârlar 

arasındaki dikkat çekici bağları ve dayanışmayı, XII-XVI. asırlarda Doğu Anadolu’da yaygın olan 

esnaf-zanaatkâr ilişkileri ile izah etmeyi mümkün kılmaktadır. Ahlat mezar taşlarındaki imza kitabeleri 

ilk olarak Abdurrahim Şerif BEYGU tarafından neşredilmiştir (Karamağaralı, 1992: 87). Kazı 

ekiplerince yapılmış olan çalışmalarda bugüne kadar 33 mezar taşı ustasının ismi tespit edilmiştir 

(Karahan, 2019: 61). 

İsimleri tespit edilmiş olan mezar taşı ustaları; Ahmet b. Hüseyin, Ahmet el Müzeyyin, Ahmet 

Şagirdi Kasım, Asil b. Üveys, Avşad Şagirdi Kasım, Buus b. Şems el-Halatî, Cuma b. Muhammed, 

Babacan bin Toman, Emrullah, Hacı Ahmed Hoca İbni Ali, Hacı Miran b. Yusuf, Hasan b. Yusuf, 

Hufeyl b. Veys, İbrahim b. Kasım, İbrahim Şagirdi Mirçe, Kasım b. Ali, Kasım b. Muhammed, 

Kedvan, Mirçe b. Miran, Muhammed b. Davud, Muhammed b. Hüseyin, Muhammed b. Miran, 

Muhammed b. Üveys, Osman b. Hasan, Veys b. Bergi, Yusuf b. Miran, Üveys b. Ahmed, Şems b. 

Üstad Buus, Evend bin Bergi Şagirdi Asil, Esed b. Bergi, Esed b. Eyyup, Havend b. Bergi, Esed b. 

Havend şeklinde sıralanabilir (Karahan, 2019: 61-62). 

Ahlatlı sanatkârlardan bazıları yaptıkları mezar taşları dışında önemli mimari eserler de 

meydana getirmişlerdir. Bu sanatçılar, Ahlat dışında Anadolu’nun farklı yerlerinde meydana 

getirdikleri eserlerle adlarından söz ettirmişlerdir. Bunlar; Konya Alâaddin Camii’nin minberini yapan 

el-Hac Mekki b. el-Hılâtî, Divriği Ulu Camii ve Daruşşifasını yapan Hûrremşah el-Hılâtî, Tercan’daki 

Mama Hatun Türbesi’nin mimarı Ebu’n-Nema b. Mufaddalu’l-Ahval el-Hılâtî, Gevaş Halime Hatun 

Kümbeti’nin ustası Esed b. Havend el-Hilâtî ve Kayseri-Nevşehir yolu üzerindeki Alay Han’ını yapan 

Ahlatlı sanatkârdır (Karamağaralı, 1992: 86; Reisoğlu, 2016. 25). 

Çalışmamızda Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yer alan Esed Bin Havend’in yaptığı mezar 

yapılarından sadece beş tanesi ele alınacaktır. Bu eserler, kitabelerinde yer alan tarihe göre kronolojik 

bir düzenle verilecek olup metfun ve kitabe bilgileri, tipolojik ve süsleme özellikleri gibi bilgiler 

sunulacak ve fotoğraflarla anlatım desteklenecektir. Esed bin Havend’in yaptığı mezar yapıtlarına 

geçmeden evvel kendisi hakkında kısaca bilgi vermek yararlı olacaktır. 

2. Esed Bin Havend ve Eserlerinden Örnekler 

     2. 1. Esed Bin Havend  
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Meydan Mezarlığı, Taht-ı Süleyman Mezarlığı ve Gevaş’taki Hişet Mezarlığı’nda eserlerine 

rastlanan Esed bin Havend, aynı zamanda Gevaş’taki Halime Hatun Kümbeti’nin de mimarıdır.  

Hayatı hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olamadığımız bu sanatçı, Üstad Hâvend b. Bergî’nin oğlu 

ve talebesidir. Uzun süre babasının etkisinde kalarak eserlerini yapan Esed bin Havend, yaptığı mezar 

taşlarının sanatkâr kitabelerinde kendisini “Esed bin Havend- Esed bin Üstad Havend- Esed şagırdi 

Üstad Havend” imzaları ile tanıtmıştır. Yaptığı birkaç eserinin sanatçı kitabesinde ustası ve babası 

olan Havend bin Bergi’nin de adını kullanmıştır (Karahan, 2019: 72; Karamağaralı, 1992: 93). Esed 

bin Havend de babası gibi devrinin tanınmış kişilerinin mezar taşlarını yapmıştır. Babasından 

öğrendiği motifleri daha ince bir işçilikle plastik açıdan daha zengin kompozisyonlarla meydana 

getirdiği incelenen eserlerinde gözlemlenmiştir (Karahan, 2019: 72). 

Esed bin Havend’e ait Meydan Mezarlığı’nda tespit edilmiş olan altı tanesi kırık olmak üzere 

toplamda yirmi altı tane eser bulunmaktadır. Bu eserler, XIV. yüzyılın ilk yarısına 

tarihlendirilmektedir (Karahan, 2019: 72). Taht-ı Süleyman Mezarlığı’nda ise kazı ekiplerince 

yapılmış çalışmalarda, sanatçıya ait beş tane mezar yapıtı tespit edilmiştir (Yunus, 2017: 

51,132,171,230,235).  

Bu çalışmamızda Esed Bin Havend’e ait Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda bulunan ve 1319-

1321 yılları arasına tarihlendirilen beş tane mezar yapısı incelenip katalog düzeni içerisinde 

sunulacaktır.  

2. 2. Esed Bin Havend’in Eserlerinden Örnekler 

Örnek No 1 

Kabrin Sahibi: Necmeddin Ebu Bekir oğlu Muhyiddin Ahmet 

Bulunduğu Yer: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı  

Pafta No: J-21 Mezar No 601 Sm 22 

Tarihi: Şevval 719 / Kasım 1319 

Ölçüleri: Şahide:270 x 68 x 25, Sanduka: 245 x 68 x 42  

Malzemesi: Kırmızı Tüf Taşı 

Tanım: Meydan Mezarlığı’nın kuzeydoğusunda bulunup kırmızı tüf taşından yapılan bu 

mezar, baş şahidesi ile üç parçadan oluşan ve üzeri açık bırakılmış dikdörtgen prizma formlu bir 

sandukadan ibarettir. Mezarın batı ucuna yerleştirilen bilezik taşı ile desteklenen baş şahidesi, 270 x 

68 x 25 cm ölçülerinde olup dikdörtgen formludur (Fotoğraf No 7).  

Şahidenin Doğu Yüzü (Ön Yüz): Şahidenin doğu yüzünün alınlık kısmı dışa taşıntı yapan üç 

mukarnas dizisiyle bezenmiş bir pano şeklindedir. Mukarnas sıralarının içleri yivlenerek derinlik hissi 

verilmiştir. Bu mukarnas sıralarının altındaki on diş sırasının yüzeyleri rûmî motifleri ile bezenmiştir. 

Alınlık panosunun altında, şahideyi üç yönden saran bordür halindeki medfun kitabesi yer almaktadır. 

Kitabenin devamı bu bordürün içindeki dört kartuşa yazılmıştır. Şahidenin bu yüzünde yer alan kitabe 

kazıma ve kabartma tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. Bordürde ve kartuşların ilk ikisinde 

kabartma tekniği kullanılırken son iki kartuşta kazıma tekniği ile kitabe tamamlanmıştır. Kitabenin 

çevrelediği alanda sivri kemerli bir niş ve nişin içerisinde bitkisel veya geometrik bezemelerle 
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donatılmış kompozisyonlar bulunmaktadır. Ancak şahidenin kemer nişi içerisindeki bu kısmı doğal 

erime nedeniyle tahrip olduğundan süslemesi anlaşılamamaktadır (Fotoğraf No 8).   

Orijinal Kitabenin Arapça Metni: 

هذه روضة السعيد الشهيد العاقل المحبوب الحافظ الطاهر / الصالح المقيد القصير العمر / المحتاج الى رحمة هللا تعالى محي الدين  

 احمد ابن المرحوم ا

 لمغفور نجم الدين –١

 ابي بكر ابن اسد –٢

 توفي في شهر شوال –٣

 سنه تسعة عشر وسبعمائة –٤

Kitabenin Türkçe Anlamı: Bu ravza saadete ve şehadete erişmiş akıllı, sevimli, hafız, 

pirüpak, kısa ömürlü hayattan kısıtlanmış, kısa ömürlü, salih adam, şanı yüce her şeye gücü yeten 

Allah’ın rahmetine muhtaç, Esed oğlu bağışlanmış, esirgenmiş Necmeddin Ebu Bekir oğlu Muhyiddin 

Ahmet’indir. O Şevval ayında yedi yüz on dokuz (Miladi Kasım-Aralık 1319) yılında vefat etti. 

Şahidenin Batı Yüzü (Arka Yüz): Şahidenin batı yüzünde, çift çekilmiş ince şeritlerin ortada 

birbirini kat ederek birer palmet ile sonlandığı bir alınlık panosu yer almaktadır. Panonun zemini ince 

rûmî motiflerle palmet ve kıvrım dallarla bezenmiştir. Alınlık panosunun altında geometrik örgülü 

dikdörtgen formlu bir çerçevenin içerisinde ince rumi ve palmet bezemelerin üzerine kabartma tekniği 

ile yazılan sanatkâr kitabesi yer almaktadır (Fotoğraf No 9). 

Kitabede:عمل اسد بن هاوند         “Amelu Esed bin Havend”    “Havend oğlu Esed’in Eseri” 

yazmaktadır.  

       Sanatkâr kitabesinin hemen altında yine dikdörtgen bir çerçeve ile sınırlandırılmış bitkisel ve 

geometrik bezemelerin iç içe işlendiği bir kompozisyon görülür. Bu bezeme kartuşunun altında enli bir 

bordürün kuşattığı sivri kemerli bir niş bulunmaktadır. Nişin etrafını kuşatan bordürün içerisinde 

bitkisel bezemeler üzerine kabartma tekniği ile Ayet’el-Kursi nakşedilmiştir. Fakat ayetin tamamı 

kemer bordürüne sığmadığından “fi’l-ard” lafzında son bulmuştur.  

Ayetin Orijinal Metni: هللا ال إله اال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات وما في االرض  

Ayetin Türkçe Anlamı: Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün varlıkların 

kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve 

göklerde ne varsa O’nundur.  

        Ayetin yer aldığı sivri kemerli nişi, geometrik örgülü ince bir bordürün çevrelediği ve nişin 

içerisinde sekiz kollu üç yıldızın geometrik bir kompozisyon oluşturduğu göze çarpmaktadır. Nişin iç 

kısmındaki bezeme unsurları kısmen tahrip olmuştur. Sivri kemerli nişin köşeliklerine ise rûmî ve 

palmet motiflerinden bir kompozisyon yerleştirilmiştir. Şahidenin etek kısmında bir kısmı bilezik taşı 

ile kapatılmış olan taşkın sivri kemerli dört nişin oluşturduğu bir pano yer almaktadır. Kabartma 

tekniği ile yapılan bu süslemenin zemininde ince işçilikle yapılmış palmet ve rûmî motifleri 

bulunmaktadır.  

Kuzey ve Güney Kenar: Şahidenin kuzey ve güney kenarlarında kazıma tekniği ile Farsça 

olduğu tahmin edilen yazının içeriği okunamamıştır.  
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Sanduka: Mezarın sandukası üç pehle taşından oluşmakta olup 245 x 68 x 25 cm 

ölçülerindedir. Sandukanın doğu cephesini oluşturan taş günümüzde mevcut değildir. Üzeri açık ve 

dikdörtgen formlu sandukanın üzerinde kazıma tekniği ile yazı yazılıdır. Sandukanın yan yüzeylerinde 

iç içe geçmiş dairesel motifler, kemer nişine benzer süslemeler ile palmet ve rumi gibi bitkisel 

bezemeler yer almaktadır (Fotoğraf No 10-11). 

Örnek No 2 

Kabrin Sahibi: Şerafeddin Osman Kızı Kesire Hatun 

Bulunduğu Yer: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı 

Pafta No: R-9 Mezar No 2140 

Tarihi: Zilhicce 719/ Ocak- Şubat 1320 

Ölçüleri: Şahide: 248 x 70 x 23, Sanduka: 217 x 70 x 33  

Malzemesi: Kırmızı Tüf Taşı 

Tanım: Meydan Mezarlığı’nda bulunan ve kırmızı tüf taşı ile yapılmış bu mezar, mukarnas 

tepelikli dikdörtgen formlu baş şahidesi ile üç blok taştan oluşan, üzeri açık dikdörtgen formlu yekpare 

sandukadan müteşekkildir. 248 x 70 x 23 cm ölçülerine sahip olan şahidenin batı yüzü, doğu yüzüne 

göre yoğun bir şekilde geometrik ve bitkisel motiflerle donatılmıştır. Ancak şahidenin yüzeyinde 

oluşan kalın tabakalı likenlerden dolayı bezemelerin çözümlenmesi güçleşmiştir (Fotoğraf No 12).  

Şahidenin Doğu Yüzü (Ön Yüz): Şahidenin doğu yüzünün alınlık kısmında, dışa doğru hafif 

bir çıkıntı teşkil eden, içleri istiridye yivleriyle hareketlendirilmiş üç sıra mukarnas bezeme yer 

almaktadır. Bu mukarnaslı alınlığı şahidenin devamına bağlayan kısmında ise alttan taralı düz yüzeyli 

dişlerin yan yana dizilmesiyle oluşan sekiz dilimli bir diş sırası tamamlamaktadır. Mukarnas 

dizilerinin altında şahideyi kuzey alt kısımdan başlayıp mukarnasın altına, oradan da güney alt kısma 

doğru ters “U” şeklinde dolanan kitabede medfunun kimliği ve ölüm tarihini içeren bilgiler kabartma 

tekniği kullanılarak sülüs yazı hattı ile yazılmıştır. Kitabe, şahideyi üç yönden dolanan bu bordürün iç 

kısmında da kalın birer bordürle ayrılan dikdörtgen formlu dört kartuş içinde devam ederek son 

bulmuştur (Fotoğraf No 13).  

Orijinal Kitabenin Arapça Metni:  هذه تربة السعيدة الشهيدة المرحومة المحتاجة الى رحمة / هللا تعالى وغفرا / نه

                                                                                                                                                                                                        ورضوانه كسيرة خاتون بنت المرحوم شرف الدين عثمان

             عثمان توفي –١

 في شهر ذي –٢

 الحجة سنة تسعة –٣

 عشر وسبعمائة –٤

Kitabenin Türkçe Anlamı: Bu türbe saadete ve şehadete erişmiş kadın, şanı yüce her şeye 

gücü yeten Allah’ın rahmetine, bağışlamasına ve rızasına muhtaç, merhum Şerafettin Osman kızı 

Kesire Hatun’un dur. O Zilhicce ayında yedi yüz on dokuz (Miladi Ocak-Şubat 1320) yılında vefat 

etti. 
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       Şahidenin etek kısmında kitabenin çevrelediği sivri kemerli niş içerisinde rûmî ve palmet 

motifleriyle doldurulmuş olan bezeme kompozisyonu görülmektedir. Bezemelerin bir kısmı tahrip 

olmuştur. Kemer nişi ince bir bordürle çevrili olup örgü motifi ile bezelidir. Kemer köşeliklerinde de 

palmet motifleri görülmektedir.  

Şahidenin Batı Yüzü (Arka Yüz): Şahidenin batı yüzünde, çift çekilmiş ince şeritlerin ortada 

birbirini kat ederek birer palmet ile sonlandığı bir alınlık panosu yer almaktadır. Panonun zemini ince 

rûmîler, palmetler ve kıvrım dallarla bezenmiştir. Bu ince işçiliğin üzerinde daha kaba bir şekilde 

işlenen rûmîlerin oluşturduğu bir bezeme yer almaktadır. Alınlık panosunun altında kalın bordürlü 

dikdörtgen formlu bir çerçevenin içerisinde ince işlenmiş bitkisel bezemenin üzerine kabartma tekniği 

ile yazılan sanatkâr kitabesi yer almaktadır (Fotoğraf No 14).     

Kitabede:  عمل اسد بن استاد هاوند 

“Amelu Esed bin Ustad Havend”   “Üstat Havend oğlu Esed’in Eseri” yazılmaktadır. 

        Sanatkâr kitabesinin hemen altında enli bir bordürün kuşattığı sivri kemerli bir niş 

bulunmaktadır. Nişin etrafını kuşatan bordürün içerisinde zemindeki ince işçilikli bitkisel bezemeler 

üzerine kabartma tekniği ile Ayet’el-Kursi nakşedilmiştir. Fakat ayetin tamamı kemer bordürüne 

sığmadığından “indehu” lafzında son bulmuştur.  

Bakara Suresi 255. Ayetin Okunuşu: Allâhu lâ ilâhe illâ hû, el-hayyul-kayyûm, lâ teé'huzuhû 

sinetun velâ nevmun, lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard, men zellezî yeşfeu’ ‘indehû 

Bakara Suresi 255. Ayetin Türkçe Anlamı: Allah -O'ndan başka ilah yoktur-; Her zaman 

diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O' nu, ne de 

uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O' nundur. O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek 

olan kimdir? 

       Ayetin yer aldığı sivri kemerli bordürün içten geometrik örgülü ince bir bordürün çevrelediği nişin 

içerisinde sekiz kollu üç yıldızın oluşturduğu geometrik bir kompozisyon göze çarpmaktadır. Sivri 

kemerli nişin köşeliklerine ise rûmî ve palmet motiflerinden oluşan kompozisyon yerleştirilmiştir. 

Geometrik yıldızların kolları arasındaki kısımlar rûmi ve palmet motifleri ile doldurulmuştur. 

Şahidenin bilezik taşı ile desteklenen etek kısmında, palmet ve rûmî motiflerinin oluşturduğu 

dikdörtgen formlu bir kompozisyon panosu yer almaktadır.  

Kuzey ve Güney Kenar: Şahidenin kenarlarına kazıma tekniği ile Ayete’l-Kursi yazılmıştır. 

Ayetin yazımına güney kenardan başlanmıştır. Bu kenarda “lehu ma” lafzına kadar yazılan ayet, kuzey 

kenarda “’indehu” lafzıyla sonlandırılmıştır. 

Sanduka: Mezar sandukası 217 x 70 x 33 ölçülerinde, dikdörtgen formlu olup doğu-batı 

doğrultusunda birbirine paralel yerleştirilmiş iki büyük blok taş ile bunların ayakucuna yerleştirilmiş 

bir ayak taşından ibarettir. Sandukanın blok taşlarının yan yüzeylerinde yan yana dizilmiş ve kabartma 

tekniği ile yapılmış kemer dizileri yer almaktadır. Kemer nişlerinin içi palmet ve rûmî motifleri ile 

doldurulmuştur. Kemer nişlerinin arasında kalan köşelik kısımlarda da rûmî bezemeleri görülmektedir. 

Blok taşlar üzerine kazıma tekniği ile art arda üç hadis-i şerif yazılmıştır (Fotoğraf No 15). 

Hadislerin Türkçe anlamları aşağıdaki gibidir:  

1. Hadisin Türkçe Anlamı: Ölüm bir kapıdır ve bütün insanlar o kapıdan geçecektir. 
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2. Hadisin Türkçe Anlamı: Ölüm bir kadehtir ve herkes o kadehten içecektir. 

3. Hadisin Türkçe Anlamı: Dünya bir saatlik müddettir, onu da ibadetle geçir.  

Örnek No 3 

Kabrin Sahibi: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Mukri Rızauddin Muhammed 

Bulunduğu Yer: Selçuklu Meydan Mezarlığı 

Pafta No: J-21 Mezar No 603 Sm 20 

Tarihi: Recep 720 / Ağustos- Eylül 1320 

Ölçüleri: Şahide: 270 x 68 x 25, Sanduka: 245 x 68 x 42  

Malzemesi: Kırmızı Tüf Taşı 

Tanım: Meydan Mezarlığı’nın güneybatı tarafında bulunan ve kırmızı tüf taşından oluşturulan 

bu mezar, baş şahidesi ile üç parçadan oluşan üzeri açık bırakılmış dikdörtgen formlu bir sandukadan 

ibarettir. Dikdörtgen formlu baş şahidesi 270 x 68 x 25 ölçülerine sahiptir. İç içe geçmiş palmet ve 

rûmî motifleri arasında kıvrım dalların yanı sıra köşeli yıldız motifleri ve çeşitli geometrik motifler 

mezar taşının ana bezemelerini oluşturmaktadır (Fotoğraf No 16).  

Şahidenin Doğu Yüzü (Ön Yüz): Şahidenin doğu yüzünde, dışa taşıntı yapan üç mukarnas 

sırasının oluşturduğu bir alınlık panosu bulunmaktadır. Mukarnas sıralarının içleri yivlendirilmiş olup 

aralarında tomurcuklu birer rûmî motifi yerleştirilmiştir. Alınlık panosunun altında, şahidenin sağ alt 

köşesinden başlayıp diş sırasının altından sol alt köşeye kadar ulaşan bordür halindeki medfun kitabesi 

yer almaktadır. Kitabenin devamı, bu bordürün içerisinde iki alanda silmeler ile birbirinden ayrılmış 

olan beş kartuşa kabartma tekniği ile sülüs yazı hattı kullanılarak yazılmıştır. Medfunun ölüm tarihi ise 

bu kartuşların altında yer alan bir satıra kazıma tekniği ile yazılmıştır (Fotoğraf No 17). 

Orijinal Kitabenin Arapça Metni:  هذه روضة السعيد الشهيد الشاب االجل المحترم المحبوب الخالئق / القصير

                                                                                                                                                                       العمر المنغض / منغض بشبابه المحتاج الى     رحمة هللا تعالى وغفرانه وامتنانه... جناته

 المرحوم المقري –١

 رضى الدين محمد –٢

 ابن المرحوم نجم ا –٣

 لدين أبو بكر توفي –٤

جب سنة عشرينفي شهر ر –٥  

 وسبعمائة –٦

Kitabenin Türkçe Anlamı: Bu ravza saadete ve şehadete erişmiş yaratılmışların en sevimlisi 

kısa ömürlü, genç ve saygın delikanlı, genç yaşta dünyadan koparılmış, şanı yüce her şeye gücü yeten 

Allah’ın rahmetine, bağışlamasına, iyiliklerine ve cennetine muhtaç, rahmetli Necmettin Ebubekir 

oğlu merhum Mukri Rızauddin Muhammed’indir. O Recep ayında yedi yüz yirmi (Miladi Ağustos-

Eylül 1320) yılında vefat etti. 

      Medfun kitabesindeki kartuşların altına ise zencirekli bir bordürün kuşattığı yuvarlak kemerli 

bir niş yerleştirilmiştir. Nişin kemer kısmında daire içine alınmış olan on iki kollu bir yıldız motifi yer 
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almaktadır. Bu yıldızın zemini ince işlenmiş rûmî motifleri ile bezenmiştir. Yıldız motifinin altındaki 

alan ise bir silme ile ayrılarak bu alanın içerisine simetrik olarak düzenlenmiş olan ve yukarı doğru 

yükselim gösteren palmetler yerleştirilmiştir. Bu palmetlerin aralarına ise rûmî tomurcukları 

serpiştirilmiştir.  

Şahidenin Batı Yüzü (Arka Yüz): Şahidenin batı yüzünde, dikey eksende çift çekilmiş ince 

şeritlerin ortada birbirini keserek ikişer palmet ile sonlandığı bir alınlık panosu bulunmaktadır. Bu 

panonun zemini çok ince işlenmiş tomurcuklu rûmî motiflerinin oluşturduğu bir ağ ile kaplanmıştır. 

Alınlık panosunun alt kısmında, bir zencirek ile çerçevelenmiş olan sanatkâr kitabesi yer almaktadır. 

İnce işlenmiş tomurcuklu rûmî motiflerinin doldurduğu dikdörtgen bir zemin üzerine kabartma tekniği 

ile oluşturulan  

Kitabede;  عمل اسد بن هاوند “Amelu Esed bin Havend”   “Havend oğlu Esed’in Eseri” 

yazmaktadır. 

Sivri kemerli nişi içten saran ikinci bordür geometrik örgülüdür. Nişin zeminini düz şeritler ile 

oluşturulmuş olan, iç içe geçmiş altı ve sekiz kollu yıldız ağlarının yer aldığı geometrik bir 

kompozisyon doldurmaktadır. Nişi dıştan saran enli bordür ve nişin zemini tomurcuklu ince rûmî 

motifler ile bezenmiştir. Nişin kemer köşelikleri ise rûmî ve palmet motiflerle doldurulmuştur. 

Şahidenin etek kısmında, taşkın sivri kemerli dört nişten oluşan bir pano bulunmaktadır. Rûmî 

motifleriyle tezyin edilen bu pano işçilik yönünden şadidedeki diğer panolara göre kaba işçilik 

sergilemektedir. Kemer nişinin bulunduğu alanda nişi çevreleyen bordürde Ayet-el Kursi bordür 

boyunca devam etmektedir. Ancak ayetin tamamı bordüre sığmadığından ayet “bi iznih” lafzında son 

bulmuştur (Fotoğraf No 18).  

Bakara Suresi 255. Ayetinin Okunuşu: Allâhu lâ ilâhe illâ hû, el-hayyul-kayyûm, lâ 

teé'huzuhû sinetun velâ nevmun, lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard, men zellezî yeşfeu’ ‘indehû illâ 

biiznih, 

Bakara Suresi 255. Ayetinin Meali: Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, 

bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de uyku. 

Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’ nundur. O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan 

kimdir? 

Kuzey ve Güney Kenar: Şahidenin kuzey kenarına içeriği çözülemeyen Farsça bir yazı 

yazılmıştır. Güney kenarında bezeme veya herhangi bir yazı unsuru bulunmamaktadır.  

Sanduka: Doğu- batı doğrultusunda birbirine paralel uzanan üç pehle taş ile bunların 

ayakucuna yerleştirilmiş bir pehle taşından müteşekkildir. 245 x 68 x 42 cm ölçülerinde olan sanduka, 

hemen güneyinde yer alan başka bir mezarın sandukası ile ortaktır. Sandukanın blok taşlarının yan 

yüzeylerinde ortada ince örgülü bir şeridin ayırdığı ikişer bordür içerisinde kıvrım dallar arasında 

palmet ve rûmî motiflerinin oluşturduğu bir kompozisyon dikkat çekmektedir. Sanduka pehle 

taşlarının üst yüzeylerine kazıma tekniği ile toplamda beş hadis-i şerif yazılmıştır (Fotoğraf No 19).  

Güney Pehle Taşı;  

Hadislerin Türkçe Anlamı: Ölüm bir kapıdır ve bütün insanlar o kapıdan geçecektir.  

