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Amaç ve Kapsam Aims and Scope 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 

& Islam World Social Studies)'ın temel 

amacı, "Eğitim Bilimleri Temel Alanı, 

Filoloji Temel Alanı, Güzel Sanatlar Temel 

Alanı, Hukuk Temel Alanı, İlahiyat Temel 

Alanı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel 

Alanı, Spor Bilimleri Temel Alanı, Sağlık 

Bilimleri Temel Alanı" gibi alanlarda bütün 

dünyada takip edilen ve yüksek oranda atıf 

alan bir dergi haline gelmektir. TİDSAD, 

aşağıda belirtilen alanlardaki çalışmalar 

için bilim insanları ve araştırmacılar için 

bir yayın platformu olarak hizmet etmeyi 

amaçlamaktadır. 

The main purpose of TİDSAD (The Journal 

of Turk & Islam World Social Studies) is to 

become a highly cited and followed all over 

the world journal in fields such as 

Educational Sciences, Philology, Fine Arts, 

Law, Theology, Social Sciences, Humanities 

and Administrative Sciences, Sports 

Sciences, and Health Sciences. TİDSAD (The 

Journal of Turk & Islam World Social 

Studies) aims to serve as a publishing 

platform for scientists and researchers for 

studies in the following fields. 

 

Etik Kurulu Değerlendirmesi Ethics Committee Review 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 
& Islam World Social Studies)'a gönderilen 
makalelerde, “insan, toplum ve insanın 
etkileşim içinde bulunduğu tarihi eser ve 
kültürel varlıklar üzerinde yürütülecek 
anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, 
bilgisayar ortamında test, video/film kaydı 
ve ses kaydı” gibi veri toplama yöntemleri 
ile yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve 
çalışmalara ilişkin “ETİK KURUL ONAYI” 
talep edilmektedir. 

The Journal of Turk & Islam World Social 
Studies  request “ETHICS COMMITTEE 
REVIEW” for all kinds of scientific research 
and studies related to data collection 
methods such as “human, society, and 
human interact with historical artifacts and 
cultural assets to be conducted on the 
survey, test, scale, interview, observation, 
computer environment test, video/film 
recording and voice recording”. 

 

İntihal Politikası Screening for Plagiarism 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 
& Islam World Social Studies), intihallere 
karşı uluslararası politikalara bağlı 
kalmaktadır. TİDSAD intihal algılama için 
Intihal.net yazılımını kullanmaktadır. 

The Journal of Turk & Islam World Social 
Studies adheres to the international 
policies against plagiarism. The Journal of 
Turk & Islam World Social Studies is uses 
the Intihal.net for plagiarism detection. 

Yayın Etiği Publication Ethics 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 

& Islam World Social Studies), tüm 

yazarların, gizlilik konularını ciddiye alan 

ve kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt 

eden COPE tarafından öngörülen etik 

standartlara uymasını zorunlu kılar. 

The Journal of Turk & Islam World Social 

Studies requires all authors to adhere to 

the ethical standards as prescribed by the 

Committee on Publication Ethics (COPE) 

which take privacy issues seriously and is 

committed to protecting your personal 

information. 
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Telif Hakkı Copy Right 

Telif hakkı, makalenin bilimsel bir 

araştırmayı ayrıntılı olarak tanımlamak için 

yazılmış olduğu belirli yolları korumayı 

amaçlar. Yazarın haklarını korumak ve 

yayınlanan araştırmanın yeniden 

yazdırılması veya diğer amaçlarla 

kullanımına ilişkin izinleri düzenlemek için 

gerekli görülmektedir. Yayına kabul edilmiş 

çalışmaların telif hakları TİDSAD (Türk & 

İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / 

The Journal of Turk & Islam World Social 

Studies)’a devredilmiş sayılır. 

TİDSAD,  Creative Commons Atıf-

GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile 

lisanslanmıştır. TİDSAD, kullanıcıların bir 

makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve 

iletmesine, yazarın atfedildiği ve makalenin 

ticari amaçlar için kullanılmadığı sürece 

makaleyi uyarlamasına olanak tanır. 

 

Copyright aims to protect the specific way 
the article has been written to describe a 
scientific research in detail. It is claimed 
that this is necessary in order to protect the 
author's rights and to regulate permissions 
for reprints or other use of the published 
research. The Journal of Turk & Islam 
World Social Studies has a copyright form 
which is required authors to sign over all of 
the rights when their article is ready for 
publication. The Journal of Turk & Islam 
World Social Studies is licensed under a 
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License. 
The Journal of Turk & Islam World Social 
Studies allows users to copy, distribute, 
and transmit an article, adapt the article as 
long as the author is attributed and the 
article is not used for commercial purposes. 

Açık Erişim Politikası Open Access Policy 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 

& Islam World Social Studies) açık erişimli 

bir dergi olup, tüm içeriğin kullanıcıya veya 

kurumuna ücretsiz olarak serbestçe 

erişilebileceği anlamına gelir. Yayıncı veya 

yazarın önceden izni olmadan, kullanıcılar, 

makalelerin tam metinlerini okumak, 

indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilir, 

arama yapabilir, bağlantı kurabilir veya 

diğer yasal amaçlarla kullanabilir. 

 

The Journal of Turk & Islam World Social 

Studies is an open-access journal which 

means that all content is freely available 

without charge to the user or his/her 

institution. Users are allowed to read, 

download, copy, distribute, print, search, or 

link to the full texts of the articles, or use 

them for any other lawful purpose, without 

asking prior permission from the publisher 

or the author. 

Hakem Süreci Blind Peer-Review Process 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 

& Islam World Social Studies), kör 

hakemlik sürecinden geçen bilimsel 

makalelerin yayınlandığı uluslararası 

indeksli ve hakemli bir akademik dergidir. 

Yayınların incelenmesi için çalışmaların 

The Journal of Turk & Islam World Social 

Studies is a double-blind peer-reviewed 

international academic journal. A minimum 

of three peer reviewers, who are 

recognized specialists specific to the topic 

and area of the submissions, are appointed 

by the editors. All peer review reports are 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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içeriğine ve hakemlerin uzmanlık 

alanlarına göre en az iki hakem editör(ler) 

tarafından atanır. Tüm hakem 

değerlendirme raporları elektronik 

ortamda isimsiz olarak gönderilir. 

Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri 

çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve 

dergide belirtilmemektedir. Talep edilmesi 

halinde, hakem olarak dergiye katkı 

sağlanıldığına ilişkin yazılı bir belge 

hakemlere verilebilir. Dergide yayın yapmış 

tüm yazarlar, gelecek sayılarda hakem 

olarak dergiye katkı sağlamayı kabul etmiş 

sayılırlar. 

electronically and anonymously delivered 

to the contributors. Reviewers' names are 

withheld by the journal to protect the 

integrity of the double-blind peer-review 

process. Upon request, written reports can 

be provided to the reviewer that attests to 

their contribution. All published authors 

accept to act as reviewers for future issues. 

Peer review is the founding mechanism of 

academic endeavor. Peer review helps 

editors make decisions in dialogue with 

authors. Authors gain important insights 

about their works and find the chance to 

develop their work by dint of criticism 

ensconced in the reviewers’ reports and 

comments. 

Makale İşlem Ücreti APC 
TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk 
& Islam World Social Studies), YÖK ve ÜAK 
şartnameleri bakımından "kabul veya ret 
şartına bakılmaksızın başvuru sırasında 
yayın ücreti alan dergiler" kategorisindedir. 
Dergiye gönderilen çalışmalardan 300 TL 
makale işlem ücreti talep edilmektedir.   

The Journal of Turk & Islam World Social 
Studies is in the category of "Journals that 
receive a publication fee at the time of 
application regardless of acceptance or 
rejection conditions" in terms of YÖK and 
ÜAK specifications. A publication fee of 300 
TL is requested from the studies submitted 
to the journal.  

 

 

 

 

 

 

 

www.tidsad.com / editortidsad@gmail.com  

ISSN: 2149-083X Yıl/Year: 9 / Sayı/Number: 32 Mart/March 2022 

27.03.2022 

 

https://tidsad.com/
https://tidsad.com/


 

https://tidsad.com 

 

1 

 

 

İÇİNDEKİLER/ TABLE OF CONTENTS 

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 2022 

 

 

 

Duygu ERİKAN-Gonca Hülya YAYAN (1-20) 

Sanat Eğitimi Yoluyla Çevre Sorunlarına Farkındalık Kazandırma: Bir Ders 
Planı Önerisi 

Raising Awareness of Environmental Problems through Art: A Lesson Plan 
Recommendation 

 

Servet DOĞAN (21-44) 

Gotik Hristiyanlık 

Gothic Christianity 

 

Şaziye DİNÇER BAHADIR (45-65) 

Grice’ın İş Birliği İlkeleri Bağlamında Yûsuf u Zelîhâ 

Yûsuf u Zelîhâ in the Context of the Grice Cooperation Principles  

 

Vafa SAVAŞKAN (66-76) 

Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Okutulan Edebiyat 
Ders Kitapları Üzerine Bir Sosyolojik Eleştiri Denemesi 

A Study of Sociological Criticism on Literature Course Books in Azerbaijan 
during Soviet Period and After Independence 

 

Murat ÇINAR (77-105) 

Modern Çağda Deniz Haydutluğunun Küresel Etkileri 

Global Effects of Piracy in the Modern Age 



 

https://tidsad.com 

 

2 

 

Murat YILMAZ (106-144) 

TRA2 Düzey-2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2007-2019 Yılları 
Arasında Nüfusun Gelişimi ve Demografik Yapının Değişimi 

Development of Population and Change of Demographic Structure in TRA2 
Level-2 Region (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) between 2007-2019 

 

Resül YAZICI (145-158) 

Ekonomide Sürdürülebilirliğin Sağlanabilmesinde Bağımsız Denetimin 
Önemi: Entegre Raporlama 

The Importance of Independent Audit in Ensuring Sustainability in the 
Economy: Integrated Reporting  

 

Tolga KABAŞ (159-173) 

Yoksulluğun İktisadi Nedenleri ve Kültürel Kontekstle Olan İlişkisi 

Economic Causes of Poverty and Its Relation with Cultural Context 

 

Samet ZENGİNOĞLU (174-186) 

Avrupa Tarihinde Vebanın Öyküsü ve Covid-19 Sürecinde Öykünün Hakikati 

The Story of the Plague in European History and the Truth of the Story during 
the Covid-19 

 

Gizem ÖZGÜREL (187-200) 

Aromatik Köy Kızıklı Üzerine Bir İnceleme 

A Review on Aromatic Village Kızıklı 

 

Osman ORAL (201-221) 

İftira Teolojisi ve Bireyin Psikososyal Sorumluluğu 

The Theology of Calumny and the Psychosocial Responsibility of Individual 

 

Dursun ŞAHİN (222-230) 

Sanatta Tedahül Bağlamında Bedri Rahmi Eyüboğlu 

In the Context of Passing between the Branches of Art Bedri Rahmi Eyüboğlu 

 

 

 



 

https://tidsad.com 

 

3 

Ahmet AKBABA-Aygün YAĞMUR (231-244) 

Göreve Yeni Başlayan Köy Okulu Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetimsel 
Sorunlar (Van İli Örneği) 

Administrative Problems Encountered by Village New School Managers (Van 
Province Example) 

 

Davut ERTEM (245-258) 

Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Türkçe Yazma Eserlerde 
Karşılaşılan Tescil Hataları 

Registration Mistakes Encountered in Turkish Manuscripts Registered in Ziya 
Gökalp Manuscripts Library 

 

Mehmet GÜL (259-270) 

Nurettin Durman’ın Poetik Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme 

An Evaluation on Nurettin Durman's Poetic Views 

 

Isam ALBAYATY (271-282) 

Osmanlı Döneminde Musul Vakıfları H.922-1004/M.1517-1595 

Mosul Foundations in the Ottoman Period AH.922-1004/AD.1517-1595 

 

Mustafa IŞIK (283-297) 

H. 4. Yüzyıl’ın İlk Yarısında, Hadis Kaynaklarında Tasavvufun Ayak Sesleri: 
İbn Huzeyme ve İbn Hibban’ın Sahih’leri Özelinde 

In the Fırst Half of The 4th Century Hijri, The Foot Voices of Sufism in Hadith 
Sources: Specially of Ibn Huzeyme And Ibn Hibban’s Sahah 

 

Nurten BULDUK (298-322) 

Dijitalleşme Sürecinde Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde Tür 
Tartışması ve Türk Romanı 

The Genre Discussion and the Turkish Novel within the Framework of 
Intermediality Method in the Digitilazation Process 

 

Maksut BELEN (323-332) 

Yunus Emre'nin Şiirinde Tefekkür 

Acknowledgment in Yunus Emre's Poetry 

 

 



 

https://tidsad.com 

 

4 

Tahsin KAZAN-Jawad TAHA (333-342) 

 الحجامة فى األحاديث الصحيحة

Cupping in the Authentic Hadiths 

 

Seçkin YAVUZDOĞAN-Uğur ELİBÜYÜK (343-363) 

Bir Disiplin Suçu Olarak “Gayri Tabii Mukarenette Bulunmak” 

“Unnatural Sexual Act” As a Disciplinary Offense 

 

Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU (364-381) 

Türkiye’de Engelliliğe Dair Sorun Alanlarına Sistematik Bir Yaklaşım 

A Systematic Approach to Disability Issues in Turkey 
 

 

Murat ÇINAR (382-390) 

Kitap İnceleme: Duvar Çağı - Neden Bölünmüş Bir Dünyada Yaşıyoruz? 

Book Review: The Age of the Wall - Why Do We Live in a Divided World?  
 

 



 

_________________________________________________________ 

 

 

Editörden 

 

TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & 

Islam World Social Studies) dergisinin otuz ikinci sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Yayın 

hayatına uluslararası bir dergi olarak başlayan TİDSAD olarak amacımız uluslararası bir boyutta 

nitelikli yayınlar sunarak bilim dünyasına hizmet etmektir. Derginin bugünlere gelmesinde başta 

emeği geçen dergi yönetimine, desteklerini veren danışma ve yayın kurulundaki değerli 

akademisyenlere teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca bu süreçte görüş ve önerilerinizle bizleri en 

mükemmele ulaştırma noktasında yönlendirmenizi bekler, saygılar sunarım.  

 

  Editör 

  Dr. Tahir ÇELİKBAĞ 

 

 

 



 

 

Sanat Eğitimi Yoluyla Çevre Sorunlarına 
Farkındalık Kazandırma: Bir Ders Planı 

Önerisi 
 

Raising Awareness of Environmental  
Problems through Art: A Lesson Plan  

Recommendation 

Duygu ERİKAN* 

Gonca Hülya YAYAN** 
  

 

 

 

Geliş/Submitted:  

 Kabul/Accepted:   

Yayın/Published:  

01.01.2022 

09.03.2022 

27.03.2022 

 

 
Citation / Atıf  

Erikan, D. ve Yayan, G. H. (2022). Sanat eğitimi yoluyla çevre sorunlarına farkındalık kazandırma: bir ders planı önerisi. 

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (32), 1-20. 

Erikan, D. & Yayan, G. H. (2022). Raising awareness of environmental problems through art: a lesson plan recommenda-
tion. The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 9 (32), 1-20. 

 

10.29228/TIDSAD.55765 

 

This article was checked by Intihal.net. Bu makale İntihal.net tarafından taranmıştır. 

This article is under the Creative Commons license. Bu makale Creative Commons lisansı altındadır.  

 

 

*Bil. Uzm., Gazi Üniversitesi, duyguerikan@gmail.com   

**Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, gyayan@gazi.edu.tr  

Makale Türü: Araştırma Makalesi Article Information: Research Article  

http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.55765
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-6271-981X
https://orcid.org/0000-0002-2915-3137
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-6271-981X
https://orcid.org/0000-0002-2915-3137
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-6271-981X
https://orcid.org/0000-0002-2915-3137
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-6271-981X
https://orcid.org/0000-0002-2915-3137
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-6271-981X
https://orcid.org/0000-0002-2915-3137
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-6271-981X
https://orcid.org/0000-0002-2915-3137


 

 

 

Sanat Eğitimi Yoluyla Çevre Sorunlarına Farkındalık Kazandırma: Bir 

Ders Planı Önerisi 1 

Raising Awareness of Environmental Problems through Art: A Lesson Plan 

Recommendation 

 

Duygu ERİKAN 

Doç. Dr. Gonca Hülya YAYAN 

Öz: Doğa, mağara döneminden günümüze kadar sanatın ve sanatçıların daima ilham 
kaynağı olmuştur. Teknolojinin gelişmesi, bilimin katkıları, politika ve sanayi devrimi-
nin sonucunda oluşan çevre tahribatı, toplumsal yapılarda meydana gelen farklılık vb. 
sebeplerden ötürü sanatçıların doğaya olan bakış açıları değişime uğramıştır. Bazı sa-
natçılar eserlerinde bu farklılıkları gösterme çabasına girmiştir. Günümüzde sanat eği-
timi yoluyla sanatçıların çevredeki bu oluşumlara dikkat çekmek adına yaptıkları ça-
lışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmada, çevre sorunlarından olan betonlaşmayı eser-
lerinde kullanan sanatçılardan Joseph Beuys, Soazic Guezennec ve Murat Akagün-
düz’ün eserlerine odaklanılmıştır. Ayrıca ilköğretim 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin dikka-
tini bu konulara çekmek ve onlarda bir farkındalık yaratarak, sorgulama becerisini ka-
zandırmak adına bir ders planı önerisi sunulmaktadır. Araştırmada betimsel yöntem 
kullanılmış ve çalışma tarama modeli ile tamamlanmıştır. Araştırma bulguları da “çev-
re sorunları ve sanat eğitimi” ve “sanat yoluyla çevre eğitimi” olmak üzere iki ana baş-
lıktan oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, çevre sorunları, görsel sanatlar, ders planı. 

Abstract: Nature has always been a source of inspiration for art and artists from the 
cave period to the present. The development of technology, the contributions of sci-
ence, the environmental destruction as a result of politics and the industrial revolu-
tion, the difference in social structures, etc. For these reasons, the perspectives of art-
ists towards nature have also changed. Some artists have tried to show these differ-
ences in their works. Today, there are works by artists to draw attention to these for-
mations in the environment through art education. In this research, the works of art-
ists Joseph Beuys, Soazic Guezennec and Murat Akagündüz, who use concretization, 
which is an environmental problem, in their works, are focused on. In addition, a les-
son plan proposal is presented in order to attract the attention of 3rd and 4th grade 
primary school students to these issues and to raise awareness in them and to gain in-

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden türetilmiştir. Sorumlu Yazar: Duygu 
ERİKAN 

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. This study is derived from the first author's master's thesis. Corresponding Author: Duy-
gu ERİKAN 
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quiry skills. The descriptive method was used in the research and the study was com-
pleted with the scanning model. The findings of the research consisted of two main 
headings: “environmental problems and art education” and “environmental education 
through art”. 

Keywords: Art education, environmental issues, visual arts, lesson plan. 

1. Giriş 

Doğa, en ilkel dönemlerden günümüze sanatın ve sanatçıların hem konusu hem de 

ilham kaynağı olmuştur. Doğa olgusu “mağara ve tapınaklardaki primitif tasvirlerden Ro-

ma mozaikleri, Pers minyatürleri ve Çin Parşömenlerine, Rönesans’tan Romantik dönem 

manzara resimlerine, Realizm’den Empresyonizme kadar her dönemde sanat araştırmala-

rının temel konuları arasında yer almıştır” (Bafra ve Colombo 2016: 16). Fakat teknolojik 

gelişmeler, bilim, politika, sanayi devrimi sonrasında çevre tahribatı, her toplumda yapısal 

olarak farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda sanatçıların doğaya olan 

bakış açılarında da bir değişim söz konusu olmuştur.  Sanatçılar, her daim ilham aldıkları 

doğayı, eserlerinde manzara resimleri içinde kullanılırken günümüzde çevre problemleri-

nin işlendiği konulara dönüştürmüşlerdir. “Post modern eleştirel teorinin gelişimi sonucu 

genel doğa anlayışından etkilenen bu sanatçılar ile eko-sistem arasındaki etkileşime eğilen 

sanat çalışmalarının da yolu açılmıştır” (Bafra ve Colombo, 2016: 17). “Sanat eğitimi ve 

sanatla da gerçekte var olmayan ideal doğa kavramını dile getirilirken, doğal çevrenin tah-

rip edilmesi gibi mevcut tehlikeler konusunda toplumu bilinçlendirmekte kararlı bir rolde 

üstlenilmiştir” (Aydın ve Zümrüt, 2013: 55). 

Çevresel sanat eğitimi ile aslında, estetik olarak göze güzel geleni ortaya koymanın 

ötesinde izleyiciyi bu oluşumları sorgulamaya, doğa- insan ilişkisi üzerine düşünmeye 

yönelterek çevre meseleleri üzerine fikirlerini geliştirmeleri amaç edinilmektedir. Çevre 

duyarlılığını içinde barındırabilen sanatın, izleyici üzerindeki geleneksel sanat algısı ile 

doğa ve çevre bilincindeki gelişimine olumlu yönde katkıda bulunduğu aşikardır. Bu bakış 

açısıyla sanat eğitiminin, görsel sanatlar kapsamında “çevre, doğa ve insanın kendini ve 

çevresini anlama ve anlatabilmesi” yanında her toplumda görülen sorunlara çözümsel 

yaklaşımlarla sağlanacak olan katkıları da göz ardı etmemek gerekir (Bilir, 2014: 23). “Do-

ğal çevreyle ilgili önemli konuların sanat yoluyla nasıl çözümlenebileceğini gösteren bu 

çalışmaların sanat eğitimi içeriklerine entegre edilmesi dünyanın bugünkü mevcut koşul-

larında her zamankinden daha fazla önemli bir hale gelmiştir” (Mamur, 2017: 1007). Bu 

araştırmada çevre sorunlarından birisi olan betonlaşmayı konu edinen sanatçılardan ya-

rarlanılarak, öğrencilerin bu konuya dikkatlerini çekmek ve onlarda farkındalık yaratmak 

adına bir ders planı önerisi sunulmuştur. 