                                 Ölüm bir kadehtir ve herkes o kadehten içecektir.  
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Orta Pehle Taşı;  

Hadisin Türkçe Anlamı: Nebi selam üzerine olsun dedi ki; Dünya  

Kuzey Pehle Taş; 

Hadislerin Türkçe Anlamı: Dünya bir saatlik müddettir, onu da ibadetle geçir.  

                                 Nebi Allah’ın selamı üzerine olsun dedi ki: Dünya ahiretin tarlasıdır.          

Örnek No 4 

Kabrin Sahibi: Zeyneddin Salih’in Oğlu Şerafettin Yusuf’un Oğlu Baş Kadı Mahmud 

Bulunduğu Yer: Selçuklu Meydan Mezarlığı Kadılar Bölümü 

Pafta No: M-17 Mezar No 2488 Sm 73 

Tarihi: Safer 721/ Mart 1321 

Ölçüleri: Şahide: 330 x 86 x 29, Sanduka:300 x 84 x 47  

Malzemesi: Kırmızı Tüf Taşı 

Tanım: Meydan Mezarlığı’ndaki Kadılar Bölümü’nde yer alan mezar, baş şahidesi ile kesme 

dikdörtgen blok parçaların meydana getirdiği üzeri açık çatma lahit formundaki bir sandukadan 

ibarettir.  Doğu-batı yönünde konumlandırılan mezarın batı ucuna yerleştirilen baş şahidesi 330 x 86 x 

29 cm ölçülerinde dikdörtgen bir forma sahiptir (Fotoğraf No 20). 

Şahidenin Doğu Yüzü (Ön Yüz): Şahidenin doğu yüzünün alınlık kısmında, dışa doğru hafif 

bir çıkıntı teşkil eden, içleri istiridye yivleriyle hareketlendirilmiş ince işçilikli üç sıra mukarnas yer 

almaktadır. Bu mukarnaslı alınlığı şahidenin devamına bağlayan kısmında ise alttan taralı düz yüzeyli 

dişlerin yan yana dizilmesiyle oluşan on dilimli bir diş sırası tamamlamaktadır. Şahidenin doğu 

yüzeyinde mukarnas tepelikli süsleme dışında bezeme bulunmamaktadır. Ancak şahideyi boydan boya 

dolanan ince bir örgülü bordür motifi yer almaktadır.   

      Başlığın hemen altında düzgün ve okunaklı bir celi sülüs hatla yüzeye kabartma olarak 

yazılmış ve kabrin yapıldığı şahsın kimliği ile ölüm tarihini bildiren kitabe yer almaktadır. Kitabe 

şahidenin sağ alt köşesinden başlayarak yukarıdaki mukarnas sıralarına kadar uzanan sahayı sol alt 

köşeye kadar üç yönden ters bir “U” şeklinde kuşatmaktadır. Kitabenin devamı, oluşan bu çerçeve 

içerisinde kalın kabartma silmelerle birbirinden ayrılan beşi kabartma, geriye kalan yedi satırında 

kazıma tekniğinde tamamlanmıştır (Fotoğraf No 21).  

Orijinal Kitabenin Arapça Metni: الشهيد المولى  اللهمه تعطف برحمتك و رافتك على ساكن هذا اللحد السعيد

                                                                                                                                                            االمام العالم الفاضل الكامل الحسيب النسيب المنصف المحسن الوارع البارع المتدين المنقى المرحوم

 قاضى القضاة و الحكام  

 مبين الحالل عن الحرام  

 حجة الحق المحتاج الى 

 رحمة هللا تعالى فخر الملة  

 و الدين محمود ابن المرحوم 

 شريف الدين يوسف ابن المغفور القاضى  
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 زين الدين صالح طاب ثراهم  

 انتقل من الدنيا الى االخرة  

 في شهر صفر من شهور سنة  

عشرين و سبعمائةاحدى     

  … … … 

  … … … 

Kitabenin Türkçe Anlamı: Allah’ım bu kabirde yatana rahmetin ve şefkatinle muamele eyle. 

Bu, saadete ve şehadete erişmiş, âlimlerin imamı, kemale ermiş faziletli insan, asil değerli insan, üstün 

vasıflı dinine düşkün dindar zat, hâkimlerin ve kadıların büyüğü, helali ve haramı açıkça ortaya koyan, 

hakkın timsali, Allah u Teala’nın rahmetine muhtaç, mağfur Kadı Zeyneddin Salih’in oğlu Şerafettin 

Yusuf’un oğlu dinin ve milletin iftiharı Başkadı Mahmud’un pirüpak lahdidir. O (hicri) Safer ayında 

721 (miladi Mart 1321) yılında dünyadan ahiret yurduna göç etmiştir.  

Şahidenin Batı Yüzü (Arka Yüz): Şahidenin batı yüzünün alınlığında, zemini girift kıvrık 

rumi dal ve palmet ağlarıyla doldurulmuş, uçlarının rumi kıvrımları ile sonlandırıldığı düz şeritlerin 

teşkil ettiği, geometrik örgülü girift bir pano yer almaktadır. Örgülerin aralarındaki boşlukları ince 

işçilikli rumi kıvrımları doldurmaktadır. Rumiler burada şeritlerle aynı hizada olmakla beraber, yine 

de esas deseni belirtmeye yarayan bir fon mahiyetindedir. Alınlık panosunun altında düz silmelerin 

çerçevelediği sanatkâr kitabesi bulunmaktadır. Kitabe işlek ve güzel bir sülüsle kabartma olarak 

yazılmış, harflerin araları ince ve sık işlenmiş rumi kıvrımları ile doldurulmuştur.  

Kitabede :اسد بن استاد هاند عمل  

“Amelu Esed bin Ustâd Hâvend”  Üstad Havend oğlu Esed’in eseri yazmaktadır.  

      Sanatkâr kitabesinin altında, ince bir rumi ağının ortasında uçları rumi kıvrımları ile 

tamamlanan ince şeritlerin teşkil ettiği çeşitli geometrik örgülerin meydana getirdiği enli bir pano yer 

almaktadır. Oldukça ince bir işçilikle oyulan panonun bu bezemesinin sık ve yoğun bir şekilde iç içe 

girmiş motiflerini ayırt etmek zordur.  Daha altta, harflerin aralarına rumi kıvrımlarının yerleştirildiği 

işlek bir sülüsle kabartma olarak yazılan Ayete’l-Kursi’nin bir bordür halinde kuşattığı sivri kemerli 

büyük bir mihrabiye motifi bulunmaktadır. Ayetin tamamı niş içine sığmadığından ayet “… bi iznih 

ye’lemu” lafzında sonlandırılmıştır (Fotoğraf No 22). 

Bakara Suresi 255. Ayetin Okunuşu: Allâhu lâ ilâhe illâ hû, el-hayyul-kayyûm, lâ teé'huzuhû 

sinetun velâ nevmun, lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard, men zellezî yeşfeu’ ‘indehû illâ biiznih, 

ya’lemu  

Bakara Suresi 255. Ayetin Türkçe Anlamı: Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman 

diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’nu, ne de 

uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’ nundur. O’nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek 

olan kimdir? 

           Ayetin yer aldığı kemer köşeliklerini yoğun rumi kıvrımları doldurmaktadır. Bu kemerin 

içerisine yerleştirilmiş tezyini nişi ise yazı bordürünün iç silmesinden başka bir de filigran tarzında 

geometrik örgülerin işlenmiş olduğu ikinci bir bordür çevrelemektedir. Nişin içini düz satıhlı şeritlerin 
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kesişmesiyle oluşan on iki kollu iki büyük yıldızın yer aldığı girift geometrik bir ağ kaplamaktadır. 

Yıldızların ortaları ve kollarının içi çok ince işlenmiş rumi motifleri ile doldurulmuştur.  

        Şahidenin etek kısmında da yukarıya doğru taşkın sivri kemerli dört niş motifinin sıralandığı 

bir başka pano yer almaktadır. Bu tezyini nişlerin kemerlerini üzerleri taralı yarım palmet yaprakları, 

kenarlarını da bu yaprakların düz bir şerit halinde uzayan sapları teşkil etmektedir. Nişlerin köşelikleri 

kıvrık dal ve ince rumilerle, içleri ise küçük birer kandil motifini saran tomurcuklu rumi ağları ile 

süslenmiştir (Fotoğraf No 22).  

Kuzey ve Güney Kenar: Şahidenin yan yüzeyleri de boş bırakılmayıp her iki yüzüne kazıma 

tekniği ile Ayete’l-Kursi –Bakara Suresi 255. Ayet-i Kerimesi celi sülüs hattı ile yazılmıştır. Ancak 

ayetin yazımında bir hata veya bir şaşırma söz konusudur.  

         Bu hata ayetin yazımına başlandığı kuzey kenarda olmuştur. Bu kenarda ayetin “…leh uma 

fi’s-semavati” lafzından sonra hatalı olarak “…kursiyyuhu’s-semavati” den sonra gelen bölümle “…ve 

la yeuduhu hifzuhuma ve huvel ‘aliyu’l-‘azim” şeklinde devam edilmiştir. Yani ayetin “…menzellezi 

yeşfeu’ ‘indehu illa bi iznih” bölümü yazılmadan geçilmiştir. Güney kenarında yazılmamış bölümden 

sonra gelen kelimeyle devam edilmiş ve ayet sonlandırılmıştır. Sanatkâr da bu yapılan hatanın farkına 

varmış olacak ki: ayetin sonuna daha önce başka bir mezarda rastlanmayan “Sadaka’l-Lahu’l’azîm” 

(En doğrusunu Allah bilir) lafzını eklemiştir.  

Sanduka: Mezarın sanduka bölümü üzeri açık dikdörtgen şeklindeki kesme blok pehle 

taşlarından meydana gelip, 270 x 88 x 40 cm ölçülerine sahiptir. Batı ucundaki baş şahidesi haricinde 

dikdörtgen 3 blok pehle taşından oluşan sandukanın içi toprakla doldurulmuş çatma lahit formundadır. 

Yapısı gereği çabuk deforme olan sandukanın doğu dar yüzü tamamen parçalanmış olup her iki geniş 

yan yüzü de içe doğru hafif yatık bir vaziyettedir.   

         Taştaki erimelerden ötürü sandukanın muhtelif yerlerinde kırılmaların meydana gelmesi ve 

yine tüm yüzeyinin likenlerle kaplanmış olması bezemeleri ile yazılarının çözümlenmesini 

zorlaştırmaktadır. Sandukanın geniş dikdörtgen iki yan yüzünün, üst ve yan kenarları düz silmelerle 

çerçevelenip içerisine, tepe noktalarında düğüm oluşturulmuş yuvarlak profilli kalın silmelerin 

meydana getirdiği at nalı kemerli sekiz tezyini nişten ibaret bir dizi yerleştirilmiştir. Nişlerin içi ve 

kemer köşeleri ince işçilikli derin olarak oyularak belirginleştirilmiş tomurcuklu rumi, kıvrık dal ve 

palmet sıraları ile doldurulmuştur. Sanduka pehle taşlarının üst yüzeylerine de celi sülüs hat ile 

yazılmış bir yazı kuşağı yer almaktadır, ancak yoğun liken tabakası nedeniyle bu yazıların 

çözümlenmesi gerçekleştirilememiştir (Fotoğraf No 23). 

Örnek No 5 

Kabrin Sahibi: Hacı Ali Oğlu Asil’in Oğlu Nasreddin Sami 

Bulunduğu Yer: Selçuklu Meydan Mezarlığı Kadılar Bölümü 

Pafta No: M-16 Mezar No 2462 

Tarihi: Şevval 721/ Ekim- Kasım 1321 

Ölçüleri: Şahide: 240 x 60 x 22, Sanduka: 200 x 60 x 36  

Malzemesi: Kırmızı Tüf Taşı 
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Tanım: Meydan Mezarlığı’ndaki Kadılar Bölümü’nün kuzey uç noktasında yer alan kabir, baş 

şahidesi ile kesme dikdörtgen prizma formlu blok halindeki yekpare sandukadan meydana gelir. 

Doğu-batı yönünde konumlandırılan mezarın batı ucuna yerleştirilen baş şahidesi, 240 x 60 x 22 cm 

ölçülerinde olup dikdörtgen forma sahiptir. Yoğun bezemeye sahip şahidenin özellikle dış yüzü 

geometrik ve bitkisel süslemeler açısından oldukça zengin bir kompozisyon sergilemektedir (Fotoğraf 

No 24).  

Şahidenin Doğu Yüzü  (Ön Yüz): Şahidenin doğu yüzünün alınlık kısmında, dışa doğru hafif 

bir çıkıntı teşkil eden, içleri istiridye yivleriyle hareketlendirilmiş ince işçilikli iki sıra mukarnas yer 

almaktadır. Bu mukarnaslı alınlığı şahidenin devamına bağlayan kısmında ise altları taralı düz yüzeyli 

dişlerin yan yana dizilmesiyle oluşan sekiz dilimli bir diş sırası bulunmaktadır. 

Başlığın hemen altında düzgün ve okunaklı bir celi sülüsle yüzeye kabartma olarak yazılmış 

ve kabrin yapıldığı şahsın kimliği ile ölüm tarihini bildiren kitabe yer alır. Kitabe, şahidenin sağ alt 

köşesinden başlayarak yukarıdaki mukarnas sıralarına kadar uzanan sahayı sol alt köşeye kadar bir 

bordür gibi üç yönden ters bir “U” şeklinde çevrelemektedir. Kitabenin devamı ise bordürün 

oluşturduğu çerçeve içerisinde kalın silmelerle birbirinden ayrılan dört kartuş içerisine yine kabartma 

tekniğinde yazılarak tamamlanmıştır. Kartuşların bitiminde bu yazının devamı olan ve tarih bildiren 

satır kazıma tekniğiyle yazılmıştır (Fotoğraf No 25).  

Orijinal Kitabenin Okunuşu:  هذا روضة السعيد الشهيد المقري الحافظ كالم هللا صاحب الخلق وطيب الحان

 محبوب خالئق وعند لسر الزمان المحتاج الى رحمة هللا تعالى

 ؟ناصر الدين سامي –١  

 بن اصيل بن الحا –٢  

 جي على توفى في –٣  

 شهر شوال سنة –٤  

حد وعشرين وسبعمائةأ –٥    

 

Kitabenin Türkçe Anlamı: Bu, saadete ve şehadete erişmiş, Kuran-ı Kerimi ezberlemiş ve 

güzel okuyan, güzel mizaç ve görgü sahibi, bugüne kadar yaratılanların en sevimlisi? Allah u 

Teala’nın rahmetine muhtaç, Hacı Ali’nin oğlu Asil’in oğlu Nasıruddin Sami(?)’nin ravzasıdır. O-

hicri- Şevval ayında yedi yüz yirmi bir (miladi Ekim-Kasım 1321) yılında vefat etmiştir.  

         Kartuşların altında, tepe noktasında düğümlenen sivri kemerli tezyini bir niş bulunmaktadır. 

Kemerde içini sekiz kollu yıldızın doldurduğu bir rozet motifi yer alıp tüm kemer zemini ve 

köşeliklerini kıvrık dallar ile tomurcuklu rûmîler doldurmaktadır. Yıldız kollarının arasındaki 

boşluklarda da rûmî motifleri yer almaktadır. Beyhan KARAMAĞARALI’nın Ahlat Mezar Taşları 

adlı eserinde değindiği üzere, bu tarzda birbirine eklenen yıldız-rumî kompozisyonu bu sanatkâr için 

bir özellik teşkil etmektedir (Karamağaralı, 1972: 48). Bu bezemenin akabinde ise düz silmelerin 

sınırladığı küçük dikdörtgen tezyini bir pano görülmektedir. Fakat taştaki erimeler, süslemelerinin de 

kısmen deforme olmasına neden olmuştur. Ancak algılanabilen kısımlarından bu panonun yoğun 

kıvrık rûmî dalları ile yarım palmet yapraklarının meydana getirdiği soyut bitkisel bir bezeme teşkil 

ettiği görülmektedir.  

Şahidenin Batı Yüzü (Arka Yüz): Şahidenin batı yüzünün alınlığında, zeminini yoğun ince 

kıvrık rûmî dalların kapladığı ve üzerinde kabartma palmet yaprakları ile bunların yivli şeritler halinde 

uzayarak köşeli ve yuvarlak geometrik örgüler teşkil eden dallarının meydana getirdiği bir pano göze 
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çarpmaktadır. Alınlık panosunun altında da yine düz silmelerin sınırladığı girift şeritlerle kıvrık rûmî 

dallarının birbirine kaynaşmasından meydana gelen geometrik örgülü dikdörtgen enli bir bezemenin 

uzandığı ikinci bir pano mevcuttur. Bu ikinci panonun hemen altında kalın düz silmelerle çerçevelenen 

sanatkâr kitabesi bulunmaktadır. Kitabe, derinde kalan yoğun kıvrık rûmî dalların kapladığı zemin 

üzerinde sülüs hat ile kabartma olarak yazılmış ve dikkatlerin bu noktaya yoğunlaşmasını sağlamıştır 

(Fotoğraf No 26).  

Kitabede :عمل اسد بن هاوند   “Amelu Esed bin Hâvend”   “Havend oğlu Esed’in Eseri” 

yazmaktadır.  

Sanatkâr kitabesinin altında, aralarında sık rûmî kıvrımlarının dolaştırıldığı işlek bir sülüsle yazılmış 

olan Ayete’l-Kursi’nin bir bordür gibi kuşatıldığı sivri kemerli büyük bir mihrabiye motifi yer 

almaktadır. Ayetin tamamı niş içine sığdırılamadığından ayet “…menzellezi” kelimesinde 

sonlandırılmıştır.  

Bakara Suresi 255. Ayetin Okunuşu: Allâhu lâ ilâhe illâ hû, el-hayyul-kayyûm, lâ teé'huzuhû 

sinetun velâ nevmun, lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard, menzellezî  

Bakara Suresi 255. Ayeti Türkçe Anlamı: Allah -O’ndan başka ilah yoktur-; Her zaman 

diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama tutar O’ nu, ne de 

uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O’ nundur. 

Ayete’l Kursi’nin yazılmasıyla şekillendirilen mihrabiyenin kemer köşelikleri de boş 

bırakılmayıp zemini yoğun kıvrık dal ve rumilerin oluşturduğu kabartma yarım palmet yaprakları ile 

doldurulmuştur. Mihrabiye içerisinde yer alan tezyini nişi ise içerden filigran tarzda işlenmiş olan 

geometrik örgülü ikinci bir bordür çerçeveleyip içerisi geometrik ağlarla bezenmiştir. Zemini kıvrık 

dal ve tomurcuklu rumilerin doldurduğu nişin bu yüzeyine ise kırık ve düz kabartma şeritlerin 

kesişmesinden elde edilmiş sekiz kollu üç yıldızın alt alta sıralanarak meydana getirdiği geometrik bir 

ağ işlenmiştir.  

İnce bir silmenin ayırdığı şahidenin etek kısmında, derin oygulu kabartma taşkın sivri kemerli 

dört tezyini niş motifinin bulunduğu bir pano görülmektedir. Nişlerin kemerlerini yarım palmet 

yaprakları, kenarlarını da bu yaprakların düz bir şerit halinde uzayan sapları teşkil etmektedir. Yine 

nişlerin içleri ve köşelikleri tomurcuklu kıvrık rumi dal ve palmet sıralarıyla doldurularak pano, soyut 

bitkisel bezemeler ile hareketlendirilmiştir. 

Kuzey ve Güney Kenar: Şahidenin yan yüzeylerine Bakara Suresi’nin 255. Ayet’i celi sülüs 

yazı hattıyla kazıma tekniği kullanılarak işlenmiştir. Ayetin yazımına kuzey kenardan başlanmış ve 

“…fi’semavati” kelimesine kadar yazılmıştır. Güney kenarında yazımına devam edilen ayet bu 

kenarda yukarıdan aşağıya doğru yazılmış, tamamı sığdırılamadığından ayet “…halfehum ve lâ” 

lafzında sonlandırılmıştır (Fotoğraf No 27-28).  

Sanduka: Mezarın sanduka bölümü, 200 x 60 x 36 cm ölçülerinde olup kesme kırmızı tüf 

taşından dikdörtgen formda şekillendirilmiş kütlesel yekpare bir gövdeye sahiptir. Sandukanın yoğun 

liken tabakasıyla kaplı olması ve bazı kısımlarında tahribatın söz konusu olması süsleme ile 

yazılarının zarar görmesine neden olmuştur. Süsleme olarak sandukanın üst kapak kısmında yüzeye 

oyularak tatbik edilmiş iki başlı bir niş veya salbek motifi görülmektedir. Bu motifin içerisinde her iki 

başa doğru kabartma damla motifleri yerleştirilip, nişin kenarlarına da kazıma tekniği ile yazılmış celi 
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sülüs hatla bir hadis kuşak halinde kuzey kenardan güney kenara doğru yazılmıştır. Sandukanın geniş 

yan yüzeylerinde ise boydan boya belli aralıklarla uzanan kalın silmeler geçirilip, üst ve alt 

kenarlarında küçük, ortada iç içe biri büyük biri küçük kabartma daire motifleri teşkil edilmiştir. 

Oluşturulan bu geometrik kompozisyon düzeninin araları da derinde kalan tomurcuklu rûmî kıvrımları 

ile doldurulmuştur (Fotoğraf No 29-30). 

Hadisin Türkçe Anlamı: Nebi Allah’ın salat ve selamı O’nun üzerine olsun dedi ki; Dünya 

ahiret ehline haramdır, ahiret de dünya ehline haramdır. Allah ehline ise hem dünya hem de ahiret 

haramdır.  

3. Değerlendirme ve Sonuç  

“Ahlatlı Bir Mezar Taşı Ustası ve Eserlerinden Birkaç Örnek” isimli bu çalışmada Ahlatlı 

sanatkar Esed Bin Havend’e ait Meydan Mezarlığı’nda yer alan eserlerinden beş tanesi incelenmiştir. 

Ahlat’ta uzun yıllar boyunca devam eden ve usta-çırak, baba-oğul ilişkisi içerisinde oluşturulan mezar 

taşı yapma geleneği oldukça önemlidir. Ahlatlı sanatkarlar ilkin ustasından aldıkları bu eğitimi taklit 

etmişlerse de sonrasında kendi üsluplarını ve tarzlarını oluşturmuşlardır. Ahlat’taki sanatçılardan bir 

kısmı, yalnızca mezar taşı yapmakla yetinmemiş, mimari alanda da önemli başarılar elde etmişlerdir. 

Bunlardan biri, Gevaş’ta yaptığı Halime Hatun Kümbeti ile tanınan ve çalışma konumuzda ele alınan 

sanatçı Esed Bin Havend’dir. Bu çalışmada, mezar taşlarında yer alan medfun kitabelerindeki tarihe 

göre kronolojik bir sıra izlenerek sanatkârın mezar taşı yapımındaki gelişim serüveni ve mahareti 

irdelenmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada ele alınan beş adet mezar yapısının,  yer yer tahribata uğramasına rağmen 

günümüze sağlam bir şekilde gelmiş olması, ustasını, ait oldukları dönemi ve sanat anlayışını 

kavrayabilmemiz açısından önem teşkil etmektedir. Çalışma kapsamındaki bu eserler tipolojik 

özellikleri, malzeme ve teknik, dil, yazı ve kitabeler ile süsleme özellikleri açısından 

değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

Esed Bin Havend’in Meydan Mezarlığı’ndaki eserlerinden çalışma kapsamına alınan örnekler, 

1319-1321 yılları arasına tarihlendirilmektedirler. Eserlerden dört tanesinde yatan kişiler erkek iken 

bir tanesi bayana aittir. Örnek No 2’de verilen eser Şerafettin Osman Kızı Kesire Hatun’a aittir. 

Bayanların ve erkeklerin mezar yapılarında form ve süsleme açısından bir farklılık bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. Tüm mezar yapılarında süslemeler aynı itina ile işlenmiştir.  

Tipolojik Özellikler 

Tipolojik özellik, bir eseri diğerinden ayıran biçim veya form farklılığıdır. Çalışmada ele 

alınan beş tane eser, Meydan Mezarlığı’nda sıklıkla rastlanan Şahideli- Sandukalı Mezar tipindedir.  

Bu eserlerin tamamı, şahide tipi bakımından tek şahideli, dikdörtgen formlu, mukarnas tepelikli 

şahideler olduğundan bir ayrım söz konusu değildir. Ancak mezar sandukalarında görülen farklı 

tiplemeler, çalışmadaki eserlerin sandukasına göre sınıflandırılması gerektiğini belirlemiştir. 

Bu doğrultuda bakıldığında incelemeye dâhil edilen mezarların, çatma sandukalı ve yekpare 

sandukalı olmak üzere iki türde karşımıza çıktığı görülmektedir. Çalışmadaki eserlerden dört tanesi 

çatma sandukalı iken bir tanesi yekpare sandukalıdır. Örnek No 5’te verilen ve Hacı Ali Oğlu Asil’in 

Oğlu Nasreddin Sami’ye ait olan mezar, çalışma kapsamındaki diğer mezarlardan farklı olarak 

dikdörtgen formlu olup üzeri kapalı yekpare bir sandukaya sahiptir. Sandukanın yüzeyinde salbek 
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motifi içerisinde iki tane damla motifi yüzeye kabartma olarak işlenmiştir. Sandukanın yan 

yüzeylerinde ise bitkisel ve geometrik süslemeler görülmektedir. Çatma sandukalı diğer örnekler ise 

genelde iki veya üç pehle taşın birleştirilmesiyle oluşturulmuş olup üzerleri açıktır. Sandukaların yan 

yüzeylerinde ise bitkisel veya geometrik kompozisyonlar görülmektedir.  

Malzeme ve Teknik 

Mezar taşlarının yapımında kullanılan malzeme Ahlat bölgesinde sıklıkla rastlanan ve kolay 

işlenebilen “Kırmızı Tüf” taşıdır. “İgnimbirit” olarak da bilinen bu Ahlat taşı, Nemrut Volkaniği’nden 

oluşan bir kayaçtır. Genellikle kırmızı, kahverengi ve sarı tonlarındadır (Karahan, 2019: 47). 

Mezar taşının sanatsal bir değer kazanmasını sağlayan ana unsurlardan birisi yapımında veya 

süslemesinde kullanılan tekniktir. Çalışmadaki eserlerde olduğu gibi Meydan Mezarlığı’ndaki diğer 

eserlerde de genellikle kazıma, kabartma ve oyma teknikleri kullanılmış ve istenilen motif veya 

kompozisyonlar oluşturulmuştur. Bu teknikler arasında kabartma tekniği diğerlerine göre daha çok 

tercih edilmiş olup hem süslemelerde hem de kitabelerde kullanılmıştır. Kabartma tekniğinde taşın 

bazı yüzeyleri oyularak bazı yüzeyleri ise kabartma olacak şekilde işlenir. Bu teknik, mezar 

şahidelerinin doğu ve batı yüzleri ile sandukalarda karşımıza çıkmaktadır. Kazıma tekniği ise 

çoğunlukla şahidede yer alan medfun kitabesinin bazı belirli kısımlarında, şahidenin yan yüzeylerinde 

veya sanduka blok taşlarının üst yüzeylerinde ayet veya hadis şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kitabe 

veya süsleme unsurlarının şekillenmesinde önemli rol oynayan kabartma ve kazıma teknikleri ele 

alınan eserlerde genellikle bir arada kullanılmıştır.  

             Dil ve Yazı  

Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndaki diğer mezar taşları ile ortak olmak üzere genellikle Arapça 

ve Farsça dili kullanılmıştır. Sanatkâr ve medfun kitabeleri ile ayet ve hadislerin kullanıldığı alanlarda 

genellikle Arapça kullanılırken, öğüt sözleri veya övgü sözleri ile şiir tarzı yazılar genellikle Farsça 

yazılmıştır.  

Genellikle mezarların kitabelerinde, yan yüzeylerinde veya sanduka üst yüzeylerinde 

kabartma ve kazıma tekniğiyle karşımıza çıkan yazılar, sıklıkla Celi sülüs yazı hattlıdır. Kitabelerde 

genel olarak medfunun kimlik bilgileri, ölüm sebebi, sosyal statüsü veya mesleği, cinsiyeti, ölüm tarihi 

gibi bilgilerin yanı sıra kimi zaman övgü dolu sözler, dualar, ayet ve hadisler de yer almıştır. Ahlat 

mezar taşlarında genellikle şahidenin doğu yüzünde medfun kitabesi, batı yüzünde sanatçı kitabesi, 

şahide yan yüzeylerinde ve sanduka üst yüzeylerinde ise genellikle ayet, hadis veya güzel sözler 

bulunmaktadır. İncelenen mezar taşlarında dikkat çeken hikmetli sözlerden bazıları şu şekildedir: 

“Ölüm bir kapıdır ve herkes o kapıdan geçecektir”. 

 “Ölüm bir kadehtir ve herkes o kadehten içecektir”. 

 “Dünya Ahiretin tarlasıdır”. 

“Dünya bir saatlik müddettir, onu da ibadetle geçir” 

Bu hikmetli sözler dışında Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetler de mezar 

taşlarına işlenmiştir. Bunlar arasında en çok rastlanan ve hemen hemen tüm mezar taşlarında 

görebildiğimiz Ayet’el-Kürsi’dir. Bahsi edilen mezar taşlarında Ayet’el-Kürsi, genellikle şahidelerin 

batı yüzünde yer alan sivri kemerli mihrap nişinin çevresini dolanmakta iken kimi zaman ise 
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şahidelerin yan yüzeylerinde bir yandan başlayıp diğer yanda devam eder şekilde karşımıza 

çıkmaktadır.  

Süsleme Özellikleri  

Çalışmada ele alınan Esed Bin Havend’e ait beş eserde, bitkisel ve geometrik bezemelerden 

oluşan iki farklı süsleme kompozisyonu karşımıza çıkmaktadır. Bu süsleme unsurları mezar 

şahidesinin doğu ve batı yüzleri ile sanduka yan yüzeylerinde genellikle kabartma tekniği kullanılarak 

oluşturulmuştur. Bitkisel süslemeler içerisinde en çok palmet, rumi ve kıvrık dallar karşımıza çıkarken 

geometrik süslemelerden de köşeli yıldızlar, iç içe geçmiş geometrik formlar, örgü motifi gibi unsurlar 

göze çarpmaktadır. 

Bitkisel Süslemeler 

İslam mimarisinin süsleme sanatında oldukça önemli olan bitkisel süslemeler, doğada 

karşımıza çıkan ağaç, çiçek, dal, gül, yaprak, bitki gibi unsurlardan etkilenerek oluşturulan ve başta 

mimari olmak üzere resim, heykel, seramik, dokuma, ciltleme gibi birçok alanda ve yüzeyde 

uygulanmış ve İslam sanatının en çok tercih edilen süsleme çeşidi olmuştur. Bitkisel süslemeler 

içerisinde rumi, palmet, kıvrık dallar, yaprak ve çiçekler, gülbezek, hatai motifleri yer almaktadır. 

Konu dâhilinde incelenen mezar taşlarında, çoğunlukla rumi, palmet ve kıvrık dal motiflerinin 

kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

Rumi motifi, genel olarak çatallı bir görünüme sahip olup sivri uçlu yaprak motifi olarak 

bilinen yüzeyde kıvrık çizgiler ile hareketi sağlayan öğelerdir. Rumi’nin kelime anlamı “Anadolu, 

Anadolu’ya mensup” olup Türk tezyini sanatlarında sıklıkla kullanılan motiflerden biridir (Karataş, 

2006: 161). Ahlat Meydan Mezarlığı’nda bulunan mezar taşları üzerinde de sıklıkla karşımıza çıkan 

rumi motifi, genellikle palmet ve kıvrım dallar ile birlikte bir süsleme kompozisyonun tamamlayıcı 

öğeleri olarak kullanılmıştır.  

Palmet motifi ise süslemede rumi dalları arasında kalan boşlukları dolduran hareketsiz dolgu 

motifleridir (Çelik, 1998: 93). Anadolu mimarisinde süsleme unsuru olarak XIII. yüzyıldan itibaren 

kullanılan palmet motifinin Ahlat’taki mezar taşları üzerine işlenmesi bu yüzyılın sonlarına denk 

gelmektedir (Ayaz Başak, 2008: 106). Çalışmada ele alınan mezar taşlarında da bitkisel bezeme olarak 

en sık kullanılan motif palmet olmuştur. Mezar taşlarının şahide yüzeylerinde, şahidelerin tepelik 

kısımlarında, mihrap nişleri içerisinde veya kemer nişlerinin köşelerinde kimi zaman ise şahide 

üzerinde yer alan kitabelerin alt zeminini doldurmak amacıyla, bazen oldukça ince işçilikli bazen de 

daha kaba bir şekilde işlenmiştir.  

Bitkisel bezeme kompozisyonlarının tamamlayıcı öğesi durumunda olan kıvrık dallar, 

genellikle palmet ve rumi bezemeleri, gülbezek, çiçek ve yaprak motifleri ile birlikte uygulanmaktadır. 

Bahsedilen motiflerin arasına bağlayıcı unsur olarak yerleştirilen kıvrık dallar, bitkisel süslemeyi 

tamamlamakla birlikte uygulandığı zeminin kenar ve köşelerinde devam eden bir sonsuzluk anlayışı 

da oluşturmaktadır. Kıvrık dal, kompozisyonun yüzeye dengeli dağılımını veya bordürlerde 

devamlılığını sağlamaktadır. Bunların dağılımı bazen helezonik tarzda iken bazen de serbest bir 

şekildedir. Çalışma kapsamındaki mezar taşlarında kıvrık dallar, rumi ve palmet ikilisiyle bir bütün 

oluşturacak şekilde ve genellikle helezonik olarak kullanılmıştır. Mezar taşlarının genellikle batı 

yüzlerinde ve sanduka yan yüzeylerinde yoğun bir şekilde uygulanan bitkisel bezemeler içerisinde 

kıvrık dallar da görülmektedir.  
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Çalışmada yalnızca Örnek No.: 5’te R-9 Mezar No.: 2140 pafta numaralı mezarın yekpare 

gövdeli sandukasının üst yüzeyinde salbek motifine benzer bir süsleme yer alır. Motifin içerisinde sırt 

sırta veren iki tane damla motifi de görülmektedir. Motifin yüzeyi süslemeden yoksundur.  

Geometrik Süslemeler 

Süsleme türleri arasında bitkisel bezemelerden sonra önemli bir yere sahip olan diğer tür de 

geometrik süslemelerdir. Bu geometrik biçimlerin kökü Orta Asya’ya ve inanç olarak da Taoizm’e 

dayanmaktadır. Eşkenar dörtgen, kare, altıgen ve daire kâinatın sonsuzluğunun sembolleridir. İslam 

sanatında geometrik biçimler, sonsuzluk ve süreklilik gösteren Allah fikrini hatırlatmaktadır. Bu düzen 

içerisinde devam eden geometrik çizgiler gücün, adaletin, genişliğin ve sonsuzluğun sembolüdür 

(Kutlu, 2005: 30; Denizli, 2014: 227). 

Çalışmada ele alınan mezarlarda rastlanan geometrik motifler; altı, sekiz ve on köşeli yıldızlar, 

yıldız kollarının birleştirdiği geometrik formlar, birbirine geçmiş dairesel motifler, geometrik örgüler 

şeklinde sıralanabilir.  

Yıldız motifi, geometrik bezemeler içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Yıldız 

motiflerindeki asıl belirleyici unsur köşe ve kol sayılarıdır.  Altı, sekiz, on ve on iki kollu yıldızlarla 

beş, altı ve sekiz köşeli yıldızlar en sık kullanılanlarıdır. Genellikle sonsuz karakterli, kollu yıldız 

kompozisyonları birbirini belirli noktalarda kesen ve böylece şekillenen kırık hatlı çizgi sistemine 

dayanmaktadır. Köşeli yıldızlar, kollu yıldız sistemlerinin arasında da görülmektedir. Ayrıca dairelerin 

bölünmesi veya kare, altıgen ve başka kapalı şekillerin birbirlerine bindirilmesi ile de 

oluşturulabilmektedir. Kollu yıldızlar, kırık hatlı çizgi sistemine dayalı özelliğinden dolayı sonsuz ve 

açık karakterli kompozisyonlar sergilemektedir. Köşeli yıldızlar ise, kapalı kompozisyon niteliği 

göstermektedir (Mülayim, 1982: 69-88; Ögel, 1987: 86-89; Demiriz, 1979: 30-31). Köşeli yıldızlar 

genellikle mezar taşlarının batı yüzlerinde yer alan sivri kemerli mihrap nişlerinin içini 

doldurmaktadır. Mihrap nişinin merkezinde genellikle yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış şekilde 

karşımıza çıkan bu köşeli yıldız motifleri iç içe geçmiş geometrik motiflerle birleşerek bütüncül bir 

kompozisyon oluşturmaktadır. Çalışmada incelenen eserlerin hepsinde genellikle şahidelerin batı 

yüzlerinde mihrap nişi içerisinde köşeli yıldızlar bulunmaktadır.      

Çalışma içerisindeki mezar taşlarında geometrik örgü veya zencerek motifi şahidelerdeki 

kemer nişlerini çevreleyen bordürlerde ince bir şerit halinde veya sandukaların yan yüzeylerinde 

karşımıza çıkmaktadır. 

Mezar taşlarında karşılaşılan süsleme unsurlarından olan bitkisel ve geometrik formları, başta 

Meydan Mezarlığı’nda eseri bulunan diğer sanatçıların eserlerinde görmek mümkündür. Bunun yanı 

sıra palmet ve rumi gibi bitkisel motifler ile köşeli yıldızlar, örgü motifleri ve diğer geometrik formlar, 

Türk- İslam dönemi mimari yapılarında ve farklı pek çok alanda sıklıkla kullanılmıştır. Usta çırak 

ilişkisi içerisinde oluşturulmuş olan Ahlat’taki mezar taşlarında birbirine benzer kompozisyonların 

sanatçılar tarafından uygulandığı görülmüştür. Esed bin Havend’in Gevaş’ta Halime Hatun için yaptığı 

kümbet, zarif ve dengeli yapısıyla Türk-İslam mezar mimarisinde önemli bir yer edinmiştir. Yapıdaki 

geometrik ve bitkisel süsleme şeritleri, damla motifleri, gülbezekler, mukarnaslar, kabartma olarak 

uygulanan celi sülüs yazı kuşağı ve diğer süslemeler, sanatçının Meydan Mezarlığı ve Taht-ı 

Süleyman Mezarlığı’nda bulunan eserlerinde de görülmektedir.  
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        Sonuç olarak asırlar boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapan ve XI. yüzyıldan itibaren 

Türk yurdu haline gelen Anadolu’da bu tarihten sonra İslam öncesi döneme ait inançlar, burada 

yaşayan eski kültürlere ait gelenekler ve İslam inancının etkisi ile biçim kazanmış bir mezar kültürü 

ortaya çıkmıştır. Özellikle bu kültürü yansıtacak nitelikte ve oldukça zengin çeşitlilikte binlerce mezar 

taşını barındıran Bitlis’in Ahlat ilçesinde tarihi öneme sahip altı adet mezarlık bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi ve en büyüğü Selçuklu Meydan Mezarlığı’dır. Ahlat’ta bulunan mezarlık ve 

mezar taşları Türk- İslam mezar geleneğinin bölgedeki en güzel temsilcisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mezar taşları, yapıldıkları dönemin inanç, sosyal ve kültürel özelliklerini yansıtan ve 

geçmişe ışık tutan önemli şaheserlerdir. Geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran mezar taşlarının 

çözümlenmesi ve bir kültür mirası olarak yaşatılması oldukça önemlidir. Mezar taşları üzerinde yer 

alan kitabelerin çözümlenmesi sayesinde medfunun kimlik bilgileri ve mezarı yapan sanatkâr hakkında 

bilgilere ulaşılmaktadır. Bu mezar taşları sahip oldukları farklı tipolojileri ile Orta Asya’daki mezar 

geleneğine benzemekle birlikte Orhun Abideleri ismiyle tarihteki yerini alan eserlerin Anadolu’daki 

yansıması halindedir. Genellikle şahideli- şahidesiz ve çatma veya yekpare sandukalı olarak farklı 

tipolojilerde karşımıza çıkan bu mezar taşları, Anadolu’daki diğer mezar taşlarından ziyade bölgeye 

has bir özellik sergilemektedirler. Farklı birçok mezar türünün örneklerini barındıran alandaki sanduka 

ve şahideler, işçilik bakımından da Anadolu’daki Türk-İslam sanatının önemli kültür varlıklarındandır. 

Malzeme olarak bölgede sıklıkla bulunan tüf taşından oluşturulmuş bu mezar taşları, iklim şartları ve 

doğa olaylarının etkisiyle zaman zaman tahribata uğrasa da büyük çoğunluğu günümüze 

ulaşabilmiştir.  Günümüze ulaşabilen bu tarihi kültür varlıklarını her türlü olumsuz durumdan 

korumak ve geleceğimize ışık tutmasını sağlamak oldukça önemlidir.  
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Fotoğraf No 3: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın Kuşbakışı Görünümü (Bak, 2013: 351).  

Fotoğraf No 4: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın Vaziyet Planı (Oral, 2014: 399). 

   

Fotoğraf No 5-6: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndan Genel Görünümler (Bak, 2013: 352). 

Örnek No 1 
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Fotoğraf No 7: Örnek No 1: Necmeddin Ebu Bekir Oğlu Muhyittin Ahmet’in Mezarından Genel 

Görünüm.  
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Fotoğraf No 8: Örnek No 1: Necmeddin Ebu Bekir Oğlu Muhyittin Ahmet’in Mezar Şahidesinin 

Doğu Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf No 9: Örnek No 1: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Muhyittin Ahmet’in Mezar Şahidesinin Batı 

Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf No 10-11: Örnek No 1: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Muhyittin Ahmet’in Mezar 

Sandukasından Genel Görünüm.  

 

Örnek No 2 

 

Fotoğraf No 12: Örnek No 2: Şerafettin Osman Kızı Kesire Hatun’un Mezarından Genel Görünüm.  
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Fotoğraf No 13: Örnek No 2: Şerafettin Osman Kızı Kesire Hatun’un Mezar Şahidesinin Doğu 

Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf 14: Örnek No 2: Şerafettin Osman Kızı Kesire Hatun’un Mezar Şahidesinin Batı Yüzünden 

Görünüm.  

 

 

Fotoğraf No 15: Örnek No 2: Şerafettin Osman Kızı Kesire Hatun’un Mezar Sandukasından 

Görünüm.  
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Örnek No 3 
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Fotoğraf No 16: Örnek No 3: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Rızauddin Muhammed’in Mezarından Genel 

Görünüm (Soldaki).  

Fotoğraf No 17:  Örnek No 3: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Rızauddin Muhammed’in Mezar 

Şahidesinin Doğu Yüzünden Görünüm.  

 

Fotoğraf No 18: Örnek No 3: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Rızauddin Muhammed’in Mezar 

Şahidesinin Batı Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf No 19: Örnek No 3: Necmettin Ebu Bekir Oğlu Rızauddin Muhammed’in Mezar 

Sandukasından Genel Görünüm. 

 

Örnek No 4 

 

Fotoğraf No 20: Örnek No 4: Zeyneddin Salih Oğlu Şerafettin Yusuf’un Oğlu Başkadı Mahmud’un 

Mezarından Genel Görünüm.  
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Fotoğraf No 21: Örnek No 4: Zeyneddin Salih Oğlu Şerafettin Yusuf’un Oğlu Başkadı Mahmud’un 

Mezar Şahidesinin Doğu Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf No 22: Örnek No 4: Zeyneddin Salih Oğlu Şerafettin Yusuf’un Oğlu Başkadı Mahmud’un 

Mezar Şahidesinin Batı Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf No 23: Örnek No 4: Zeyneddin Salih Oğlu Şerafettin Yusuf’un Oğlu Başkadı Mahmud’un 

Mezarının Sandukasından Genel Görünüm. 

Örnek No 5 
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Fotoğraf No 24: Örnek No 5: Hacı Ali Oğlu Asil’in Oğlu Nasreddin Sami’nin Mezarından Genel 

Görünüm (Soldaki). 

Fotoğraf No 25: Örnek No 5: Hacı Ali Oğlu Asil’in Oğlu Nasreddin Sami’nin Mezar Şahidesinin 

Doğu Yüzünden Görünüm.  
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Fotoğraf No 26: Örnek No 5: Hacı Ali Oğlu Asil’in Oğlu Nasreddin Sami’nin Mezar Şahidesinin Batı 

Yüzünden Görünüm. 

Fotoğraf No 27-28: Örnek No 5: Hacı Ali Oğlu Asil’in Oğlu Nasreddin Sami’nin Mezar Şahidesinin 

Yan Yüzeylerinden Görünüm (Ortadaki ve Sağdaki).  
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Fotoğraf No 29-30: Örnek No 5: Hacı Ali Oğlu Asil’in Oğlu Nasreddin Sami’nin Mezar 

Sandukasından Genel Görünüm.  
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Dil Kökenine İlişkin Tartışmalar 
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Özet 

Dil iletişim için kullanılan en temel araç olması sebebiyle paha biçilmez bir öneme sahiptir. 

Dilin kökenine ilişkin tartışmalar hala bir nihayete ulaşamamış ve bu konuda farklı görüşler 

serdedilmiştir. Dil, bir düşünce veya duygunun başkalarına aktarılması için kullanılan temel bir araçtır. 

İletişimde bu denli önemli bir yere sahip olan dilin kökenine ilişkin tartışmalarda bir uzlaşıya 

varılamamıştır. Peki dilin doğuşu ya da ortaya çıkması için neler söylenebilir? Hangi dilin ilk dil 

olduğu veya dilin tek mi yoksa çok mu kaynaktan oluştuğuna dair tartışmalara girmenin sonuçsuz 

kalacağı düşüncesi ile sadece bu konuda dilin kaynağı nedir sorusuna cevap veren en temel iki 

görüşten bahsedeceğiz. Bunlardan birisi dilin vehbi yani ilahi kaynaklı olduğunu temellendirmeye 

çalışırken diğer görüş ise dilin kesbi yani kazanımsal oluşunu temellendirmeye çalışmışlardır. Dilin 

kaynağına ilişkin görüşler, ekseriyetle dilin vehbi veya kesbi olduğu yönünde kendilerine dil tarihi ve 

araştırmalarında yer bulmuştur. Lakin bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışmış olan dil bilimcilerinin de 

olduğu müşahede edilmektedir. Biz bu makalemizde dilin kaynağına ilişkin tartışmalara kaynaklık 

eden; a) dilin vehbi (ilahi kaynaklı) ve b) dilin kesbi (kazanımsal) olduğu yönündeki iki temel görüşü 

inceleyip, değerlendirmemizi sunacağız.  

Anahtar Sözcükler: Dil, Köken, Kaynak. 

 

Debates on the Origin of Language 

 

Abstract 

Because it is the most basic tool for communication, the language has an invaluable 

importance. Discussions on the origin of language still have not reached an end. And different views 

on this issue have been expressed. Language is a basic tool used to convey a thought or feeling to 

others. A consensus could not be reached in the discussions on the origin of language, which has such 

an important place in communication. So what can be said about the birth or emergence of language? 

Considering that it will be inconclusive to enter into discussions about which language is the first 

language or whether a language consists of one or many sources, we will only talk about the two most 

basic views that answer the question of what is the source of language. While one of them tried to 

justify that the language is “vehbi”, that is, of divine origin, the other view tried to justify the 

language's “kesbi”, that is, acquisition. Opinions about the source of language have found a place in 

language history and researches, mostly that language is vehbi or kesbi. However, it is observed that 

there are linguists who have tried to reconcile these two views. In this article we will present our 
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assessment about the source of the debate on the language of the resource; a) language is “vehbi” 

(divine origin) and b) the language is “kesbi” (earnings base) to examine two fundamental opinions. 

Keywords: Language, Origin, Source. 

 

Giriş 

Dil canlılar arasındaki iletişimi sağlayan en önemli yapı taşıdır. Sözlük anlamı olarak dil için 

Türk Dil Kurumunda şu tanımlamalar yapılmıştır; “1. İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını 

bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban: Dilinden Anadolulu olduğu 

ancak belli oluyordu. S. F. Abasıyanık. 2. Bir çağa, bir gruba, bir yazara özgü söz dağarcığı ve söz 

dizimi: Halk dilinin günebakan ismini verdiği bu çiçek, güneşe âşıktır. H. S. Tanrıöver. 3. Belli 

mesleklere özgü dil: Hukuk dili. 4. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım 

aracı: Müzik dili. Yazı dili. Hiçbir zaman onların arasına katılabilecek bir dil bulamadım. R. Mağden. 

5. tar. Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak.”
384

 

Dil, bir düşünce veya duygunun başkalarına aktarılması için kullanılan temel bir araçtır. 

İletişimde bu denli önemli bir yere sahip olan dilin kökenine ilişkin tartışmalarda bir uzlaşıya 

varılamamıştır.
385

 Peki dilin doğuşu ya da ortaya çıkması için neler söylenebilir? Hangi dilin ilk dil 

olduğu veya dilin tek mi yoksa çok mu kaynaktan oluştuğuna dair tartışmalara girmenin sonuçsuz 

kalacağı düşüncesi
386

 ile sadece bu konuda dilin kaynağı nedir sorusuna cevap veren en temel iki 

görüşten bahsedeceğiz. Bunlardan birisi dilin vehbi yani ilahi kaynaklı olduğunu temellendirmeye 

çalışırken diğer görüş ise dilin kesbi yani kazanımsal oluşunu temellendirmeye çalışmışlardır. 

Dilin Vehbi Olduğunu İleri Süren Görüş 

Bu görüşe göre dil, ilahi bir kaynaktan gelir. Allah dili bir meleke olarak insanı yaratırken 

bahşetmiştir ve onu bu özelliği ile de üstün kılmıştır.
387

 Bu konuda pek çok dil bilimci  اَء َوَعل َم ٰادََم ااْلَْسَمَٓ

”.Allah Adem’e bütün isimleri öğretti“ ُكل َها
388

 Ayetini delil olarak almışlardır. İbn Fâris, İmam Eşarî ve 

Eflatun konuşma olgusunun insana Allah’ın bahşettiği görüşünde olan dil alimlerinden bazılarıdır.
389

 

El-Müzhir adlı kitabında Es-Suyûtî (911/1505) insanın fıtri olarak medeni olduğunu vahşiliğin 

ise hayvanlara mahsus olduğunu belirtir.
390

 Bu durumda dilin kaynağının da medeniliğin bir getirisi 

olması, dolayısı ile de Allah'ın insana bir bahşı olması gerekir. Yani dil tevkifidir demiştir. 19. Asırda 

özellikle başta Fransa’da olmak üzere pek çok filozof da bu görüşe iştirak etmişlerdir.
391

 

                                                      
384

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5694f795826036.290431

00 
385

 Civelek, Yakup, Arap Dilbilimine Giriş, Üniversite Yayınları, Van, 2007, s. 52 
386

 İbn Hazm, el-ihkam, c. 1, s. 33. 
387

 İbn Hazm, el-ihkam, c. 1, s. 32. 
388

 Bakara, 2/31.  
389

 İbn Faris, es-Sâhibi fi Fıkhu’l-Luga s. 10-15 
390

 Suyûtî, el-Muzhir, c. 1, s. 16. 
391

 Fehmi Efendi, Abdurrahman, İslam Medeniyeti Tarihi, Elmalı Hüseyin, Eren Cüneyt, İzmir, 2005, s. 26-28. 
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Aynı şekilde, “Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu da 

O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda bilenler için nice ibretler vardır.”
392

 ayetinde yer alan 

 ifadesi de bu görüşe delil olarak kullanılmıştır. Zira burada kullanılan kelime dil ve dildeki ”   أَْلِسنَتُِكم“

çeşitliliği ifade etmektedir. Ve bu ayete göre de bu sahip olduğumuz dil çeşitliliği Allah’ın insanlarda 

var ettiği bir ayet olarak düşünülmüştür. 