2. Yöntem 

Bu araştırmanın yöntemi betimsel yöntemdir ve çalışma tarama modeli ile tamam-

lanmıştır. Tarama modelleri var olan bir durumu var olduğu şekli ile araştırmacının hiçbir 

müdahale etmeden olanları olduğu gibi aktardığı şekli ile tanımlar. Bu doğrultuda çalış-

mada konu kapsamında kavramsal çerçeve tamamlanmış ve ardından çevre sorunlarından 

betonlaşmayı konu edinen ve eserlerine yansıtan sanatçılardan Joseph Beuys, Soazic 

Guezennec ve Murat Akagündüz’ün eserlerine odaklanılmıştır. Araştırmanın ikinci bölü-

münde belirlenen bu sanatçılarla çevre eğitimi dikkate alınarak görsel sanatlar dersine 

betonlaşma konusunun nasıl yansıtılabileceği üzerinde durulmuş ve bir ders planı örneği 
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hazırlanmıştır  

3. Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde alan yazından elde edilen bulgular; “çevre sorunları ve sanat eğitimi” 

ve “sanat yoluyla çevre eğitimi” olmak üzere iki ana başlık içerisinde ele alınmıştır. “Çevre 

sorunları ve sanat eğitim” başlığı altında çevre sorunlarından biri olan betonlaşmayı eser-

lerine yansıtan üç sanatçı ve eserlerine odaklanılmış, “sanat yoluyla çevre eğitimi” başlığı 

altında ise görsel sanatlar ders planı örneğine yer verilmiş ve ders planının hazırlık, işleyiş 

ve değerlendirme kısmı üzerinde durulmuş, alt başlıklar altında incelenmiştir. 

3.1 Çevre Sorunları ve Sanat Eğitimi  

Yaşadığımız dünyanın en büyük küresel problemleri başında çevre sorunları gel-

mektedir. Bunların içerisinde hava kirliliği, ormanlık alanların azalması ile nüfus artışı ve 

zararlı gazların kullanımı söz konusudur.  “Eğitimin çevre sorunlarının çözümünde en iyi 

yol” olduğu düşünülecek olursa, öğrencilerde bu konuda farkındalık yaratılarak duyarlılık 

sağlamakta o kadar önemlidir (Larijani, 2010: 121). Dolayısıyla çevre sorunları konusunda 

öğrencilere gerekli bilgiler verildiğinde, onların bu konularda daha fazla endişe duyması 

ile davranış değişiklikleri de beraberinde gelecektir. Öğrencilere verilen bu eğitimlerin 

yanında sanat eğitiminin getirisi de yalnızca empati yeteneğini geliştirmesi ve yaratıcılığın 

arttırması olmayıp çevre sorunları konusunda da olumlu katkıları ortaya koymaları ola-

caktır.  

Sanat eğitimi ve çevre sorunları arasındaki bu olumlu ilişkiye sanatçılar bağlamın-

da bakıldığında ise, sanatçıların eserlerini oluşturdukları ortamların, sosyal ve toplumsal 

olaylardan etkilenirlerken içinde bulundukları çağa tanıklık ederek çağın sorunlarını yan-

sıttıkları da bir gerçektir.  “Doğaya öykünen ve onu taklit eden, doğayı estetik açıdan ele 

alan sanatçıların doğa algısı ile bugünün sanatçılarının doğaya bakışı, 1960lar sonrasında 

“dönemin toplumsal yapısında meydana gelen değişimin sanata yansımasıyla başlarmış-

tır” öyle ki 1960 sonrası çağımızın sorunlarını, doğa-insan-teknoloji bağlamında ele alarak; 

bu sanatçılar, eser, izleyici, galeri mekânı gibi olguları yeniden yorumlamışlar ve Arazi 

Sanatı (Land Art), Yeryüzü Sanatı (Earth Art), Çevresel Sanat (Environmental Art) isimli 

sanatsal oluşumları da meydana getirmişlerdir (Saygı, 2016: 7).   

“1960’lı yılların sonlarında Amerika’da, 1970’lerin başlarında Avrupa’da bir grup 

sanatçı o güne kadar doğayı birebir resmetmenin, ondan esinlenerek eser üretmenin, fo-

toğraf çekmenin yerine manzaranın kendisine dahil olarak toprak, taş gibi doğal malzeme-

lerle ürünler vermeye başlamışlardır” (Yıldız, 2004: 9). Dünya genelinde Arazi, Yeryüzü ve 

Çevresel Sanat denince ilk akla gelen isimler arasında “ABD’de Alice Aycock, Christo, Mic-

hael Heizer, Nancy Holt, Walter De Maria, Mary Miss, Dennis Oppenheim, Robert Smithson, 

Michael Singer, Mel Chin, James Turrell, Ana Mendieta, Alan Sonfist, Avusturya’da Chris-

tian Phillip Müller, Hollanda’da Jan Dibbets, İngiltere’de Richard Long, Hamish Fulton, 

Andy Goldsworthy” olmaktadır (Antmen, 2014: 251). 

 Çevre sorunlarını ele alan, sanatı toplumun ve doğanın iyileşmesi için kullanılabi-

lecek bir araç olarak gören bu araştırmada yer alan Joseph Beuys (1921- 1986) bir Alman 

performans sanatçısı, heykeltıraş, yerleştirme sanatçısı, sanat kuramcısı, grafiker ve sanat 

pedagogudur. “Beuys bir sanat eserinin estetik değerlerinin yanında düşünce, iddia, tez, 
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isyan, sorgulama formları olması gerektiğine inanmış ve bir taşın yontularak bir heykelin 

ortaya çıkışı ile toplumunda sanatla yontarak iyileşebileceğini ileri sürmüştür” (Sönmez ve 

diğerleri, 2014). Ayrıca toplum, doğa, sanat ve bilimin birbirine bağımlı ve etkileşim içinde 

olduğuna inanan Beuys, eylem yoluyla öğretme ve katılımın önemine vurgu yapmıştır. 

Sanatçı sanatın gücünü şu sözlerle dile getirmiştir: “Sanat, evrim ve dünyadaki durumu 

değiştirmek için tek olasılıktır” (Kuoni,1993: 258). Ayrıca sanatçı doğa- insan ilişkisi üze-

rine söylediği: “Ben suçlu olduğumuzu söylüyorum. Dünyanın durumu insanlık suçudur ve 

bütün bu olaylara ben de dahilim. Fakat bununla birlikte bilinçteki tembelliğin üstesinden 

gelmeye çalışıyorum. Bunun için direncin ve yaratıcılığın güçlerini yeni gezegenler arası 

bir varoluş oluşturmak için harekete geçirmeye uğraşıyorum. Yalnızca yeryüzünde değil, 

gökyüzünde de” derken aslında çevre sorunlarının insan kaynaklı olduğunun üzerini çizip 

bunun duyarlılıktan çok bir zorunluluk olduğuna da göndermeler yapmaktadır (Beykal, 

2005: 71).   

“Beuys’un kendi sanat tanımına yönelik fikirlerini gerçekleştirme olanağı bulduğu 

heykeli, 1982 yılında yapılan 7. Documenta için tasarlanan ve hızlı endüstrileşme sonu-

cunda ekolojik yapısı tahrip olan Kassel şehrinin tekrar ağaçlandırılmasını amaçlayan 

7000 Eichen (7000 Meşe) projesidir”. Proje kapsamında Documenta 7’ye gönderme yapı-

lırken 7,000 tane ağaç seçilmiş, Kent'teki Sevenoaks ve ABD'deki Seven Oaks adlarıyla da 

ilişkilendirilmiştir (Resim 1-2). Ayrıca sanatçının kendi deyimiyle, yedi ağaç da yetmiş 

ağaç da bir orman yaratmaz fakat yedi bin ağaç bu amaca hizmet edebilir fikri savunul-

muştur (Karaca, 2019: 236). 

  

Resim 1: Joseph Beuys, 7000 Meşe 

Projesi Çalışma Anı, 1982, Kassel 

Resim 2: Joseph Beuys, 7000 Meşe Projesi 

Kassel’den bir görüntü. 

Meşe, Alman mistisizminden sanatçıya kalan mirasın, bazalt taşları da Alman man-

zarasının önemli bir parçasıdır. Başlangıçta hâkim olan bazaltlar daha sonra yerini yavaş 

yavaş canlı meşe ağaçlarına bırakmıştır. Zamanla, meşeler taşlarla eşitliğe ulaşarak so-

nunda onları geçecektir. Joseph Beuys için bu durum tekrar tekrar canlandırılan ana hey-

kel ilkelerinden birini soğuk formdan sıcak, kristalimsi formdan, organik forma geçiş ola-

rak düşünülüştür. Ayrıca bazalt, yerkürenin içindeki akışkan magmanın katılaşması ile 

gezegenin geçmişine bir gönderme niteliğindedir (Resim 3). Buna karşılık meşe ağacının 

organik yapısıyla, sürekli gelişim içinde olan ve geleceğe uzanan bir nesnedir. Bu projeye 
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sayesinde geçmiş ve gelecek yan yanadır. Bir başka açıdan ele alınacak olursa; “Bu çalış-

mada ağaçlar hareketi, büyümeyi, döngüyü ve dönüşümü temsil ederken taşlar ise; beto-

nu, durağanlığı ve binalaşmayı temsil etmiştir” Meşe ağacının yavaş büyümesinin, Dün-

ya'yı ve yaşlarını temsil eden derin bir sembolik güce sahip olduğuna da inanılmaktadır 

(Erikan, 2020: 1). 

 

Resim 3: Joseph Beuys, 7000 Meşe Projesi Bazalt Fotoğrafları, 1982, Kassel 

Richarh Demarco ile bir söyleşide Joseph Beuys meşe ağacını kullanma sebebini 

şu şekilde açıklamaktadır: “Bence ağaç, başlı başına bir zaman kavramı olan bir yenilenme 

unsurudur. Meşe, özellikle bir tür gerçekten sağlam öz odunu olan, yavaş büyüyen bir ağaç 

olduğu için böyledir. Meşe olarak adlandırılan Druidlerden beri her zaman bir heykel biçimi, 

bu gezegenin sembolü olmuştur. Druid meşe demektir. İnsanlar kutsal yerlerini tanımlamak 

için meşelerini kullanmışlardır. Gelecek için böyle bir kullanımı öngörebiliyorum. Yedi bin 

meşe ile başladığımızda, ağaç dikme işletmesi bunun için çok basit ama radikal bir olasılığı 

da sunmuştur” (aktaran Levi, 2006: 101). 

 

 

Resim 4: Joseph Beuys, 7000 Meşe projesi reklam panosu, 1982, Kassel 
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Proje; şehir plancıları, bahçıvanlar ve çevreciler ile iş birliği içinde gerçekleşen 

ağaç dikme eylemini içinde barındıran bir sosyal heykel niteliği taşımaktadır. Projede va-

tandaşlardan kentsel dönüşüm sürecinin bir parçası olmaları istenmiştir ve etkinlikler, 

sanatçının ölümünden yaklaşık bir yıl sonra, 1982'den 1987'ye kadar sürmüştür. Sanatçı 

toplumsal değişim için katılımın ve bireysel yaratıcılığın önemine dikkat çekmiş bununla 

beraber “arı kovanı” iş birliğini, insan-doğa dengesinin yenilenmesi bağlamında birleştir-

miştir (Resim 4). Yapılan bu eserin etkileri, sadece Kassel'de değil, dünyanın çeşitli yerle-

rinde anılırken özellikle de projenin bir parçası olan bağışçılar, uzmanlar, bahçıvanlar ve 

vatandaşlar olarak tüm insanların anılarında ve tutumlarında görülebilmektedir.   

Doğa tahribatını kentleşme bağlamında ele alan, resim, video ve enstalasyonu bir 

arada kullanan bir başka sanatçı da Soazic Gouzennec insan ve doğa arasındaki ilişkiyi 

sorgulamıştır. Fransız sanatçı Studio-X’te açılan Happy Owners/Mutlu Malikler sergisinde, 

emlak reklamlarında geçen ütopik doğa söylemlerini kullanarak hayali mimariler tasarla-

mıştır. Sanatçının bu eserleri, emlak piyasasının içerisinde bulunduğu durumu ironik bir 

şekilde yansıtırken izleyiciye, doğayı yıkıma uğratan şeyin talep ettiklerimizin ta kendisi 

olduğu gerçeğine dair de sıkıntılı bir düşünme fırsatı da sunmuştur (Resim 5). 

 

Resim 5: Soazic Guezennec, Mutlu Malikler, Luxury Amidst Sacred Nature, 2013, Mumbai 

Sanatçı sergideki çalışmalarının temelini oluşturan fikrin, Mumbai’ye taşındıktan 

sonra insanın doğaya müdahalesinin yarattığı gerilime tanıklığı sonucu geliştiğini belirt-

miştir. Bir röportajında onu harekete geçiren olguyu ise şöyle tarif etmiştir:  

“Bu fikirler bundan 5 yıl önce Mumbai'ye taşınmam ile başladı. İnsan ile doğa arasın-

daki gerilimden çok etkilenmiştim. Ama beni harekete geçiren nokta, yaşadığım 18. katta 

bulunan daireden bakarken gördüğüm manzaranın sürekli değişimi oldu. Bina aslında tam 

kent ile orman arasında bir noktadaydı ve yeşilliklere bakıyordu. Benim her gün baktığım 

manzara biraz daha betonlaşıyordu. 2-3 ay içerisinde ağaçların yok olduğunu, en az 20 katlı 

binaların onların yerlerini aldığını gördüm. Diğer taraftan bu projelerin reklamlarında güzel 

ormanların fotoğrafları kullanılıyor ve bu evler harika doğa resimleri ile pazarlanıyordu. Bu 

endüstrinin gözümün önünde yarattığı ironi projeye başlamama neden oldu” (Gürsel, 2015). 
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“Sanatçı, Mutlu Malikler sergisinde doğa kaygısını emlak reklamlarının spot cümle-

lerini kullanarak, orman ve yeşilin içinde yaşamaya dair taleplerin neden olduğu yıkıma ve 

yeşil yaratmak için yeşilin nasıl yok edildiğine dair sloganları akıllıca kullanarak, trajiko-

mik döngüyü uzun soluklu bir projeye dönüştürmüştür” (Duran, 2015: 68). Eserlerinde 

“Kendinizi doğada kaybedin” “Doğanın geleneğini hissedin ve ruhunuzu, bedeninizi bu 

zenginlikle yatıştırın” gibi söylemlerin üzerinde durulmuştur (Resim 6-7-8). 

                         

Resim 6: Soazic Guezennec, 

Mutlu Malikler, Cascade 

Grandeur, 2013, Mumbai 

Resim 7: Soazic 

Guezennec, Mutlu 

Malikler, Sky Nest, 2013, 

Mumbai 

Resim 8: Soazic 

Guezennec, Mutlu 

Malikler, Tree Tower, 

2013, Mumbai 

Bu bağlamda sanatçı eserlerinde “metropol insanının yapay havuzlar, alışveriş 

merkezleri, ulaşım altyapılarına yakın olmak gibi lükslerinden vazgeçmeden, içsel bağ-

lamda bütün olmak istediği doğaya yakın olma ve kaotik şehir yapısından sıyrılma çabası 

(isteği) arasındaki çelişkileri irdelemektedir” denebilir (Duran, 2015: 68). Sözü edilen çe-

lişkiler eser bazında incelendiğinde sanatçının eserlerinden biri olan Cascade Grandedur 

(Resim 6) için oluşturulan söylemler şu şekildedir: “Hayatı daha önce hiç olmadığı gibi 

yaşamak için şelalelere gelin. Bir yanda kristal dere, diğer yanda orman... Şehrin en seçkin 

adresine hoş geldiniz. Manzaralı olmaktan yeşile, taze ve sakinliğe, peyzaj konseptimiz, 

kompleksinden isteyebileceği her şeyi sağlar. Kentsel peyzajın koşuşturmacasından uzakta, 

Cascade Grandeur sonsuza dek bir değer kapısıdır... Cascade Grandeur'un herkes için çok 

çeşitli rekreasyon aktiviteleri: Fitness tutkunları için doğal yüzme havuzu, koşu parkurları, 

Gençler için salıncaklar ve tırmanma çerçeveleri, su kaydırağı ve çimenli tepeler, Gençler için 

macera oyun alanı, Gençler için aile, piknikler için çimenler ve köpek yürüyüş parkurları, 

Yaşlılar için oldukça gölgeli oturma alanları”  (Banyan City : Why look to the sky when 

heaven is a place on earth?, tarih yok)  

Eserlere geniş bir çerçeveden bakıldığında doğa bireyin hiç durmadan tükettiği bir 

kaynak gibi pazarlanabilir bir nesneye indirgendiğinde yok oluşu kaçınılmaz bir gerçek 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu doğrular nitelikteki Sky Nest (Resim 7) için oluşturu-

lan söylemler de şu şekildedir: “Ağaçlar ve bahçelerle dolu bir sığınağın ortasında yer alan 
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Sky Nest, dışarıdaki dünyaya yeni yolculuklar yapabileceğiniz ideal bir başlangıç noktasıdır. 

Hiçbir endişe sana dokunamaz! Sadece özel terasınızdan yıldızlara bakın, gerçekliğin dizgin-

lerini gevşetin ve zihnin yolculuğuna başlamasına izin verin” (Banyan City : Why look to the 

sky when heaven is a place on earth?, tarih yok) 

Soazic Gouzennec gibi Murat Akagündüz de arzu nesnelerinin doğa tahribatının 

ta kendisi olduğu gerçeğiyle betonlaşmaya gönderme yaparak izleyiciyi bir sorgulamanın 

içine almıştır. Murat Akagündüz, Mimar Sinan U niversitesi Gu zel Sanatlar Faku ltesi me-

zunudur. Hafriyat Grubu’nun kurucuları arasında yer alan sanatçının eserleri Arter, İstan-

bul Modern, Aksanat, 9. İstanbul Bienali, Paris’teki Centre Culturel Espace Louis Vuitton’da 

bir karma sergide sergilenmiştir. Hafriyat grubunun kurucuları arasında yer alan bir başka 

sanatçı Hakan Gürsoytrak Münih’te Rathaus Galeri’de vermiş olduğu bir söyleşide bu olu-

şumun kentleşmeyle ilgisini şöyle açıklamaktadır: “Hafriyat olarak ortak noktamız kent 

ressamlığıdır. Kente dair imgeler, bireysel olarak tecrübe ettiğimiz anlar ve anılardır. Bun-

lar sayesinde seyircinin ve toplumun belleği ile iletişim kurabilmekteyiz. Sanat tarafından 

aşağılandığı ya da yanlış bulunduğu için bakılmayan ve görüş alanının dışında tutulan ko-

nulara, mekanlara ve izlere çevirdik bakışımızı… Kentin yaşam hızı bir televizyon zapçısı-

nın tüketim hızı ile eşdeğerdir. Kentin içinde eskinin yerine yeninin geçişini ve sürekli ta-

cizini görmekteyiz… Kent modernin mekanıdır ve Hafriyat Türkiye'deki modernleşmenin 

izlerini sürmektedir” (Gürsoytrak, 'Hayali Seyir' İşsanat Parmakkapı sergi katalog metni , 

2003). 

  

Resim 9: M. Akagu ndu z, Yarım 

Pansiyon, tuval u zerine yag lıboya, 

160x130 

Resim 10: M. Akagu ndu z, 7 Gece 8 Gu n, 

tuval u zerine yag lıboya, 160x130 

Sanatçı Akagündüz’ün 2003 yılında açılan “Hayali Seyir” sergisinde yer alan eserle-

ri kent yaşamının getirisi olan ve modern insanın gerekli olarak gördüğü tatil olgusu üze-

rinden kurgulanmaktadır. Sanatçı bu gerekliliğin bizim dışımızda gelişen, modern hayatın 

bizim adımıza ve bizim için tasarladığı bir durum olduğuna vurgu yapmak istemektedir 

(Resim 9-10-11).  
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Resim 11: M. Akagu ndu z, Ayrıcalıg a Kanat Açın, 2003, tuval u zerine yağlıboya, 

146x116 cm 

Hakan Gürsoytrak (2015) sanatçının eserlerindeki derin anlamı şu sözlerle dile 

getirmektedir: “Şöyle bir karşılaştırırsak Murat Akagündüz’ün boyadığı imgelerin, 

Şişli’deki turizm acentelerinin duvarlarını süsleyen, şıklaştırılarak albeni kazandırılmış 

turizm fotolarından, ya da günlük gazetelerin hafta sonu ilavelerindeki “bu sene tatilinizi 

nerede geçireceksiniz?”, “nerede Ruslar vardır?, nerede animatörler” gibi 

propagandalarından çekip çıkarılmış kadrajlar oldukları aşikardır. Bir umut ve özlem 

macerasına bakmaktadır Akagündüz. Modern hayatın bizim için tasarladığı, cilaladığı 

imajlara ressamca bir bakış atar; modern umutların toz tutmuş, solgun şiirlerini yazar, 

eğlence pazarları üzerine”.  

Eserde yer alan renklerin doygunluk seviyelerinin az olması dikkat çekicidir. Gür-

soytrak (2015) eserlerin renk yoğunluklarıyla ilgili şunları ifade etmektedir: “Akagündüz 

bir şeyleri yüceltirken, bir şeylerin yitirildiği duygusuna kapılı vermemiz, bu resimlerin 

romantik yanı olarak görülebilir; incecik boyanın, soluk armonisi de bu hissiyatı destek-

ler”. Eserde beyazın tonların yoğun kullanımı bu seride kendi içinde bir dil oluşturmakta-

dır, mümkün olan en sade ışık gölge ilişkisiyle, göz tüm alanda dolaşmaktadır. 