Dilin Kesbi Olduğunu İleri Süren Görüş 

 

Bu görüşü savunanların başında Ebû Hâşim el-Cübbâî (321/933)’gelir. Ebû Hâşim’e göre dil, 

Allah tarafından değil insanlar birbirleri ile uzlaşma yolları aramalarına binaen ortaya çıkmıştır.
393

 

İbni Cinnî’de dilin kaynağı olarak insanı ve insan aklını görenlerdendir. Allah’ın Hz. Adem’e isimleri 

öğrettiği ile ilgili ayette geçen “öğretti” ifadesini “vaz etti” olarak algıladığını belirterek, bu ayetin 

dilin ilahi olduğuna dair görüşlere dayanak teşkil edemeyeceğini söyler.
394

 

Bu görüş dilin kaynağı olarak kesinlikle ilahi bir kaynağı dikkate almaz. Daha çok tez ve 

teorilerle dilin kaynağı sorgulanmıştır. Bu tezlerden birisi de; önce jest ve mimikler sonrasında ise el 

ve kol işaretleriyle insanlar dilsel ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Sonrasında ise bu işaretleşmelere 

yansıma sesleri de eklenmiş, her bir işaretin dilden çıkarılacak bir sese uyumlu olması sağlanmış ve 

taklit yordamı ile de insanların anlaşabilme ihtiyaçlarını giderdiği belirtilmiştir.
395

 

İlk dilsel kelimenin nasıl oluştuğu ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşlerin batılı 

dil bilimciler gözünde tamamen bir “uzlaşma ve anlaşma” etkileşimi gereği ortaya çıktığı savunulur 

Democritos (M.Ö. 460/370) bu görüşte olan batılı dilbilimcilerindendir.
396

 

Uzlaştırmacı Görüşler 

Bu görüşlerde olanlar; dilin kökeninin Allah tarafından tevkifi olduğunu kabul etmekle 

birlikte, uzlaşmacı bir yol izleyerek dilin insani bir ürün olduğunu da kabul ederler. Böylece her iki 

teoriyi kabul etmiş hatta belki de birleştirmiş olmaktadırlar. Bu görüşte olan düşünürlerin başında Ebû 

İshak el-İsferâyinî ( 418/1027) gelmektedir.
397

 

Dilin vehbi ya da kesbi olması yönündeki görüşlere eşit mesafede yaklaşılması gerektiğini 

düşünenler ve bu iki görüşten birini diğerine tercih etmeyenler tevakkuf (çekimserlik) görüşünü 

benimsemişlerdir.
398

 Bu görüşün öncülüğünü Ebû Bekr el-Bâkıllânî (403/1013) yapmıştır. Bâkıllânî’ye 

bu görüşünde Cüveynî (478/1085), Gazâlî (505/1111), Fahreddîn er-Râzî (606/1209) ve Ali Kuşçu 

(879/1474) gibi büyük İslam düşünürleri destek vermişlerdir.
399
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       Sonuç 

Dilin kaynağına ilişkin görüşler ekseriyetle dilin vehbi veya kesbi olduğu yönünde kendilerine 

dil tarihi ve araştırmalarında yer bulmuşken bu iki görüşü uzlaştırmaya çalışmış olan dil bilimcilerinin 

de olduğunu müşahede ettik. Kanaatimizce dilin Allah tarafından insanlara bir lütuf olarak verilmiş 

olması gerek Kuranî ve gerekse de akli bazı hususlar muvacehenesinde doğru kabul edilmektedir. 

Nitekim Allah’ın  Hz. Adem’e eşyanın isimlerini saydırabilmesi için Hz. Adem’in cevap verebiliyor 

yani konuşuyor olması gerekmektedir. Bu da Hz. Adem’in ve dahası kendisine zevce olarak verilen 

eşinin de konuşur şekilde yaratılmış olmasını iktiza eder.  

Hz. Adem’den sonrasında gelen süreçte insanların nasıl dillendiği ve konuştuğu tartışmasına ise bir 

bebeğin hal ve hareketleri incelenmek sureti ile cevaplar verilmesi gerekir kanaatindeyiz. Zira bir 

bebeğin ihtiyaçlarını karşılatmak için ağlaması ve sonuç itibari ile ihtiyacının giderilmesine binaen 

susması ile bebek bir dil geliştirmiş ve ihtiyacı için bu dili kullanmıştır peki bebeğe bu dili 

kullanmasını kim nasıl öğretmiştir.  

Ayrıca yaratılış itibari ile de insanın sahip olduğu ses tellerinin hayvanlarınkinden nitelik ve nicelik 

olarak farklı bir özellikte olması da yine dilin Allah’ın insanlara bir lütfu olmasını iktiza eder 

kanatindeyiz. Elbetteki en doğrusunu Allah bilir. 
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Parasız Yatılı ve Efrâsiyab’in Hikayeleri’nde Eğitim Eleştirisi  
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Özet 

Eğitim bireyde istendik davranışların oluşmasını sağlayan sistemli ve planlı etkinlikler toplamı 

olarak değerlendirilir. Eğitim süreci küçük yaşlardan itibaren başlar. Sürecin içerisinde bulunan 

öğretmen, öğrenci okul, okul iklimi ve eğitime ulaşmada yaşanan güçlükler, eğitim sürecinin 

bileşenleridir. Türk edebiyatında eğitim ve öğretmen temalı eserler Cumhuriyet dönemi ile görülmeye 

başlanır. Öğretmen toplumsal değişimde öncü görevi görür. Topluma yön veren saygınlığı olan kişidir. 

Okulu sevdirir öğrenciye olumlu anlamda yaklaşır. Öğrenciler ise toplumun ilerlemesine öncülük 

etmesi beklenen yeni nesildir. Öğretmen bu yönü ile sürekli olarak kendinden veren, fedakâr ve 

cömert bir tipolojiye oturtulabilir. İhsan Oktay Anar’ın Efrâsiyab’ın Hikâyeleri’nde yer alan “Güneşli 

Günler” hikâyesi ile Füruzan’ın Parasız Yatılı hikâye kitabında yer alan öğretmenler katı, soğuk, 

kuralcı, öğrenciyi okuldan soğutan, disiplini sağlamada ceza yöntemine başvuran, öğrencinin 

benliğinde zararlı iz bırakan kişiler olarak çizilir. Öğrenci ise maddi zorluğun getirdiği açmaz 

yüzünden yatılı okulda okuyan, yetenekleri görülmeyen içe kapanık, yatılı okul sınavlarına hazırlanma 

sürecinde fırsat eşitsizliğinin yarattığı itilmişlik duygusu, yabancılaşan, ötekileşen kimseler olarak ele 

alınır. Sistemsel çarpıklığa işaret etme amacı taşıyan bu eserlerde eğitim sisteminin çarpıklığı, tek tip 

birey yetiştirme, eğitimde fırsat eşitsizliği, katı ve öğrenciyi hayata hazırlamaktan uzak bir disiplin 

anlayışının eleştirisine odaklanılmaktadır. Bu çalışmada, yazış tekniklerinde farklılık olmakla birlikte, 

anılan iki eserin, işaret ettiği ortak bir soruna, eğitilen bireyin hayata hazırlanma sürecine eleştirel bir 

yaklaşım ortaya konmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Türk romanı, Eğitim eleştirisi, Disiplin, Yabancılaşma, Fırsat eşitsizliği, 

Efrasiyab’ın Hikâyeleri, Parasız yatılı.  

 

Educational Criticism in Parasız Yatılı and Efrâsiyab’ın Hikâyeleri 

 

Abstract 

Education is considered as the sum of systematic and planned activities that lead to the 

formation of desired behaviors in the individual. The educational process begins from an early age. 

The teacher, student, school, school climate and difficulties in accessing education are the components 

of the education process. Works with the theme of education and teacher in Turkish literature begin to 

be seen with Republican era. The teacher acts as a pioneer in social change. He is a person with 

dignity who directs the society. He likes the school and approaches the student in a positive way. 

Students on the other hand, are the new generation that is expected to lead the progress of society. 
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With this aspect the teacher the teacher can be placed in a self-scarifying, altruistic and generous 

typology. Teacher in İhsan Oktay Anar’s story “Güneşli Günler” (Sunny Days) in Efrasiyab’ın 

Hikâyeleri) and in Füruzan’s Parasız Yatılı, a collection of short stories are strict, cold, normative, 

alienate students from school, resort to punishment method to maintain discipline, and leave a harmful 

mark on the student's self. Drawn as persons, the students, on the other hand, are treated as people who 

study in a boarding school due to the stalemate brought about by financial difficulties, who are 

introverted, whose talents are not seen, and who feel alienated and marginalized due to the feeling of 

being pushed out by the inequality of opportunity in the process of preparing for the boarding school 

exams. These works, which aim to point out the systemic distortion, focus on the distortion of the 

education system, raising a single type of individual, inequality of opportunity in education, a strict 

discipline approach that is far from preparing the student for life. In this study, although there are 

differences in writing techniques, a critical approach is put forward to a common problem pointed out 

by the two works, the process of preparing the educated individual for life. 

Keywords: Turkish novel, Critique of education, Discipline, Alienation, Inequality of 

opportunity, Efrasiyab’ın Hikâyeleri, Parasız yatılı. 

 

1. Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Öğretmenin Sanat Eserlerinde Yansımaları 

Eğitim küçük yaşlardan itibaren başlayan bireye istendik davranışları kazandırmayı 

amaçlayana planlı etkinliklerin bütünüdür.  

Eğitim sürecinin ilk noktası ailedir gelişigüzel olan süreç plandan ve programdan yoksundur. Çocuk 

ebeveynlerini rol model alarak büyür. Planlı ve programlı eğitimin verildiği yer ise okuldur. Okul 

bireyin “kişiliğinin gelişmesine ve toplumsal hayatta yer edinebilmesi için ihtiyaç duyduğu bilgi ve 

beceriyi kazanmasına yardım eden kurumdur”. (Coşkun, 2020:18) 

 Okullarda verilen eğitim ise ülke ve toplum ihtiyaçlarını esas alarak hazırlanan öğretim programları 

aracılığıyla gerçekleşir. 

Toplumların gelişmişlik düzeyi benimsenen eğitim sistemi ile doğru orantılıdır. Eğitime 

yapılan yatırım ülke kalkınması üzerinde doğrudan etkilidir. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 

ülkelerinin oluşturduğu G-20 ‘de bütçeden en fazla pay ayrılan kurumların başında eğitim gelir. “G20 

ülkelerinin eğitim harcamaları ve GSYİH oranları incelendiğinde kriz dönemlerinin dışında hem 

Türkiye’de hem de diğer G20 ülkelerinde GSYİH ve eğitim harcamaları bir artış trendi 

göstermektedir.” (Selim, Purtaş ve Uysal,2014:93). 

Cumhuriyet Döneminde eğitim öncelik verilen konuların başında gelir. Mustafa Kemal 

Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında. 1. Maarif Kongresi’ni toplar. Eğitimde izlenen geleneksel anlayışın 

ülkenin geri kalmasında etken olduğunu vurgular. Cumhuriyet’in ilanından sonra  askeri sahada 

kazanılan zaferlerin tamamlayıcısı olan ilke ve inkılapların halka ulaşmasında eğitime önem 

verilmesini belirten Atatürk dönemin önde gelen eğitim uzmanlarını Türkiye’ye davet eder. Bu 

adımların ilki 1924 yılında ilerlemeci eğitim anlayışının önemli temsilcilerinden John Dewey 

Türkiye’ye davet edilmesi ile gerçekleşir. John Dewey çeşitli izlenimlerden sonra iki rapor hazırlar. 

Eğitimde çağdaşlaşma adımların bir diğeri ise İstanbul Üniversitesi reformudur. “Profesör Albert 

Malche Türkiye’ye davet edilmiş ve İstanbul Darülfünun’la ilgili bir inceleme yaparak rapor yazması 

istenmiştir.” (Erdem, 2012:377). 

Eğitim sisteminin önemli parçası olan öğretmen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 43. 

Maddesinde; ‘‘[ö] ğretmenlik mesleği, devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 
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üzerine alan özel bir ihtisas mesleği’ olarak tanımlanır. Yetiştirdiği/yetiştireceği nesilde büyük etkiler 

bırakan kişi olan “[ö]ğretmen, çocuklara arzu edilen davranışların öğretilmesi ve bu davranışların 

kalıcı hale getirilmesinde mesul ilk kişidir.” (Akgül, 2020:18). Öğretmen, öğrenme sürecinin en 

başında yer alır, öğrenciye yaklaşımı, okul kültürünün oluşmasında, disiplini sağlamada kullandığı 

yöntemler, ders anlatımı kendini geliştirme, yenileme süreci eğitimin kalitesini etkiler. Bir ülkenin iş 

gücünü yetiştirir. Öğrencinin okula bakış açısına, derslere, öğrenme isteğine etki eder. Öğrenciye 

yaklaşımı kişinin öğrenme sürecini etkilemenin yanında benlik algısı üzerinde etkili olur. “Cumhuriyet 

döneminde eğitime verilen önem, eğitim ile toplumun kimlik değiştirebileceğine inanılması ve bunun 

gerekli görülmesi öğretmeni ön plana çıkarır.” (Güler, 2001:2). 

Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerden ‘İrfan Ordusu’ olarak söz eder. Devlet adamlığının 

yanında Başöğretmen unvanı alan Mustafa Kemal Atatürk milletlerin kurtarıcısı öğretmenleri görür. 

“Benim asil kişiliğim öğretmenliğimdir, ben milletimin öğretmeniyim Cumhurreisi olmasam, Maarif 

vekilliği almak isterdim.” (İnan, 1999:24). Bununla beraber milletvekili ve öğretmen maaşlarının 

arasında farkın fazla olmaması ısrarı Cumhuriyet Döneminde öğretmene verilen önemin göstergesidir. 

Her dönemde olduğu gibi toplumsal hayatta meydana gelen değişimlerin edebiyata yansıması 

kaçınılmazdır. Yazarlar eserlerinde halkı eğitimek amacıyla ideal insan tipini öğretmenler üzerinden 

ele alır. Öğretmen ideali temsil etmenin yanında toplumu ileriye taşıyan kişidir. Çağdaşlaşmanın 

öncüsü olan öğretmen tipinin dönemsel değişimi edebi eserlerde ve sinemada farklı açıdan işlendiği 

görülür. Cumhuriyet ilk yıllarından itibaren öğretmenin değişimi ve eğitime ulaşmada yaşanılan 

zorluklara eleştirel açıdan bakılacaktır.  

 

1. 1. Türk Romanında Öğretmen 

Cumhuriyetle beraber toplumsal alanda yapılan yeniliklerin halka anlatılması ve kalıcı hale 

gelmesinde öğretmenin rolü büyüktür. Bu yüzden Türk edebiyatında “[ö]ğretmenler Cumhuriyet’in ilk 

yıllarından itibaren Türk toplumunun modernleşmesi. Cumhuriyet değerlerinin yeni nesillere 

aktarılması yolunda önemli hizmetlerde bulundular.” (Toker, 2002:1). Yeni kurulan Cumhuriyet’in 

ilke ve inkılaplarını yetiştirecekleri nesillere aktarma misyonunu görev edindiler. İlk dönem 

eserlerinden olan Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu, Yeşil Gece ve Acımak romanlarında çizilen 

öğretmen tipi fedakâr, özverili kişilerdir. Cumhuriyet’in aydınlık neslini yetiştirirler. Çalıkuşu romanın 

baş kahramanı Feride sevgilisinin ihanetini unutmak amacıyla Anadolu’da öğretmenlik yapmaya karar 

verir. Romantik kaçış şeklinde başlayan macerada daha sonra Öğretmenlik mesleğine manevi anlam 

yükler. Mesleğe başlamasıyla beraber düşüncelerinin değiştiğini itiraf eder “Ben muallimliği açlıktan 

ölmemek için kabul etmiştim. Hesabım doğru çıkmadı. Bu meslek bir açlıktan öldürebilir. Fakat ne 

ziyanı var değil mi ki benim gönlümün şefkate olan açlığını doyuracak.” (Güntekin, 1967:162). 

Cumhuriyet’in ilkelerini topluma aktarma işlevinin yanında ideal öğretmen tipinin çizildiği Çalıkuşu 

romanı, “Cumhuriyet dönemi Türk romanında hiçbir esere nasip olmamış bir şöhret kazanır ve 

defalarca yeni baskı yapar.” (Toker, 2002:2). 

Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye romanı konusunu Millî Mücadele günlerinden alır. 

Romanda Aliye Öğretmen Millî Mücadele karşıtları tarafından öldürülür. Aliye Öğretmen Cumhuriyet 

neslini yetiştiren, modern, çağdaş bir tip olarak çizilir. 

1940 ve sonrası yazılan edebi eserlerde ise ilk dönem eserlerden farklı olarak Cumhuriyet neslini 

yetiştiren devrimlere sıkı sıkıya bağlı olan öğretmenlerin karşısında bürokrasi ile ters düşen sisteme 

karşı duran köy enstitülü yazarların eserlerinde yer alan öğretmen tiplerinden söz edilebilir. 
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İdealist öğretmenin anlatıldığı Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak (1973) romanında yer alan Dündar 

Öğretmen devrimlere sıkı sıkıya bağlı öğrencilerini genç Cumhuriyet’in aydınlık nesil olarak 

yetiştirmek isteyen idealist öğretmen olarak verilir. “Türkiye’nin ‘1940’lı yılların ortamında, 

öğrencilerini aydınlanma devrimiyle romantizmiyle Atatürk devrimlerine yaraşır bir vatan evladı ve 

ülkesine yararlı olma idealiyle yetiştirmek için çırpınan Dündar Öğretmen eserde ironik biçimde ele 

işlenir.” (Uğurlu, 2003:298). Cumhuriyet’in on üçüncü kuruluş yıl dönümü için planladığı ancak 

maddi imkansızlıklar nedeniyle iki yıl gecikmeli yapılan “Çiçekler, Böcekler ve Kelebekler” 

müsameresinde terfi almak amacıyla kasabanın önde gelen insanlarının çocuklarını önplana çıkarırken 

diğer çocukları geride tutar. İlk dönem eserlerinden farklı çizilen Dündar Öğretmen üzerinden eğitsel 

eleştiri söz konusudur. 

 

1. 2. Türk Sinemasında Öğretmen 

Öğretmen temalı  filmlerinin Türk sinemasında görülmesi  ilk şekli roman uyarlamaları 

şeklinde olur. Vurun Kahpeye, Çalıkuşu ve Bir Dağ Masalı romanlarının aynı isimle sinemaya 

uyarlanır. İlk dönem edebi eserlerde işlenen öğretmen imajının benzerini sinemada görmek 

mümkündür. Romanda tercih edilen benzer anlayış “[ö]zellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarının kaynaklık 

ettiği filmlerde; öğretmen modernleşme için topluma hizmet etmektedir."(Emrullah ve Soner, 

2016:300). Öğretmenler idealisttir, topluma örnek olur. Turgut Demirağ’ın yönetmenliğini yaptığı Bir 

Dağ Masalı (1967) kahramanı olan Ahmet Öğretmen, İstanbul’da lüks içinde yaşadığı hayatı bırakıp 

köyde öğretmenlik yapmaya karar verir. Sinemada en sevilen öğretmen tiplerinden biri olan Hababam 

Sınıfı’ndaki Mahmut Hoca izleyici olumlu etkiler uyandırmanın yanında meslektaşları için rol 

modeldir. 

 Günümüze geldikçe ilk dönem sinema filmlerinden farklı öğretmenler yer alır. Toplumda 

saygınlığı olan öğretmen yerini ekonomik sorunlar ve maddi açmazlar yaşayan kişilere bırakır. Kartal 

Tibet’in Öğretmen (1988) filminde, Hüsnü Öğretmen köyden kente gelen ekonomik sorunlar sebebiyle 

akıl sağlığını yitirmesi anlatılır. Son dönem Türk sinemasında öğretmen temasının işlendiği başka film 

ise Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağac’ı(2018) dır Geçim sıkıntısı yaşayan İdris Öğretmen at 

yarışlarından kolay para kazanma umuduna kapılır. Çevresinden aldığı borçlar yüzünden ailesinin 

gözünde küçük duruma düşer. 

Saygın meslek olan öğretmenlik öğrenciye dokunan onu geleceğe hazırlayan kişi olarak 

toplumda karşılık bulur. Cumhuriyet dönemi eserlerinde örnek kişi, vatansever, ‘aydınlanmacı’ olarak 

verilir. İncelenen eserlerde katı, soğuk, şiddette başvuran, ötekileştiren idareci ve öğretmenler 

anlatılmıştır. Eğitime ulaşmada maddi yetersizlikler üzerinde durulur. 

İhsan Oktay Anar’ın Efrâsiyab’in Hikâyeleri’nde yer alan “Güneşli Günler” hikâyesi ile 

Füruzan’nın Parasız Yatılı hikâye kitabında yer alan öğretmenlerin katı, bireysel farklılıkları dikkatte 

almayan, öğrencilerin öz benlik anlayışını zedeleyen tutumları, disiplini sağlamada kullanılan yanlış 

yöntemlerin yanında parasız yatılı okullarda tek tipleşen öğrenciler maddi imkânsızlıklar sebebiyle 

fırsat eşitsizliğinin beraberinde gelen ötekileşme ,hiçlik, yabancılaşma duygusu sosyoekonomik 

durumlarından dolayı ait olamama duygusuna kapılmaları tüm bunların oluşturduğu eğitimin 

çarpıklığı irdelenmiş. Öğrenciyi merkeze almayan yeteneklerini görmezden gelen idareci ve öğretmen 

davranışları incelenmiş ortaya çıkan eğitsel eleştiri anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

2. Efrasiyab Hikâyeleri’nde Öğretmen Algısı 
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Çerçeve öykü tekniği kullanılarak kaleme alınan Efrasiyab Hikâyeleri!nin baş kahramanları 

Cezar Dede ve Ölüm’dür.Ölüm ,Cezar Dede’nin canını almak için yanına gider ona bir oyun teklif 

eder anlatacağı her hikâye için bir saat daha fazla yaşayacağını söyler.Ölüm ile Cezar Dede’nin 

birbirine anlattığı sekiz hikayeden oluşan Efrasiyâb’ın Hikâyeleri’nde korku, masal, mit, efsane ve 

grotesk unsurları vardır. Roman, Ölüm’ün anlattığı “Güneşli Günler” hikâyesi ile başlar.  

“Güneşli Günler” hikâyesi  Cumhuriyetin yirminci yılının sonunda Anadolu’nun ortasında yer 

alan köyün dışındaki yatılı okuldaki öğrencilerin.başından geçenleri konu alır. Okul olmanın çok 

uzağında mimari yapısı ve fiziki görünüşü ile hapishaneden farksız güneşin pencerelerinden içeri 

sızmadığı karanlığın egemen olduğu yerdir dıştan görünümü şatoyu andırır “[t]epesindeki 

rüzgârgülünde bir bayrağın dalgalandığı kulesi perdeleri sımsıkı kapalı küçük pencereleri, geçende 

eziklik ve hiçlik duygusu uyandıran abidevi kapısı.” (Anar, 2019:18) olan yatılı okulda öğrencilerin 

altından geçtiği yan bakan kartal heykeli eğitimin çarpıklığına işaret eder. Heykeli yapan mühendisin 

simetri yeteneği olmadığı için akademiden kovulmuştur. Liyakatsiz olan mühendisin yaptığı heykel 

öğrencileri her sabah altından geçerken dehşete düşürür. 

“Akademiden belgelenip kovulduğu için simetri duygusu hakkıyla gelişmeyen heykeltıraşın 

ihmali sonucu, bu heykel aşağıdakilere daima yan yan bakar, talebeleri dehşete düşürürdü.” (Anar, 

2019:18). Dışarıdan hapishaneyi andıran okulun koridorları iç karartıcı kasvetlidir. Duvarlar bunaltı 

hissi veren  kirli renge boyanmıştır. Duvarlarında müdür ve yardımcılarının resimleri asıldır. İdareciler 

öğrenciye ve eğitime kattıklarıyla değil uyguladıkları şiddetle hatırlanır. Müdür yardımcılarının 

resimleri Müdrülerin hemen altında küçük olmasına karşın şiddet konusunda müdürlerden aşağı 

değiller. Cehaletin şiddetle çözüleceğine inandıkları için eğitsel amaç için kullanılması gereken cetvel 

gibi araçlar müdür yardımcıların ellerinde  öğrencilere karşı savaş aletine dönüşür. [T]okat, cetvel, 

değnek gibi silahlar aracılığıyla cehaletle yıllardır savaştıklarından olsa gerek, gözlerinde bir öfke ateşi 

ışıl ışıl parlıyordu.” (Anar, 2019:18). 

 Yatılı okulda yaşları on iki ile on altı arasında değişen öğrenciler okur. Gördükleri kâbusların 

etkisiyle güne başlarlar. Kendilerini kıyametin ortasında bulurlar bunlar öğretmenler tarafından bilinçli 

şekilde yapılır “çünkü okulun nizam ve intizamı oğlanlara hayatı zindan etmek için kurulmuştu.” 

(Anar, 2019:19). Zil sesiyle uyandırılan öğrenciler talimatnameye göre yataklarını düzelttikten sonra 

ucuz üniformalarını giyer yemekhaneye gider verilen süre içerisinde yemeklerin yer okula koşar 

sürekli bağıran öğretmenler, koridorlardan yükselen zil sesleri okuldan çok savaş meydanını andırır. 

Nöbetçi öğretmenin tutumu, eserde anlatılan durumun başka bir yönünü gözler önüne serer: “Nöbetçi 

muallimin düdüğünden canhıraş bir feryat kopunca kahvaltı biter, bağrış çağrış ile sınıflar istila edilir.” 

(Anar, 2019:19). Okula savaşa gider gibi hazırlanan öğrenciler kahvaltıdan sonra ilk derse başladıktan 

sonra uykusunu alamayan öğretmen bunun hıncını öğrenciden almaya çalışır. “Günün ilk dersi olduğu 

için sabahın o saatinde uyku sersemi, huysuz ve asabi olan muallim, elinde cetvelle sınıfa girer.” 

(Anar, 2019:19).’ korku ile bekleyen öğrenciler öğretmenin elinde üzerinde ‘Döv Beni Adam Olayım’ 

kendi aralarında “Haydar” adını verdikleri hendese aletiyle boylarının ölçüsünü alırlardı. Cetvelin 

üzerinde yazıyı öğrenciye yüksek sesle okutup bunu öğrencinin isteği haline dönüştürür.“Ha ! Ne 

dedin anlayamadım? derdi. Oğlan ise cetvelin üzerindeki yazıyı tekrar okuyunca, muallim bu ricayı 

emir telaki ederek biçarenin arzunu derhal infaz ederdi.” (Anar, 2019:20). 

 Sınavlar ise bilgi ölçmekten uzaktır. Öğretmen elindeki not defterini öğrenciye karşı silah gibi 

kullanır. Sayfaları çevrildikçe sıranın kendine geleceğini düşünen öğrenciler korkar uzayan sürecin 

sonunda seçilen kişi ise kurbandır. “Sonunda piyangonun vurduğu talebe, beti benzi atmış bir halde 
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tahtaya kalkar, havsalasını adamakıllı zorlayıp artık Allah ne verdiyse şişirerek, hocasının sorularını 

cevaplamaya bakardı.” (Anar, 2019). 

 Yatılı okul olduğundan dolayı öğrenci dolaplarında aramalar olur.Öğretmenler öğrencilerin 

dolabında yasaklı madde ararken askeri birliklerden farksızdır. Odalara baskın yapılır dolabında 

okulda bulundurulması yasak eşyalara el konur, avluda toplanan eşyalar tüm öğrencilerin gözü önünde 

yakılır. Bu suçu işleyen öğrenciler öz benliklerini zedeleyici idam edilecek mahkumlar gibi yaptığı suç 

boynuna asılıp tüm okula  teşhir edilirdi. “Muzır madde ve yayınlarla yakalananlar ise, suçları 

hakkında tutulan zabıtlar göğüslerine idamlıklar gibi iğneyle asılı halde, ibret olsun diye arkadaşlarına 

teşhir edilirdi.” (Anar, 2019:21). Yatılı okulda gelenek haline gelen idareci ve öğretmen tutumlarına 

okula yeni gelen müdür ile devam eder. Okula yeni gelen müdür Batı kaynaklarında vampir hastalığı 

olarak bilinen porfiria hastasıdır. Baştan aşağıya siyah giyinir ışığa çıkamadığı için yüzü bembeyaz,diş 

etleri çekilmiş dişleri sivridir.Bu haliyle  Bram Stoker’ın Dracula (1897) eserindeki vampiri 

anımsatır.Öğrenciler  giyiminden dolayı müdüre “Kont” lakabını takar. 