3.2 Sanat Yoluyla Çevre Eğitimi  

Sanat yoluyla çevre eğitimi konusunda Larijani (2010) araştırmalarında çevre eği-

timi yoluyla daha iyi çevre bilincine ulaşabilecek okullara olan ihtiyacı tartışmıştır. 

Chawla’da (2009), çevre eğitiminin çevresel değerleri teşvik edebileceğini ve insanların 

davranışlarını değiştirme isteklerini artırabileceğini belirtmiştir. Böyle düşünüldüğünde 

çevre eğitimi, öğrencilere konu hakkında bilgi verme, onlarda farkındalık oluşturma, değer 

ve tutumlarını olumlu yönde etkileme, problem çözme beceresi edindirme ve katılıma 

teşvik etmenin uygun bir yol olabilmektedir. “Sanat ve ekolojiyi ilişkilendirme bağlamında 

Neperud (1997) tarafından yapılan bir araştırma da sanat öğretmenlerinin sanatı, doğayı 

keşfetme ve çevre ile ilgili güçlü mesajların iletilebileceği görsel bir dil olarak çevresel ko-

nulara farkındalığın geliştirilebileceğini bir alan olarak değerlendirdikleri tespit edilmiş-

tir” (Mamur, 2017: 1009). 

Bu yönüyle öğrencilerin; dünyanın işleyişi, insanların çevre ile etkileşimi, çevresel 
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kaygıların ortaya çıkışı ve bunların çözümüne ilişkin bilgilendirilmeleri söz konusudur. 

Hatta farkındalık yaratmak önemlidir. Çünkü öğrencilerin çevresel sorunlar hakkında bilgi 

edinmelerine, düşünmelerine, kaygı duymalarına ve bu sorunlar üzerinde hareket etmeye 

hazır olmalarını geliştirmelerine yardımcı olunması ve bunun sonucunda öğrencilerde 

değer ve tutum oluşmasına sebebiyet verecektir. Ortaya çıkan problemi çözme becerilerini 

geliştirmeleri için eğitilen öğrencilerde yapıcı eylemler yoluyla çevre koruma programla-

rına da dahil olacaklardır. 

Çağdaş çevre eğitiminde, çevreyi ele alış biçimi tek bir yönden değil bütüncül ve 

sosyo-kültürel bir bakışla değerlendirilmekte ve eyleme dönük kabul edilmektedir. “Diğer 

bir deyişle çağdaş yaklaşımlar çevre eğitiminin sadece fen boyutunun olmadığı, sosyal ve 

kültürel boyutunun da bir o kadar önemli olduğunu savunmaktadır” (Tanrıverdi, 2009: 

101). Bu bağlamda çevre eğitimi, sanat eğitimi yoluyla ekolojik öğrenmenin etkisini güç-

lendireceği düşünülmektedir. Ayrıca (Sunassee, Bokhoree ve Patrizio, 2021) Eko-sanat 

eğitiminden ilham alınan bu son eğilimin, aktivistlerin, örneğin Basia Irland, Joseph Beuys 

ve Mel Chin'in (Greenmuseum, 2010) çevre ile ilgili fikirlerinden ve endişelerinden ilham 

alınarak ortaya çıktığı söylemi, oluşturulan ders planında yararlanılan sanatçıların öğren-

cilerde olumlu tutum geliştireceği düşüncesini desteklemektedir.  

3.2.1 Ders Planı Örneği 

Çevre sorunlarından biri olan betonlaşmayı konu edinen ve eserlerine yansıtan sa-

natçılardan yararlanarak, öğrencilerin dikkatini çekme, onlarda farkındalık yaratma ve 

sorgulama becerisi kazandırma adına oluşturulmuş olan bu ders planı örneği; ders, etkinlik 

adı, sınıf, öğrenme alanları, süre, yöntem ve teknikler, kazanımlar, araç-gereç ve materyaller 

ve işlem basamakları başlıklarını içerecek şekilde tablolaştırılmış ve Ek 1’de sunulmuştur. 

Ayrıca ders planının “hazırlık aşaması”, “işleniş aşaması” ve “değerlendirme aşaması” ayrı 

başlıklar altında ele alınıp detaylandırılmıştır. 

3.2.1.1 Hazırlanan görsel sanatlar dersi ders planının hazırlık aşaması nasıl düzen-

lenmelidir? 

Görsel sanatlar dersi bir kazanımın yaparak yaşayarak öğrenilmesine olanak sağ-

layan bir derstir. Buradan yola çıkılacak olunursa bu dersin hazırlık aşamasının uygula-

maya yönelik olması gerekmektedir. Öncelikle konu sınırlaması önemlidir. Konunun ne 

zaman ve ne kadar sürede anlatacağını net olarak belirlenmesi gerekmektedir. Böylece 

hazırlanacak sunumların kalitesi ve öğrenciler üzerindeki etkisi olumlu yönde etkilenecek-

tir.   

Oluşturulan ders planında etkinliğin ilk kısmı öğrencilerin dikkatini çekmek ve ko-

nu hakkında fikir sahibi olmaları için gösterilecek bir video ile başlamaktadır. Gösterilecek 

videolar ve görseller öğrencileri konuya hazırlık niteliğinde olmalıdır. Bu bağlamda video-

lar emlak piyasası için yaratılan ve ironik ögeler içeren iki reklam filmi (Mazara Adalar 

Reklam Filmi) ve yine emlak piyasasında konutlara doğadan isimlerin verilmesinin ironi-

sini içeren bir görsel çalışmadan örnek ver oluşan görsel kültür imajı olarak seçilmiştir. 

Ders planının ikinci kısmında ise öğrencilere çevre sorunları farkındalığı olan ve bu bağ-

lamda eserler üretilen bir sanatçı Soazic Guezennec’in eserleri inceletilerek derste gösteri-

lecek olanlar seçilir. Hazırlanan video ve görseller alan uzmanlarıyla birlikte gözden geçi-
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rildikten sonra son şekli verilmelidir.  Son olarak öğrencilere dersin hazırlık, işleniş ve 

değerlendirme kısmında video, görsel ve sanat eserlerinin vermek istediği mesajları an-

lamlandırmaya yönelik oluşturulmuş sorular, çalışma yaprakları (Ek 1-2), öz değerlendir-

me formları (Ek 3) oluşturulur. Çalışma yaprakları, öz değerlendirme formu, video ve gör-

seller üç alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve öneriler sonucunda gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. Alan uzmanları bir doçent doktor ve iki doktor öğretim üyesinden oluşmuştur. 

Etkinliğin uygulama aşaması için gerekli olan ders planındaki (ek-1) araç- gereç ve mater-

yaller öğrencilerden istenir. Etkinliğin son kısmında için öğrencilerin zihinlerinde bir ör-

nek oluşturmak amacıyla bir uygulama yapılıp aşamaları da fotoğraflandırılabilir.  

Ek 1: Ders Planı ve Kullanılan Öğretim Materyalleri 

Ders Görsel Sanatlar Eğitimi 

Etkinlik Adı “Binalaşma (Betonlaşma) ve Dönüşüm” 

Sınıf 3. ve 4. Sınıf  

Öğrenme 

Alanları 

Sanat Eleştirisi ve Estetik, Görsel Sanatlarda İletişim ve Biçim-

lendirme  

Süre 3 ders saati 

Yöntem ve 

Teknikler 

Beyin Fırtınası, Tartışma, Anlatım, Soru- Cevap, Takım- Grup 

Çalışması, Rol Oynama/ Dramatize Etme 

Kazanımlar Görsel Sanat dersinde yapılan bu çalışmayla öğrenci çevresel 

ve sosyal yapıların insan üzerindeki etkilerini yorumlar. 

Bilgi ve deneyimlerinin şehre yönelik bakış açısından öğrenci-

nin nasıl etkilediğini açıklar. 

Kişisel ve bağlamsal bilgiler temelinde öğrenci şehri inceler. 

Yapılan sanat çalışmasıyla çevresel ve sosyal yapıların etkile-

rini yorumlar. 

Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz eder.  

Seçilen sanat eserinin içeriğini yorumlar. 

Görsel sanat dersindeki yaptığı çalışmasındaki fikirlerini ve 

deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama vb. yöntemlerle gös-

terir. 

Sanatçının eserinde yansıttığı duygu ve düşünceleri açıklar. 

Öğrenci görsel sanatlar dersinde yaptığı çalışması ile güncel 

kaynaklara dayalı fikirler geliştirir. 

Atık malzemeleri kullanarak çalışmalar yapar. Sanatçının ese-

rinde yansıttığı duygu ve düşünceleri açıklar. 

Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı 

fikirler geliştirir. 
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Araç-gereç ve 

materyaller 

Cam fanus, talaş, çim tohumu, ten çorap, maket kartonu, ma-

kas, sağlığa zararlı olmayan bir yapıştırıcı, kürdan, kurşun ka-

lem, silgi, keçeli kalem seti. 

İşlem Basa-

makları 

1. Etkinliğin ilk kısmında öğrencilere emlak endüstrisinin ya-

rattığı ironiyi içeren iki reklam filmi (Manzara Adalar Reklam 

Filmi) ve bir görsel çalışmadan oluşan görsel kültür imajları 

gösterilir. Bu çalışma üzerinden çocuklara konuya eleştirel 

bakabilecekleri sorular yöneltilir (ek 2).          

                                        

2. Etkinliğin ikinci kısmında ise bu üç sanatçıdan biri olan 

Soazic Guezennec’in emlak reklamlarındaki ironiyi ortaya 

koyarak kurguladığı sanat eserleri öğrencilere gösterilir. Sa-

natçının vermek istediği mesajları anlamlandırmaya yönelik 

oluşturulmuş Çalışma Yaprağı 2 (ek 3) öğrencilere dağıtılır. 

Daha sonra tartışma ortamı oluşturulur. 

3. Etkinliğin son kısmında ise grup çalışması olarak çim adam 

mantığıyla cam fanusun içi doldurulur. Fanus keçeli kalem, 

maket kartonu ve yapıştırıcı yardımıyla büyük bir binaya dö-

nüştürülür. Yine maket kartonundan tasarlanan büyüklü kü-

çüklü binalar kürdan yardımıyla fanusun içerisine yerleştirilir. 

Zamanla büyüyüp binaların etrafına yayılan çimlerin gözlene-

bilmesi için tasarlanan fanusa sınıfta yer verilir ve sulanması 

için öğrencilerin sorumluluğuna bırakılır. Binalar betonlaşma-

yı temsil ederken çimler dönüşümü temsil edecektir. 

3.2.1.2. Hazırlanan görsel sanatlar dersi ders planının işleniş aşaması nasıl düzen-

lenmelidir? 

Etkinliğin ilk kısmında öğrencilere hazırlık aşamasında hazırlanan video ve görsel 

kültür imajı gösterilir ve bu çalışma üzerinden çocuklara konuya eleştirel bakabilecekleri 

sorular barındıran Çalışma Yaprağı 1 (Ek 2) yöneltilir. Çalışma Yaprağı 1’de (Ek 2) “Bu 

resimde sizce ne anlatıyor? Resim bizi hangi konuda düşündürmek istiyor?” gibi sorular 

yer almaktadır. Bu sorular öğrencilere ekonomi üzerine sorgulamalar yapabileceği, rek-

lam- tüketim ilişkisi, insanları tüketime yönlendiren unsurlar, tüketimin ve isteklerimizin 

çevre üzerindeki olumsuz etkisini gösterebilecek niteliktedir. 

Etkinliğin ikinci kısmında sanatçı Soazic Guezennec’in yine emlak reklamlarından 

yola çıkılan ve çelişkileri ortaya koyarak kurguladığı sanat eserleri öğrencilere gösterilir. 

Sanatçı’nın doğa tarafından ele geçirilmiş ütopik emlak projelerini pazarlayan sanat eser-

leriyle öğrencilere sanat yoluyla çevrenin nasıl korunabileceği üzerine düşündürmek is-

tenmiştir. Sanatçının vermek istediği mesajları anlamlandırmaya yönelik oluşturulmuş 
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Çalışma Yaprağı 2 (Ek 3) öğrencilere dağıtılır. Daha sonra tartışma ortamı oluşturulur. Bu 

bağlamda öğrencilere, görsel ve eserlerde kullanılan simgeler üzerine düşünme, çevreyi 

korumanın nedeni üzerine düşünme, sanat yoluyla çevrenin nasıl korunabileceği üzerine 

düşünme, çevre üzerine yeni fikirler geliştirebilme imkânı sunulmaktadır.  

Etkinliğin son kısmı grup çalışması olarak tasarlanmıştır. Uygulama, cam fanusu 

çim adam mantığıyla doldurup üzerine binalar yerleştirip çimlerin büyümesiyle doğaya 

hâkim olmasını içermektedir. Öncelikle öğrencilere uygulamanın fotoğrafları gösterilip 

kısaca yapılması istenenler anlatılır ve daha sonra grup çalışması için kendi aralarında 

görevlendirme yapılması için zaman tanınır. İlk adım olarak çim adam yapılışındaki gibi 

cam fanusun içi talaş ve çim tohumuyla doldurulur. Fanus keçeli kalem, maket kartonu ve 

yapıştırıcı yardımıyla bol pencereye sahip büyük bir binaya dönüştürülür. Daha sonra öğ-

renciler tarafından tasarlanmış maket kartonundan oluşturulan büyüklü küçüklü binalar 

kürdan yardımıyla fanusun içinde yer alan talaşlı kısma saplanır. Öğrencilere yer yüzünü 

temsil eden fanusu istedikleri gibi tasarlama özgürlüğü verilir. Zamanla büyüyüp binaların 

etrafına yayılan çimlerin gözlenebilmesi için tasarlanan fanusa sınıfta yer verilir ve sulan-

ması için öğrencilerin sorumluluğuna bırakılır. Binalar betonlaşmayı temsil ederken çim-

ler dönüşümü temsil edecektir. Bu etkinlik, çimlerin döngüyü- dönüşümü temsil edip bü-

yümesi, binaların durağanlığı temsil edip aynı kalması yönünden sanatçı Joseph Beuys’un 

“7000 meşe “projesine gönderme yapmaktadır. Aynı zamanda binaların çimlerin arasında 

kaybolacak olması yönünden ise sanatçı Soazic Guezennec’in “Happy Owners “serisindeki 

eserlerine gönderme yapmaktadır. “İzleyiciyi duygusal anlamda çeken bir tehdit duygusu 

ile eserlerini oluşturan sanatçının çalışmaları, öğrencilerde de doğaya verilen zararın sin-

yallerini hissettirmektedir” (Erikan, 2020: 61). Son olarak öğrencilere bu göndermeler 

arasında bağlantı kurmak adına bir konuşma ortamı yaratılır. Öğretmen, dersin işlenişi 

sürecinde iyi bir gözlemci ve yol gösteren olmalıdır. Tüm öğrencilerin derse katıldığından 

emin olmalı, onları yönlendirmelidir. 
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Ek 2: Çalışma Yaprağı 1 (Erikan, 2020) 

 

 

 

 

Çalışma Yaprağı 1 

Bu resimlerde ne görüyoruz? Hangisine baktığınızda keyif alıyorsunuz? Neden? 

 

 

Bu resimlerde sizce ne anlatılıyor? Resim bizi hangi konuda düşündürmek istiyor? 

 

 

Binalara neden doğadan isimler konmuş olabilir? 
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Ek 3: Çalışma Yaprağı 2 (Erikan, 2020) 

 

 

     

      

Çalışma Yaprağı 2 

Eserlerde ne görüyoruz? 

 

Sanatçının eserlerinde ortak yönler nelerdir? 

 

Sanatçı eserlerdeki binaları neden ağaçların içinde çizmiş olabilir? 

 

Bu resimlerde sizce ne anlatılıyor?  

 

Sanatçı bizi hangi konuda düşündürmek istiyor? 

 

Sanatçının eserlerinde kullandığı sloganların ortak yönleri nelerdir? Bu sloganlarda ne vurgu-

lanmak istenmiştir? (İnsan doğası burada bir arada var olur- Doğanın güzelliği burada- Doğada 

kendini kaybet) 
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3.2.1.3. Hazırlanan görsel sanatlar dersi ders planının değerlendirme aşaması nasıl 

düzenlenmelidir? 

Uygulama sonunda belirtilen çalışmalardan sonra öğrenciler konu hakkında gerek-

li bilgiye erişme, sorgulama yapmaya ve uygulama şansına sahibi olur. Etkinlik esnasında 

gerek öğrencilere dağıtılan çalışma yaprakları olsun gerek sınıfa yönlendirilen sorular 

olsun kendi içerisinde bir değerlendirme sürecini de içermektedir. Bununla beraber oluş-

turulan sanatsal çalışma aşamasından sonra öğrencilere öz değerlendirme formu (Ek 3) 

dağıtılır. Öz değerlendirme formu; bu etkinlikte ne öğrendim, bu çalışmada nelerden keyif 

aldım, hangi konularda yardıma ihtiyacım oldu, çalışmada neyi iyi yaptım, öğretmenimin 

gösterdiği görseller bana çevre ve şehirler hakkında neler düşündürdü, atık materyalleri 

sanatsal çalışmamda kullanmak bana neyi düşündürdü gibi sorular yer almaktadır. 

 

Ek 3: Öz Değerlendirme Formu (Erikan, 2020) 

 

Etkinlik           :  Tarih :   

Öğrenci        :   

 

1. Bu etkinlikte ne öğrendim? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

2. Bu çalışmada nelerden keyif aldım? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

3. Hangi konularda yardıma ihtiyacım oldu? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Çalışmada neyi iyi yaptım? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

5. Öğretmenimin gösterdiği görseller bana çevre ve şehirler hakkında neler düşündürdü? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

6. Atık materyalleri sanatsal çalışmamda kullanmak bana neyi düşündürdü? 

_________________________________________________________________________________________________
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4. Sonuç 

Çevresel sorunların önemine dikkat çekmek adına görsel sanat eğitimi ile öğrenci-

lere yaptırılan çalışmalarla bu alanda kaydedilen ilerlemelere odaklanan öğrencilerde 

olumlu tutum ve farkındalıkların kazandırılması bağlamında bir ders planının hazırlaması 

amaçlanmıştır. Çevre eğitimiyle öğrencilere çevreyi koruma ve çevrenin güzelliğin sahip 

çıkma ve takdir etmeyi öğrenmek yanında gereken bilgi, değer ve becerileri kazanma fırsa-

tı da sunulmuştur. Okullarda, çevresel sorunları vurgulamak için iyi planlanmış bir müfre-

dat oluşturma fırsatları sunulması yanında öğrencileri bir sürdürülebilirlik kültürü oluş-

turmaya, beraber hareket ederek katılımlarını sağlamak ve onları motive etmek için eğitim 

önerilerinin geliştirmesinin gerekliliği de düşünülmektedir. Seçilen çalışmaların bulguları, 

eko-sanat eğitiminin öğrenciler üzerinde farkındalıkları, davranışları, tutumları ve eylem-

leri dahil olmak üzere çeşitli alanlarda etkisi olduğunu da ortaya koymaktadır.   

Hazırlanan ders planının hazırlık aşamasında öncelikle belirlenen konu bağlamın-

da öğretmen tarafından ders sunularının hazırlanmasının gerekli olduğu görülmüştür. 

Dersin işlenişi aşamasında ise hazırlanan sorular bağlamında sınıfta konuşma ortamının 

oluşturulmasına dikkat çekilmiştir. “Öğrencilerin grup içi ve gruplar arası etkileşimle dersi 

daha etkili ve eğlenceli bir şekilde işlenme zeminin oluşturulmasının gerekliliği de ön gö-

rülmüştür” (Akın ve Akın, 2020).  Daha etkili bir ders için öğrencilere dersin hazırlık, işle-

niş ve değerlendirme kısmında video, görsel ve sanat eserlerinin vermek istedikleri yanın-

da mesajları anlamlandırmaya yönelik oluşturulmuş sorularda gerekli görülmüştür. Der-

sin işlenişinde öğretmenin yalnızca bilgi aktaran konumunda değil özellikle yol gösteren 

rolünde olmasına da dikkat çekilmiştir. Hazırlanan ders planıyla ders sürecinde öğrenci-

lerden eleştirel sorgulamalar yapmaları, düşüncelerini özgür bir şekilde ifade etmeleri ve 

arkadaşlarının farklı düşüncelerine saygı duymaları beklenmektedir. Ayrıca öğrencilerden 

süreç boyunca karşılaşılan imgelerin kodlarını anlamlandırmaları ve eleştirel biçimde 

oluşturduklarını ders sonunda sanatsal ürünlerine de yansıtabilmeleri beklenmektedir.  
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Gotik Hristiyanlık 1 

Gothic Christianity 

 

Dr. Servet DOĞAN 

Öz: Kavimler Göçü ve Batı Roman’ın yıkılışıyla tarih sahnesine çıkıp yedinci asra doğ-
ru devletlerini ve kimliklerini kaybederek Germen ve Latin kavimler arasında asimile 
olan Gotların Avrupa’nın siyasi, ekonomik ve mimari tarihindeki rolleri bilinmektedir. 
Ancak Gotların Hristiyanlaşmalarına rağmen kendilerine özgü bir Hristiyanlıkları ol-
duğu özellikle de ana gövde Hristiyanlığın en önemli ilkesi olan teslis yorumuna ka-
tılmadıkları ve bu hususta ana akım Hristiyanlıkla başa baş bir mücadele yürüttükleri 
fazla dillendirilmemektedir. Gotlar aynı İncillere sahip oldukları ve Pavlus’un Mektup-
larını da muteber gördükleri halde ana akım Hristiyanlığın teslis anlayışını reddetmiş-
lerdir. Bu da ana akım Hristiyanlığın teslis anlayışının mevcut İncillere dayalı olmadı-
ğını göstermektedir. Bu bakımdan Wulfila’nın Gotçaya İncil çevirisi ve ana akım Hris-
tiyanlıkla girdikleri teolojik tartışmaları yansıtan eserler teslis inancı ve ana gövde 
Hristiyanlığın oluşum süreci açısından büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gotlar, Hristiyanlık, Teslis, Homean Aryüsçülük, Wulfila. 

Abstract: The role of the Goths in the political, economic and architectural history of 
Europe.  They appeared at the scene of history with the Migration of Nations and the 
collapse of the Western Roman Empire. Then they lost their states and identity to-
wards the seventh century and assimilated among the Germanic and Latin nations. 
The role of Goths in politic, economic and architectural History of Europe. However, it 
is not often mentioned that the Goths, despite their Christianization, have a sui-
generis Christianity, especially that they do not agree with the interpretation of the 
trinity, which is the most important principle of main stream Christianity, and that 
they fought the Orthodox in this regard. Although the Goths had the same Gospels and 
considered Paul's Letters to be credible, they rejected the  trinity concept of main 
stream Christianity.   This shows that the trinity concept of main stream Christianity is 
not based on the existing Gospels. In this respect, the Goths translation of the Bible 
and the works reflecting the theological discussions with the Orthodox are of great 
importance in terms of the belief in the trinity and the formation process of mean 
stream Christianity. 

Keywords: Goths, Christianity, Trinity, Homean Arianism, Wulfila. 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Bu çalışma yazarın “Aryüsçü Hristiyanlık, Gotlar dönemi ve sonrası” başlıklı doktora te-
zinden türetilmiştir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. This study is derived from the author's doctoral dissertation titled “Arian Christendom, 
Gothic and post-gothic ages “. 
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Giriş 

Germen kavimlerinden olan Gotların tarihi Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem 

arz etmektedir. Got kelimesi günümüzde daha ziyade “Gotik Mimari” kavramını çağrıştır-

maktadır.   Özellikle 12-16. yüzyıllar arasında ortaçağ Avrupa mimarisinde yaygın olarak 

kullanılan Gotik üslup akla gelmektedir. Daha çok kilise ve katedrallerde görülen bu tarz 

mimari üslubun en önemli özelliği, yapılarda kaburgalı tonozlar, sivri kemerler ve büyük 

boyutta vitrayların kullanılmasıdır. Yüksek ve sivri unsurların yoğun olarak kullanıldığı 

yapılar kasvetli görünümleri ile dikkat çeker. Bu tarzda yapılmış, en bilinen yapılar arasın-

da Fransa-Notre Dame, İngiltere-Salisbury, Almanya-Köln katedrallerini saymak müm-

kündür. Aslında 4 ila 7. yüzyıllar arasında Batı Avrupa ve Kuzey Afrika’da bir Gotik Hristi-

yanlığı yaşanmıştır.  

Aryüsçü Hristiyanlık 4. yüzyılın başlarında ortaya çıkıp 7. yüzyıla kadar Ana akım 

Hristiyanlığı hem siyasi hem de teolojik alanda uğraştıran bir akım olmuştur. İsa’nın Tanrı 

ile aynı özden olmadığını ve Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu savunmuştur. Aryüsçü-

lük Ana akım Hristiyanlık Hristiyanlık cephesinden daima teslisin en büyük düşmanı ve 

Hristiyanlık içinde en tehlikeli ayrılıkçı grup olarak görülmüştür. Aryüsçülüğün siyasi gü-

cünü kaybetmesinden sonra da Hristiyanlık içerisindeki teslis karşıtı hareketler Aryüsçü-

lüğün bir uzantısı olarak ele alınmıştır. Hatta İslamiyet bile Aryüsçülüğün yeni yüzü olarak 

değerlendirilmiştir. 

 İznik Konsili sonrasında Ana akım Hristiyanlık Hristiyanlıkla yolunu ayıran Aryüsçü 

Hristiyanlık hızla yayılmaya başlamıştır. Hristiyanlığı ilk kabul eden İmparator olarak bili-

nen Büyük Konstantin’in de İznik Konsilinde Aryüs’ün aforoz edilmesine onay vermesine 

rağmen daha sonra çağırıp barıştığı bilinmektedir. Konstantius (337-361) ve Valens’in 

(364-378) hükümdarlıkları döneminde ise Aryüsçülük Roma İmparatorluğunun resmi 

mezhebi olmuştur. Ancak Theodosius (379-395) döneminde diğer tüm inançlarla birlikte 

Aryüsçülük de yasaklanmış, Ana akım Hristiyanlık Hristiyanlık tek yasal din ilan edilmiştir. 

Roma İmparatorluğunun doğusunda yasaklanan ve baslı gören Aryüsçülük İmparatorlu-

ğun batısına kaymış Batı Roma’nın çöküşü akabinde yerine kurulan Got Krallıklarının 

resmi mezhebi olmuştur. Got Krallıklar, Aryüsçü Hristiyanlığın ikinci ve önemli evresini 

oluşturmaktadır.  

Gotlar, Roma İmparatorluğu döneminin Aryüsçü İmparatorları Konstantius ve Va-

lens gibi Homean Aryüsçülüğe mensuptular. Aryüsçüler ana akım Hristiyanlarla aynı İncil-

ler sahip olmalarına ve Pavlus’a itibar etmelerine rağmen yaratılmamış, ezeli, Tanrı ile aynı 

öze sahip, tam tanrı bir İsa Mesih anlayışına karşı mücadele etmişlerdir. Bu tarihi gerçeklik 

günümüz Hristiyanlığının köklerinin İncillerde ve Pavlus’un Mektuplarında değil İznik 

Konsili ve sonraki konsillerde aranması gerektiğini gündeme getirmektedir. 

Üç bölümden oluşan bu çalışmamızda birinci bölümde Gotların kökeni, dilleri ve ta-

rihi incelenmiştir. İkinci bölümde Got Hristiyanlığın teşkil eden Homean Aryüsçü Teoloji 

ele alınmıştır. Üçüncü Bölümde ise Got Hristiyanlığının temel metinlerini oluşturan Gümüş 

İncil, Brinci Simium Konsilinde ilan edilen iman ikrarı ve Homean İlmihali kabul edilen 

Sermo Arianorum hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışmada Gotların tarihini anlatan kay-

naklara ve Homean Aryüsçülüğün temel metinlerine müracaat edilmiştir.  
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1. Got Hristiyanlığına ait Temel Metinler  

1.1. İncil’in Gotça Çevirisi 

Bugün elimizde bulunan Gotça en önemli nüsha Upsala Üniversitesi Kütüphanesinde 

korunmuş olan Gümüş Nüsha’dır (Codex Argenteus). 4. yüzyılda Rahip Wulfila tarafından 

Gotçaya tercüme edilen Kutsal Kitap, Gotçadaki biricik eser ve dil tarihi açısından da çok 

önemli bir hazinedir. Yazıldığı 4. yüzyıldan bir asır sonra Ostrogotların başkenti Ravena’da 

gümüşle yazılmış ve süslenmiş bir nüsha Kral Theodoric’e sunulmuştur. Oradan Wer-

den’de bir manastıra, oradan Hrad’daki İmparator II. Rudolf’un saray kütüphanesine, ora-

dan da Prag’daki bir kaleye götürülmüştür. Otuz Yıl Savaşlarının sonunda İsveç ordusu 

tarafından ele geçirilip İsveç’e, Kraliçe Christiana Kütüphanesine getirilmiştir. Bir ara yurt 

dışına çıkarılmış ancak satın alınarak şimdiki yeri olan Upsala Kütüphanesine yerleştiril-

miştir (Kaliff, 2011: 39). 

Geleneğe göre Wulfila Kitabı Mukaddes’in tamamını çevirmişti. Sadece Wulfila açı-

sından fazlasıyla savaş sahnesi içerdiği için Krallar Kitabı çevrilmemişti. Çünkü Wulfila 

şiddeti tasvip etmiyor ve vatandaşlarını savaşa teşvik etmek istemiyordu (Philostorgius, 

2007: 21; Hinds,1962: 28). 

Wulfila, Grekçe metni esas almakla birlikte diğer versiyonlar ve tefsirlerden de yar-

dım almış olmalıydı. Eski Latince tercümeye de müracaat ettiği ileri sürülmektedir. Isodo-

rus onun hem Eski ve hem de Yeni Ahit’i tercüme ettiğini söylemektedir (Isidorus 1970: 6-

8) Ancak bazı araştırmacılar Wulfila’nın, bu işi bitirebilecek kadar bir zamanının olmadı-

ğını ileri sürerek, Kitabı Mukaddes’in tamamını çeviremediğini iddia etmektedirler (Mun-

kammar2011: 47). 

Gümüş Nüsha sadece Yeni Ahit’ten oluşur ve 336 sayfadır. Erguvanî parşömene bü-

yük kısmı gümüşlü mürekkeple bazı kısımları da altınlı mürekkeple yazılmıştır. Cildi de-

ğerli taşlarla bezenmiş ve bir sanat harikası haline getirilmiştir. 

Milano’da Ambrosiana Kütüphanesinde Gotça beş el yazması İncil daha bulunmak-

tadır ki 4. yüzyılın sonlarına ait ve Theodoric’e sunulan Gümüş İncil’den istinsah edilmiş 

olmalıdır. Ambrosiana Nüshasına ait olduğu anlaşılan orijinal yazısı silinip yeniden yazıl-

mış(palimpsest) bazı el yazmalar Torino ve Vatikan Kütüphanelerinde bulunmaktadır. 

Ambrosiana Nüshası, İnciller, Pavlus’un Mektupları ve Nehemya kitabından oluşmaktadır. 

Vatikan Kütüphanesindeki nüsha, ek olarak Yuhanna Tefsiri’ni(Skeireins) de içermektedir. 

Herzog August Kütüphanesindeki nüsha (Codex Carolinus) üzerine yeniden yazılmış dört 

İncil ve Pavlus’un Romalılara Mektubunun 11-15. bölümlerini içermektedir. 4. yüzyılın 

başlarında ve Gotça-Latince iki dilde yazılmıştır (Munkammar, 2011: 32). 

Gotça Kutsal Kitap’ın neşri de yapılmıştır. Gümüş Nüsha 1665 yılında Franciscus Ju-

nius tarafından neşredilmiştir. Son baskı Upsala Üniversitesinin 1927’de yaptığı baskıdır. 

(Munkammar, 2011: 48). 

Bu gün bize ulaşan Gotça Kutsal Kitap’ın bazı kısımları eksiktir. Bunun nedeni bilmi-

yoruz. Kasıtlı olarak Wulfila mı bu bölümleri çevirmedi yoksa sonradan mı bir şekilde kay-

boldu? Bu konuda herhangi bir bilgi ve yoruma da rastlamadık. Bu konu ayrı bir araştırma 

konusu da olabilir.  Gotça Kutsal Kitap’ın mevcut kısımlarını gösteren bir tabloyla göstere-

biliriz (Wulfiala Project, 2020). 
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Yeni Ahit: 

İnciller: 

Matta         5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 | 26 | 27 

Yuhanna       5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 8 | 19 

Luka    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 

Markos        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 

Pavlus’un Mektupları: 

Romalılara    6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 

Korintliler  I   1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 

Korintliler II   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 

Efesliler      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

Galatyalılar    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

Filipililer     1 | 2 | 3 | 4 

Koloseliler    1 | 2 | 3 | 4 

Selanikliler I   2 | 3 | 4 | 5 

Selanikliler II  1 | 2 | 3 

Timoteus I     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 

Timoteus II    1 | 2 | 3 | 4 

Titus 1 | 2 

Filemun      1 

Diğer Küçük fragmanlar: 

Nehemiah 5 | 6 | 7 

Skeireins 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 

Signatures  1 | 2 

Calendar 10 | 11 

Gotça İncil ve Teolojinin Temel Kavramları 

Maurice Wiles’e göre Gotça versiyon üzerinde yapılan ince tetkikler gerek İnciller 

gerekse Mektupların defalarca Latince metin ve Ortodoks yorumların modifikasyonuna 

uğradığını göstermektedir (Wiles, 1996:49). 

Gotça hakkında tüm bildiğimiz, Wulfila’nın Kutsal Kitap çevirisi ve bazı litürji (dua, 

tesbihat vb.) metinleridir. Tarihi deliller bize Wulfila’nın çevirisini Grekçe nüshadan bazı 

bölümler hariç tüm Kutsal Kitap’ı çevirdiği yönündedir. Ancak elimize ulaşan çeviri daha 

sonra istinsah edilen Ostrogot İtalya’sına ait Nehemya hariç Eski Ahit’in eksik olduğu nüs-

hadır. 

1.2. Birinci Sirmium Konsili Kararları 

On yıl sonra(351) İmparator Konstantius, Sirmium şehrinde iken Neroniaslı Narcis-

http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=5
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=6
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=7
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=8
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=9
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=10
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=11
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=25
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=26
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=1&chapter=27
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=5
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=6
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=7
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=8
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=9
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=10
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=11
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=12
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=13
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=14
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=15
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=16
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=17
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=18
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=2&chapter=19
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=1
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=2
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=3
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=4
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=5
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=6
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=7
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=8
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=9
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=10
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=11
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=12
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=13
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=14
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=15
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=4&chapter=16
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=6
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=7
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=8
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=9
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=10
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=11
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=12
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=13
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=14
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=15
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=5&chapter=16
http://www.wulfila.be/gothic/browse/text/?book=6
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sus, Hereaclealı Theodorus, Ankaralı Basilius, Germanicialı Eudoxius, Mepsuestialı Mace-

donius, Arethuslı Marcus ve dönemin Eusebiusçuları olarak bilinen piskoposların katıldığı 

bir konsil toplandı. Toplantının asıl amacı Sabellius ve Samsatlı Pavlus’un fikirlerini savu-

nan Photinus’u mahkûm etmek ve görevden almaktı (Hefele, 1876: 2/193). I. Sirmium 

Konsili olarak bilinen bu konsilde 27 maddelik bir lanetleme (anathema) ilan edildi.  Bu 

metin Athanasius, Socrates ve Hillary’nin eserleriyle bize ulaşmıştır. Benzerci Teolojinin 

diğer Aryüsçü gruplarla sınırlarını belirlediği gibi diğer tüm inançlarla da sınırlarını belir-

lemesi bakımından önemli bir metin oluşturmaktadır. 

Birinci Sirmium Konsili kararlarında hiçbir maddede öz ve türevleri özellikle telaffuz 

edilmeyerek Homoiosian (Benzerözcü) ve İznik Konsilinde kabul edilen ve ana akım Hris-

tiyanlığın İsa tasavvurunu ifade Homousian (Aynıözcü) kavramlarının kullanılması yasak-

lanmıştır. Aynı öz ve benzer öz kavramları Kutsal Kitap’ta bulunmayan ve insanların kafa-

larını karıştıran kelimler olduğu, Kutsal Kitap’ta Baba’nın Oğuldan büyük olduğu ve 

Oğul’un ona itaat ettiği açık seçik ifade edildiği vurgulanmıştır (Chadwick, 2001: 1/2741). 

1.3. Sermo Arianorum 

Sermo Arianorum, Augustinus’un reddiye yazdığı müellifi bilinmeyen anonim bir 

eserdir. Sermon aslında öğüt, söylev veya vaaz manalarına gelir. Ancak eser böyle bir nite-

likte değildir. Maddeler halinde Homean itikadi esaslarını içeren bir akaid kitabıdır. 359 

yılında Ariminum’da (Rimini) toplanan konsilde temel inanç esaslarını belirleyen bir me-

tin olarak onaylanmıştır (Teske, 1994: 121-122). 

B. Delay’ göre eski vaftiz kredosu düzeniyle aynı Baba-Oğul münasebetiyle alakalı 

İznik teolojisi karşıtı önerme ve görüşlerden oluşmuştur. M. Simonetti’ye göre ise gerçek 

bir ilmihal tekniğiyle kaleme alınmış olarak Aryüsçü öğretisini kısa ve özlü biçimde açıkla-

yan bir eserdir. M. Meslin’e göre Sermo Arianorum, Aryüsçü rahip Ratiarialı Palladius’un 

eserlerinden hülasa edilerek kaleme alınmış bir eserdir. Bu eserde sunulan teoloji Palla-

dius, Kont Sigisvult, Maximinus ve Gotların rahibi Wulfila’nın mensup olduğu Homean 

Aryüsçülük teolojisidir. (Teske, 1994: 121-122) 

1.4. Augustinus’un Maximin ve Epistula’sı 

Roma’nın Afrika’daki memurları ve askerleri arasında bulunan Gotlar Aryüsçülük 

mezhebindendiler. İmparator Teodosius’un diğer inanç ve kültleri yasaklayan fermanı 

Roma’ya hizmet eden yabancı memur ve askerleri kapsamıyordu. Bu yüzden Afrika’daki 

Aryüsçüler dini özgürlüğe sahiptiler. Kendi ibadetlerinde serbest oldukları gibi kendi pis-

koposları da vardı. Bu piskoposlardan biri olan Maximus kendine güvenen biriydi ve Hip-

polu Augustinus’u halka açık tartışmaya davet etti. İmparatorun Afrika’daki memurlardan 

Pascentius da onu destekliyordu. Augustinus Maximus’la Hippo’da, Pascentius’la Kartaca 

şehrinde hakemlerin huzurunda tartışmaya girişti. Daha sonra Hippo’da girdiği tartışmayı 

Maximin I-II-III ve Kartaca’da girdiği tartışmayı Epistula’sında kaleme almıştır (Maimbo-

urg, 1729: 2/101-103). Bu eserler Aryüsçülere karşı yazılmış olsa da Augustinus ile Aryüs-

çü Maximinis ve Pascentius’la yaptığı tartışmalar bize Homean Aryüsçü Teoloji hakkında 

bilgiler sunacak niteliktedir.  
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2. Tarihte Gotlar 

2.1. Got Kelimesi Gotların Anavatanı 

Got kelimesinin anlamı hakkında farklı tezler ileri sürülmüştür. Gotçadaki telaffuzu 

Guta olup çoğulu Gutans’tır. Romalılara esir düşen Gotların resimlerinden ve Latin yazar-

ları tariflerinden anlaşıldığına göre Gotlar atletik, uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, uzun 

kıvırcık saçlı idiler. Şehirlerde değil hayvanlarıyla birlikte çiftlik evlerinde yaşıyorlardı. 

Çiftliklerinde önceki savaşlardan elde ettikleri köleleri çalışırdı. Festival günleri atalarının 

kahramanlıklarını anlatan şarkılar söylerler, bal şarabı ve bira içerlerdi (Bradley, 1888,  5-

14). 

Gotlardan bahseden ilk müellifler Plinus, Strabon ve Tacitus’tur. Plinius, Historia Na-

turalis adlı eserinde yaklaşık olarak Büyük İskender ile aynı çağda yaşamış ve Germen 

ülkesini gezmiş Yunanlı bir yazar olan Messalialı Pytheas’dan naklen Germen ülkesinde 

Gutones diye anılan bir kabilenin olduğunu söylemiştir (Plinius, 1885: I/345-346). 

Strabo, Geographia’sında Hercynian Ormanlarından bahsederken Gotları zikreder. 

Ama Strabo, Butones şeklinde yazmıştır. Tacitus, miladi 98 yıllarında kaleme aldığı Germa-

nia’sının 43. bölümünde “Lugiilerin ötesinde krallarla yönetilen Gutones (Gotlar ) bulun-

duğunu anlatır. Milano Piskoposu Ambrosius, 380 yıllarında İmparator Gratian’a sunduğu 

De Fide adlı eserinde Gotları Tevrat’taki Hog ve Magog(Yecüc ve Mecüc) ile ilişkilendirir. 

Hieronymus ve Orosius da aynı fikirdedir. Augustinus ise Gotları İskitler olarak bilir (Kra-

use - Slocum, 2021). 

Gotların tarihi hakkında ilk eserlerden birinin müellifi olan Sevillalı Isidorus Hispa-

lensis, Historia de Regibus Gotharum, Vandalorum et Suevorum adlı eserinde Gotları 

Nuh’un oğlu olan Yafes’in oğlu Me’cüc’den geldiğini söyler. İskitler de yine bu soydan gel-

mişlerdir. Got ve İskit (Getae, quasi Scythae) isimleri de birbirine fazla uzak kelimeler de-

ğildir. Her nasıl olmuşsa bir harf değişerek ve bir harf silinerek Gethae kelimesi Scythae’e 

dönüşmüştür. Onlar, Batı’nın sarp dağlarında yaşarken Hunların saldırısına uğramış, Got-

lar da Tuna Nehrini geçerek kendilerini Roma topraklarına atmıştır (Isidorus, 1915: 30). 

Gotların kökeni hakkında bilgi veren kaynakların en eskilerinden biri, kendisi de bir 

Got olan Bizanslı tarihçi Jordanes tarafından 551 yıllarında İstanbul’da kaleme alınan De 

origine actibusque Getarum (Gotların Serüveni ve Menşei) adlı eserdir. Jordanes’e göre Got-

lar, kuzey denizinde bulunan Scandza adlı bir adadan çıkarak Avrupa’ya yayılmışlardır. 

Scandza dediği ada İskandinavya olmalıdır (Jordanes, 1945: 55). 