  Işıktan rahatsız olduğu için pencerelere kalın perdeler takılır. Koridor ve sınıflardaki mumlar 

değiştirilip yerine daha az ışık veren mumlarla değiştirilir. Kont öğretmenler ile yemek yemez aşçı ona 

kan takviyeli yemekler yapar. Kont’un başına gelen ilk olay ise yemekhanedeki perdelerin birine  

öğrencinin ayağının takılması ile sızan ışık Kont’un yüzüne gelir. Çığlık atıp yere kapanır. Öğrenciler 

ise cezalandırılır. Vücudunda açılan yaralar sebebiyle bir süre kendine gelemez “Adamın kanaması iki 

gün sürmüştü. Bu nedenle okulun hekimi ona kan yapıcı gıdalar, yani dalak, kuru üzüm, pekmez, hatta 

kırmızı şarap tavsiye etti. Olaya sebebiyet veren oğlanlar da ağır cezaya çarptırıldılar.” (Anar, 

2019:23). Benzer bir olayın tekrar edilmemesi için okula müdürle beraber okula gelen resim öğretmeni 

sınıflara girip ışık ayarlaması yapar “kısacası her yere Kont’tan önce giriyor, kapılardan ve 

pencerelerden ışık sızıp sızmadığını denetliyordu.” (Anar, 2019:23). Kont’ ile aralarında eş cinsel 

ilişki bulunan resim hocası ise geçmişte bir öğrenci ile yaşadığı sıkıntıdan dolayı kulağına aldığı darbe 

yüzünden ‘Sağır’ ’lakabı ile anılır. Görev yaptığı okulların birinde yasakladığı çingene pembesini 

rengini kullanması nedeniyle tokat attığı öğrencinin kendine karşılık vermesi nedeniyle sol kulağı az 

işitir hale gelir. Bu yüzden gittiği okullarda bu hikâyeyi tüm öğrenciler bilir. “Ancak beriki de altta 

kalmayarak hocasına el kaldırıp resimcinin kulağına bir Osmanlı tokadı oturtmuştu. İşte o günden 

itibaren hocanın sol kulağı ağır işitir olmuş, namı ve lakabı ‘Sağır’a çıkmıştı.” (Anar, 2019). 

Geleneksel eğitim olduğu okulda en az önem verilen derslerden biri resimdir. Matematik, fizik 

ve kimya öğrencilerin en çok korktukları derslerdir. Bu dersi veren öğretmenler ise öğrenciyi 

önemsemez, kibirlidirler. Bu dersleri veren öğretmenlerin öğrenciyi dövmesi bile onla için gurur 

kaynağıdır. Okulda yerleşik olan bu anlayış ise trajikomik durumdur. “Hakikaten, oğlanların en çok 

korktukları dersler, matematik, fizik ve kimyaydı. Bu dersleri veren hocaların burunları harman yeli 

savurur, tafurlarından yanlarına varılmazdı. Bu yüzden attıkları tokatlar bile talebeler için bir anlam 

taşırdı.” (Anar, 2019). 

Sağır dersi ile ilgili bilgi verirken sanatçı tavrı takınır fakat bu durum çok fazla sürmez istediği 

gibi resim yapamayan öğrencileri döver. “Hele hele Sağır oğlanların yaptıkları resimlere not verirken 

daha zarif olur, renk armonisi kuramayan oğlanın bir kulağını mengene gibi kavradıktan sonra, 

dişlerinin arasından ‘sana armoniyi öğreteceğim’ diye fısıldardı.” (Anar, 2019:26). 

Resim yapma yeteneği olan sürekli gülümseyen arkadaşlarının kendi aralarında “Alyanak” ismini 

verdiği Bora Mete ‘Sağır’ın dikkatini çeker, ancak öğrencisinin resim yeteneğini beğenemez 

yüzündeki güleç ifadesinden ciddiyetsiz sonucuna varır bununla beraber Sağır yaptığı resimlerde 

ulaşmadığı mükemmelliğe Alyanak ulaşır. Sağır, kırmızı yanaklı oğlanın ileride kendisi kadar başarılı 
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olabileceğini düşündü. “Ama yanılıyordu işte; sınıfa verdiği manzara ödevlerini toplarken, oğlanın 

resmini anlamıştı hatasını. Bu gülümseyen çocuk, nasıl söylemeli, basbayağı dâhiydi.” (Anar, 2019) 

Karanlığın egemen olduğu Kont’un dünyası eşcinsel ilişki yaşadığı Sağır tarafından aydınlatılma 

çabaları beyhude olur. Yaptıkları tablolarda kendisi gibi çirkin, cansızıdır. “Sonuçta tutkulu bir 

sevdayla yanan resim hocasının sönük tabloları Kont’un gözünü pek okşamıyor, onu ne 

heyecanlandırıyor ne de sevince boğuyordu.” (Anar, 2019:27). Dostunun üzülmesi Sağır üzerine ona 

söz verir Kan emici müdürün hayatında görmediği güneşi Bora Mete’nin çizdiği resimlerde 

göstermeye kararlıdır. Resim yeteneği olan Bora Mete’yi müdür odasına çağıran Sağır ona kırlara 

çıkıp güneş manzaralı resimler yapmasını ister. Resim yapmayı çok seven Bora Mete arkadaşlarının 

ona taktığı isim olan Alyanak şövalesini alıp, kırlara çıkar, resim yapar. Kendisinden yetenekli 

olduğunu bildiği Alyanak’a yaptıracağı güneş manzaralı resimler ile porfiria hastası dostunu mutlu 

etmeyi amaçlar. Alyanak derslere girmeyip resim yapmak için kırlara gitmesi ona mutluluk verir “her 

şey bir yana, adamın kendisinden istediği yegâne şey, işi gücü bırakıp sadece resim yapmasaydı. İşin 

en sevindirici yani ise, güneşli havalarda derse girme derdinden kurtulacak olmasıydı.” (Anar, 

2019:28). Alyanak için sevindirici bu durum daha fazla devam etmez geldiği günden beri okulu 

karanlığa mahkûm eden müdür Alyanak’ın kanını emer ve öğrenci olur. Fantastik olarak anlatılan 

öyküde idarecilerin ve öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımı üzerinden eğitim eleştirisi yapılmıştır. 

“Güneşli Günler” hikâyesinde eğitim sisteminin merkezine korku ve baskıyı yerleştiren metruk bir 

okulda yaşanılan süreci kurgusal biçimde anlatılır. 

 İlk dönem eserlerinde çizilen fedakâr, kendinden veren, öğrencinin ilerlemesine öncülük eden 

öğretmenlerin karşısına döven, azarlayan, toplum dışına iten disiplini sağlamada şiddette başvuran ve 

öğrencinin kanını emen müdür ve öğretmenler yer alır Efrasiyâb’in Hikâyeleri’nde Yeteneği ışığa 

tercih eden Kont, Alyanak’ın çizdiği resimdeki güneş doğmasıyla feci şekilde can verir. “Canavar 

hayatında ilk kez güneşi ve ışığı, yani ölümünü gördü emdiği hayat, açılan yaralarından boşalmaya 

başlamıştı.” (Anar, 2019:36). 

Alyanak’ın çizdiği “Güneşli Günler Tablosu” karanlığa gömülen çarpık, tek tip eğitimin uygulandığı 

bu okulun simgesi haline gelir. Okuldan mezun olan öğrenciler bu resmin hikâyesini herkese anlatır. 

“İşte bu resmin Hikâyesini, kırmızı yanaklı oğlanı gaddar resimciyi ve kan içen zalim müdürü gelene 

geçene anlatır, onların akıllarını başlarından alırlardı. Bu okuldan mezun olup şimdi yaşı elliyi 

bulanlar karanlık okuldaki tek ışığın, “Güneşli Günler” olduğunu daima hatırlayacaklardı.” (Anar, 

2019:36).  

“Güneşli Günler” hikayesi eğitime ironik bakışın anlatısıdır. Kan emici müdürün, elinde sopları olan 

öğretmenlerin yeteneği öldürmesi fantastik düzlemde anlatılır. İdareci ve öğretmenlere eleştirel bakış 

getirilir. 

 Aşağıda ele alınacak Parasız Yatılı kitabındaki eğitim temasının olduğu öykülerde Öğretmenlerin 

öğrenciye yaklaşımı, eğitime ulaşmada yaşanılan zorluklar yoksulluk temelinde incelenecektir. 

 

3. Parasız Yatılı’da Eğitim Eleştirisi 

Parasız Yatılı 1971 yılında yayımlanır.1972 yılında Sait Faik Öykü ödülünü kazanan kitap 12 

öyküden oluşur. Kahramanları çoğunlukla anne ve kızlarıdır. Babasız büyüyen kızların anneleri ile 

yaşadıkları yoksulluğun günlük yaşamını zorlu hale getirmesinin yanında eğitime erişimde önlerine 

çıkan engeller anlatılır. Okul ortamında sosyoekonomik durumlarından dolayı öğretmenlerin 

ötekileştiren tavırları yüzünden yabancılaşırlar. “Güneşli Günler” hikâyesinde vampir müdür ve 

gaddar öğretmenler yerini, Parasız Yatılı’da soğuk, ilgisiz öğretmenlere bırakır.  
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“Sabah Eskimişliği”nde kadının çocukluğuna dair hatırladığı annesi ile beraber yaşadıkları yoksulluk 

ve ilkokul öğretmenin soğuk tavırlarıdır.Kadın belleğinde olumsuz yerde durur . “Öğretmen 

tırnaklarıma bakacak, oysa kemirilmiş, sıskacık ellerimi saklayacak yer de yok, okul önlüğüm gittikçe 

soluyor, soluyor; öğretmen sevgisiz, soğuk, yorgun. İlkokulun o tanrısal öğretmenleri nasıl da 

korkuttuklarımız, saydıklarımızdı, nedense göğün bitimine doğru yok olup giderlerdi.” (Füruzan, 

1972:10). 

Babasız büyüyen kız çocuklarının eğitim hayatına devam etmesi için parasız yatılı sınavlarını 

kazanmasının anlatıldığı “Özgürlük Atları’’ hikâyesinde küçük kız üvey babasının parası ile 

okumamak için parasız yatılı sınavlarına hazırlanır. “Özgürlük Atları” ve “Sabah Eskimişliğin”in ortak 

noktası iki kahramanda geçmişe gider. 

“Ellerimde zafiyet bezeleri. . . Sınavı kazanmalıydım. Hiç yolu yoktu başka okumamın.” 

(Füruzan, 1972:18). 

Taşralı Hikâyesi ise babasını altı yaşında kaybeden kızın ekonomik sorunlar nedeniyle 

annesin yanından ayrılıp üniversiteyi okumak için dul kalan zengin teyzesinin evinde okumaya kara 

verir. Teyze kıza üstten bakar, okuma hevesini kıran söylemlerde bulunur.Ekonomik açmazların 

yoksul öğrenciler öğrenciler üzerinde fırast eşitsizliğine vurgu yapılır. 

“Demek ki, üniversiteye gitmeye kararlısı. Vallahi kızım ne demeli bilmem. Jale’yi okuttuk da 

ne oldu. Evlenip gene çocuktu, kocaydı, aldığı diplomada süs.” (Füruzan, 1972:33) 

Hikâye kitabını da adını veren Parasız Yatılı öyküsünde ise diğer öykülerdeki gibi babasızlık 

yaşayan küçük kız annesi ile yaşam mücadelesi verir. Uzun süredir işsiz olan anne hastabakıcı olarak 

iş bulur. Küçük kız tek başına kalır annesinin çalıştığı işte sadece iki gün izinli olarak çıkma şartı 

bulunur. Parasız Yatılı ve diğer öykülerde yoksulluğun ana izlek olduğu eğitime ulaşmada ekonomik 

temelli açmazların üzerinde durulur. Küçük kızın önlüğünün rengi soluktur. En arka sırada oturur 

beden eğitimi derslerinde kıyafeti olmadığından koridorlarda açık bırakılan musluk seslerini dinlemek 

geçer “yarınki derslerden birinin beden eğitimi olduğunu bile unutmuştu oysa beden eğitimi dersine o 

katılmazdı. Onun gibi katılmayanlarla koridorlarda hep açık kalmış musluk alt kat musluklarının sesini 

dinleyerek, gölgeli camlardan kışı, kentin yapılarını seyrederlerdi.” (Füruzan, 1972). 

O ve onun gibi öğrenciler ötekileşir yabancılaşır “Kızılay Kolundan yemek yemeyi, ulusal 

bayramlarda şiir okumamayı.” (Füruzan, 1972:123) tercih ederler. Öğrencilerin eğitsel kollara 

seçilmesi ise sosyoekonomik duruma dayalıdır. Benim Sinemalarım öykü kitabında yer alan “Temizlik 

Kolu” hikâyesinde yoksul çocuklar öğretmen tarafından sınıfın temizlik koluna seçilir.Bu durumu 

beraber yaşadığı ninesine söyler “Temizlik kolu ne yapar, mari Hediye -diye sordu yaşlı kadın ilgiyle. 

– Toz alır. Yerlere düşen kağıtları toplar…” (Füruzan, 1973:63). “Parasız Yatılı” öyküsüne tekrar 

dönülecek olursak ulusal bayramlarda istenilen kıyafetler konusunda öğretmen öğrencilerin giymesi 

gereken elbiseler söylerken öğrencilerin maddi durumlarını dikkate almaz olaylara ve durumlara 

bakması tek taraflıdır. “Şort, lastik pabuç soket çorap beyaz olacak. Beyaz fanila bluz gerek. İki tane 

olsa daha iyi Terleyince değişmek için. Yürüyüşte 23 Nisan,29 Ekim herkes çiçek gibi olmalı düzenli, 

bakımlı. Ben yapamadık anlamam. İstedikten sonra, istemek yeter.” (Füruzan, 1972:126) Annenin iş 

şartlarının ağır olmasından dolayı haftalık izinleri sınırlıdır. Küçük kız derslerinin iyi olmasından 

dolayı parasız yatılı sınavlarına hazırlanır. Çoğunlukla yoksul ve başarılı olan çocukların eğitim 

hayatına devamı açsından parasız yatılı sınavları önemlidir. “Sen pekiyi ile bitirdin okulu. İlkokulu 

yoksul bir çocuğun pekiyiyle bitirmesi kolay iş değil.” (Füruzan, 1972:127). ‘Parasız Yatılı sınavlarına 

başvuran öğrencilerin çoğunluğunu yoksul ve eğitime ulaşmada maddi açmazlar yaşayan öğrenciler 

oluşturur. “Bu okulu kazanacakların hepsi de benim gibi yoksul çocuklar mı, anne? Onu da öğrendin 
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mi? Öyle ya yoksul çocukları ki parasız yatılı için imtihan oluyorlar.” (Füruzan, 1972:127). Yoksul 

çocuklar için öğrenim hayatını sürekliliği bu sınavlarda elde edilecek başarıdır. Küçük kız bu yüzden 

parasız yatılı sınavına katılmak için erken gider fakat onun gibi olan öğrenciler geç kalmazlar. 

Yoksulluk temelli öykülerde eğitime ulaşmada yaşanan fırsat eşitsizliğine yer verilen 

öykülerde öğretmenler soğuk öğrencilerin iyi hatırlamadığı kişiler olarak anlatılır. 

 

Sonuç 

Eğitim bir ülkenin kalkınması ve gelişmesinde başlıca rol oynar. Gelişmiş ülkelerin 

bütçelerinde eğitime ayırdıkları paydan hareketle kalkınma üzerinde eğitimin etkili olduğunu 

söylemek gerekir. Ülkemizde de eğitim öncelik verilen konular arasında yer alır. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında Mustafa Kemal ilerleme yolunda geleneksel eğitim anlayışından vazgeçip çağdaş eğitimin 

olması gerektiğini söyler İlke ve inkilâpların halk tarafından benimsenmesinin eğitim programı ile 

olacağını düşünür.Halka anlatılmasında öğretmenler aracı görevi görür Özellikle Kurtuluş Savaşı’ndan 

sonra “Milli ve Dini Duyarlılık” teması altında yazılan  ilk dönem öğretmen konulu romanlarda 

toplumu ileriye taşıyan örnek kimsedir 1940 ve sonrası yazılan romanlarda kendinden önceki 

dönemden farklı iki öğretmen tipinden söz edilebilir tespiti yapıldı. Türk sinemasında öğretmenin 

Türk romanı ile benzer anlayışla anlatıldı. Günümüze doğru maddi yönüyle aktarıldığı filmlerden 

örnekler verildi. 

İncelenen iki eserde idareci ve öğretmen tutumlarının öğrencilerin öz benliğine zarar verdiği 

okuldan uzaklaştırdığı ve bu durumun yazarlar tarafından eleştirel tutum olarak okuyucuya verildiği 

tespiti yapıldı. 

 

Kaynakça 

Akcan,E ve Polat,S.(2016) Eğitim Konulu Türk Filmlerinde Öğretmen İmajına Tarihi Bir 

Bakış.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöntemi,22/3 , 293-320. 

Akgül, M. Ş. (2020). Bir Meslek Olarak Öğretmenlik. İstanbul: Ivpe. 

Anar, İ. O (2019) Efrasiyâb’in Hikâyeleri.İstanbul:İletişim Yayınları 

Coşkun Erdoğan,A.(2020) Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: Açık ve Uzaktan Eğitim Yayınları. 

Erdem,A.R.(2012).Atatürk Liderliğinde Üniversite Reformu: Yükseköğretim ve Bilim Tarihimizde 

Dönüm Noktası. Belgi Dergisi,4, 376-388.  

Füruzan. (1973).Benim Sinemalarım.İstanbul:Bilgi Yayınevi. 

Füruzan. (1972). Parasız Yatılı. İstanbul: Bilgi Yayınevi. 

Güler, S, Türk Romanında Öğretmen Tipi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 2001. 

Güntekin,R.N.(1967) Çalıkuşu. İstanbul: İnkilâp Yayınevi. 

İnan, A. A. (1999). M. Kemal’den Yazdıklarım. İstanbul: Yenigün. 

Selim, S., Purtaş Y. Ve Uysal, D. (2014) G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme 

Üzerindeki Etkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2),93-102. 

Toker,Ş (2002).Cumhuriyet Sonrası Türk Romanında Öğretmen ve Sorunları. Ege Eğitim Dergisi,2, 1-

10. 

Uğurlu, S. B. Adalet Ağaoğlu Roman ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi),Yüzüncü  

Yıl Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü,Van,2003. 

 

 



 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 365 

 

Kazakistan ve Türkiye Eğitim Alanında İşbirliğinin Temel Yönleri 
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Özet 

Kazakistan'ın dış politikasında, Türk halkının soyundan gelen Türkiye ile ikili entegrasyon 

ilişkilerinin gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti 1923'ten bu yana, 

Kazakistan Cumhuriyeti ise 1991'den beri bağımsız bir devlet olarak dünya toplumunda inşa edilmekte 

ve yapıcı diyalog yönünde gelişmektedir. Türkiye’nin 13. yüzyıldan beri Anadolu topraklarında 

bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun meşru mirasçısı ve Kazakistan'ın, 15. yüzyılda Orta Asya'da 

kurulmuş olan Kazak Hanlığı'nın yasal halefi olması dikkat çekicidir. Böylece, Kazakistan ve Türkiye, 

yüzyıllar boyunca aynı atadan yetişen ve aynı Kaganat'ın bir parçası olan Türk halkının torunlarıdır. 

Dolayısıyla, iki ülke arasındaki kardeşçe ve dostane ilişkilerin derin kökleri vardır.  

2 Mart 1992'de Kazakistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler kurulmuş ve yıllar 

boyunca iki kardeş ülke arasındaki dostluk ve birliğe dayalı ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine 

yükselmiştir. Bu bağlamda, Kazakistan ve Türkiye'nin arasındaki eğitim alanındaki işbirliği 

deneyiminin incelenmesi önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Türkiye, Eğitim, İşbirlik, Eğitim yönleri. 

  

Kazakhstan and Turkey Educational Cooperation Fundamental Aspects 

Abstract 

In Kazakhstan's foreign policy, the implementation of bilateral integration relations with 

Turkey, which is a descendant of the Turkic people, is very important. Because the Republic of 

Turkey has been developing in the world community since 1923, and the Republic of Kazakhstan 

since 1991 as an independent state in the direction of constructive dialogue. It is noteworthy that 

Turkey is the rightful heir of the Ottoman Empire, which has been located in Anatolia since the XIII 

century, and Kazakhstan is the legal successor of the Kazakh Khanate, which was formed in Central 

Asia in the XV century. Thus, we all know that Kazakhstan and Turkey are descendants of the same 
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Turkic people, who were born in the depths of centuries and were part of the same khaganate. 

Therefore, it is clear that the deep-rooted brotherhood will have a positive impact on the fraternal and 

friendly relations between the two countries. 

Diplomatic relations were established between Kazakhstan and Turkey on March 2, 1992, and 

during these years the relations between the two brotherly countries based on friendship and unity 

have risen to the level of strategic partnership. In this regard, it is important to study the experience of 

cooperation between Kazakhstan and Turkey in the field of education. 

Keywords: Kazakhstan, Turkey, Education, Cooperation, Educational aspects.  

Eski çağlardan beri dünyaya damgasını vuran Türk dünyasının bugün dünya uygarlığında özel 

bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Çağımızda, eski Türk halklarının modern nesilleri birbirleriyle iyi 

bir manevi ilişki kurmuşlardır. Türk halkları sadece aynı köklere ve aynı arzulara sahip olmakla 

kalmaz, aynı zamanda Türk devletlerinin köklü tarih, kültür, sanat ve gelenekleri de beraberinde 

getirir. Dolayısıyla Türk medeniyeti, Türk ruhunu yansıtan eşsiz bir olgudur. Bugün Türkiye, 

Kazakistan'ın önemli bir stratejik ortağıdır.  Aslında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki resmi bağlantı 

Aralık 1990'da kuruldu. Aralık 1990'da Türkiye Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ülkemizi ziyaret 

etti ve Kazakistan SSC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir dayanışma 

protokolü ve Türkiye Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliği anlaşması imzaladı. Her yıl ikili 

işbirliği temelinde, Kazakistan ve Türkiye'de Kültür ve Sanat Günlerini düzenlemek, Almatı ve 

Ankara'da iki ülkenin kültür merkezlerinin açılması, ekonomi ve ticaret, eğitim ve bilim, yayıncılık, 

turizm, radyo ve televizyon, iletişim ve Almatı ile İstanbul, Türkistan ve Bayburt arasında kardeşlik 

ilişkilerinin kurulması konusunda anlaşmaya varılmıştır» [1]. Buna karşılık, bağımsızlığını 

kazanmadan önce, 15 Mart 1991'de Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in daveti üzerine Türkiye 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulundu ve Kazakistan Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler konusunda bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma 

iki ülke arasında dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve kapsamlı işbirliğinin kurulması için 

önemli bir adımdı. Bu belge Kazakistan'ın ilk uluslararası anlaşması oldu.Türkiye Devlet Başkanı 

Turgut Özal'ın bu ziyareti sırasında “kültürel bağların genişletilmesine, yaratıcı aydınlar arasında 

düzenli toplantıların düzenlenmesine, ikili kültür, edebiyat ve sanat günlerinin düzenlenmesine, her iki 

ülkede yaşayan vatandaşlarla yakın bağlar kurulmasına özel önem verildi " [1].  

Diplomatik ilişkilerin kurulmasının ilk yıllarında, Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye 

Cumhuriyeti arasındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirmek ve hukuki temellerini geliştirmek amacıyla 

iki ülke devlet başkanları ve hükümet temsilcileri arasında ziyaretler yapılmış, birçok belge 

imzalanmış ve ikili ilişkilerin kapsamlı gelişimi için ön koşullar geliştirilmiştir. Buna göre, 2 Mart 

1992'de Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, iki ülke 

arasındaki kültür, eğitim, bilim ve maneviyat alanındaki ilişkiler dinamik olarak gelişmektedir. Bugün 

ülkemizin sosyal, sosyo-politik ve diğer alanlarında köklü değişimler yaşanıyor. Bunlardan biri eğitim 

alanıdır. Her aşamada, genç neslin bilinçli yetiştirilmesi, kaliteli eğitim toplum için en önemli ve 

sorumlu görev olmaya devam etmektedir. Bu nedenle ülkenin eğitim ve kalkınma, modernleşme 

yolunda çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Bu, Kazakistan'ın eğitim sektörünün küresel eğitim alanına 

uyum sağlama ihtiyacı artırıyor. “Kazakistan için eğitim alanında entegrasyon ve iç entegrasyonun 
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somut girişimleri çok önemlidir. Eğitim alanı Avrasya entegrasyonumuzdaki en ileri yönlerden biridir” 

[2]. 

4 Mart 1997'de Ankara'da Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye 

Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında işbirliği protokolünün kabul edilmesi, 

Kazakistan ile Türkiye eğitim alanında ikili işbirliğinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmuştur. Protokolün 1. maddesinde, “Taraflar her yıl iki taraflı olarak, karşılıklı menfaatleri 

dikkate alarak seçilen uzmanlık alanında yüksek öğrenim için bir grup arkadaş grubunu belirlediklerini 

belirtmektedir. Taraflar ayrıca burs verilecek uzmanlık türlerini belirleyecek, bunların yükseköğretim 

programı kapsamındaki sayı ve dağılımlarını dikkate alacak ve belirlenen bilgileri diğer Tarafa 

ileteceklerdir. Öğrencilerin seçtikleri mesleği değiştirmelerine izin verilmez”[3]. Bu protokole göre, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti her yıl Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye'nin en iyi 

üniversitelerinde öğrenim görmeleri için bir kontenjan ayırmaktadır. Örneğin 2010 yılında 125 kişilik 

yer tahsisi yapılmıştır. Kazak tarafı, lisans, yüksek lisans ve lisansüstü programlar için öncelikli 

uzmanlıkların listesini belirleyecektir. 