Jordanes’in konuyla ilgili verdiği bilgiler doğru kabul edilmektedir. Onların, İskandi-

navya’dan geldiği tartışma konusu edilmemekte ve bugünkü İsveç’te bulunan Doğu ve Batı 

Gotland bölgesi bunun delili kabul edilmektedir. İskandinav dilleriyle Gotça arasındaki 

yakınlık da bunu desteklemektedir. İskandinav dillerindeki göt veya gut suyun ırmağa 

dökülmesi anlamına geliyor. Almancadaki giessen-goss fiili gibi. Gotlar da ırmağın denize 

döküldüğü yerin halkı anlamına geliyor. Gotland’da konuşulan Gutnian dili Gotçaya ben-

zemekle birlikte aynı dil değildir. İskandinavya dilleri Kuzey Germencesi, Gotça da tüken-

miş Doğu Germencesi sayılır.  Hun istilası sırasında Gotlar Güneydoğu Avrupa’ya yayılmış-

lardı. 375-550 arasında vuku bulan Kavimler Göçü esnasında Gotlar Doğu ve Batı Gotları 

(Ostrogot ve Vizigotlar) olarak iki kola ayrılmıştır. Bu isimlendirme kendilerinin yerleştiği 
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yöne göredi (Kraus-Slocum, 2020). 

Gotlar 3. yüzyılın ortalarında bugünkü Rusya toprakları üzerinden Karadeniz sahil-

lerine kadar yayılmışlardır. Göç şartları doğal olarak onları savaşçı olmaya zorlamıştır. 

Civar kavimler, Gotların yağmalarına maruz kalmıştır. Roma ordusunun bu akınlara karşı 

koyma girişimi çok fazla işe yaramamıştır. İmparator Decius ve oğlu, Got Kralı Cniva ile 

giriştiği bir savaşta (251) hayatını kaybetmiştir (Munkammar, 2011). 

Tarihi kayıtlar bize Gotların idari sistemi, hakkında fazla malumat vermemektedir. 

Bazı Romalı ve Yunan yazarlar, onların liderleri için kral ifadesini kullanır. Latince rex’in 

Gotça karşılığı reiks’ti. Ancak Latincede rex’in mutlak söz sahibi ve sözü kanun olan bir 

anlamı vardır. Oysa Gotların reiks’i böyle bir şey değildi. Sadece savaş zamanında yetkileri 

eline alan normal hayatta akraba bağlarıyla kendisine bağlanan halkını ikna ve tavsiye ile 

yöneten biriydi (Hinds, 1962: 12-26). 

Gotlar Doğu ve Batı Gotları olarak iki kola ayrılmıştı. Gotların yaşadıkları bölgelerin 

doğusundakilere Ostrogot, batısındakilere Vizigot denmiştir. Ancak an ostro ve vis Doğu ve 

Batı anlamında değildir. Ostro ihtişamlı, visi asil anlamındadır (Munkammar, 2011:43). 

Gotlar kendileri için bu isimleri kullanıyor değillerdi. Ostrogot ve Visigot isimleri ilk defa 

Ostrogot İtalya’sında hüküm süren Büyük Theodoric’in hizmetinde çalışan tarihçi Cassio-

dorus tarafından kullanılmıştır. Vizigotlar kendilerine Thervingi, Ostrogotlar da Greuthingi 

derlerdi. Thervingiler Balthi sülalesi tarafından, Geruthingiler de Amali sülalesi tarafından 

yönetiliyordu (Mark, 2014). 

Vizigotlar yaklaşık bir asır yaşayacakları Daçya’ya yerleşmişlerdi. Ostrogotlar ise 

bugünkü Ukrayna topraklarına yerleşmişlerdi ve insanların korktuğu atlı savaşçılardı.  

Fakat gerçek süvariler olan Hunlar sahneye çıkınca Ostrogotlar yenilerek Hunların hâki-

miyetine girmiş, Vizigotlar ise Hristiyanlığı kabul etmek şartıyla Roma topraklarına sığın-

mışlardır (Munkammar, 2011). 

2.2. Gotların Hristiyanlık öncesi İnançları 

Gotların pagan oldukları bilinmekle birlikte eski yazarlardan hiçbiri onlara ait Tanrı 

isimleri zikretmez. Ancak diğer Germen akrabalarının, Wodan (Rüzgâr Tanrısı), Twi 

(Zeus?) gibi Tanrısal varlıklara, ansi (aether: esîr) dedikleri ruhani varlıklara taptıkları 

sanılmaktadır. Tanrılarını tasvir eden tam olarak heykel denebilecek putları yoktu. Got 

tanrıları sadece ağaç bir kazığın üst kısmına yontulmuş baş kısmından ibaret heykellerdi. 

Bu heykeller festivallerde halk arasında dolaştırılıyordu. Savaş Tanrısı olarak taptıkları 

tahtadan oyulmuş bir tanrıdan da bahsedilir. Dini bayramlarda hayvan kurbanı kesip ye-

dikleri bilinmektedir (Bradley, 1888:5) 

Gotların yönetici sınıfı ve asiller de yarı Tanrı gibi hürmet görürdü. Tahtadan yaptık-

ları ve saygı gösterdikleri putları eski krallarının heykelleriydi. Got olmayan birinin Got 

inançlarını kabul etmesi ya da onların ibadetlerine iştirak etmesi olası değildi. Zira inanç 

ve ibadetleri Gotların tarihi ve yaşadıklarıyla alakalı şeylerdi ve doğal olarak Got olmayan-

ları ilgilendirmeyen şeylerdi (Kostial, 2013: 92-93). 

2.3. Gotların Rahibi Wulfila ve Gotların Hristiyanlığa Girişi   

İncili Gotçaya çevirmiş olan rahip Wulfila’nın ailesi aslen Kapadokya bölgesinde bu-
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lunana Parnassus şehri yakınlarında bulunan Sadagolthina köyündendi. Gotların bölgeyi 

yağmalaması esnasında Kapadokya’dan birçok esir alınarak o günkü Gothia toprakları 

dâhilinde olan Daçya’ya (Romanya) götürülmüştü. Gotların yerli halktan köle olarak gö-

türdükleri Hristiyanlar, Gotların arasında dinlerini yaşamaya devam etmişler hatta Gotlar-

dan birçoğunu Hristiyanlığa çevirmişlerdi. Wulfila’nın ataları Kapadokya’dan getirilen bir 

ailedendi. Babası Got, annesi de Kapadokyalı idi (Philostorgius, 2007:20). 

Söylenceye göre Wulfila 311 yılında bu günkü Romanya sınırlarında kalan Tuna 

Nehri’nin kuzeyinde kalan vadi bölgesinde doğmuş. Hayatının çoğunu Moesia’da geçir-

miş.(Bugünkü Bulgaristan toprakları). Stara Planina(Koca Balkan Dağları) eteklerinde bir 

yerleşim yerinde Kutsal Kitap’ı Gotçaya çevirmiş (Milev, 2011:125). 

Wulfila, 332-337 yılları arasında Gotları temsilen İmparator Konstantin’i ziyaret et-

mişti. Otuz yaşlarında iken Gothia’da, Gotlara ait bir kilisede Kutsal Kitap Okuyucu-

su(Lektör) olarak görev yapmış, bu görev onun kutsal kitap hakkında bilgisinin derinleş-

mesine ve ilerde iyi bir mütercim olmasına zemin hazırlanmıştı. Gotların kiliselerinde 

ayinler Gotça icra ediliyordu. Bu yüzden Wulfila, Kutsal Kitap’ı tercümeyi gerekli görmüş-

tür (Hinds, 1962: 28). 

347-348 yıllarında Vizigot kralı Aorich zamanında Gotia’da Hristiyanlığa giren Got-

lara karşı baskı yapılmaya başlandı. 369’lu yıllara gelindiğinde Aorich’in oğlu Athanaric 

tarafından baskılar iyice arttırıldı. Antik Çağ tarihçisi Orosius Athanarich’in birçok Hristi-

yanı öldürttüğünü ve çadırdan oluşan kiliselerini ateşe verdiğini nakletmektedir. (Kostial, 

2013:90). II. Konstantius Wulfila’ya haber gönderip kendilerini memnuniyetle ülkesine 

kabul edeceğini bildirmiş ve ülkesine davet etmiştir (Kostial, 2013:48-49). 

348 yılında zulümden kaçan Hristiyan Vizigotlar Konstantius tarafından Moesia’ya 

yerleştirilmiş ve bölgeye Gothi Minores (Küçük Gotya) ismi verilmişti. Wulfila o zaman bir 

Roma şehri olan Nicopolis ad Istrum şehri yakınlarında yaşamıştı. Bu bölgede yaşayan Vi-

zigotların soyu Ortaçağda kurulan ilk Bulgar Kırallığına kadar dillerini, inançlarını ve kül-

türlerini korumuşlardı. 9. yüzyılda bölgeyi gezen Frank seyyah Walahfrid Strabo Bulgaris-

tan’ın Kuzeydoğusunda bulunan Karadeniz sahilindeki Tomis(Kostanza) şehrinde hâlâ 

Gotça dilinde İncil ve dualarla ibadet eden insanlara rastladığını kaydetmiştir (Milev, 

2011:125). 

Isidorus, İmparator Valens döneminde Athanaric’in tüm Gotların başına geçtiğini ve 

on üç yıl boyunca Hristiyanlara baskı yaptığını, putlara kurban sunmayan Hristiyanları 

öldürterek onları Roma topraklarına kaçmaya zorladıklarını anlatmaktadır (Isidorus, 

1970:6). 

Roma İmparatoru tüm Hristiyanların hamisi konumunda olduğundan böyle bir tu-

tum Roma’ya kafa tutmak anlamına da geliyordu. İmparator Valens Athanarich üzerine 

yürüyüp hezimete uğrattı. Ancak doğuda da daha güçlü bir düşman olan Sasanilerle sürek-

li başı dertte olduğundan Gotlarla müzakereyi de kabul etmek zorunda kaldı (Kostial, 

2013:89-90). 

Roma topraklarına sığınmak için gelen en büyük Hristiyan Got dalgası 382-395 yılla-

rı arasında olmuştur. 376 yılından itibaren Hunlara karşı koyamayarak kaçan Gotlar Roma 

İmparatorluğuna sığındılar. Kilise tarihçisi Socrates’in anlattıklarına göre İmparator Va-
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lens mültecilere şefkatle davrandı. Bu arada bu durumunu onları Hristiyanlaştırmak için 

de değerlendirerek Aryüsçü Hristiyanlığı kabul etmek şartıyla ilticalarını kabul ederek 

onları Trakya bölgesine yerleştirdi (Socrates, 1890: 4/33-34). 

Valens tahta çıkışının on üçüncü yılında (415) iki Got Lideri Athanaric ve Fritigen 

arasında savaş çıkmıştı. Fritigen Roma’dan yardım istedi. Valens, Fritigen ve halkına yar-

dım için Athanarich üzerine yürüdü. Arthanarich yenilerek kaçmak zorunda kaldı. Fritigen 

ve halkı Hristiyanlığa girerek önceden gelmiş olan Hristiyan Gotlarla buluştular (Isidorus; 

1970:7; Socrates, 1890: 4/33-34). Rahip Wulfila Hristiyanlığa giren halkına okuma yaz-

mayı öğretip Kutsal Kitap’ı dillerine çevirdi. Kendisi Katolik bir Kilise tarihçisi olan Sozo-

menus, Wulfila’nın Aryüsçü olmasına rağmen Hristiyanlığın farklı görüşlerine değinmeyip 

halkına güzel ahlakı ve barışı anlattığını, kötü olan hiçbir şey söylemediğini anlatır (Sozo-

menus, 1980: 6/37). 

Theodoretus Gotların Aryüsçü Hristiyanlığı tercih etmeleriniAuxentius’un kurnazlığı 

ve ikna gücüyle açıklamaya çalışır. O bu yeteneği sayesinde Valens’i yönlendirdiğini anla-

tır. Theoderetus, aynı inanca sahip iki grubun barış içinde yaşatmaktan başka derdi olma-

dığını söyleyerek Wulfila’yı ana akım Hristiyanların hışmından korumaya çalışır. Theode-

retus, Auxentius sayesinde Valens devrinden itibaren Gotların Baba’nın Oğul’dan büyük 

olduğunu savunduklarını ancak yaratılmış olduğunu kabul etmediklerini nakleder (Theo-

deretus, 1982: 4/33). 

Wulfila’nın ölümüne yakın tarihlerde İtalyalı piskopos Ambrosius, Aryüsçülüğü or-

tadan kaldırmak için ana akım Hristiyanlık yanlısı bir imparator olan Thodosius’a telkin-

lerde bulunuyordu. Bu amaçla 381 yılında İstanbul’da bir konsil toplanmasını sağladı. İz-

nik Konsilinden sonraki bu ikinci ekümenik konsilde, başta Aryüsçülük olmak üzere diğer 

Hristiyan mezhepler yasaklanarak İznik öğretisi İmparatorluğun resmi dini haline getiril-

di. Konsile iştirak eden Wulfila Aryüsçülüğü savunmaya devam etti ancak konsilin devam 

ettiği günlerde öldü.(383)  (Kostial, 2013: 107). 

2.4. Got Dili ve Tarihçesi 

Gotça artık konuşulmayan Germen dilleri grubuna aittir ve yaşayan Germen dille-

rinden İngilizce, İskandinav dilleri, Flamanca ve Almancaya yakın bir dildir. Bu yüzden 

hayli benzerlikler arz etmektedir. Miladi ilk yüzyıla kadar Germen kavimlerinin birbirleri-

ni anladıkları sadece lehçe düzeyinde bir far olduğu bilinmektedir. Eski Latin yazarlar, 

Gotlarla birlikte Kavimler Göçünü yaşayan Vandalların da Gotlarla aynı dili kullandıklarını 

zikretmektedir (Bradley, 1888: 4-8). Grek tarihçi Procopius Gotların, Gepidlerin ve Vandal-

ların aynı dili konuştuklarını nakl etmektedir (Procopius, 1803:1/313). 

Got dili hakkındaki malumatın çoğunu 4. yüzyıl Aşağı Tuna bölgesinde Vizigotlar 

arasında yaşamış olan Wulfila’nın Kutsal Kitap çevirisine borçluyuz. Bugün elimizde bulu-

nan el yazması Wulfila’nın kendi el yazması değil İtalya’da 493-554 yılları arasında hüküm 

süren Ostrogot Krallığı dönemine aittir. 

Wulfila’nın Kutsal Kitap çevirisinin kullanımı, dördüncü ve 5. yüzyıllarda Güney Av-

rupa’da bölgeyi fetheden Gotlar vesilesiyle bir dereceye kadar yayılmıştır. Ostrogot Krallı-

ğının yıkılışından sonra Gotçanın yaşadığına dair izler yoktur. Müslümanların İspanya’yı 

fethine kadar Vizigotların dillerini koruyup koruyamadıklarını da bilmiyoruz. 
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9. yüzyılda Alman rahip Walafrid Strabo, Gotların Aşağı Tuna bölgesindeki kiliseler-

de hâlâ Gotçayı kullandıklarını zikreder (Moulton-Buccini, 2019). 

Yıkılan Doğu Roma Ostrogot, Vizigot, Vandal, Burgond ve Lombard Krallıklarını ku-

rup sırayla tarih sahnesinden çekilen ve yerel halkla karışıp Got kimliğini ve dilini kaybe-

den Gotların, kendi dilleriyle ayakta kalabilmiş son kalıntılarına bir Alman seyyah tarafın-

dan on 6. yüzyılda, Kırım’da rastlanmıştır (Kaliff, 2011:39). 

1563 yılında Flaman diplomat Ogier Ghiselin de Busbeck, Kırım’a gelip yerli halkla 

konuşarak bir Gotça sözlük hazırlamıştır. Bu tarihlerden sonra Kırım Gotları da tarihten 

silinmiştir (Munkammar, 2011:41; Hinds, 1962: 41). 

2.5.Got Krallıklar 

Yıkılan Batı Roma İmparatorluğunun topraklarında kurulan yeni krallıklar Alanlar 

hariç etnik açıdan Germen uluslarındandı ve Gotça konuşuyorlardı. Köken itibarı ile İran 

kavimlerinden olan Alanlar dâhil hepsi Wulfila’nın Gotça Kutsal Kitap’ını okumaktaydılar. 

6. yüzyılda yaşamış ve Vandal Krallığının Afrika’daki son yıllarına şahit olmuş olan 

Procopius, Vandalların Gepidler ve Gotlarla aynı dili konuşup aynı adetlere uyduklarını 

söyler. Gotlar, Vandallar, Gepidler, Vizigotlar hepsi Getic halklardır. Sadece isimleri farklı-

dır. Hepsi beyaz tenli, sarı saçlı, uzun, güzel görünümlüdür. Aynı dinden ve aynı mezhep-

tendirler. Yani Aryüsçü Hristiyanlardır. Bu kavimlerin hepsi Gotça konuşmaktadır (Proco-

pius, 1916:2/11; McDowal, 1988: 1). 

Eski Germen kavimlerini bugünkü ulus devlet yapısı ya da aynı soydan gelen etnik 

bir yapı olarak görmek yanlış olur. Vandallar İspanya’ya gelirken ve Afrika’ya geçerken 

İran asıllı Alan ve Sarmatlarla hep birlikte oldular. Vandalların liderine bağlılık yemini 

veren Vandal sayılıyordu. Ortak bir soydan ya da akraba olmak gerekmiyordu (McDowal, 

1988: 1). Komşuları Vandallar gibi Alanlar da Wulfila’nın tebliği ve İncil çevirisinin dolaylı 

tesiriyle Aryüsçü Hristiyanlığı seçmişlerdir (Isidorus, 1970:71-72; McDowal, 1988: 42). 

Got Krallıkları yıkılan Batı Roma topraklarında beşinci asrın başlarında ortaya çık-

mış 8. yüzyılın son çeyreğinde Lombardların yıkılması ile tarih sahnesinden çekilmiştir. 

Aryüsçü Hristiyanlık ise 662 yılında Lombard Kralı Bertardius’un ana akım Hristiyanlığa 

geçişiyle siyasi desteğini tamamen kaybederek yok olmaya yüz tutmuştur (Majocchi, 2014: 

234). 

Bizans tarafından tekrar ele geçirilen Ostrogot İtalya’sı ve Vandal Kuzey Afri-

ka’sındaki Aryüsçülerin akıbetleri bilinmemektedir. Vizigot, Burgond, Lombard ve Suevi 

krallarının Ortodoksluğa geçişi ile de Aryüsçü halk, mezhep değiştirmeye zorlanmış ve 

kısa sürede Aryüsçülük ortadan kaldırılmıştır. 

3. Gotların Aryüsçü Hristiyanlık Yorumu ve Teolojisi  

Aryüsçülük de yekvücut bir hareket değildi. Ortaya çıktığı asırdan itibaren farklı yo-

rumlara sahip olmaya başlamıştı. Fakat en önemli üç Aryüsçü gruptan bahsedebilir. Arala-

rındaki fark İsa’nın tabiatı tartışmasında temel kavramı oluşturan öz(ousia) kelimesiydi. 

Üç grubun isimlendirilmesi de bu kavram üzerindedir.  Anomeanlar (Radikaller) İsa’nın 

özünün Tanrı ile aynı özden olmadığı gibi ona hiçbir yönden de benzemediğini savunmuş-

tur. Homeanlar Tanrı ile ayrı özden olmakla birlikte keyfiyetini idrak edemeyeceğimiz bir 
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şekilde İsa’nın Tanrı’ya benzediğini kabul etmişlerdir. Homousianlar’a (Yarı Aryüsçüler) 

gelince İsa özde Tanrı’ya benzer ancak ayrı özdendir. Yani İsa tüm yönleriyle tanrı olmadı-

ğı gibi tüm yönleriyle beşer de değildir. Her üç grup da tüm mahlûkattan önce olsa da 

İsa’nın yaratılmış olduğunu kabul etmektedir. Ana akım Hristiyanlığın İsa anlayışında ise 

İsa Tanrı ile aynı özdendir, tam tanrı, tam insandır. Tanrılığı Baba Tanrı’dan eksik değildir 

ve Baba gibi ezelidir. 

Benzerci Teoloji olarak isimlendirilen ikinci teoloji özden bahsetmeksizin Oğul’un 

Baba’ya benzediğini, Kutsal Kitap’ta bu benzeyişin Kutsal Kitap’ta olmayan kavramlarla 

tefsir edilmesine karşı çıkan teolojidir. Cordovalı Hossius, Aëtius, Kayseri patriği Acacius, 

İncili Gotçaya çeviren Rahip Wulfila ve öğrencisi Milan patriği Auxentius bu grubun tem-

silcileriydiler. 

Wulfila, ölüm döşeğinde Aryüsçü inancına bağlılığını teyit eden amentüsünü yaz-

dırmıştı. Öğrencisi Auxentius, Wulfila’nın Kutsal Kitap’ı titizlikle tetkik ettiğini; katıldığı 

konsillerde, yazılarında ve verdiği vaazlarda Homoousianların(İznikçilerin) yanlışlarını ve 

cürümlerini anlattığını nakleder. Satır aralarında hocasına övgüler dizen Auxentius, Wulfi-

la’nın iman ikrarının giriş bölümünde Wulfila’nın teolojisinin temel ilkelerini anlatmıştır 

(Scott, 1885: 109-113). Wulfila’ya göre Tek ve gerçek bir Tanrı vardır. Mesih’in babasıdır. 

Ve Mesih’in kendisi ikinci derecededir. Yalnızca Baba doğmamış, ezelî, ebedî, bozulmaz,  

kavranılamaz, bedensiz öz, parçalardan oluşmamış ve değişmezdir. Kıyas kabul etmez 

şekilde her şeyden büyüktür. Tanrılığı bölünmez ve azalmaz. Gelenek ve Kutsal Kitap’ın 

otoritesine göre her şeyin yaratıcısı olan bu ikinci Tanrı, Baba tarafından yaratılmıştır ve 

ezelî değildir. Tanrı’dır ve Rab’dır, büyük kraldır, büyük gizemdir, kurtarıcıdır ve her şeyi 

İncil’e uygun olarak icra etmiştir (Scott, 2013: 109-110: Marchand: 2020). 

Auxentius, Wulfila’nın teolojisini açıkladıktan sonra onun İznikçi teoloji hakkındaki 

değerlendirmelerini nakleder. İsa’nın Tanrı ile aynı özden olduğu öğretisi Şeytanın icat 

ettiği iğrenç bir öğretidir. Bozuk bir inançtır. Onlar yerde ve gökte görünür görünmez her 

şeyi yaratabilen Tanrı’nın, Oğlunu yaratamayacağını savunurlar. 

Wulfila Baba ile Oğul, ezelî ile doğmuş olan, Yaratıcının yaratıcısı Baba ile (diğer) 

mahlûkatın yaratıcısı Oğul arasında kesin bir fark olduğunu anlatmıştır. Baba Rab ve Tan-

rı’dır. Oğul diğer mahlûkatın yaratıcısıdır. Oğul Babaya benzer ancak bu Makedonyalı sap-

kınların anladığı gibi değil Kutsal Kitap’ın anlattığı bir benzerliktir. 

Wulfila Mani, Marcion, Montanus, Samsatlı Pavlus, Sabellius, Macedonius taraftarları 

Antropianlar, Patripasyanlar, Aynı Özcüler (İznikçiler) Benzer Özcüler (Yarı-Aryüsçüler) 

gibi tüm heretiklerin Hristiyan değil deccal olduklarını, dindar değil mücrim olduklarını, 

gerçek Tanrı’ya ibadet etmediklerini, öğretmek yerine ayarttıklarını anlatmıştır. Wulfila 

havarilerin ve şehitlerin yolundan gitmiş heretiklerin fikirlerini çürütmüş, İsa’nın koyun-

larını aç kurtlardan korumuştur (Scott, 1885:104-105). 

Homeanizm (Benzercilik) İsa’nın tabiatı ve öz kavramı etrafındaki tartışmalarda fel-

sefi izahlardan uzak ve sade üslubundan dolayı hem doğuda hem batıda kitlelere yayıla-

bilmiştir. Homean grubun Kutsal Kitap’taki benzer kavramını tevil etmeden olduğu gibi 

kabul ederek bu konudaki tartışmalardan kaçınması bir nevi Aryüsçü selefilik olarak nite-

lendirilebilir. Bu anlayışın halk kitlelerine kolayca yayılırken Anomenizmin (Benzemezci-

lik) entelektüel tartışmalar seviyesinde kalmasının nedeni felsefi  izahları olabilir.  
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3.1. İsa Tasavvuru 

Homean Aryüsçülüğün ilmihali kabul edilen Sermo Arianorum’da Homean Aryüsçü-

lüğün İsa Tasavvuru net ifadelerle ortaya konmaktadır. 

Oğul (İsa Mesih), tek yüce Tanrı tarafından ilk yaratılandır. Babanın iradesi ve em-

riyle, semavi-dünyevi görünür-görünmez her şeyi, bedenleri ve ruhları, var olmayanları 

yokluktan varlığa getiren Oğul’dur. Her şeyi yaratmadan önce, Tanrı, Efendi ve Kral, olacak 

her şeyin yaratıcısı olarak tabiatında, önceden olacak olan her şeyi biliyordu ve Baba'nın 

onları yaparken lazım olacak her detayın emrini bekliyordu. Babanın isteği ve emriyle 

aşağı gökten inmiş ve bu dünyaya gelmiştir. Bu durum Yuhanna 8:42’de “Kendi başıma 

gelmedim, ama o beni gönderdi” şeklinde ifade edilmiştir.  

Tüm manevi ve akıl sahibi varlık dereceleri arasında, insanlar açıkçası, vücutlarının 

kırılgan durumundan ötürü meleklerden biraz daha düşük derecede yaratılmıştır. Bu yüz-

den insanların kurtuluşlarını değersiz ve umutsuz görmesi söz konusu olamazdı. İsa Mesih 

insanoğlunu insan bedenine girerek onurlandırmıştır. Yani Mesih’in enkarnasyonu ile in-

sanın değerli olduğu ortaya konmuş, tabiatı eksik olmasına rağmen Tanrı’nın mirasına 

layık olmuştur (Sermo Arianorum, 1-5). 

Rahip olarak, Oğul tanrısına tapar ve O herkes tarafından tanrısı ve yaratıcısı olarak 

tapılır. Yalnız Baba kimseye tapmaz, çünkü ondan daha büyük veya dengi yoktur; Kimse-

den istifade etmediğinden kimseye teşekkür etmez. İyiliğinden, her şeye varlık vermiş; 

varlığını kimseden almamıştır. Öyleyse, üç ayrı cevher vardır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üç 

gerçekliktir ve birbirlerinden farkları vardır. Doğrulmamış Tanrı, biricik doğrulan Tanrı ve 

savunucu Ruh. Baba Tanrı ve Oğlu için Rab’dır ve onun vasıtasıyla olacak olan her şeyi 

Oğul’un gücüyle yaptı. Oğul babasının vezir ve başrahibi, fakat oğul tüm işlerinin Rab ve 

Tanrısıdır, çünkü bu Baba’nın dilediğidir (Sermo Arianorum, 27). 

Birinci Sirmium Konsili’nde ilan edilen iman ikrarı Homean Aryüsçülüğün teolojisini 

ortaya koyması bakımından çok önemlidir. Bu iman ikrarında diğer tüm inanç ve mezhep-

lerin iddiaları reddedilip,   iddia sahipleri lanetlenerek Homean Aryüsçüğün teolojisi orta-

ya konmuştur. Bu tarz bir üslup dini müsamaha açısından sert bulunabilir. Ancak diğer 

iddiaları sayıp onlarla olan sınırlarını belirgin olarak çizdiği için konunun kolayca anlaşıl-

masına katkı sunmaktadır. Bu iman ikrarında en başta Gotların Hristiyanlık yorumu olan 

Homean Aryüsçülüğün İsa Mesih tasavvuru ortaya konmaktadır. 

  “Oğul yoktan var edilmiştir” yahut “Tanrı’dan başka bir şeyden var edilmiştir” şek-

linde konuşanları ve Oğul olmadan önce bir zaman vardı diyenleri de reddetmişlerdir. 

Homeanlar, Anomeanların (Benzemezciler) İsa’nın yaratılışını diğer mahlûkat gibi yoktan 

yaratıldığı şeklindeki açık ifadelerine karşı gelerek İsa Mesih’in yaratılışının nev’ine mah-

sus bir yaratılış olduğunu söylemişlerdir. Kim Baba ve Oğul’u iki ayrı tanrı olduğu putpe-

restlik olarak değerlendirilirken,  Oğul’un (İsa) yaratmada Baba’nın (Tanrı) yardımcısı 

olduğunu kabul etmeyenler lanetlenmiştir.  

Her şeyin Mesih vasıtasıyla yaratıldığı kabul edilmiş ve buna karşı çıkanlar lanet-

lenmiştir. İsa’nın Meryem’den sadece normal bir insan olarak doğduğunu kabul eden İbra-

ni Hristiyanlığının İsa tasavvuru da Homeanlarca reddedilmiştir. Çünkü İsa yaratılmış ol-

masına rağmen çağlar öncesinde tüm varlıklardan önce yaratılmıştır. Eski Ahit’te patriark-
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lara görünen, Yakup’la güreşen, ateş yağdıranın Baba Tanrı değil Oğul’dur (Mesih). Oğul’u 

Baba’ya eşit değildir. Aksine Oğul Baba’ya tabidir (hipotetatagmenon). Bu yüzden Oğul 

Baba’nın iradesinin dışında Sodom’a inmemiş, kendiliğinden ateş yağdırmamıştır. Ba-

ba’nın iradesini yerine getirmiştir. Oğul kendiliğinden Baba’nın sağına oturmamış Ba-

ba’nın “Sağıma otur” emrine itaat ederek oturmuştur. (Athanasius, 1892: 17; Socra-

tes1890: 2/30; Hefele, 1876: 2/193). 

3.2. Enkarnasyon ve Kurtuluş Teorisi 

Homean Aryüsçüler İsa’nın Çarmıha gerilip öldükten üç gün sonra dirilip göğe yük-

seldiği ve Tanrı’nın sağ tarafına oturduğu inancında ana akım Hristiyanlığına muhalefet 

etmezler. Bu inançlarını İncillere ve Pavlus’un Mektuplarına dayandırırlar. 

Zamanı geldiğinde diyecek ki: “Tanrı O'nu bir kadından doğmuş olarak gönderdi.” 

(Galatyalılar, 4). Babanın iradesiyle ete bürünmüş olarak, yine Baba'nın iradesi ve emri 

bedeninde yaşadı.   “İsteğimi yapmak için değil beni gönderen kimsenin arzusunu yapmak 

için gökten indim”(Yuhanna, 6:38). Baba’nın iradesiyle otuz yaşındayken vaftiz edildi,  

Baba'nın sesiyle ve tanıklığıyla ifşa edildi. Baba'nın isteği ve emri üzerine vaaz verdi cen-

netin krallığının müjdesi. Göklerin melekûtu hakkında diğer şehirlere müjdeleyerek vaaz 

verdi. “Öbür şehirlerde de göklerin egemenliği müjdesini tebliğ etmem gerek çünkü ben bu 

gaye ile geldim” (Luka,4:43). Böylece,  babasının iradesinde emrinde acılara ve ölüme doğ-

ru koştu. “Bu kadehin benden geçmesine izin ver, ama benim istediğimle değil sen istedi-

ğinle”(Matta, 26:39). “Tıpkı havarilere belirttiği gibi, çarmıhta ölümüyle bile Baba’ya itaat-

kâr oldu” (Filibelilere Mektup 2: 8). 

Haç üzerinde asılı iken, Babanın isteği ve emriyle, ayrıca erkeklerin eline, Bakire 

Meryem den aldığı insan bedenini terk etti. “Baba, senin ellerine ruhumu teslim ediyorum” 

(Luka, 23:46) diyerek Kutsal Babasının ellerine teslim etti. Meryem ölecek olan bedeni 

doğurmuştu, ama ölümsüz Tanrı ölümsüz oğlu edindi. Bu nedenle, Mesih’in ölümü tanrılı-

ğın azalması değil, vücudun bir kenara atılmasıdır. Çünkü bakireden doğması, Tanrısallığı-

nın bozulması değildi ancak bir bedene hamile kalınmasıydı, aynı şekilde ölümüyle de tan-

rılığı acı çekmedi ve başarısız olmadı, ancak yalnızca teninden ayrıldı. Tıpkı bir giysiyi yır-

tan kişinin kullanıcısına zarar vermemesisin gibi onu çarmıha gerenler tanrılığına halel 

getirmedi (Sermo Arianorum, 6-7). 

3.3. Kutsal Ruh 

Homean Aryüsçülüğe göre Kutsal Ruh Oğul’dan doğuş, tabiat, durum, rütbe ve irade, 

haysiyet, güç, erdem ve faaliyet bakımından biricik edinilmiş Oğul’dan farklıdır. Tıpkı 

Oğul’un doğmamış Tanrı’dan tabiat, durum, rütbe, irade, ilahi yücelik ve güç bakımından 

farklı olduğu gibi. Sermo Arianorum’da Kutsal Ruh inancı şu şekilde ifade edilmiştir:    

Oğul, Baba tarafından gönderilir; Ruh, Oğul tarafından gönderilir. 15. Oğul, Baba'nın 

veziri; Kutsal Ruh Oğul’un veziridir.  Oğul, Baba'dan, Kutsal Ruh Oğul’dan emir almaktadır.  

Oğul Baba'ya tabi iken Kutsal Ruh, Oğul’a tabidir.  Oğul, Baba'nın emrettiği şeyi yaparken 

Kutsal Ruh, Oğlunun ne/kim olduğunu açıklamaktadır.  Oğul, Baba'ya tapmakta ve onu 

teşbih etmektedir. Kutsal Ruh ise Oğul’a tapmakta ve onu tespih etmektedir. Oğul der ki: 

“Baba, seni yeryüzünde tespih ederim;  Bana verdiğin görevi tamamladım”(Yuhanna, 17: 

4). İsa Mesih Kutsal Ruh için Yuhanna, 16:14’te geçtiği şekilde şöyle demiştir: “O beni yü-
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celtecek çünkü benden olanı alıp size bildirecek” (Sermo Arianorum, 14-19). 

Birinci Sirmium Konsili’nde ilan edilen iman ikrarında onların Kutsal Ruh inancı ile 

ile ilgili görüşlerini ortaya koyan maddeler bulunmaktadır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un 

tek şahıs olduğunu ileri süren Sabelius lanetlenerek her birinin ayrı şahıslar olduğu vurgu-

lanmıştır.  

Kutsal Ruh yani Paraklit’in doğmamış olan tanrı olduğunu ileri sürenler yani ana 

akım Hristiyanlık ve monofizitler lanetlenmiştir. Aynı şekilde Paraklit’in Oğul’un aynı ol-

duğunu savunanlar da lanetlenmiştir. Yani Homean Aryüsçülere göre Baba, Oğul ve Kutsal 

Ruh ayrı ayrı şeyler olduğu gibi Kutsal Ruh’u Baba ve Oğlun bir cüzü kabul etmek de Pa-

ganlıktır.  

Triteizm reddedilerek Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üç tanrıdır diyenler de lanetlenmiş-

tir.      (Athanasius, 1892: 17; Socrates, 1890:2/30: Hefele, 1876: 2/158:16). 

3.4. Gotlarda Kilise Yapılanması, Rahipler ve Aryüsçü Litürji 

Mimari yapı olarak Aryüsçülerin kiliseleri diğer Hristiyanlarınkinden farklı değildi. 

Nitekim Ralf Bockmann, Ravena’da ve Ammaedara’daki Aryüsçü kilisesinin mimarilerinin 

ana akım Hristiyan  kilise mimarisinden farklarının olmadığını nakletmektedir. Bu yüzden 

Aryüsçü-İznik ihtilafının teolojik ve felsefi bir ihtilaf olduğunu, mimari ve ikonografi cihe-

tinden bir farklılaşma yaşanmadığını ileri sürmüştür. (Bockmann, 2014:206). 

Batı Roma’nın yıkılışından sonra kurulan krallık hanedanları Aryüsçü Hristiyanlığı 

tercih etmişti ancak halkın tamamı Aryüsçü değildi. Bu yüzden Ravenna, Roma, Milano 

şehirlerinde Aryüsçü ve  ana akım Hristiyan kiliseler yan yana bulunuyordu. 

Kuzey Afrika’da Aryüsçülük, Vandallardan önce marjinal bir role sahipti. Vandal ik-

tidarı 5. yüzyıl ve 6. yüzyılın başlarında Kuzey Afrika’daki Aryüsçü Kilisenin hamiliğini 

üstlenmiş ve ana akım Kiliseye karşı savunmuştu. Afrika’daki Roma elitleri de Aryüsçülüğü 

tercih etmişti. Belki de Vandal Krallığı üzerine yazılmış en önemli eserlerden biri olan 

Vandal Kovuşturması Tarihi’dir. Vandal Kralı Huneric’in hükümdarlığı zamanında 

480’lerde ana akım Hristiyanlık mensubu bir rahip olan Vitalı Victor tarafından Kartaca’da 

kaleme alınmıştır. Victor’un anlattıklarına göre, Aryüsçü Vandal kralları vergiden muaf 

olan ana akım Hristiyanlık mensuplarına ait kiliseleri ve kilise mallarını müsadere etmiş, 

Vandal asillere ve askerlere dağıtmıştı. Kral Gaiseric Kartaca şehrinin şehir duvarları dı-

şında bulunan Mcidfa’daki Basiliusica Maiorum’u müsadere etmiş binayı Aryüsçü kiliseye 

çevirtmişti. Bu bazilika, ana akım Hristiyanlık mensuplarının çok hürmet ettiği önemli 

şehitlerin reliklerini barındırıyordu. Manevi değerinin yanında bazilika, önemli bir mülke 

de sahipti. Vandal hâkimiyetinin sonlarına doğru Hilderic döneminde tekrar ana akım 

Hristiyan kilisesine çevrildi (Bockmann; 2014:206). 

Haidra’da nispeten küçük olan Melleus Bazilikası da Aryüsçülere aitti. Bu bazilika 

Aryüsçü ve Ana akım Hristiyan Kiliselerin fazla değişikliğe uğratılmadan her iki cemaat 

tarafından kullanıldığına iyi bir örnek teşkil etmektedir. Ziyaretçiler Ammaedara ve Karta-

ca’daki bu kiliselerin mimari açıdan Aryüsçüler tarafından mı yoksa Ana akım Hristiyanlar 

tarafından mı inşa edildiğine dair belirleyici bir işaret bulamazlar. Kuzey Afrika Aryüsçü 

Kiliselerinde duvar süslemelerine rastlanmaz, varsa da günümüze gelememiştir. Oysa Ra-

vena’da 5. yüzyıla ait Aryüsçü cemaate ait mozaik süsler günümüze gelebilmiştir (Bock-
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mann, 204:210). 

Ostrogot Krallığının başkentliğini yapmış olan Ravena’da bulunan bazilikalar az çok 

orijinal Aryüsçü yapısını muhafaza etmiştir. Günümüzde San Spirito Kilisesi olarak bilinen 

Santa Maria Kilisesi 500’lerde Aryüsçü kilise olarak inşa edilmişti ve Aryüsçülere ait vaf-

tizliği (babtisteri) muhafaza etmiştir. Vaftizlik, Aryüsçü kiliselerde Ana akım Hristiyan 

Hristiyanlıktan gelenleri yeniden vaftiz etmek için kilisenin merkezi planında önem arz 

eden bir yapı elemanıydı. Vaftizlikteki kubbe mozaiği, orijinal dekorasyondan kalabilmiş-

tir. Ana akım Hristiyan vaftizlikteki kubbe mozaiği de benzer bir resim içermektedir 

(Bockmann, 2014: 210). 

Her iki mozaik de İsa’nın Yahya tarafından Ürdün Irmağın da vaftiz edilişini tasvir 

etmektedir. Aşağı kısmında da havariler resmedilmiştir. Bu tasvir, genelde küçük farklarla 

vaftizlikler de bulunmaktadır. Ana akım Hristiyan tasvirde havariler debdebeli kıyafetler-

le, mavi font ve kenger otu resimleriyle çevrilmiş şekilde resmedilirken; Aryüsçü versiyo-

nunda havariler beyaz giysilerle, palmiye ağaçlarının resmedildiği altın rengi fon rengi 

kullanılmıştır (Bockmann, 2014: 217). 

Kartaca, Ravenna ve Ammaedara bazilikaları örneklerinden anlaşılan odur ki Aryüs-

çü kiliseleri fiziki görünüş olarak Ana akım Hristiyan kiliselerden zemin planı, litürji 

mekânları ve tasvirler bakımından farklı değildir. Maalesef 5. yüzyıl Aryüsçü litürjisine ait 

bilgilere sahip değiliz. Kendilerine ait litürjileri var mıydı veya Ana akım Hristiyan Litürji-

nin ayrımıydı bilmiyoruz. Vizigot İspanya’sında Aryüsçüler yeni mühtedilere Gloria Patri 

per Filium in Spirito Sanctii formülasyonunu Aryüsçü akidesine uygun şekilde Oğul Baba’ya 

tabi olarak ondan aşağı şekilde yorumlanmıştır (Bockmann, 2014: 217). 

Aryüsçü Litürjide Wulfila’nın Gotça Kutsal Kitap çevirisi kullanılıyordu. Gotça Aryüs-

çü Litürjinin en azından bir kısmını teşkil ediyordu. Aryüsçü piskopos Cyrila, Ana akım 

Hristiyanlık mensubu muarızıyla Latince bilmediğini gerekçe göstererek Latince tartışma-

yı reddederek Vandal Gotçasıyla tartışmıştır. Ostrogot İtalya’sında da en azından rahiple-

rin bir kısmı Gotça kullanıyordu. Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz havzası kaynaklı birçok 

belge Gotçanın rahiplik kurumu terminolojisinde de kullanıldığını göstermektedir. Vandal 

Kralı Huneric Doğu Roma İmparatorundan İstanbul’daki Aryüsçü cemaatin kendi dillerin-

de ayin yapmalarına izin vermelerini istemiştir. Ammaedara’daki litürji Vandal Gotçası ile 

Ostrogot Ravenna’sında da litürji kısmen Gotça icra ediliyordu. Vandal hâkimiyetinde bu-

lunan Ana akım Hristiyan cemaatte Gotça litürji cari idi. Aryüsçü ve Ana akım Hristiyan 

kiliseler temelde aynı mimari ve ikonografiye sahipti. Aynı Kutsal Kitap’ı okuyor farklı 

yorumluyorlardı. Bir Hristiyan kiliseye girdiğinde biri ona bilgi vermedikçe Aryüsçü mü 

yoksa Ana akım Hristiyan kilisesi mi olduğunu bilemezdi. Bu özellikle küçük yerleşim bi-

rimlerinde böyleydi. Vandal krallığı döneminde kaleme alınan bir Eyyub Tefsiri’nde başka-

larının(Ana akım Hristiyanların) kiliselerine girmekten sakındırılmaktadır (Bockmann, 

2014:217) 

3.5. Got Kimliği ve Aryüsçülük 

Roma sınırları boyunca yayılmış ve sürekli Roma ile savaş halinde olan Gotların ve 

genel olarak Germen Kavimlerin Roma’ya karşı kimliklerinin korunmasında, Aryüsçülük 

önemli bir bileşendi. Zaten Ostrogot İtalya’sı ve Vizigot İspanya’sında her iki dini toplu-

mun birlikte yaşadığı çevrede Got ile Aryüsçü, Romalı ile ana akım Hristiyan eş anlamlı 
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kullanılmıştır (Demirci, 2018: 19; Nofziger,  2012: 11-12). 