Buna ek olarak, 6 Aralık 2016'da Astana'da Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim 

Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (tika) arasında bir 

işbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu muhtıra çerçevesinde, 2012'den 2016'ya kadar, iki taraflı 

teknik ve mesleki eğitim - ziraat, veterinerlik, aşçılık, terzilik, kuaförlük, tasarım, inşaat, turizm, araba 

tamiri, bilgisayar bilimi, bilgi teknolojisi, yönetim alanında yaklaşık 400 elaman tecrübe alışverişinde 

bulundu ve İstanbul'da bir meslek yüksekokulunda staj yaptı. Ayrıca, bu uzmanlık alanlarındaki küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin organizasyonu hakkında derslere katıldılar. 2014 yılında, KC Daire 

Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile birlikte Astana'da "Turan" 

Koleji temelinde bir ulusal bilimsel-pratik konferansı düzenlemiştir ve bu etkinliğe kolejin 80 

temsilcisi katılmıştı. 1-8 Ekim 2016 tarihleri arasında Türk heyeti Almatı, Astana, Akmola, Almatı ve 

Çimkent bölgelerindeki kolejleri ziyaret ederek deneyim alışverişinde bulundu [4]. 

Kazakistan ve Türkiye arasındaki eğitim alanındaki işbirliğinin canlı bir örneği, Türkistan'da 

Uluslararası bir Kazak-Türk Üniversitesi'nin kurulmasıdır. Buna karşılık, Türk dünyasında 1 Mayıs 

1992'de Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Türkiye 

Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel'in resmi görüşmesi sırasında Süleyman Demirel 

Üniversitesinde yapılan anlaşmalar ülkeler arasında kültür, bilim, eğitim ve spor çeşitli alanlarda 

işbirlikleri daha aktif hale getirmiştir. Devlet başkanlarının bu resmi toplantısı sırasında, Türkistan 

Devlet Üniversitesinin Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi'ne dönüştürülmesi konusunda anlaşma 

sağlandı. H. A. Yesevi. 31 Ekim 1992'de Ankara'da Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetleri arasında "Bu eğitim kurumunun Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Kazak-Türk 

Üniversitesi'ne dönüştürülmesine ilişkin" bir anlaşma imzalandı. Anlaşma, Kazakistan ve Türkiye 

parlamentoları tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Kazak-Türk 

Üniversitesi Kampüsü'nün temel atma töreninde konuşan Başkan Süleyman Demirel, "Hoca Ahmet 

Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi geleceğimizin teminatıdır. ... Amacına uygun olarak 

Hoca Ahmed Yesevi adına hizmet edeceğine emin olduğum bu güzel üniversiteye başarılar 

diliyorum”, - dedi [5]. 
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Böylece ülkede ilk uluslararası Kazak-Türk Üniversitesinin açılması önemli bir olaydı. Hoca 

Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi aracılığıyla iki ülkenin öğrenci ve öğretmenleri 

arasında düzenli olarak değişim programları uygulanmaktadır. Bu üniversiteyi Türkçe konuşan 

ülkelerin ana üniversitesi yapmak için 1993'ten 2001'e kadar Türk Hükümeti üniversitenin gelişimine 

86 milyon ABD doları gönderdi. Geçtiğimiz 26 yılda Kazakistan'dan 45.000'den fazla kişi yüksek 

lisans ve doktora programlarında staj yapmak için Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk üniversitelerini 

ziyaret etti [6]. Bugün H.A. Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, uluslararası kabul görmüş 

üniversitelerden biridir. 

Kazakistanlıların Türkiye'deki eğitim programlarında deneyim ve staj alışverişi konusunda 

işbirliği hızla gelişmektedir. Türkiye Hükümeti, Kazakistan vatandaşlarına her yıl «Türkiye Bursları» 

programı kapsamında ülkedeki üniversitelerde öğrenim görmek için yaklaşık 200 hibe tahsis 

etmektedir. Resmi verilere göre, 2019-2020 öğretim yılında 2,5 binden fazla Kazak öğrencisi 

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde eğitim görmüştür. 

Şu anda yüksek öğretim kurumları ile Kazakistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 

bilimsel kuruluşları arasında yakın işbirliği kurulmuştur. Böylece İstanbul Üniversitesinde Avrasya El-

Farabi Araştırma Merkezi açıldı, Türkiye'nin ve Kazakistan'ın önde gelen üniversiteleriyle “Farabi”ve 

Mevlana” programları ile öğrenci değişimi sağlanmaktadır. Kazakistan'da ayrıca bir Türk Uluslararası 

İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) program koordinasyon ofisi bulunmaktadır. 

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri olan Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Türk 

üniversiteleri ile robotik, gazetecilik, tarih ve hukuk ve tıp alanlarında çift diploma programları 

uyguluyor. 2022 baharında Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi coğrafya ve doğa yönetimi, bilgi 

teknolojisi, tıp ve sağlık, filoloji, tarih, gazetecilik, uluslararası ilişkiler, felsefe ve siyaset bilimi 

fakültelerinin öğrencileri, üniversitede uluslararası düzeyde deneyim kazanma fırsatı buldu. Yıldız 

Teknik, İstanbul Teknik, İstanbul Çerrahpaşa, İstanbul, Antalya Bilim, Marmara ve Ankara gibi ünlü 

Türk Üniversitelerinde mesleki yeterlilik kazanıyorlar. Özellikle Al-Farabi Kazak Ulusal 

Üniversitesi'nin 247 lisans öğrencisi, işbirliği ve ortak eğitim projeleri çerçevesinde Türkiye'nin en 

büyük eğitim kurumlarında araştırma stajı yapmaktadır [7].  

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile bilim ve eğitim alanında işbirliğine özel önem veren L. N. 

Gumilev Üniversitesi, Ege, Gazi, Niğde Ömer Halisdemir ve Pamukkale Üniversiteleri de dahil olmak 

üzere Türkiye'nin 19 üniversitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 

Buna karşılık, Haziran 2018'de Türkiye'nin Niğde şehrinde, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Kazak-

Türk Kültür ve Eğitim Merkezin açılması, L.N.Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi arasında 

işbirliğinin geliştirilmesi için yeni bir ufuk sağlamıştır. L.N. Gumilev Avrasya Ulusal Üniversitesi ve 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından. Türkiye'de Kazak-Türk Kültür ve Eğitim Merkezi 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesin,n Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. 

Muhsin Kar ve Uluslararası İşbirliği Dairesi Müdürü Bayan Hulia Urundi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 

Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Nevzat Uyanik'in ve Kazakistan Cumhuriyeti Türkiye 

Büyükelçisi Abzal Saparbekuli'nin desteğiyle kurulmuştur [8]. 
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K.Zhubanov Aktöbe Bölge Üniversitesi de Mevlana programı kapsamında Türk üniversiteleri 

ile 13 mutabakat zaptı imzaladı. Üniversite, yükseköğretimi uluslararası hale getirmek, eğitim 

verimliliğini artırmak, araştırma faaliyetlerini geliştirmek, çift diploma programlarını ve öğrencilerin 

(lisans) akademik hareketliliğini yaygınlaştırmak, eğitim hizmetlerinin kalitesini uyumlu hale getirmek 

amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 11 üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları imzalamıştır. Özellikle 

İstanbul, Sakarya, Hacettepe, Kastamonu üniversiteleri, K. Zhubanov Aktobe Bölge Üniversitesi'nin 

stratejik ortaklarıdır. Daha önce bu üniversitelerle işbirliği ve entegrasyonun geliştirilmesine yönelik 

ortak muhtıralar ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından finanse edilen Mevlana 

Akademik Karşılıklı Değişim Programı imzalanmıştır. 

Avrasya Rektörü Profesör Baurzhan Erdembekov, Uluslararası İşbirliği Merkezi Direktörü 

Prof. Botagoz Kerimbayeva Yükseköğretim alanında işbirliğini ve bölge ile ortaklığı genişletmeyi 

amaçlayan İstanbul'daki Avrasya Yüksek Öğrenim Zirvesi'ne (EURIE 2019) katıldı ve üniversite çok 

sayıda önemli uluslararası toplantı ve müzakere gerçekleştirdi. 

Türkiye ziyareti sırasında, ortak Kastamonu Üniversitesi'nin desteğiyle Mart 2019'un 

başlarında Kazak Dil ve Kültür Merkezi "Qazaq eli" açıldı. Merkezde Türk öğrencilere yazarlar 

ekibinde (B. Erdembekov, G. Shokym, I. Biner) ilk kez Latin alfabesi ile hazırlanan "Qazaq tili 

grammatıkasy" ders kitabı tanıtılarak «Türk dilleri ve edebiyatı" bölümündeki öğrencilere sunulan bir 

ders kitabı sunuldu. 

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kazakistan-Türk eğitim ve bilim 

işbirliğinin daha da güçlendirilmesinde önemli rol oynayan “Kazak Eli” Merkezi'nin halklarımız 

arasında kültür, dostluk ve karşılıklı anlayışın Altın Köprüsü olacağına, Kazakistan'ın Kazak dilini, 

tarihini ve kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırdığına inanıyor. "“Kazak Eli”  açılışı iki devletin verimli 

ilişkilerinin her zamankinden daha iyi olduğunu, yeni bir seviyeye ulaştıklarını gösteriyor" [9].  

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kazakistan Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Sn. 

Ufuk Ekici, 12 Mayıs 2021'de L.N. Gumilyov Kazak Ulusal Avrasya Üniversitesinin Uluslararası 

İlişkiler Fakültesi'nde çevrimiçi bir ders verdi. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıldönümüne ve 

üniversitenin 25. yıldönümüne denk geldi ve burada iki kardeş ülkenin işbirliği konusu vurgulandı. 

Sayın Ufuk Ekiji, bağımsızlığın ilk günlerinden bu yana iki kardeş ülke arasındaki ortak tarihi, 

kültürel ve manevi bağların ülkenin her alanda hızla gelişmesinin temeli olduğunu vurguladı. Bugün 

her iki ülkede de yüksek öğrenim arayan öğrencilerin sayısının arttığını kaydetti. "Şu anda 

bursiyerlerin yanı sıra Türkiye'de okuyan Kazak öğrenci sayısı 3 bini buluyor. Sadece geçen yıl, 

Türkiye Bursu Kazakistan'dan 4.000'den fazla başvuru aldı. Bu yıl başvuru sayısı yaklaşık 7 bine 

yükseldi. Kazakistan'a her yıl verilen burs sayısını da 200'e çıkardık. Ancak 2020-2021 eğitim öğretim 

yılındaki salgın nedeniyle Kazakistan'dan sadece 100 civarında öğrenci kazanabilmiştir” - dedi [10]. 

Buna ek olarak Sayın büyükelçi, iki ülkenin işbirliğinin kültürel yönde olumlu sonuçlarla dolu 

olduğunu kaydetti Gelecekte Türkiye ve Kazakistan'ın çeşitli alanlarda birbirleriyle ve diğer kardeş 

ülkelerle ilişkilerini ve işbirliğini artıracağına olan inancını dile getirdi. 

2 Mart 2022'de Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik 

ilişkilerin kurulmasından bu yana 30. yıldönümüdür. Bu dönemde Kazak-Türk işbirliği güçlendi ve 
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stratejik ortaklık seviyesine ulaştı. Bu bağlamda, Kazakistan devleti, Türkçe konuşulan halkların dil, 

kültür ve geleneklerinin ortaklığından yola çıkarak, kardeş Türk ülkesiyle bilim ve teknoloji, eğitim, 

kültür, gençlik, spor ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine, Türk halklarının büyük kültürel 

ve tarihi mirasının yaygınlaştırılmasına büyük önem vermektedir. 

  

Kaynakça 

  

1. Arıstanbekova A. Bauırlas elmen ıntımaqtastıq qalay bastaldı? // 

http://jebeu.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=5&id=2774  

2. Bitik D. Bilimmen uştasqan integraciya // Egemen Qazaqstan. - 2017. – 27 tamız // 

https://egemen.kz/article/157471-bilimmen-ushtasqan-integratsiya  

3. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/O9700000002  

4. https://strategy2050.kz/news/41261/  

5. Qazaqstan-Türkiya dostıq jane ıntımaqtastıqtın 20 jılı / Kazakistan-Türkiye dostluk ve işbirliğinin 

20. Yili. - Ankara: 2012. – 72-b.  

6. Saudabaev K. Kazahstan-Turciya: vozrojdenie otnoşeniya/Kazahstan-Turciya: 20 let drwjbı i 

sotrwdniçestva. – Ankara: Bilék, 2012.  

7. https://www.kaznu.kz/kz/3/news/one/27694/  

8.Türkiyada Qazaq-Türik madeni-bilim beru ortalığı aşıldı // https://aigak.kz/2018/06/21/trkiyada-aza-

trk-mdeni-blm-beru-ortal-ashld/  

9. Türkiyada qazaq tili men madeniettin «Qazaq eli» ortalığı aşıldı // https://news.arsu.kz/?p=12596 

10. https://enu.kz/info/zhanalyktar/63240/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jebeu.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=5&id=2774
http://jebeu.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=5&id=2774
http://jebeu.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=5&id=2774
https://egemen.kz/article/157471-bilimmen-ushtasqan-integratsiya
https://egemen.kz/article/157471-bilimmen-ushtasqan-integratsiya
https://egemen.kz/article/157471-bilimmen-ushtasqan-integratsiya
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/O9700000002
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/O9700000002
https://strategy2050.kz/news/41261/
https://strategy2050.kz/news/41261/
https://www.kaznu.kz/kz/3/news/one/27694/
https://www.kaznu.kz/kz/3/news/one/27694/
https://aigak.kz/2018/06/21/trkiyada-aza-trk-mdeni-blm-beru-ortal-ashld/
https://aigak.kz/2018/06/21/trkiyada-aza-trk-mdeni-blm-beru-ortal-ashld/
https://aigak.kz/2018/06/21/trkiyada-aza-trk-mdeni-blm-beru-ortal-ashld/
https://news.arsu.kz/?p=12596
https://news.arsu.kz/?p=12596
https://enu.kz/info/zhanalyktar/63240/
https://enu.kz/info/zhanalyktar/63240/


 

 

2. Uluslararası Lisanüstü Öğrenci  Sempozyumu, Van / Türkiye 371 

 

Kriz ve Kriz Yönetimi ile Pandemi İlişkisi: 

Van İli Umumi Hıfzıssıha Kurulu’nun Kriz Yönetimi Yaklaşımları 

 

Doç. Dr. Abdullah OĞRAK* 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İİBF,  

Yönetim ve Organizasyon ABD, Van/Türkiye 

 abdullahograk@yyu.edu.tr, ORCİD: https://orcid.org/0000-0003-4331-8652 

 

Fırat EROL** 

Doktora Programı Öğrencisi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

 Yönetim Bilişim Sistemleri ABD, Erzurum/Türkiye 

efirat65@gmail.com, ORCİD: https://orcid.org/0000-0001-6462-3184 

 

Özet 

 

Kriz, herhangi bir durumun doğal gidişatı sırasında aniden ortaya çıkan olumsuzluklar olarak ifade 

edilmektedir. Bu olumsuzluklar gerek örgütlerin iç faktörlerinden, gerekse de dış çevresel 

faktörlerinden kaynaklı olarak değişkenlik gösterebilirken kimi krizler kısa ömürlü kimi ise uzun 

zamanlar etkisini sürdüren krizler olarak karşımıza çıkarlar. Toplumsal yaşamın bir parçası olan 

krizler, her an karşılaşabileceğimiz kaos ortamlarıdır. Bu kaotik durumu tümüyle engelleyecek bir 

yöntem de en azından şimdilik yoktur. Hele ki söz konusu doğal felaketler olunca bunu önceden 

görmek ve sonuçlarını kestirebilmek mümkün olmamakla beraber sadece krizin en az hasarla 

atlatılabilmesi amacı güdülür. Bu durumda olası krizlerin yönetim gerekliliği ortaya çıkar. Etkin bir 

kriz yönetimi ise; krizi önleme, krizle baş etme, krizi denetim altına alabilme gibi amaçları içeren ve 

temelde krizden en az hasarla kurtulma hedefi güden bir işleve sahiptir. Bu, ancak etkin bir “yönetim” 

ile mümkündür. 

Şüphesiz ki krizlerle etkin şekilde baş edebilmenin yolu krize karşı hazırlıklı olmak, strateji geliştirme 

yeteneğine sahip olabilmekten geçer. Bu anlamda bütün dünyayı kapsadığı gibi ülkemizi de etkisi 

altına alan Covid-19 salgın krizi, toplumsal yönetim yaklaşımlarını da etkilemiş ve kriz sürecini 

yönetebilmek amacıyla karar vericileri farklı stratejilere itmiştir. 

Yapılan bu çalışma, Türkiye’de 11 Mart 2020 ile 11 Mart 2022 tarihleri arasında yaşanmış ve hala 

devam etmekte olan Covid-19 pandemi sürecini, Kriz ve Kriz Yönetimi ile ilişkilendirerek 

değerlendirme amaçlamış, aynı zamanda Van İli Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun Kriz Yönetimi 

yaklaşımlarını açıklanmaya çalışmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Covid-19, Hıfzıssıha Kurulu 
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Crisis is expressed as the adversities that appear suddenly during the natural course of any situation. 

While these negativities may vary due to both internal factors of the organizations and external 

environmental factors, some crises appear as short-lived crises and others with long-term effects. 

Crises, which are a part of social life, are environments of chaos that we may encounter at any time. 

There is no method to prevent this chaotic situation entirely, at least for now. Especially when it 

comes to natural disasters, although it is not possible to foresee and predict the consequences, the aim 

is to overcome the crisis with the least damage. In this case, the necessity of management of possible 

crises arises. In an effective crisis management; It has a function that includes goals such as preventing 

the crisis, dealing with the crisis, and controlling the crisis and basically aiming to get rid of the crisis 

with the least damage. This is only possible with an effective "management". 

Undoubtedly, the way to deal effectively with crises is to be prepared for the crisis and to have the 

ability to develop strategies. In this sense, the Covid-19 epidemic crisis, which covers the whole world 

and affected our country, also affected social management approaches and pushed decision-makers to 

different strategies in order to manage the crisis process. 

In this study took place between March 11, 2022 date of March 11, 2020 in Turkey and is still ongoing 

Covidien-19 pandemic process, which aims to assess associating with the Crisis and Crisis 

Management, has also tried to explain the Van Public Hygiene Council's crisis management approach. 

Keywords: Crisis, Crisis Management, Covid-19, Assembly 

 

Giriş 

İşletmeler, bir ülkenin sahip olduğu kaynakların toplum ihtiyaçlarını karşılaması bakımından 

bireyler ve kuruluşlar arasındaki dağılımını temel alan değerler toplamıdır. Hiç şüphesiz ki ülkelerin 

ekonomilerinin çekirdeğini oluşturan bu örgütlerin temel unsuru da insan kaynağıdır. Ülkeler 

işletmeleriyle insan kaynağını, teknolojik faaliyetler eşliğinde bir “verimlilik - kâr” olgusu oluşturmak 

ve pazardaki rekabetçi ortamda gelecekteki varlığını koruyabilmek adına stratejiler geliştirerek ana 

hedeflerine ulaşmak için “başarı” aktörünü insan unsuruyla kazanmaya çalışmaktadırlar. Nitekim, 

sanayi devrimiyle beraber üretimin topraktan makinaya geçişi, insan unsurunu ön plana çıkarmakta ve 

taklit edilemeyen bir unsur olan insanı, stratejik bir avantaj olarak görmektedir. Örgütler için bu kadar 

önemli olan insan unsuru, yönetim kavramının da temel unsuru olarak değerlendirilir. Zira örgütler de 

diğer tüm yapılar gibi, faaliyetleri bakımından ancak dinamik ve devamlı bir süreç ile başarıya 

ulaşabilirler. Devamlı bir süreçten kasıt sürdürülebilir, stratejik hedefleri olan ve sürekli bir planlama 

ile hedeflerinden şaşmadan ilerleyebilmektir. Elbette ki zaman zaman çevresel belirsizlikler, kriz 

ortamları, olumsuz koşullar gibi güçlükler örgütlerin karşı karşıya kalacağı olgulardır. Bu gayet 

tabiidir. Doğası gereği hiç bir canlı/cansız varlığın, olumsuzluklarla karşılaşmaması düşünülemez. 

Aslolan ise, bu olumsuzluklarla baş edebilme, yönetme, organize edebilme, olumsuzlukları denetim 

altına alma ve süreci normalleşmeye dönüştürebilme yeteneğine sahip olmaktır. Bu bağlamda örgütler, 

olağan bir gidişatta, aniden ortaya çıkabilecek olumsuzlukları ya da krizleri; krize karşı, kriz 

hasarlarını en az kayıpla süreci atlatabilmek için, “kriz yönetimi” ile hazırlıklı olmalı hatta bu durumu 

fırsata çevirebilme yeteneğine sahip olarak amaçları doğrultusunda yoluna devam edebilmelidir.  

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını örgütleri yönetsel bir takım 

güçlüklere sürüklemiş ve bir kriz ortamına itmiştir. Başta hammadde, tedarik, lojistik, üretim, 

pazarlama,  işgören sıkıntısı, insan kaynaklarında yaşanan performas kaybı, ekonomik kayıplar,  sağlık 
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sorunları ve benzeri güçlükler kriz olarak değerlendirilmiş ve bu alanlarda strateji değişikliği yapmaya 

ihtiyaç duyulmuştur. Böylece işletme biliminin önemli bir kolu olan yönetim biliminin bilimsel ve 

stratejik olguları ön plana çıkmış, olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak için kriz yönetimine 

başvurulmuştur. Teknoloji, pazar, insan olgusu, işgören pratiği, rekabet gücü, üretimde yaşanabilecek 

olumsuzluklar, deprem, sel, salgın hastalıklar gibi insanı olumsuz etkileyen unsurlar birer krizdir. 

Öyleyse kriz yönetimi, kriz sinyalini öngörme, krizi önleyebilme, krizi denetim altına alma, 

normalleştirebilme ve değerlendirme süreçleriyle krizi fırsata çevirebilme işlevlerine sahip olabilmeyi 

ifade eder. Bu bağlamda, bir yıllık bir süreci yaşadığımız ve halen yaşamakta olduğumuz pandemi 

koşulları da küresel ölçekte bir krizdir ve kriz, ancak kriz yönetimi ile kontrol altına alınabilir. Vaka 

sayıları beraberinde insan ihtiyaçlarını karşılayabilme gücünü azaltmış, üretim fonksiyonlarını asgari 

koşullara indirmiş, üretimin en önemli unsusu olan insan gücünü olumsuz etkilemiş, ekonomik 

faaliyetleri aksatarak bozmuştur. Yapılan bu çalışma, genelde; Covid-19 salgın krizinin kriz sürecinde, 

kriz yönetimi yaklaşımlarının nasıl olduğu, bu krizin sürecinin yönetimine ilişkin stratejilerini teorik 

bir çerçevede değerlendirmeyi hedeflemiştir. Özelde ise; tarihi 1930 yılına dayanan Umumi Hıfzıssıha 

Kurulunun, Van il bazında yönetim yaklaşımlarına dair gerek literatür taraması, gerekse de içinde 

bulunduğumuz salgın döneminin yöneticisi konumunda olan karar vericiler ile yüz yüze görüşmeler 

sağlanarak pandemi-kriz yönetimi ilişkisi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

1.Kriz ve Kriz Yönetimi 

“Kriz” kelime itibariyle, Fransızca kökenli olduğu bilinen ve aynı zamanda toplumsal, kültürel 

ve ekonomik ilişkilerde sıkça karşılaştığımız bir kavram olarak “crise” den türeyen, İngilizce ’de  

“crisis” sözcüğüyle karşılık bulan, “kriz, bunalım, buhran, dönüm noktası” gibi kavramlarla ifade 

edilir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise, “çöküntü, bir ülkede veya toplumda kuruluşların yaşamında 

görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak ifade edilen kriz, işletmelerde de; herhangi bir durumun 

doğal gidişatı sırasında aniden ortaya çıkan olumsuzluk hali olarak ifade edilerek, yoğun rekabet ve 

değişkenliklerden dolayı beklenmedik bir tehlike olarak görülmektedir. (URL1, 2021). Literatür 

incelendiğinde; kriz kavramına karşı birçok yaklaşım olduğu, farklı tanımlamalarla beraber ortak 

noktanın risk, stres, tehdit, zarar verme üzerinde şekillendiği görülmektedir. 

Pearson ve Sommer  (2011: 27) krizi, “büyük zarar verme potansiyeli taşıyan sıra dışı olaylar” 

olarak ifade ederken; Sikich (2002: 33), “arzu edilemeyen bir sonuç, durum, planlanan bir olay veya 

olaylar dizisi” olarak ifade etmiştir. Titiz ve Çakırcı (2000: 201); Demirtaş (2000:353), “kriz genel 

anlamda düzgün olmayan, reform gerektiren istikrarsız bir durumdur. Bir örgütün rutin sistemini 

bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi bir acil durum” olarak tanımlamıştır. Öte yandan Tutar (2000: 

18) ise krizi, “planlama ve karar mekanizmasını olumsuz bir biçimde etkileyen, gerilimli bir durum” 

olarak değerlendirmiştir. Kriz, “aynı zamanda, yöneticilerin ve işgörenlerin yaşamında önemli bir stres 

kaynağıdır.” (Peker ve Aytürk, 2000: 385). “Kriz sadece devam eden faaliyetleri değil, aynı zamanda 

işletmelerin yaşamını tehdit eder, üretim kapasitesini kullanılmaz hale getirir ve rekabeti sarsar. 

Örgütün etkileşmesi ya da değişmesi yönünde kritik bir etkiye sahiptir.” (Tüz, 2004: 3)  

Kutman (2001: 4); Bozkurt (1987) krizi, “Makro açıdan kriz popülist politikanın getirdiği 

istikrarsızlar, büyüme hızındaki dalgalanmalar hızla değişen konjonktür, işsizliğin ve enflasyonun 

artması, gelir düzeyinin düşmesi, gelir dağılımının bozulması ve refahın azalmasıdır. Mikro açıdan ise, 

teknolojik, ekonomik, sosyal v.b değişim ve gelişmelerin etkisiyle talebin daralması ve üretim 

maliyetlerinin yükselmesi sonucu rekabet koşullarının giderek yoğunlaşıp derinleşmesidir.” şeklinde 

ifade etmiştir. Kriz, “Bir örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden, örgütün yaşamını tehlikeye sokan 

ve acil tepki gösterilmesi gereken, örgütün kriz öngörme ve önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı 
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gerilim yaratan bir durumdur. Tehdit edici duruma müdahale edebilme yetersizliği, bazı araştırmacılar 

tarafından krizin temel ayrıt edici özelliği olarak belirtilmiştir. (Can, 2002: 333). 