Ancak bu tespitten yola çıkarak Aryüsçülüğün Got kültürüne ve yaşam tarzına diğer 

kavimlerden daha yatkın ya da Gotlara özgü bir dini yorum olduğu sonucuna varılamaz. 

Aryüsçülüğün İskenderiye’de başlayıp tüm Roma topraklarına yayıldığını, Büyük Konstan-

tin, Konstantius ve Valens gibi Hristiyanlığı kabul eden Roma İmparatorları döneminde 

İmparatorluğun resmi mezhebi olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Aryüsçü Hristiyan-

lığın güç kazanması ya da kaybetmesi yukarda bahsettiğimiz gibi daha ziyade siyasi des-

tekle alakalı olmuştur. 

Roma sınırları boyunca yayılmış ve sürekli Roma ile savaş halinde olan Gotların ve 

genel olarak Germen Kavimlerin Roma’ya karşı kimliklerinin korunmasında, Aryüsçülük 

önemli bir bileşendi. Zaten Ostrogot İtalya’sı ve Vizigot İspanyasında her iki dini toplumun 

birlikte yaşadığı çevrede Got ile Aryüsçü, Romalı ile ana akım Hristiyan eş anlamlı kulla-

nılmıştır (Demirci, 2018: 19). 

Ancak bu tespitten yola çıkarak Aryüsçülüğün Got kültürüne ve yaşam tarzına diğer 

kavimlerden daha yatkın ya da Gotlara özgü bir dini yorum olduğu sonucuna varılamaz. 

Aryüsçülüğün İskenderiye’de başlayıp tüm Roma topraklarına yayıldığını, Büyük Konstan-

tin, Konstantius ve Valens gibi Hristiyanlığı kabul eden Roma İmparatorları döneminde 

İmparatorluğun resmi mezhebi olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Aryüsçü Hristiyan-

lığın güç kazanması ya da kaybetmesi yukarda bahsettiğimiz gibi daha ziyade siyasi des-

tekle alakalı olmuştur. 

Charles Anderson Scott Gotların Aryüsçülüğün geleceklerini belirmede önemli rolü 

bulunan, uyarlama bir Aryüsçülük olduğunu savunmaktadır. Scott, teoloji merkezli Aryüs-

çülük mezheplerinden başka etnik ve coğrafi merkezli diyebileceğimiz farklı bir sınıflan-

dırma daha yapıyor. Aryüs, ilk destekçileri ve Roma’nın Aryüsçü İmparatorları dönemini 

oluşturan Helen Aryüsçülüğü ile Batı Avrupa ve Kuzey Afrika’da yayılan Got Aryüsçülüğü-

dür (Scott, 1885: 106-107). 

Scott’a göre Helen Aryüsçülüğü ile Got Aryüsçülüğün arasındaki fark teolojik değil-

dir. Aynı inanca sahip olmalarına rağmen ayrı coğrafyalarda ayrı ahlaki değerlere sahiptir-

ler. Got Aryüsçülerin Helen Aryüsçülere olan ahlaki üstünlüğü sadece teoride değil pratik-

te de söz konusudur. Irkın ahlaki üstünlüğü inançtaki yanlışı dengelemiştir. İmparatorluk 

dönemi Aryüsçüleri iktidar ve makam hırsıyla hareket ederken Got Aryüsçüler imkânları 

nispetinde ideal Hristiyanlığı yaşamaya çalışmışlardır (Scott;1885:106-107). 

Scott’a göre Gotlar Paganizmin karanlığında devam etmekle etraflarını çevreleyen 

Hristiyanlık arasında bir tercih yapmak durumunda kaldıklarında Aryüsçülüğün Mesih 

tasavvuru onlara fazla yabancı gelmedi. İnsanın ihtiyaçlarına cevap vermek için fazla uzak 

ve ulaşılamaz aşkın Tanrı ile beşer arasında duran, eski tanrılarını anımsatan bu İsa tasav-

vuru onlar için daha kolay anlaşılabilir bir şeydi. Gotların eski yarı-tanrıları ile İsa anlayış-

ları benzerdir. Eski yarı-tanrılarını değiştirmenin fazla bir maliyeti yoktu. Onlar, zaten bir 

doğaüstü güçler yüklenmiş kahramanlardı (Scott, 1885: 107). 

Ana akım Hristiyanlığın İsa’sı gökten inerek insanı günahtan kurtaracak kefareti 

ödemek için, bedene bürünerek tanrılığı görünür hale getirmiş, insanı aslî şeref ve kutsal-

lığına geri yükseltmiştir. Tanrı ile aynı özden ona eşit bir tanrıdır. Oysa Aryüsçülüğün İsa’sı 
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en yücesi olsa da yeryüzünde gezen bir beşer iken Yüce Tanrı’ya teslimiyeti ve erdemi 

sayesinde tanrısal özünden değil, Yüce Tanrı’nın planı ve iradesiyle onurlandırılmış ve 

Yüce Tanrı’nın yanında tapılmaya layık olmuştur. Yerde yürüyen birinin Yüce Tanrıya eşit 

olacak kadar büyümesi mümkün değildir. Böyle bir İsa Got zihni için daha anlaşılabilir bir 

İsa idi. Got zihni hiçbir zaman Kurtarıcı Mesih’in faaliyetinin manevi derinliğine inemedi 

(Scott: 1885:105). 

Ancak bu yarı-tanrı benzeri İsa tasavvuruna tarih boyunca süregelen vahye inanç ve 

İncil öğretisi eklendiğinde olumlu bir yönde ilerleme olduğu açıktır. Oysa Grek ana akım-

dan bir Hristiyanın Aryüsçü olması değer kaybetmektir. Zira bu İznik konsilinde formüle 

edilen doğru inançtan Mesih’in tanrılığını inkâr eden pagan felsefesi seviyesine düşmektir. 

Bu düşüş sonucunda, mantık pahasına akılla iman uzlaştırılmaya çalışılmış ve Mesih’in 

ikinci derecede bir tanrı olduğu ilan edilmiştir (Scott, 1885: 106). 

Scott’un Got zihninin anlayabileceği İsa tasavvuru dediği şey aslında çocukluğundan 

itibaren ana akım Hristiyanlık telkinleriyle büyümemiş normal zihindir. Bir insan tanrı 

yapılacaksa hiç değilse Yüce Tanrıya eşit yapılmamalı. Ana akım Hristiyanlığın İsa’sının 

anlaşılmazlığı derinliğinden değil tutarsızlığındandır. Bir insanı ikinci derece bir tanrılığa 

çıkarmanın Paganizme sürükleyeceği doğrudur. Ancak gökteki aşkın Tanrı’yı üç eşit şahsa 

bölüp birini aşağıya indirip beşerin zaaflarında maruz bırakmak, Paganizmden uzaklaş-

mak için daha iyi bir yol olarak görülemez. 

3.6. Got Krallıklarda Dini Tolerans 

4. yüzyıl, İznikçi Hristiyanlarla Aryüsçü Hristiyanlar arasında kıyasıya bir iktidar 

mücadelesiyle geçmiş, gücü ele geçiren diğerlerini baskı ve kovuşturmalara tabi tutmuştu. 

Batı Romanın enkazı üzerinde kurulan Got Krallıklarda İznikçi ve Aryüsçü Kiliseler kendi 

cemaatiyle yetinerek yan yana bulunmuşlardır. Got yönetici ve elitleri Aryüsçü iken halkın 

çoğu İznikçi Hristiyan idi. Bazı tarihçiler beraberinde dini toleransı getiren bu durumu Got 

elitlerin Romalılara karışmamak ve kimliklerini korumak için sürdürdüklerini ileri sür-

müştür. Vandallar hariç diğer Got yöneticiler İznik Hristiyanlığına müsamahakâr davran-

mıştır (Levy, 2010: 80). 

5. yüzyılın son çeyreğinden 6. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu günkü İtalya, Hırva-

tistan, İsviçre ve Fransa’nın bir kısmına hükmetmiş olan Ostrogot Krallığının kralı, ordu ve 

yönetici sınıfı Aryüsçü Hristiyanlardan, devlet memurlarının bir kısmını ve halkın çoğun-

luğunu oluşturan Romalılar ana akıma ait Hristiyanlardan oluşuyordu. Bunun yanında 

azınlık olarak Yahudiler de bulunuyordu. 

Ostrogot Krallığının ilk yıllarında Gotların tamamı Aryüsçü Hristiyan olmakla birlik-

te Got ulusundan olmak Aryüsçü olmak anlamına gelmiyordu. Theodoric’in hükümdarlığı-

nın son yıllarında ve Bizans’ın tekrar İtalya’ya hâkim olduğu dönemde durum farklıydı.  

Ana akım Hristiyanlık mensubu yazarlar, Aryüsçü Hristiyanlarla Gotları eş anlamlı kullanı-

lıyordu (Cohen, 1983: 504). 

Yahudiler, Ostrogotlar İtalya’ya gelmeden önce de İtalya’da yüzyıllar öncesinden be-

ri vardı. En kalabalık Yahudi nüfusu Roma’daydı. Diğer önemli Yahudi nüfusu Palermo, 

Napoli, Milano ve Ravenna’da idi. Ostrogotlar gelmeden önce Yahudiler Yahudi olmayan 

komşularından soyutlanmış ve dışlanmış, kendilerini güçlendirecek vasıtalardan mahrum 
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edilmişti (Cohen, 1983: 504). Söz gelimi Theodosius Nizamnamesi, Yahudileri memuriyette 

ve orduda görevlendirilmesini yasaklamıştı. Başka bir kanunname, Yahudilere köle edin-

me sınırlaması getirmiş, yeni sinagog inşa etmelerini engellemiş, Yahudiliğe geçmeyi ya-

saklamıştır. Fakat İlk Çağın sonlarına doğru zaman zaman barış içinde yaşayan Yahudilere 

bazı sınırlamalar kaldırılmış ve sivil haklar verilmiştir. Yahudi politikasının esasları altında 

Roma yasaları da belirmeye başlamıştır. Theodoric’in fermanıyla açıkça Yahudilerin önce-

ki yasalarda verilen hakları garanti edilip can güvenlikleri ve ibadet yerlerinin koruma 

altına alınması sağlanmıştır. Sinagoglarının tamir edilmesine izin verilmiştir. Fakat mabet-

leri kiliselerden küçük olmalıydı. Bununla birlikte kimse kendi istemedikçe başka bir inan-

ca zorlanmıyordu. Yahudi sinagoglarını yıkan ana akım mensubu Hristiyanlar, sinagogları 

tekrar inşa etmekle cezalandırılmıştır. Neticede Yahudiler, Theodoric ve haleflerinin mu-

amelesinden memnundular ve Justinianus’un ordusuna karşı Ostrogot krallarının yanında 

ölümüne savaştılar (Cohen, 1983: 504). 

Theodoric’in annesi de bir ana akım Hristiyanlıktan idi. Dolayısıyla kralın mezhebi, 

tebaasının da aynı mezhepten olmasını gerektirmiyordu. Son araştırmalar Aryüsçülük 

teriminin belirgin bir dini fenomen olmaktan ziyade ana akım Hristiyanlık mensubu pole-

mikçilerin her tür teslis muarızı için kullandığı şemsiye bir terim olduğunu göstermiştir. 

Dönemin ana akım Hristiyanlık mensubu yazarları Aryüsçüler için comes teia veya alter 

communio (diğer cemaat) tabirini kullanmışlardır. Theodoric de ana akım Hristiyan kilise-

nin iç işlerine karışmak istememiştir.  Ana akım Hristiyanlık ve Aryüsçülük iki makbul 

inanç olarak saygı görmüştür. 

Theodoric’in heterodoks olması Ennodius ve Cassiodorus gibi Ana akım Hristiyanlık 

mensubu İtalyanları Ostrogot rejimi desteklemekten geri bırakmamış, Theodoric’i dindar 

bir hükümdar olarak Kral Davut’a benzetmişlerdir. 

Ammonymus, 500 yılında Roma’yı ziyaret ettiğinde Aziz Petrus Kilisesinde sanki bir 

Ana akım Hristiyanlık mensubu gibi dua ettiğini söyler. Ne var ki Theodoric hükümdarlığı-

nın son yıllarına doğru tüm Ana akım Hristiyan kiliselerini Aryüsçü kiliselere çevirtmiştir 

(Cohen, 1983: 520). 

Theodoric’in haleflerinde de dini tolerans ve hoşgörü hâkimdi herkesin inancını ya-

şaması garanti altındaydı. Topraklarında Aryüsçülere baskı yapan Justinianus’a “Birden 

fazla dinin varlığına Tanrı izin verdiyse insanın bir başkasına kendi dinini empoze etme 

hakkı yoktur” demişti. III. Valentinianus tarafından lağvedilen kilise yargısını Theodoric, 

tekrar yürürlüğe koydu. Buna göre din adamları, devletin mahkemelerinde değil; kilise 

mahkemelerinde yargılanacaktı. Athalaric, bir adam daha atayıp kilise mahkemesinin 

hükmünü adil görmeyerek laik mahkemelere başvurmayı da kaldırmış ve bu konuda yet-

kiyi tamamen papaya vermiştir. Ancak papa sorunla ilgilenmeyi reddediyorsa o zaman laik 

mahkemeye başvuracaktı. Ne Ana akım Hristiyan ne de Aryüsçü Kilise vergiden muaftı. 

Aryüsçü kilisenin vergi konusunda bir imtiyazı yoktu (Saitta, 2018: 204-205). 

Theodoric’in hükümdarlığını son günlerine doğru ana akım Hristiyanlık mensupla-

rına karşı tutumunu değişmesinin nedeni 523 yılında Bizans İmparatorunun topraklarının 

tamamında Aryüsçülüğü yasaklaması ve İtalya’daki üst düzey Ortodoksların Bizans lehine 

çalışmasıdır (Saitta, 2018:206). 
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Vizigot İspanya’sında Romalı vatandaşlar arasında Homean-Anomean Aryüsçü Hris-

tiyanlardan ve Prisclianlardan oluşuyordu. Tüm bu inanç mensupları yasalar önünde eşit 

haklara sahiptiler. Bu grupların inançlarına saygı gösteriliyordu. Alaric, Theodosius tara-

fından çıkarılan Yahudi ve Pagan aleyhtarı yasaları iptal edip tüm halka eşit haklar tanı-

mıştır (Laretta, 2020). 

Aryüsçü idarelerin belirgin bir özelliği idarelerindeki Yahudilere, ana akım Hristi-

yanlık mensuplarına ve Paganlara kendi dinlerini serbestçe yaşama hürriyeti vermeleriy-

di. Ancak Kuzey Afrika’daki Vandal Krallığı istisna edilebilir. Fakat onlarınki de sürekli bir 

baskı şeklinde olmamış, Ana akım Hristiyan ülkelerde baskı gören Aryüsçülerin özgürlüğü 

için mütekabiliyet esasına göre bir siyaset izlenmiştir. Vizigot kralları Eurico ve Leovigild 

bir çatı altında Aryan kilise oluşturmaya gayret etmişler ama asla bunu Ana akım Hristiyan 

nüfusa baskı ve tedirginlik vererek yapmamışlar, ikna ve misyonerlik yöntemiyle Aryüsçü-

lüğü yaymaya çalışmışlardır. Hiçbir Ana akım Hristiyanlık mensubu rahibi makamından 

alınmamış, sürgün edilmemiştir (Laretta, 2020). 

Toulouse ve Toledo’da hüküm süren Vizigot Kralları Yahudi cemaati liderleri ile pe-

riyodik toplantılar yapar, sorunlarını dinler, çözümü için yardım ederdi. Burgondlar da 

aynı şekilde bir siyaset izliyordu. Belisarius Napoli’ye saldırdığında Yahudiler Aryüsçü 

kralları için canla başla savaştılar. Oysa Vizigotların ilk Ana akım Hristiyanlık mensubu 

kralı Recared, Yahudilere karşı savaş açan konsiller düzenledi. 702 yılında Kral Egica tüm 

Yahudileri köle statüsüne indiren bir yasa çıkardı. Yahudiler dış güçlerle iş birliği yapmak-

la suçlanıyordu. Musa dinine tamamen son verilip Yahudilerin de tamamının vaftiz edil-

meye zorlanmasının zamanın geldiği söyleniyordu (Laretta, 2020). 

Yahudiler, daha fazla tarıma dayanan Vizigot Krallığının ekonomik alt yapısında 

önemli bir rol oynuyordu. Bu yüzden ekonomi git gide gerilemeye başladı. Bu düşüşe bağlı 

olarak merkezi kontrol zayıflamış ve yerel soylular da bölgelerinde kendi adına hareket 

etmeye başlamışlardı. Nitekim Araplar İber Yarımadasına ayak bastıklarında Yahudiler 

onları kurtarıcı olarak karşıladılar (Laretta, 2020). 

Walter Pohl, Lombard kralların asla kimseyi mezhep değiştirmeye zorlamadıklarını, 

bir mezhebin hararetli misyonerliğini yapmadıklarını söyler. Lombard krallar döneminde 

dikkate değer bir dini tolerans söz konusuydu. Aryüsçüler ve o tarihlerde Justinianus’un 

kilise babasının eserlerini yasaklamasıyla üçe bölünmüş olan Aquileia, Roma ve İstanbul’a 

bağlı Hristiyanlar   Lombard topraklarında kavgasız bir arada yaşıyordu (Majocchi, 2014: 

233). 

SONUÇ 

325 İznik Konsilinde Aryüs ve arkadaşlarının aforoz edilip sürgünle cezalandırılma-

larına rağmen Aryüsçülük güçlenip yayılmaya devam etmiştir. Roma imparatorlarından 

Konstantius ve Valens Aryüsçüleri desteklemişlerdir. Onların döneminde Aryüsçü Hristi-

yanlık Roma imparatorluğunun resmi dini olmuştur. Ancak İsa’nın tabiatı konusunda Ar-

yüsçüler de kendi aralarında farklı gruplara ayrılmış ve birbirlerini aforoz etmişlerdir. 

İmparator Theodosius zamanında Aryüsçülüğe baskı başlayınca Aryüsçüler Batı Roma 

topraklarında ve Got Kavimleri arasında yayılmaya devam etmiştir. Vizigot, Ostrogot,  

Gepid, Suevi,  Burgondlar ve onlarla birlikte hareket eden Alanlar Aryüsçü Hristiyanlığı 

seçmiş ve Ana akım Hristiyan Krallıklarla mücadele etmişlerdir. Bu krallıkların halkları 
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ibadetlerini Got diliyle yapıyor ve Wufila’nın Gotçaya çevirdiği İncili okuyorlardı. 

Got hükümdarlarının tebaası olarak Aryüsçü ve ana akıma ait Hristiyanlarla birlikte 

yaşıyordu. İstisnai durumlar dışında Got krallar genelde halkının inançlarına saygılı dav-

ranmıştır. Kuzey Afrika’da hüküm süren Vandallara gelince ana akım Hristiyanlık mensup-

larına Bizans’ın kendi topraklarındaki Aryüsçülere karşı tutumuyla mütekabiliyet esasına 

göre bir politika izlemiştir. Ancak iktidarın ana akım Hristiyanlığın eline geçen topraklarda 

Aryüsçülüğe hayat hakkı tanınmamış ve Aryüsçülük siyasi gücünü yitirdikten sonra tarih 

sahnesinden çekilmiştir. 

Aryüsçü Hristiyanlık siyasi bir güç ve topluluk olarak ortadan kalksa bile Hristiyan-

lık tarihi boyunca Hristiyan teolojisini önemli bir konusu ve teslise karşı büyük tehdit ola-

rak varlığını sürdürmüştür. Aryüsçü metinler ve Aryüsçülüğün teslise karşı Hristiyanlığın 

kendi içinden ve İncil temelli argümanları ana akım Hristiyanlığın teslis anlayışına tehdit 

olarak önemini korumaktadır. 
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Grice’ın İş Birliği İlkeleri Bağlamında Yûsuf u Zelîhâ1 

Yûsuf u Zelîhâ in the Context of the Grice Cooperation Principles 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şaziye DİNÇER BAHADIR 

Öz: Konuşma en temel insani iletişim biçimidir. Konuşmanın tarafları dili kullanma ye-
tileriyle birbirlerine mesajlar aktarırlar. Aktarımın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi 
için belli kurallara uyulması gerekir. H. Paul Grice, iletişim sırasında konuşurun şekil-
lendirdiği ve dile yüklediği anlamın dinleyici tarafından doğru anlaşılmasını irdeler ve 
konuşurla dinleyicinin iş birliğine açık olduğunu ve belli ilkelerle hareket ettiğini sa-
vunur. Grice’ın iş birliği ilkesi adını verdiği kurallar nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz ol-
mak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Sağlıklı bir iletişim için konuşmayı oyun 
metaforu üzerinden açıklarsak oyuncuların bu dört kurala uygun biçimde hareket et-
meleri gerekir. Fakat her durumda bu kurallara uyulması söz konusu da olmayabilir. 
Bunun nedeni söylenilmek istenilenin karşı tarafa sezdirilmek istenmesidir. Bu çalış-
mada Anadolu sahasında kaleme alınan ilk aşk mesnevisi olan Yûsuf u Zelîhâ, Grice’ın 
iş birliği ilkeleri doğrultusunda çözümlenecektir. Çalışmanın sonunda metinde bu ilke-
lere ne derece bağlı kalındığı ve ne derece bu kuralların ihlal edildiği ortaya çıkarıla-
caktır.   

Anahtar Kelimeler: Yûsuf u Zelîhâ, dil ve iletişim, H. Paul Grice, iş birliği ilkesi. 