Toplumun yaşam döngüsünde karşılaşılan sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik, siyasal, sıhhi 

(sağlık) ve doğal krizlerin yanında, çalışma hayatında da örgütsel krizler görülebilir. Bu bağlamda 

kriz, bireysel ve toplumsal yaşamda, bir süreç yönetimi olarak idare edilmesi gereken önemli bir 

durum, risk veya tehdittir. Hayatın her aşamasında olduğu gibi örgütler de faaliyetleri boyunca krizle 

karşılaşabilirler. Bu bağlamda düşünecek olursak ”yönetim” kavramının önemi bir kez daha ortaya 

çıkacaktır. Zira her şeyin olağan gittiği bir ortamda yöneticilerin belirgin bir tepkisi olmazken kriz 

ortamında veya muhtemel kriz durumunda yöneticinin becerisi önemli bir etken olarak karşımıza 

çıkar. Şüphesiz ki krizle etkin şekilde baş edebilmenin yolu muhtemel bir krize karşı hazırlıklı olmak, 

strateji geliştirebilme yeteneğine sahip olabilmek ve kriz yönetimini başarılı bir şekilde 

sonuçlandırmak olacaktır. 

Küreselleşen dünyada örgütler, çok daha fazla rekabet etmek zorunda ve çevresel 

belirsizliklere maruz kalmaktadırlar. Sürekli olarak değişen ve önceden öngörülemez olan pazar, 

sürdürülebilir olmak isteyen işletmeleri, her şeye hazırlıklı olmak zorunda bırakmıştır. Kriz 

dönemlerinde aslolan; hızlı karar verme, hızlı hareket edebilme, hızlı bir tepki koyabilme ve krizi 

hızlıca kontrol altına alabilmeyi başarabilmektir.  

Booth’a (1993: 96) göre, “krize ilişkin bazı söylenceler (mitler) vardır. Bu mitlerin farkında 

olmak, krizle başa çıkabilmek ve krize karşı hazır olabilmek bakımından oldukça önemlidir.” 

Booth’un işaret ettiği söylenceler, krizin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Bu tespit, yöneticilerin 

kadercilik anlayışında başarısız olacakları anlamına gelir. Ayrıca krizi anlamak ve önlemek için 

gerekli temel bilgiden yoksunluk ta vurgulanır. Bu da bilgi eksikliği ile özdeşleşmiş tepki yoksunluğu 

demektir. Bir başka söylence de daha iyi bir teknolojinin gelecekteki krizleri önleyebileceği 

yönündedir. Başka bir ifadeyle teknolojiyi etkin kullanmak hataları milimize etmeye ve krize karşı 

hazırlıklı kılmaya zemin oluşturacaktır. Kriz yönetiminin örgütsel gelişim için zararlı olduğu tespiti de 

Booth’un bir başka söylencesini oluşturur. Bu tez, doğrudan işgörenlere yöneliktir. Temel espiri fazla 

güvenlik önlemleri veya korumanın işgörenlerde gelişim ve deneyimsel performansı olumsuz 

etkileyeceği düşüncesidir. Ayrıca kriz yönetiminde duygulara yer olmadığı savı da bu söylenceler 

arasında yer almaktadır. Bu yaklaşım krizde sorumluluk taşımanın ve sezgisel davranışlar 

sergilemenin gerekliliğine vurgu yapar. 

 

1.1. Kriz Türleri ve Krizin Belirtileri 

Krizin türlerini “genel olarak” ve “zamanlama” olarak incelemek mümkündür. (Tüz, 2004: 8-

9). Genel olarak kriz türleri, doğrudan ekonomik yapıları tehdit eden dışsal ekonomik saldırılılar, örgüt 

bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen dışsal bilgiye dayalı saldırılar, işgören stresi veya işgörenin 

donanım yetersizliğine dayanan ve bunun sonucunda da işin durması durumu, işgören 

motivasyonunun düşmesi  ya da yönetici değişimlerinden kaynaklanan insan kaynakları faktörü, 

sabotaj, kötü muamele, taciz, mobbing gibi suça dayalı faaliyetler olan türlerdir. Uyarı zamanlarına 

göre kriz türleri ise yatırımcı, tedarikçi, müşteri ve diğer gruplardan oluşan ve örgüt içinde herhangi 

bir uyarı söz konusu olmadan işlerin bozulması durumu olan ani krizler ve işletmeni sorunlarının örgüt 

içinden veya örgüt dışından kaynaklandığı düşüncesini içeren içten içe yayılan krizlerdir. Krizin en 

belirgin özellikleri ise şöyle özetlenebilir: (URL2, 2021) Kriz korku panik ve strese yol açar, hızlı 
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müdahale gerektirir ve örgütleri beklenmedik ani değişimlere zorlar. Aynı zamanda kriz örgütlerin 

varlığı için bir tehdit durumudur. 

Arzu edilen, her ne kadar bir krizle karşılaşmamak olsa da işletmelerin krizle karşılaşmaması 

düşünülemez. Bu bağlamda kriz, “örgüt içi etkenlerden” veya “örgüt dışı çevresel etkenlerden” 

kaynaklanabilir. Örgütlerin kriz ortamını yaşamasının en büyük rolü çevresel etmenler olsa da bunda 

içsel etkenlerin de payı büyüktür. Bakan vd.,( 2018:269-270) çalışmasında krize neden olan örgüt içi 

etkenleri; yönetim ve yönetici sorunu, işveren ve iş gören iletişimi sorunu, yönetim politikaları ve 

karar verme sorunu, örgütün hayat çizgisi ve örgütsel sorunlar, bilgi eksikliği sorunu, deneyim 

eksikliği sorunu, teknolojik sonunlar, organizasyon ve koordinasyon sorunları, ekonomik sorunlar ve 

diğer örgüt içi etkenlerle ifade etmiştir. Öte yandan Tüz (2004: 5) ise örgüt dışı çevresel etkenleri 

örgütün kontrolü dışında gelişen varlığıyla bireyleri, toplumları, kuruluşları ve devletleri tehdit eden 

kriz ortamları olarak değerlendirmiştir. Bu etkenler ise deprem, salgın, iklim olayları gibi doğal 

felaketler olabileceği gibi ekonomik faktörler, toplumsal faktörler, teknolojik etkenler, politik ve yasal 

faktörler de olabilmektedir. Örneğin günümüzde yaşadığımız covid-19 salgını doğalında gelişen örgüt 

dışı faktördür. Tüm insanlığı, çalışma kollarını, ekonomik, sıhhi, psikolojik ve sosyolojik açıdan etkisi 

altına alan bu salgın doğal bir felaket olarak varlığını sürdürmektedir. 

1.2. Kriz Süreci 

Kriz süreci, sıralı olarak değerlendirildiğinde, bu sürecin “kriz uyarılarının algılanması ve 

hareketsizlik (kriz öncesi veya krizin gelişim dönemi)”, “kriz dönemi (kriz anı)” ve “çözülme (kriz 

sonrası veya krizin sona ermesi)” dönemlerinden oluştuğu söylenebilir. (Can, 2002: 314; Tüz, 

2004:14). Krizin gelişim sürecinde, kriz sinyalleri iyice kendini hissettirir. Örgütsel bilgi sistemleri bu 

sinyalleri fark edemeyeceği için bunu üst yöneticiye de bildirmesi beklenemez. Dolayısıyla yönetici, 

krizin geldiğinden haberdar olmadığından olağan gidişata devam eder ve herhangi bir önlem almamış 

olur. Ardından kriz durumu başlar; yönetici panikler, yetersiz bilgiyle eksik, hatalı kararlar alabilir. Bu 

durum krizin karşısında herhangi bir önleyici hareket alanının kalmamasına yol açar, böylece kriz 

gelişerek büyür ve karşı konulması güç bir tehdite dönüşür. Bakan vd.,( 2018:269-270) kriz öncesi 

alınması gereken önlemleri sıralar; Büyüme politikası revize edilmeli, diğer yönetici ve çalışanlarla 

fikir alış verişi yapılmalı, nihai hedefe odaklanılmalı, krize hızlıca tepki verilmeli ve işletme yapısı 

esnek tutulmalı, krize karşı hazırlıklı olunmalı ve öz kaynaklar güçlü tutulmalı, borçlanma dengeli 

olmalı, müşteri ilişkilerine önem verilmeli ve ürün çeşitliliğine gidilmeli, teknolojik yenilikler takip 

edilmeli, kriz zamanı beklenilmeden kriz planları hazırlanmalıdır. Kriz Dönemi ise, kriz sürecini ifade 

eder. Kriz kendini hissettirmiş olduğundan ağır bir stres, gerilim söz konusu olur. Krizi önleyebilmek 

adına hızlıca krize karşı doğru tepkiler verilmelidir. Aksi durumda örgüt bu kriz döneminde varlık 

tehdidiyle karşı karşıya kalır. İyi bir kriz yönetimi ile kriz dönemi sonlandırılabilir veya 

etkisizleştirilebilir. Kriz sinyallerinin doğru yorumlanıp değerlendirilmesi, bu bilgiler eşliğinde doğru 

karşılık bulmasına bağlıdır. Aynı zamanda Kriz döneminde alınması gereken önlemlere değinirken 

panik ve telaşa kapılmaması, İşin devamlı takip edilmesi ve idari mekanizmada boşluğa yer 

verilmemesi, çeşitli spekülasyon ve dedikodulardan uzak durulması, yaşanan krizden mutlaka ders 

çıkarılması gerektiğini vurgular. Son olarak krizin sona ermesi süreci ise sürecin son aşamasını ifade 

eder. Bu süreçte örgütün krizi başarıyla ortadan kaldıracak çözümler üretmesi gerekmektedir. Aksi 

halde kriz, geri dönerek şiddetini arttırarak işletmenin varlığı ortadan kaldırmaya dönük tehditlini 

sürdürecektir. Kriz sonrası alınması gereken önlemler ise yapısal zeminde derinleştirilmiş bir diğer 

husustur. Buna göre; Eğitime ağırlık verilmesi, olumsuz düşüncelerden arınmış faaliyetlere devam 

edilmesi, krize dayanıklı bir organizasyon faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve dış çevrelere karşı güven 

duygusunun geliştirilmesi kaçınılmazdır. 
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Salgınlar, doğanın sistemsel bozukluklarının bir sonucu olarak ortaya çıkarlar. Bunun etkisi 

altında bırakacağı tahribatın önceden bilinememesi ve sonrasında oluşacak kaotik yapının boyutları 

gerek merkezi devlet örgütünün gerekse de yerel yapıların davranış biçimlerini tam anlamıyla 

sergileyememe durumunu ortaya çıkarır. Bu bağlamda kriz yönetimi etkin bir hızlı tepki gösterme ile 

müdafaa görevi görür. 

1.3. Kriz Yönetimi 

Kriz yönetimi, faaliyet gösterilen alana ve geleceğe ilişkin muhtemel sorun ve tehlikelerin 

belirlenmesi, verilebilecek uygun karşılık, tepki ve savaş araçlarının belirlenmesi, örgütün krizle baş 

edebilecek engelleyici önlemleri uygulamasını ve uygun tepkisel karşılıkların değerlendirmesini 

kapsayan bir süreç olarak tanımlanabilir. (Bozkurt, 1998: 154; Demirtaş, 2000: 363). Can (2002: 314) 

ise kriz yönetimini, “kriz yönetiminin temel amacı örgütü kriz durumuna hazırlamaktır. Şeklinde 

değerlendirir ve bu yönetimin sürecini beş aşamada ele alır. Bunlar; Kriz sinyallerinin alınması, Krize 

hazırlık ve korunma, Krizin denetim altına alınması, Normal duruma geçiş, Öğrenme ve 

değerlendirme” şeklindedir. Öte yandan Augustine (2000: 78), kriz yönetim sürecine ilişkin 

değerlendirmesini, “krizi yönetmeye hazırlanmak, krizi saptamak, krizi dondurmak, krizi çözmek ve 

krizden yarar sağlamak” olarak altı aşama ile açıklamıştır. Khodrahmi (2009: 523) ise, kriz 

yönetiminde etkin olan faktörleri, “Yönetimin esnekliği, Enformasyonun güvenilirliği, Kamuoyunun 

güvenilirliğinin sağlanması, Etkin bir kriz yönetim planı, medya ile ilişkiler ve halk ile ilişkiler” olarak 

sıralamıştır. Bir aşka bakış açısıyla Tack (1994) kriz yönetimini, “bir kriz ortamında işleyen 

mekanizma bozulduğunda, durumun en kısa zamanda eski verimli haline getirilmesi önceliklidir.” gibi 

bir yaklaşım olması gerektiğini vurgulamış ve bu hususta etkili bir problem çözme planlaması veya 

stratejisi oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Problem çözme planının ise şu aşamalardan oluşması 

gerekliliğini vurgulamıştır: ilk aşama olan sorunun saptanması, sorunun tanımlanması ve etkin bir 

çözüm bulunması bakımından oldukça önemlidir.  Sorunun öngörülen amaçlar üzerinden yeniden 

belirlenmesi, gerekli soruların sorulması ve verilerin toplanması, eldeki verilerin incelenmesi ise, amaç 

ve hedeflere ulaşım bakımından yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ifade ederken en uygulanabilir 

ve en uygun seçeneklerin belirlenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Bir başka aşama olan, bir deneme 

çözümünün seçilmesi ve çözümün işlerliğinin denenmesi, çözüm yollarından en etkin olanını bulmaya 

yönelik olup son çözümün biçimlendirilmesi ve belirlenen çözümün uygulanması ise karar verilen 

çözüm yolunun belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkindir. 

Çalışmalarıyla “Kriz Yönetimi” kavramına katkıda bulunan farklı araştırmacı ve yazarların 

yaklaşımlarında yer alan ortak payda, krizle baş edebilmenin sadece etkin bir kriz yönetimi ile 

mümkün olabileceğidir. Başka bir değişle krizin önlenmesi; hızlı, etkin ve doğru kararlar almakla 

mümkündür. Kriz zararlarını asgari düzeye düşürmeyi amaç edinmesi gereken kriz yönetimi, önce 

planlama yapma, doğru strateji belirleme, hızlı karar alma, krizin düzey saptanmasını belirleme ve 

sorunu çözümleme gibi teorik donanıma işlevsel becerilere sahip olmalıdır. Bu, hiç şüphesiz ki etkin 

bir liderlik ve bilgi birikimi, tecrübesi ve hazırbulunuşluk düzeyi yüksek yönetici kadrolarla mümkün 

olacaktır. 

2.Covid-19 Salgın Krizi 

Hastalık kavramı, Latince “dis-ease” olarak ifade edilen “rahatlığın olmayışı” olarak türediği 

varsayılan bir ifadedir. İngilizcede “illnes, disease, sickness” gibi kelimelerle ifade edilmesine karşılık 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “organizmalarda bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın 

bozulması durumu “ olarak ifade edilmektedir.(URL3: 2021) 
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Bu çalışmaya başlama tarihi itibariyle iki yıllık süreçte (11 Mart 2020-11 Mart 2022) tüm 

dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile beraber yaygın olarak literatüre giren kavramların başında 

epidemi, pandemi ve sonrasında ise mutasyonlu virüs kavramlarıdır. Epidemi; “bulaşıcı bir hastalığın 

belirli bir bölgede salgın haline dönüşmesi” olarak tanımlanırken; Pandemi kavramı da; bir salgının 

belirli bir yerin dışına yayılarak, daha büyük bir topluluğu etkilemesi” olarak ifade edilmektedir. 

(Aslan, 2020; Merriam-Webster, 2020). Mutasyon ise, bir organizmanın veya virüsün genetik olarak 

kalıcı değişikliğe uğraması anlamına gelir. 

 Literatür incelendiğinde, Latince “corona” olarak ifade edilen ve “taç” anlamına gelen 

koronavirüs olarak ta telaffuz edilen koronavirüsler (CoV), insanları ve çeşitli tür hayvanları etkileyen 

ve aynı zamanda RNA ailesine mensup virüsler olduğu görülmektedir. İlk olarak 1966'da Tyrell ve 

Bynoe tarafından, yaygın soğuk algınlığı olan hastalardan elde ettiği virüsleri yetiştirerek oluşturduğu 

düşünülen bu virüslerin diğerleri ise, Alfa, beta, gama ve delta koronavirüsüdür. Alfa ve Beta 

koronavirüsleri memeli hayvanlardan, özellikle de yarasalardan kaynaklandığı düşünülmekte iken, 

Gama ve Delta virüsleri ise, domuzlardan ve kuşlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. (Tyrell ve 

Bynoe, 1966; Velavan ve G-Meyer, 2020) Virüsün sebep olduğu hastalığın adı ise ilk aşamada “2019 

Novel Coronavirüs” olarak adlandırılsa da daha sonraları “Covid-19” olarak şekillenmiştir. (WHO, 

2020) 

 Covid-19, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, ilkin 2019’un son dönemlerinde Çin’in 

Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde, zatürre benzeri belirtilerle görülmüştür. Yüksek ateş, kuru öksürük, 

yorgunluk gibi belirtileri içeren 2 ila 14 günlük bir kuluçka süresine sahip olduğu ifade edilir. Bu 

virüsün aynı zamanda hava yoluyla çok çabuk yayılabilen, küresel ölçekte insan sağlığını tehdit eden 

bir salgın türü olarak günümüzde de etkin varlığını sürdürmektedir. Yapılan araştırmalar, özellikle 

kronik hastalıkları olan insanları, yaş grubu 65 ve üstü olan toplumsal kesimi ve hastalığı yayma 

ihtimali yüksek olan 20 yaş altı genç nüfusu etkisi altına aldığını ortaya koymuştur. Buna karşın 

bireylerin enfeksiyonla savaşma durumlarına göre (yaşam standartları, kötü alışkanlıklar, beslenme 

durumu, vücut bağışıklıkları gibi) değişiklik gösterdiği de belirtilmektedir. Öte yandan salgının 

insandan insana bulaşması hapşırma, öksürme gibi durumlarda havaya yayılan damlacıklardan 

solunum yoluyla diğer kişilere bulaştığı aynı zamanda hastalığın farkına varmayan insanların da kapalı 

ortamlarda bulaş riski doğurduğu bilinmektedir. Nitekim insanoğlu, sorumlulukları gereği çalışma 

hayatı, sosyal aktivite, ekonomik faaliyet, aile hayatı, seyahat etme gibi birçok faaliyetlerde 

bulunurlar. Bu faaliyetleri gereği hastalığın yayılmasının önüne geçememiş, bulaş kaçınılmaz olmuş, 

Çin’de ortaya çıkmasının ardından üç ay içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 

 

2.1.Covid-19 Salgın Süreci ve Sonuçları 

   Covid-19, ilk olarak 31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’de zatürre tanısı olarak belirtilen ilk 

vakaların, Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmesinin ardından artan vaka artışları ile beraber 5 Ocak 

2020 ’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bu yeni hastalığı bir “salgın” olarak tanımlamıştır. SARS ve 

MERS gibi virüslere dayandırılarak, salgın olarak adlandırılan Covid -19 virüsüyle etkin mücadele 

süreci başlamıştır. 11 Ocak 2020’de ise bu hastalıktan kaynaklı ilk ölüm, Çin’de gerçekleşmiş 

devamında bütün dünya ülkelerini etkisi altına alan virüs, kitlesel ölümlerle yol açmıştır. Dünya 

üzerinde, Çin dışında ilk vaka görülen ülkelerden başta ABD, Asya, Afrika, Avrupa’da olmak üzere, 

tüm ülkeler koronavirüsten nasibini almıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de de, ilk 
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Covid-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüş ve devamında virüse bağlı ilk ölüm neticesi 15 

Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Bir yıllık bir süreçte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 

salgını, beraberinde her ne kadar kriz yönetimi bağlamında birçok kısıtlama ve mücadele meydana 

getirse de vakalar, zaman zaman kontrol altına alınmış zaman zaman ise tekrar artmıştır. Bu durum, 

çok ciddi ekonomik, sosyal, kültürel, sıhhi ve güvenlik sonuçlar doğurmuştur. Sağlık Bakanlığı’nın 

verilerine göre; 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülen ilk vaka sayısının ardından, bir yıl sonra, 11 

Mart 2021 tarihinde ülkemizdeki vaka sayısının, 146.386 test sayısına karşın 14.046 vaka sayısı, 63 

ölüm sayısı, 1.310 ağır hasta sayısı ve 9.231 iyileşen hasta sayısı olduğu görülmektedir.  tarih 

aralıkları bazında ise bir yıllık bir süreçte toplam 34.694.624 test yapılmış, 2.835.989 vaka sayısına 

ulaşılmış 29.290 ölüm meydana gelmiş ve 2.659.093 kişi ise iyileşmiştir.  

Küresel olarak baş gösteren Covid- 19 salgınına karşı pek çok farklı yöntemler izleyen ülke 

yönetimleri, her şeyden önce bulaş riskini azaltma, ölüm sayılarını düşürme eksenli etkin tedbirler 

almaya yönelmişlerdir. Covid-19 krizinin yönetiminde ülkelerin ilgili sağlık bakanlıkları insiyatif 

almış, bu alanda tecrübe sahibi bilgi ve donanımlı kadrolarıyla mücadeleye koyulmuştur. Başlangıçta, 

bulaş riskini azaltacağı düşüncesiyle maske, koruyucu bir unsur olarak tartışma konusu olmuşsa da 

sonradan olumlu sonuçlar vereceği konusunda küresel tıp bilim insanları arasında mutabakat 

sağlanmıştır. Salgının başladığı tarihten günümüze kadar dünya ülke yöneticileri tarafından ortaklaşa 

yapılan uygulamada temizlik, maske ve sosyal mesafenin varlığı tartışmasız devam etmektedir. Bu 

bağlamda, ülkemizde başta sağlık çalışanları ve sağlık bakanlığının deneyimi, yeteneği ve tepe 

yöneticilerin krize yönelik hızlı tepkisi neticesinde kriz hasarının en aza indirilmesi hedeflenerek 

yönetilmiştir. Salgın sürecinin devam ediyor olması krizle mücadelenin de bitmediği anlamına 

gelmektedir. 

 

2.2. Covid-19 Kriziyle Mücadele Yöntemleri 

 Ülkemizi de içine alan ve dünyayı etkileyen Covid-19 krizinin yönetimi başta salgından 

korunma yollarına dair yönetim yaklaşımlarından en belirgin olanları gözlem ve araştırmalar eşliğinde 

şöyle sıralanabilir: 

 Covid-19 krizi saptanarak hızlıca bir tepki oluşturulmuştur. 

 Maske-Mesafe-Temizlik kuralı zorunlu hale getirilmiş ve denetime tabi tutulmuştur.  

 Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan koronavirüsle mücadeleye yönelik bir Bilim Kurulu 

oluşumu sağlanmış, ilgili kurulun bilimsel tavsiyeleri ile karar vericilerin insiyatifleri 

eşliğinde süreç yönetilmeye çalışılmıştır. 

 Kısmi ve tam kapanma gibi kısıtlamalar meydana gelmiştir. 

 Ülke genelinde tüm eğitime ara verilmiş, online eğitime geçilmiştir. 

 HES kodu uygulaması getirilmiş, hastalık kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 

 Yerli aşı çalışmaları başlatırlmıştır. 

 Pandemi hastaneleri kurulmuş, filyasyon ekipleri oluşturulmuştur. 

 Kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışma koşulları esnetilmiş, esnek çalışma düzeni 

oluşturulmuştur. 

 Seyahat yasakları gerçekleşmiş, yurtdışı ve yurtiçi seyahat kısıtlamasına gidilmiştir. 

 65 yaş üstü ve 20 yaş altı riskli gruplar tam kapanmaya tabi tutulmuştur. 
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 Hafta sonları ve hafta içi beli saatler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir. 

 Kafe, restoran, alışveriş merkezleri gibi kalabalık işletmelerde tam kapanma sağlanmıştır. 

 Toplu yaşam alanlarında sosyal mesafe kuralı getirilmiştir. 

 Ekonomik olarak çöküntüye uğrayan vatandaşlara devlet desteği sağlanmıştır. 

 Düğün, taziye gibi merasimler kısıtlanmıştır. 

 Karantina uygulamaları getirilerek bulaş riski milimize edilmeye çalışılmıştır. 

 Üretim ve tedarik zincirinin sarsılmaması adına devlet desteği sağlanmıştır. 

 İnsani ihtiyaçların giderilmesi sağlanmış, vefa destek grupları oluşturulmuştur. 

 Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bağlı kurum ve 

kuruluşlarla topyekûn bir mücadele seferberliği söz konusu olmuştur.  

 

Kriz ortamları eski kuralların yok sayıldığı ve yeni kurallarla strateji belirlenerek uyum 

süreçlerinin yaşandığı, aynı zamanda normalleşme süreci geçirilen ortamlardır. Bu bakımdan 

düşünüldüğünde kriz yönetiminin önemi ön plana çıkmakla beraber devletlerin de her zaman her riske 

hazırlıklı olması gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. Yukarıda yer alan ve sıralanabilir daha birçok 

karar ile Covid-19 krizine karşı mücadele kapsamında tepe yöneticilerin, krizi denetim altına alma 

hedefleri ya da stratejileri söz konusudur. Hiç şüphesiz ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bu 

salgından olumsuz etkilenmiş, insan sağlığının önemi ön plana çıkmıştır. 

 

UMUMİ HIFZISIHHA KURULU: KRİZ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VAN İL ÖRNEĞİ 

 Hıfzıssıhha, kelime itibariyle “sağlıklı yaşamak için gereken önlemlerin bütünü” anlamına 

gelen, Arapça “hıfz” ve “sıhha” kelimelerinin birleşmesiyle oluşan, “muhafaza etmek” ve “sağlık” 

anlamlarının birleşmesiyle oluşmuştur.(URL4, 2021) 

 Literatürde yapılan araştırma ve incelemede, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan 

yönetimsel olarak ta desteklenen hıfzıssıhha kurulları, amaçları bakımından memleketin her yerinde 

hizmet etmesi yönüyle, önemli bir yönetim yaklaşımı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Cumhuriyetin kurulmasının ardından ilk defa 1930 yılında 6/5/1930 tarih, 1489 sayılı resmi gazete ve 

1593 kanun numarasıyla yürürlüğe giren Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, sıhhi teşkilatlarla her vilayette 

bir umumi hıfzıssıhha meclisinin toplanması hususunu, ülke dahilinde “sari ve salgın hastalıklar” ile 

mücadele kapsamında; kolera, veba, verem, çiçek hastalığı, difteri, dizanteri, kızamık, kuduz, sıtma 

gibi hastalıklarla mücadele etmesi için kanunlaştırılarak günümüze kadar gelmiştir. Buna paralel 

olarak halk sağlığının korunması amacıyla laboratuvar hizmetlerini yürütmek amacıyla 1928 yılında 

kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesesi, sağlık hizmetlerinde önemli hizmetler vermiştir. Bu 

hizmetlerin başında 1931 yılında ağız yoluyla uygulanan BCG aşısının üretimi gelmekte ve 1933’te 

kuduz aşısı üretimi, 1942’de tifüz aşısının üretimi, 1948’de boğmaca aşısının üretimi, 1950’de 

influenza aşısı üretimi, 1965’te çiçek aşısının üretimi, 1983’te BCG aşısının üretimi ve 1992’de kan 

ürünlerinin viral inaktivasyonu gelmektedir. (URL5, 2021) 

 Aksakal (2017: 226) yaptığı çalışmada, ülkemizde aşılama çalışmalarının 1892’de İstanbul 

merkezli aşıhane ile başladığını, 1900 yılında Etfal Hastanesi’nde kurulan laboratuvarlarla devam 

ettiğini, 1916’da İzmir ve 1917’de Sivas Bakteriyoloji hanelerinin kurulduğunu aynı zamanda bu 
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kuruluşların, I. Dünya Savaşında ordunun aşı ve serum ihtiyaçlarına karşın önemli hizmetlerinin 

olduğunu ifade etmiştir. Bu, sıhhi hizmetlerin yönetimsel olarak desteklendiği, üretim ve koruyucu 

sağlık hizmetlerinin önemli bir yapıya kavuşturulmak istendiğinin açık bir göstergesidir. (Gönülalan 

vd., 2002: 6) ise, Hıfzıssıhha Müessesesinin halk sağlığında hastalık ve salgınların önüne geçebilecek 

bütün biyolojik elementleri üreten bir kuruluş olarak Dr. Refik Sayar tarafından planlanan, bir 

hıfzıssıhha okulu ile, gerekli olması durumunda devletin sağlık hizmetlerine öncülük edecek 

personeller yetiştirme ve eğitme görevini üstlenecek planlamalarının olduğunu ifade etmiştir. Tarihi 

neredeyse 100 yıla dayanan bu kuruluşların sağlık hizmetleri öngörülerinin bugünü de etkilemiş 

olması, son derece önemli olmakla beraber kuruluşların çalışmalarının ne derece etkin olduğunu 

gösterir. Bu düşünceyle, hem sıhhi hem de yönetsel olarak hıfzıssıhha kurulları, pandemi ile mücadele 

kapsamında en önemli kuruluşların başında yer alır. 

 

3. Metodoloji 

Yapılan bu çalışmada, Türkiye’de 11 Mart 2020 ile 11 Mart 2022 tarihleri arasında yaşanmış 

ve hala devam etmekte olan Covid-19 pandemi sürecini, Kriz ve Kriz Yönetimi ile ilişkilendirerek 

değerlendirme amaçlamıştır. Bu bağlamda, Van İli Umumi Hıfzısıhha Kurulu üyeleriyle yapılan yüz 

yüze görüşmeler neticesinde Van İli Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun Kriz Yönetimi yaklaşımları 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

3.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi 

Covid-19 pandemisi ile sıkça karşılaştığımız hıfzıssıhha kurulları, il bazında geçmişte olduğu 

gibi günümüzde de sağlık hizmetlerine katkısı olan merkez kuruluşlardandır. Kriz yönetimi ekseninde 

salgın krizinin yönetilmesi olarak görülen kurullar, salgının etkilerini yok edebilmek açısından karar 

mekanizması konumundadırlar. Türkiye’de salgın krizinin yönetim seyri tepe yönetici olarak; 

Cumhurbaşkanlığı başkanlığında, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm kuruluşlar, pandemi ile 

mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu, İçişleri Bakanlığı’na bağlı İl Valilikleri ve bünyesindeki 

kuruluşlar ile il pandemi kurulları (hıfzıssıhha kurulları) tarafından yapılmaktadır. Söz konusu Van ili 

hıfzıssıhha kurulu da bu eksende kentin pandemi seyri ile mücadele etmeyi amaçlamış bir kuruluştur. 

Bu kurul, tepe yönetici ve karar vericiler eşliğinde kentin pandemi ile mücadelesini genelgeler 

bağlamında ve kurul kararları ile vatandaşlara sunmuş ve bir takım kısıtlama karaları almak 

bakımından yetkilendirilmişlerdir. Umumi İl Hıfzıssıhha Kurulu; İl Valisi veya İl Vali Yardımcısı 

başkanlığında, Belediye Başkanı, İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Tarım ve Orman il 

Müdürü, Çevre ve Şehircilik il Müdürü, kentte yer alan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Üniversite 

Araştırma Hastaneleri veya Devlet Hastaneleri yöneticileri, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma 

Komutanlığı  gibi ilde yer alan mülki idare amirlerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda eczacılar odası, 

tabipler odası, halk sağlığı merkezi gibi sivil toplum örgütlerinin de temsilcilerinin yer aldığı bu kurul, 

kentin kriz yönetimini sağlamakta ve vaka sayılarına göre kararlar almaktadırlar. Yapılan bu 

çalışmanın amacı Türkiye’de 11 Mart 2020 ile 11 Mart 2022 tarihleri arasında yaşanmış ve hala 

devam etmekte olan Covid-19 pandemi sürecini, Van İli Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun kriz yönetimi 

yaklaşımları ekseninde ortaya koyabilmektir. Bu eksende gerek yapılan araştırma ve incelemeler 
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gerekse de kurul üyeleriyle yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde kriz yönetimi yaklaşımları 

incelenmiştir. 

 

3.2. Araştırma İle İlgili Elde Edilen Veriler 

 Covid-19 krizinin ilk ortaya çıkmasıyla beraber 11 Mart 2020 ile 11 Mart 2022 tarihleri 

arasındaki süreçte, kriz yönetimi ekseninde il bazında; Van İli Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan 

kararları özetle aşağıdaki şekilde kronolojik olarak sıralamak mümkündür.(URL6,2021) 

 

11 Mart- 01 Haziran 2020 tarih aralığı; Bu tarih aralığı pandemi koşullarının yeni geliştiği ve kriz 

yönetiminin Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle yönetildiği tarihleri içerir. Ülke genelinde alınan 

kararların başında; eğitim ve öğretime ara verilmesi, pandemi hastanelerinin kurulması, maske- 

mesafe- temizlik kuralının uygulanması, tam ya da  kısmi kapanmaların planlanması ve 

uygulanması, kronik rahatsızlığı olan veya bulaş riski olan vatandaşların izole edilmesi, 

pandemi ile mücadele ekiplerinin oluşturulması, aşı planlamalarının ve tedariğinin temini, 

ekonomiyi etkileyecek risklerin giderilmeye çalışılması, seyahat yasakları, kısıtlama ve sokağa 

çıkma yasakları gibi önleyici tedbirler gelmektedir. İl bazında giriş-çıkış kısıtlamalarına yönelik 

ilk şehirlerarası seyahat yasakları 15 gün süre ile getirilmiştir. Aynı zamanda kentin ilk sokağa 

çıkma kısıtlaması kararı, 22-26.05.2020 tarihleri arasında alınmış, temel yaşam ürünleri olan 

fırın ve eczanelerin açık kalması şartıyla kısıtlamadan muaf sayılacak işletmelerin kapsamı 

oluşturulmuştur. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat kısıtlaması getirilmiş, Vefa Sosyal Destek 

ekipleri oluşturularak evde izolasyon sağlanmaya çalışılmıştır. 14 yaş altı çocukların sokağa 

çıkması kısıtlanmış, belli günlerde 4 saat süreyle maske, mesafe, temizlik kurallarına göre izin 

verileceği yönünde kararlar alınmıştır. İl müftülüğü tarafından Cuma namazlarına ilişkin yer 

belirlemesi yapılarak sosyal mesafe kurallarına riayet edilebilmesi için çalışmalar yapılmış, 

hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararları alınmıştır. 

01 Haziran- 01 Ağustos 2020 tarih aralığı; Bu tarih aralığında ilde gerçekleştirilecek olan LGS, YKS 

sınavlarına yönelik yoğunluk ve bulaş riskini azaltmak adına sınav tarihleri boyunca 

vatandaşların sokağa çıkmaması hususunda kararla alınmış, sınava girecek adaylardan ise giriş 

belgesi, maske, mesafe gibi tedbirler istenmiştir. Öte yandan turizm amaçlı seyahatlere izin 

verilmesine karşın, işletmelerin genel kullanım alanlarının mesafelerle belirlenmesi maske, 

dezenfektan, ateş ölçer gibi materyallerin bulundurulması, temizlik ve hijyene yönelik tedbirler 

alınması hususunda kararlar alınmıştır. Aynı zamanda tepe yöneticilerin almış olduğu kontrollü 

normalleşme süreci başlatılmış ancak bu süreç kent genelinde vaka artışlarına neden olmuştur. 

Başta iklim koşulları olmak üzere 14 gün karantinada kalması gereken kişilerin bu kurala 

uymaması, toplu merasimler ve gizli kurulan taziyelerle bir araya gelinip sosyal mesafe 

kuralının da hiçe sayılması gibi sebepler beraberinde “2. Büyük Dalga” vaka artışlarını getirmiş 

ve bayram öncesi kent genelinde yani kararlar alma mecburiyeti doğmuştur. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre kentin vaka tablosu ise şöyledir: salgının başlangıcından bu 

tarih aralığına kadar olan vaka sayısı 600, kent genelindeki ölüm sayısı 10, karantinada bulunan 

vatandaşların sayısı ise 18000’dir. İlin mevsim şartlarından dolayı bulaş riskini azaltabilmek 

adına hafta içi ve hafta sonlarında park ve bahçelerde piknik vb faaliyetler yasaklanmış, cami ve 
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kolluk birimleri taraşından sürekli vatandaşlara “zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve evde 

kalmaları yönünde anonsların yapılması kararı alınmıştır. Bir başka yönetim yaklaşımları ise 

çiftçi ve topluluklara yöneliktir. İldeki çiftçilere yönelik üretim alanlarına erişime dair kararlar 

alınarak, sosyal hareketliliği engellemek amacıyla hasta ziyaretleri, düğün, taziye gibi 

topluluklar kısıtlanmıştır. İl sınırları içinde cadde, sokak, cadde gibi açık alanlardaki her türlü 

satış alanları kapatılarak ürün satışlarının sadece iş yerlerinde yapılmasına dair kısıtlamalar 

getirilmiştir. Kontrollü sosyal hayat çalışma rehberleri oluşturularak il bazında yaşam 

standartları oluşturulmaya çalışılmış, il ve ilçe merkezlerinde bayramlaşma ziyaretleri 

kısıtlanmıştır. 

01 Ağustos- 01 Ekim 2020 tarih aralığı; Bu dönem aralığında, Sağlık Bakanlığı’nın “sağlık bakanlığı 

ve çalışma rehberi” kapsamında almış olduğu kararlar gözetilmiş, hayat eve sığar uygulamasıyla 

bulaş riski azaltılmaya çalışılarak kısıtlama çalışmaları yapılmıştır. İlde yer alan tesis ve 

kuruluşlarında HES kodu uygulamaları ön plana çıkarılması olmuştur. Alınan bir diğer önemli 

karar ise, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara yöneliktir. Özellikle 65 yaş üzeri ve 

kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik yaptırım kararları ön plana çıkarılmıştır. 

Örneğin düğün, sünnet, nikah, taziye merasimlerine katılım kısıtlanmış veya yasaklanmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlara girişte HES kodu uygulaması getirilerek paketli yiyeceklerin 

dışındaki tüm ikramlar kaldırılmış, alışveriş merkezlerindeki denetimler arttırılmıştır. HES kodu 

uygulaması yaygınlaştırılarak ilden şehir dışına çıkışların tamamında bilet satışı esnasında HES 

kodu şartı getirilmiş, aykırı davranışlar ise idari para cezalarına tabi tutulmuştur. Bunun 

yanında, covid-19 tanılı veya temaslı kişilerin kod dışı seyahatlerinin tespiti durumunda İl 

merkezinde yer alan Süleyman Şah KYK yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulmuşlardır.  

Ayrıca umuma açık eğlence yerlerinin faaliyet alanlarına dair denetim ve yeniden 

ruhsatlandırma çalışmaları yapılmasına dair kararlar alınmış, PCR testi pozitif olan kişilerle 

temaslı vatandaşların tespitine dair bir strateji benimsenmiştir. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre bu tarih aralığında, kentin vaka tablosu ise şöyledir:  65 yaş 

üstü nüfus % 4,2. 65 yaş üstü hasta oranı ise yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü nüfusa 

göre 4 katına yakın oranda vaka olduğu görülmektedir. 

01 Ekim- 01 Aralık 2020 tarih aralığı; İl sınırları içerisindeki STK, Meslek Örgütleri, Birlikler veya 

Kooperatifler tarafından yapılacak her türlü etkinlik, genel kurul toplantıları gibi faaliyetler 

ertelenmiş, mevsim şartları itibariyle kapalı alanların havalandırılması ve toplu kalabalıkların 

olmaması yönünde telkinlerde bulunulmuştur. Minibüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarına 

ayakta yolcu alınmaması kararları alınmış, pazar alanları gibi bulaş riskinin yüksek olduğu 

yerlerde sigara ve tütün kullanımları yasaklanmıştır. İlde yer alan alış veriş merkezleri, berber, 

lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin çalışma saatleri kısıtlanmış, al-götür ya da paket servis 

gibi uygulamalara geçilmiştir. Eğitim-öğretim dönemi, yüz yüze eğitim koşulları, gündüz 

bakımevleri ve kreşler için düzenlenerek denetime tabi tutulmuştur. Ayrıca hafta sonu sokağa 

çıkma yasaklarına ek olarak; üretim, imalat, tedarik gibi faaliyetlerin aksamaması bakımından 

kısıtlamalardan muaf tutulacak vatandaşlara ilişkin ekonomik önlemler alınmıştır. Kamu kurum 

ve kuruluşlarda belge talebinde bulunma gibi işleyişler e-başvuru ya da destek hatları yoluyla 

oluşturulmuş bir alt yapıyla, yüz yüze belge taleplerine dair kısıtlamalar söz konusu olmuştur. 
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01 Aralık 2020- 11 Mart 2021 tarih aralığı; İl bazında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına ek 

olarak hafta içi de akşam 21:00-ile sabah 05:00 saatleri arasında kısıtlama kararları alınmış ve 

bulaş riski milimize edilmeye çalışılmıştır. Yılbaşı dolayısıyla tüm kutlama, canlı müzik gibi 

eğlence araçlarının yasaklanmasına, ziyaret, misafirlik, ev gezmeleri gibi icraatları 

kısıtlanmasına ve kolluk kuvvetlerince denetlenmesine karar verilmiştir. Kayak merkezleri, otel 

ve konaklama hizmetlerinde covid-19 pandemi kurallarının geçerli olmasıyla beraber il 

bazındaki kuralların uygulanmasına ve denetlenmesine karar verilmiş, aşılama programlarına 

göre sürecin seyrinin, yeni kararları da beraberinde getirebileceği vurgulanmıştır. İl bazında; 

sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin aşılama programına paralel olarak ertelenmesine, kurs 

ve destekleyici eğitim veren etüt merkezleri gibi kuruluşların eğitim standartlarının belirlenerek 

sınıf mevcudunun 10 öğrenciyi geçmemesine karar verilmiştir. Aynı zamanda sosyal mesafe 

kurallarına göre sıraların yerlerinin belirlenmesine, ders saatlerinin 30 dk ve ders aralarının 10 

dk gibi sürelerle belirlenmesine kararlar verilmiştir. Bir başka karar ise, salgının seyrine göre 

daha önce kısıtlama getirilen bazı işletme faaliyetlerine yöneliktir. İşletme faaliyetlerinin %50 

kapasiteyle belirli saatler aralığında HES kodu ve diğer pandemi kuralları belirlenerek faaliyet 

alanlarına devam edebilmelerine olanak sağlanmasına, 65 yaş üstü vatandaşların 

kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verilmiştir. 

 

Salgının gerçekleştiği 11 Mart 2020 tarihi ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında, il bazında toplam 

vaka sayıları paylaşılmamıştır. Bu durum, kriz yönetiminin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve 

salgın yönetiminin vaka sayısına göre kent yaşamındaki hareketliliğin önlenmesi amacıyla yapıldığı 

düşünülmektedir. Öte yandan 15 Şubat 2021 ile 11 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşen vaka 

oranlarını tablo halinde sunmak mümkündür.  

 

 

 

Şekil I ’de yer alan haftalık vaka oranlarında kent genelinde vaka sayısının arttığının bir 

göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Değişim oranının önceki vaka oranlarıyla kıyaslandığında 

%34.63 olması il bazında yeni önleyici tedbirler alınmasının habercisi niteliğinde olup bu artışların 

ülke genelindeki tedbirlerdeki gevşeme neticesinde olduğu ön görülmektedir.  

 

11 Mart 2021-01 Temmuz 2021 tarih aralığı; İl bazında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına ek 

olarak hafta içi de akşam 21:00-ile sabah 05:00 saatleri arasında kısıtlanacaktır. Seyahat, 

Şekil I: Van İli Haftalık Vaka 

Oranları    

Kaynak: URL7, 2021 
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konaklama, toplantı ve etkinlikler gibi hayatın doğal akışının olağan hale gelebilmesi için tüm 

kısıtlamaların 01 Temmuz 2021 tarihine kadar sürmesi planlanmaktadır. Öte yandan tüm iş 

yerlerinin faaliyetleri de ilgili tarihe kadar kısmi olarak icra edilebilecektir. Bu durumun kent 

genelindeki “aşı algısı”na bağlı olduğu düşünülmektedir.  

01 Temmuz 2021- 01 Ekim 2021 tarih aralığı; Kent genelinde salgının seyrinin düştüğü ve kente 

yaşayan vatandaşların aşı yaptırma oranına bağlı olarak doğal bir kısıtlama gevşemesi olduğu 

görülmektedir. Maske-Mesafe-Temizlik kurallarının eksiksiz bir şekilde icra edilmesinin 

devamına ve her tür etkinliğin açık alanlarda yapılmasına karar verilmiştir. 

01 Ekim 2021-01 Ocak 2022 tarih aralığı; İl bazında aşı yaptırma gerekliliğinin yaygınlaştırılmasına, 

mevsimsel grip hastalığının önlenmesi amacıyla özellikle 65 yaş üstü, 5 yaş altı ve kronik 

rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara yönelik maske kullanımının önerilmesine yönelik kararlar 

mevcuttur. 

01 Ocak 2022-11 Mart 2022 tarih aralığı; Kentteki aşılanma oranlarının yüksekliği hastalığın 

seyrinde düşüşlerle sonuçlanmıştır. Buna bağlı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ nun 

tavsiye kararlarına dayanarak açık alanlarda maske kullanımı, PCR test zorunlulukları, HES 

kodu sorgulamaları gibi uygulamaların 03 Mart 2022 tarihi itibariyle kaldırılmasına karar 

verilmiştir. Bu durum salgınla mücadelede aşının ne denli önemli olduğunun da bir kanıtı 

niteliğindedir. 

 

Yukarıda yer alan verilerde; 2020 yılına oranla 2021 yılında salgınla mücadelede gevşemelerin 

olduğu ve devamında 2022 yılında da tedbirlerin kaldırıldığı görülmektedir. bu durum, “Aşı” 

unsurunun covid-19 salgını ve virüs varyantlarıyla mücadelede, en önemli silah olduğunu 

göstermektedir. 07.03.2022 tarihi itibariyle Türkiye geneli aşılanma oranı ve Van İli karşılaştırması ise 

şöyledir; 

 

Türkiye Geneli 

 en az 2 doz Aşı yapılma oranı 

Van ili  

en az 2 doz Aşı yapılma oranı 

 

%85.16 

 

%75.6 

 

     Kaynak: URL8, 2022 

Covid-19 pandemisinin kriz yönetimi oldukça zor, sabır isteyen ve belirlenen kurallar 

bütününün riayetini gerektiren kurallar olması, salgının seyrine göre zaman zaman ağır tedbirler 

alınması gerekliliği, zaman zaman ise gevşetilmiş tedbirlerle yönetilebilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Salgın felaketi bütün alanlarda olduğu gibi kentin dinamikleri açısından da yol açtığı 

yönetsel veya strateji değişikliklerini uygulama konusu yapmıştır. Krizin en az kayıpla atlatılabilmesi 

açısından kriz yönetimi, salgının en önemli konusudur. Bu bakımdan il hıfzıssıhha kurulları hem karar 

verici hem de uygulayıcı olarak karşımıza çıkmakta ve bir denetim mekanizması görevini 

üstlenmektedir. Karar verici olarak tepe yöneticilerin ülke genelinde aldığı kararlar tüm toplumu 
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etkileyen kuralları oluştursa da, il bazında kurulan hıfzıssıhha kurulları kentin kaotik durumuna ilişkin 

engelleyici bir unsur olurlar. Buna göre geçtiğimiz bir yıllık süreçte, gerçekleşen toplam vaka ve ölüm 

oranlarının seyri ile şekillenen yönetim yaklaşımlarını, krizin etkin yönetiminin bir parçası olarak 

ifade etmek mümkündür. Başka bir değişle, Covid -19 göstermiştir ki; yönetim olmazsa insan olmaz. 

O halde yönetimin güçlü, dinamik ve geliştirilebilir bir unsur olması tartışmasız olarak bir 

organizasyondur. Yani aslolan yönetimin güçlendirilmesi gerçeğidir. 

Yukarıda tarih aralıkları verilen ve kronolojik olarak alınan kararlar, kriz yönetimi ekseninde, 

umumi il hıfzıssıhha kurullarının Van ili bazında, krizin seyrine göre şekillenen kararları veya 

yaklaşımların bir özeti niteliğindedir. Krizin yönetimi, hızlı ve doğru tepkiler verilmesine bağlı olarak 

başarı faktörünü beraberinde getirir. Bu anlamda il hıfzıssıhha kurulları krizin yönetimi açısından 

karar verici konumda yer alır. Zira sebebi ne olursa olsun her yönetimin ekseninde bir insan unsuru 

vardır. Bu, insanı telafi edilemez bir komuta merkezi olarak tanımlar ve insan, kriz ortamlarında 

komutayı eline alarak her tür problemin çözümünde kullanır. Pandemi dönemleri salgının yönetimini 

ele aldığından; insan hem salgının hedefi hem de salgının yöneticisi olmaktadır. Bu da insanoğluna, 

pandemi ile kriz yönetimi ilişkisinin özetini gözler önüne serer. 

 

Sonuç ve Öneriler 

  Kriz; öncesinde bilinmeyen, hızlıca tepki gösterilmesi gereken ve en az kayıpla mümkünse 

kayıpsız bir şekilde sonuçlandırılmak istenen bir tehdit halidir. Öyleyse krizin yönetilmesi, etkin bir 

kriz yönetimi ile olası zararları en aza indirmek hatta krizin kontrol altına alınmasını sağlamayı 

gerektirir. Hiç şüphesiz ki, toplumsal sermayenin yaşamları boyunca karşılaştığı veya karşılaşacağı 

kriz ortamları; gerek sosyal, kültürel, ekonomik olarak gerekse de sosyo-psikolojik, siyasal, sıhhi ve 

doğal krizlerin çalışma hayatında sürekli baş etmeleri gereken bir problematik durumdur. Krizler, 

bireysel ve örgütsel yaşamda, bir süreç yönetimi olması bakımından yönetilmesi gereken önemli bir 

olumsuzluk hali, risk ve tehdidi içerdiğinden, kriz yönetimi de bir o kadar olumluluk hali, yönetim 

süreci ve hazırlanma sürecidir. Bu şekilde düşünüldüğünde dünyayı etkisi altına almış Covid-19 krizi, 

her kesim gibi örgütleri de olumsuz etkilemiş ve kriz yönetiminin önemini bir kez daha ortaya 

koymuştur. 

Covid-19 salgın krizi, Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, ilk olarak 2019 yılının son 

çeyreğinde Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde, zatürre benzeri belirtilerle görülmüş, kısa bir süre 

içerisinde tüm dünyayı olumsuz etkilemiş ve insanoğlunun hayatını tehdit etmiştir. Ülkemizi de içine 

alan Covid-19 salgını krizinin yönetimi ise, başta salgından korunma yolları olan Maske, Mesafe, 

Temizlik kuralları eşliğinde devam eden hayatın seyrinde kısıtlama ve sağlık mücadeleleri ile 

sürmüştür. Bu çalışmanın yapıldığı tarihler itibariyle, bir yıllık sürede farklı stratejik planlamalarla 

adımlar atılmıştır. 

Yapılan bu çalışma, pandemi süreci ile kriz yönetiminin il hıfzıssıhha kurulu ekseninde kriz 

yönetimi yaklaşımlarını, gerek araştırma ve incelemeler ile gerekse de kurul üyeleri ile yapılan yüz 

yüze görüşmeler eşliğinde ilişkilendirmiş; krizin yönetim şekilleri ve kriz yönetimine yaklaşımlar 

irdelemiştir. Bu bağlamda çalışma, Van ili Hızıssıhha Kurulu’nun hem karar verici hem de uygulayıcı 

yönetimsel kararlarının ele alınmasıyla salgının önlenmesine dair yönetimsel perspektifleri ortaya 

çıkarması bakımından oldukça önemlidir. Çalışmada aynı zamanda, güncel olarak yaşadığımız ve 
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gelecekte de yaşama ihtimalini hissettiğimiz kriz ortamlarında devlet örgütünün, “kriz yönetimi” 

yaklaşımları değerlendirilmiş, elde edilen bilgiler çerçevesinde krizin çağın gereklerine uygun bilimsel 

yöntemlerle aşılabileceği sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda kriz yönetiminin doğru stratejik bir 

planlamaya, etkin bir mücadeleyle karşı koyma ve kararlı yönetime ne kadar ihtiyaç duyulduğu 

gerçeğini de doğrulamış, yönetim kavramının güçlendirilmesinin her açıdan önemli olacağı kanaatine 

varılmıştır. 

 Bu çalışma aynı zamanda, 1930 yılında kurulan ve tarihi neredeyse 100 yıla dayanan 

Hıfsızıhha Kanunu’nun, il bazında halen umumi İl Hıfzısıhha Kurulları ile sağlık hizmetleri 

yönetimine ilişkin öngörülerinin bugünü de etkilemiş olmasını, son derece önemli bir yönetsel araç 

olarak karşımıza çıkarmıştır. Bu bakımdan, örgütsel politikalar sonucu kurulun faaliyet alanlarının 

ilerleyememiş oluşu, salgın dönemlerinde gerek sıhhi gerekse de yönetimsel bir boşluk yaratacağı 

düşüncesini de ortaya koymuştur. Öte yandan bu çalışma, Van ili Hıfzısıhha Kurulunun, salgının 

seyrine göre şekillenen ve il bazında aldığı kararlarla kriz yönetimi ekseninde salgınla mücadele 

biçimini, yönetimsel politikalar eşliğinde ortaya koymuş, insan sağlığının devam eden yaşamın 

seyrinde yer alan her şeyden daha önemli olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulayarak ön plana 

çıkarmıştır. 
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