Abstract: Speaking is the most basic form of human communication. The parties to 
the conversation transmit messages through their ability to use the language. Certain 
rules must be followed in order to transfer in a healthy manner. H. Paul Grice exam-
ines the audience correctly understanding the meaning shaped and conveyed by the 
speaker in the conversation and argues that the speaker and the listener are open to 
cooperation and act on certain principles. The rules Grice called the principle of coop-
eration are grouped into four headings: quantity, quality, relationship and style. If we 
explain the speech using the game metaphor for healthy communication, the players 
must act according to these four rules. However, these rules may not be feasible in all 
cases. The reason for this is that what is wanted to say is to be intuited to the other 
party of the communication.Yûsuf u Zelihâ, the first love prayer lodge written in the 
Anatolian field, will be determined according to Grice's principles of cooperation. The 
conclusion of the study will reveal the extent of adherence to these principles in the 
text and the degree of violation of these rules.   

Keywords: Yûsuf u Zelihâ, language & communication, H. Paul Grice, the principle of 
collaboration. 
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1. Giriş 

Dil, yaşamımızın her alanında kendine yer etmiş olan bir olgudur. Bilimde, sanatta, 

tarihte, felsefede, ekonomide vb. günlük yaşamda dil kullanılır. İnsan ilişkilerinin temeli de 

dile dayanır. Karaağaç, dili insan oluş serüveninin başlangıç noktası olarak görür. Diğer 

insan davranışlarından farklı olarak, dil, hem ürünü hem de üreticisi olunan tek alandır ve 

dilin ürünü olan insan, dilin hem yaşatıcısı ve taşıyıcısı hem de geliştiricisi durumundadır 

(2009: 20). Karşılıklı bir etkileşimin mahsulü olan dil hem insanı biçimlendirir hem de 

insan tarafından biçimlendirilir.   

Hayatın bir parçası olan bu karşılıklı etkileşim sürecine mekanik bir ilişki gözüyle 

de bakılmamalıdır. Başka bir yönden bakıldığında sürecin oyuna benzediği söylenebilir. Bu 

oyunun sahası dildir, dilin kuralları üzerinde ise örtük bir sözleşme bulunur. Cümle kur-

mak veya diyaloğa girmek oyun oynamaktır. Oyunu taraflar iradî olarak başlatır ve bu 

şekilde sonlandırır. Böylelikle dil, sonlu yapısıyla sonsuzu ifade etme imkânı sağlar (De-

mir, 2018: 124-125). Dili insanın ruhundan bir zorunlulukla fışkıran yaratıcı bir yeti ola-

rak görmek gerekir. Dil, “düşüncenin mükemmelleşmesi ve insanı insan olarak belirleyen 

yeteneğin doğal gelişimidir” (Humboldt 2011’den akt. Altınörs, 2019: 166-167). Öyleyse 

dili insanın yaradılıştan beri oynanan ve hâlen oynanmaya devam eden en eski oyunu ola-

rak da görebiliriz.  

Tek bir kişinin kendine özgü dili yoktur, iletişim için en az iki kişinin olması gere-

kir. Roman Jakobson’un iletişim şemasında bu iki kişi, verici ve alıcıdır. Vericinin alıcıya 

söyleyeceği bir düşüncesinin, bir sözünün olması gerekir, aksi hâlde iletişim olmayacaktır. 

İletişim, bir bildirinin kaynak kişiden (verici) hedef kişiye (alıcı) belirli bir kod (dil) içinde 

aktarılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında iletişim bir bilgi üretme ve bilgiyi alıp çözümleme 

etkinliği olarak düşünülebilir (Günay, 2013: 51-54). Dolayısıyla oyunculardan birinin veri-

ci birinin de alıcı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Alıcı ile verici dil imkânlarını kullana-

rak birbirlerine bilgi aktarırlar, en basit iletişim süreci bile bu aktarımı içinde taşır (Yayla-

gül, 2015: 57). İletişim denildiği zaman akla insani bir etkileşim gelmelidir. Çünkü iletişim 

sistemi çoğunlukla dil ve söz üzerinden inşa edilir. Böylesi bir sistem kurma yetisi de sa-

dece insana özgü olduğundan onu insanla sınırlı tutmak yerinde olur (Güngör, 2016: 41).   

İnsan çoğu zaman içindekileri paylaşmak, duygu ve düşüncelerini başkalarına ak-

tarmak ister. İnsanın kendisini ifade etmesi, yazılı ya da sözlü olarak gerçekleşebilir. İnsanı 

diğer canlılardan ayıran en temel özellik, konuşabilme yetisidir. Özkan, konuşma dilinin 

yazı dilinden farklı olarak çeşitli söyleyiş özellikleri taşıdığını, bu dilin daha eski olduğunu 

ve bu bakımdan dilin yapısının kavranılmasının konuşmanın şartlarının bilinmesine bağlı 

olduğunu ifade eder (Özkan, 2010: 24). Wittgenstein da konuşmanın dil oyunları oyna-

makla aynı şey olduğunu ve onun bütün oyunlar gibi kurallara bağlı bir etkinlik olduğunu 

belirtir (Wittgenstein 1998’den akt. Altınörs 2019: 196).   

İletilen mesajın muhatabının kim olduğu, sonuçlarının neler olabileceği baştan iyi 

biçimde tasarlanırsa iletişimde bir sorun yaşanmaz. Anlaşmazlık olmaması için oyunun 

tarafları oyunu yerli yerince oynamalıdırlar. Sağduyulu olmak, özen göstermek, karşı tara-

fa uygun bir üslupla mesajı iletmek oyunun altın kurallarındandır (Sillars’dan akt. Akın, 

1995: 19).  Söylemek istediklerimizi en iyi şekilde ifade etmek, karşımızdakinin söyledik-

lerimizi algılayabilmesini sağlamak ve verilen cevabı doğru algılamak verici açısından ol-
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dukça önemlidir. Vericinin bu altın kurallara uyması iletişimi kolaylaştırır ancak her du-

rumda pürüzsüz bir anlaşmanın garantisini vermez. Alıcının ise eğitim, kültür, deneyim vb. 

kendine has oluşmuş olan art alan bilgisi sayesinde iletiyi doğru anlamlandırabilmesi ge-

rekir. 

İnsan, dilsel yapıları farklı durumlarda doğru biçimde üretmek ve anlamakla kal-

maz, dilsel anlatımlardan akıl yürütme yoluyla bilgi de çıkarabilir. Bu da ancak bilinen 

şeylerin bir düzen içerisinde aktarılmasıyla gerçekleşir. İnsanlar zaman içinde sadece ne 

söyleyeceklerini değil nasıl söyleyeceklerini de öğrenirler (Günay, 2013: 34). Yani oyun 

öğrenildikçe daha iyi oynanır ve içeriği zenginleştirilir. İşte edim bu zenginliğin bir sonu-

cudur. Oyuncu artık işin içine bir şeyi yapacağı vaadini de eklemiş olur. İşin bu yönü başka 

bir alanın edim bilimin konusudur. Edim bilimi (pragmatics), bir konuşmacı ya da yazar 

tarafından iletilen ve bir dinleyici ya da okur tarafından yorumlanan iletinin anlamıyla 

ilgili çalışmalar yapmaktadır. Çünkü insanlar bazen söylediklerinden daha fazla şey iletebi-

lirler (Yaylagül, 2015: 326). Oyunun ilgi çekici ve sıra dışı olmasının sebeplerinden biri de 

budur. Tamamıyla aynı cümlelerin kullanıldığı iki diyalogda birbirinden farklı mesajlar 

verilmesi mümkündür.   

Peki görünürde aynı şeyi söyleyip de farklı bir şeyi anlatmak nasıl olabilir? Oyun-

cular benzer biçimde oyunu icra etmelerine rağmen sonuç nasıl farklı olabilir. Uygulamaya 

dönük bu durum pragmatik yaklaşımı aklımıza getirir. Pragmatik yaklaşım denildiğinde 

ise üç filozof akla gelir; J. L. Austin, J. R. Searle ve H. P. Grice. Bu filozoflar cümlenin beya-

nıyla birlikte bir edimin gerçekleştirileceğinin de üzerinde dururlar. Yani, dilsel ifadelerin 

anlamı, onların semantiğine ve referansına bağlı olduğu kadar tarafların kişisel özellikleri-

ne, icra ettikleri söz edimlerine ve iletişimin hangi bağlam içinde sürdürüldüğüne bağlıdır 

(Altınörs, 2019: 83). 

Grice bazı durumlarda dile getirilen cümle ile kastedilen şeyin birbirinden farklı 

olabileceğini öne sürer. Böyle durumlarda anlaşmayı mümkün kılan bir ilke olduğunu dü-

şünür ve “iş birliği” ilkesi şeklinde adlandırdığı bu ilkeyi şu şekilde tanımlar: “Konuşmaya 

katkını, katkıyı yaptığın aşamanın gerektirdiği biçimde, tarafı olduğun söz mübadelesinin 

kabul görmüş amacı doğrultusunda yap.” (Grice 1979’dan akt. Altınörs, 2019: 85) Grice, 

iletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşebilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi ge-

rektiğini ve bunların yazılı olmayan yasalar niteliği taşıdığını söylemiştir. Grice, üst başlık 

olarak iş birliği ilkesi adını verdiği genel ilkede, “Katıldığın bildirişimde, o andaki amaca 

uygun olarak bildiri üret” şeklinde özetlenebilecek bir düşünceden yola çıkar ve iş birliği 

ilkesini dört yasaya ayırır (Huber, 2013: 35). 

1. Nicelik (quantity) kuralı 

a) Katkınızı gerektiği kadar bilgilendirici yapın 

b) Katkınızı gerektiğinden fazla bilgilendirici yapmayın (Grice, 1975: 45) 

Bu kural, verilecek bilginin miktarı ile ilgilidir. Konuşma sırasında yeteri kadar bil-

gi verilmesi gerekir ve gereğinden fazla bilgi verilmemelidir. 

2. Nitelik (quality) kuralı 

a) Yanlış olduğuna inandığınız şeyi söylemeyin 
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b) Yeterli kanıtınız olmayan şeyleri söylemeyin (Grice, 1975: 46) 

Bu kuralda konuşucunun dürüst olması ve doğru bilgi vermesi önemlidir. Konuşu-

lacak konuyla ilgi yeterli bilgi yoksa bunu belirtmek gerekir. 

3. Bağıntı (relavance) kuralı 

a) İlgili olun. (Grice, 1975: 46) 

Konuşmada, konuya bağlı kalınmalı konu dışına çıkılmamalıdır.  

4. Tarz (manner) kuralı 

a) İfade belirsizliğinden kaçının 

b) Belirsizlikten kaçının 

c) Kısa olun (gereksiz konuşmalardan kaçının) 

d) Düzenli olun (Grice, 1975: 46)  

Konuşmada ifadelerin açık ve net olması gerekir. Kısa konuşmak, gereğinden fazla 

bilgilendirici olmamak ve sözceleri bir düzen içerisinde aktarmak önemlidir.  

Grice, insanların genel olarak karşılıklı konuşma sırasında “konuyla ilgili, açıklayıcı, 

doğru ve açık” bilgiye erişmek için diğer katılımcılarla iş birliği yapmaları gerektiğini ifade 

etmiştir. Ancak iletişim sürecinde verici ve alıcı yukarıdaki sözü edilen dört kurala bağlı 

kalsalar bile hepsini yerine getiremeyebilir, bu kurallardan herhangi birisi ihlal edilebilir 

ya da bir kural diğeriyle çelişecek şekilde kullanılabilir (Grice 1991’den akt. Yılmaz, 2020: 

54-55).  

Bu kuralların ihlal edilmesi sezdirime dayalı konuşmayı beraberinde getirir. Yani 

verici, söylediğinden daha fazlasının alıcı tarafından anlamlandırılmasını isteyebilir. Örne-

ğin bir bankada yabancı mevduat yatırımı bulunan bir müşterinin, banka memuruna “Kur 

nasıl?” diye sorduğunu varsayalım. Banka memuru da “Bugün yüksek.” diye cevap vermiş 

olsun. Kurun yüksek olduğunu söyleyen memur müşteriye aslında mevduatını bozdurursa 

kâr edeceğini söylemektedir. Fakat bunu doğrudan yapmamakta sezdirmektedir.  

Konuşmaya dayalı sezdirimde dil-içi bağlamın yanında dil-dışı bağlamın da rol oy-

namaktadır, konuşan söylediğinden daha fazla şey ifade eder. Alıcı söylenenden konuşurla 

olan ilişkisine bağlı olarak başka çıkarımlar yapabilir (Çürük, 2014: 15). Alıcı ve verici ara-

sında sosyal yaşam, eğitim, statü vb. konularda eşitlik, denge, ortak istek olması gerekir. 

Alıcı da verici kadar çabalamalıdır ki satır aralarına gizlenen anlamlara ulaşabilsin ve ge-

çerli bir iletişim sağlanabilsin (Üstünova, 2018: 1). Oyun iki taraflı bir gayretin sonucu 

oynanabilir. Gayretin yüksekliği her iki tarafın işini kolaylaştırır, neticenin daha iyi olma-

sını sağlar.  

2. Çalışmanın Örneklemi 

Çalışmanın örneklemini kaynağını Ku’an-ı Kerim’de bulunan Yusuf kıssasından 

alan Şeyyâd Hamza’ya ait Yûsuf u Zelîhâ mesnevisi oluşturur. Bu eser, Anadolu sahasında 

yazılmış ilk aşk mesnevisi olması yönüyle önemlidir. Mesnevi’nin konusu, Hz. Yûsuf’un 

yaşadığı olaylar ve Zelîha ile aralarında olan aşktır. Öztürk, hikâyenin kaynağını kutsal 

kitaptan alması, kahramanlarının da Hz. Yakup ve Hz. Yûsuf gibi peygamberler olması ne-
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deniyle esere olan ilginin arttığını belirtir (2017: 28). Eser hakkındaki ilk çalışma Dehri 

Dilçin’e (1946) aittir. Daha sonra Osman Yıldız (2008), Ümit Özgür Demirci-Şenol Kork-

maz (2008), Emin Eminoğlu (2008) ve İbrahim Taş (2019) mesnevi üzerinde müstakil 

çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, İbrahim Taş’ın hazırlamış olduğu Yûsuf u Zelîhâ esas 

alınmıştır. Eserin muhtelif edisyonlarından biri olan Taş’ın kitabı diğer çalışmalara göre 

yeni bir inceleme olduğu için tercih edilmiştir. 

2.1. İnceleme 

Grice’ın belirlemiş olduğu iş birliği ilkesinin alt başlıklarını oluşturan kurallar (ni-

celik, nitelik, bağıntı, tarz) göz önünde bulundurularak Yûsuf u Zelîhâ mesnevisinde geçen 

diyalog bölümleri incelenmiştir ancak söz konusu beyitlerin bağlam içerisinde değerlendi-

rilebilmesi için bazen diyalog dışında da beyitlere yer verilmiştir. Böylelikle sağlıklı bir 

iletişimin gerçekleşebilmesi için gerekli olan bu kurallara ne derece bağlı kalındığı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Öncelikle bu dört kurala uyan örnekler değerlendirilmiş ardından 

da az da olsa metinde bu kuralların ihlal edildiği örneklere de yer verilmiştir. Örnekleme 

sırasında metnin hem çeviri yazılı hâli hem de günümüz Türkçesine aktarılmış hâli alın-

mıştır.   

2.1.1. Nicelik Kuralı 

(1) Döndi Yûsuf söyledi ‘Arab’a 

Bir aġaç gördüŋ-mi anda key ḳaba 

Yusuf döndü Arap’a: 

“Orada büyük bir ağaç gördün mü? 

Ol aġacuŋ budaġı on bir idi 

Bir kesilmiş ḳamusından yėg-idi 

O ağacın on bir budağı vardı; 

biri öbüründen ayrı güzellikteydi. 

Aġaç aŋa aġlamış iŋleyü 

Hėç anı gördüŋ-mi sen key aŋlayu 

Ağaç orada ağlayıp inlemiş; 

onu hiç gördün mü?” dedi. 

ʿArab eydür gördüm anı daḫı var 

Budaġı -y-’çün aġlar dün gün zâr u zār 

Arap: “Evet, onu gördüm; 

budağı için gece gündüz feryat ediyordu. (Taş, 202-205)  

 

 (2) Çünki bunlar Yaʿḳûb’a  ėrişdiler 

Geldiler Yaʿḳûb-ıla görüşdiler 
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Onlar Yakup’a kavuştular; 

gelip onunla görüştüler. 

Ėrdiler bunlar evine tėz iti 

Gördi Yaʿḳûb bunları güldi ḳatı  

Onlar hemencecik eve girdiler; 

Yakup onları gördü, çokça güldü. 

Yine döndi aġladı zârî ḳılu  

Gülmiş-iken ileri öŋdin ulu 

Önce çokça gülmesine rağmen  

döndü, ağlamaya başladı. 

Eytdiler gülmek nedür ėt belgülü 

Yine n’ėçün aġladuŋ zārî ḳılu 

“Niye güldün, ya sonra niçin  

ağlayıp feryat ettin? Anlat.” dediler. 

Yaʿḳûb eydür çünki baḳdum ben size 

Ṭaṭlu iyi geldi hem sizden bize 

Yakup: “Ben sizi görür görmez 

sizden bize güzel kokular geldi. 

Anı ṭuydum güldüm ilkin sevinü 

Şâdî ḳıldum cânum anda avınu 

İlkin onu hissettim, sevinerek güldüm; 

gönlümü onda avutarak memnun oldum. 

Ṣoŋra çirkîn iyi ṭuydum ben yine 

Anuŋ-içün aġladum döne döne 

Sonra ben kötü kokular aldım; 

yana yakıla onun için ağladım.” (Taş, 246-249) 

(1) numaralı örnekte görüldüğü gibi Yusuf, bir ağaçtan bahsetmektedir ve kısaca o 

ağacın özelliklerine değindikten sonra karşısındakine o ağacı görüp görmediğini sorar. O 

da ağacı gördüğünü ve ağacın feryat etmekte olduğunu söyler. Yani konuşmanın amacı 

doğrultusunda başka bir konuya girmeden yalnızca ağacı gördüğünü ifade eder. (2) numa-

ralı örnekte ise Yakup’a niçin güldüğü ve ağladığı sorulur. Yakup, güzel kokular aldığı için 

güldüğünü ancak kötü kokular aldığı için de ağladığını söyler. Bu diyaloglar değerlendiril-

diğinde nicelik kuralına göre konuşmalara yapılan katkının gerektiğinden fazla olmadığı, 

konuşmalarda gerektiği kadar bilginin verildiği ve bu kurala uyulduğu görülür.  
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2.1.2. Nitelik Kuralı 

(3) Gitdi ṭabîb geldi dâyası göre 

Zelḫâ’nuŋ derdi nedür anı ṣora   

Tabip gitti, dadısı geldi; 

Zeliha’nın derdini araştırdı. 

Dâya eydür yâ ḳızum dön bir bėrü 

Neden oldı göreyüm beŋzüŋ ṣaru 

Dadı: “Ey kızım, dön hele bir; 

benzin neden sarardı, bir bakayım.” dedi. 

Zelḫâ eydür ol ʿİmrânî ḳul ḳanı 

Beni böyle ḳıldı gördüŋ-mi anı 

Zeliha: “O İmranlı köle yok mu! 

Gördün mü beni böyle yaptı! 

Ḳıldı ʿâşıḳ beni uş aŋladum 

Kâşki yüzini göricek öledüm 

Anladım ki işte beni bu âşık etti; 

keşke yüzünü görünce öleydim.” dedi. (Taş, 174-175) 

 

(4) Döndi Yûsuf söyledi Zelîḫâ’ya  

Çoḳ emek çekmişsin uşbu sarâya  

Yusuf döndü, Zeliha’ya: 

“Bu saraya çok emek harcamışsın. 

Zî ki görklü eylemişsin sen bunu 

Bunda yoḳ illâ Ḳoṭîfar pes ḳanı 

Çok güzel yapmışsın; 

ancak burada Kotifar niye yok?” dedi. 

Zelḫâ dėr varsun Ḳoṭîfar kim işe 

ʿÂşıḳ oldum n’eylerem anı paşa 

Zeliha: “Kotifar işine gitsin; 

ben âşık oldum, onu ne yapayım, ey dost. 

Ḳoy Ḳoṭîfar gitsün ü sen bėrü gel 

Mutîʿ olġıl ḳaçma benden gėrü gel  
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Kotifar’ı bırak gitsin, sen yanıma gel; 

itaat et, kaçma benden, gel artık!” dedi. (Taş, 178-179) 

 

 (5) Kim ṣorar Yûsuf aŋa n’oldı saŋa 

Aġlamaġuŋ bir nedendür ety baŋa 

Yusuf, Bünyamin’e: “Ne oldu sana; 

niçin ağlıyorsun, söyle bana? 

Göz yaşı diŋmedi sen aġlayu 

Yėdi bunlar sen oturduŋ ḳayġulu 

Ağlamaktan gözyaşın hiç dinmedi; 

bunlar yedi, sen endişeli endişeli oturdun.” dedi. 

Bünyâmîn eydür buyur kim ben varam 

Ol ṣûrete baḳam u yėyem ṭaʿâm 

Bünyamin: “İzin ver de resme bakayım; 

sonra yemek yiyeyim. 

Aŋa beŋzer bir ḳardaşum var-ıdı 

Bunlar eydürler kim anı ḳurd yėdi 

Bunların “Kurt yedi! dedikleri 

ona benzeyen bir kardeşim vardı. 

Bir ṭoyınca baḳayım aġlayayım 

Ḥasret odıyla cânum daġlayayım 

Doyuncaya kadar bakayım, ağlayayım; 

hasret ateşiyle içim yansın. 

Ḥasret odı yandurdı içüm ṭaşum 

Ol sebebden aḳar eksilmez yaşum 

Hasret ateşi içimi yaktı; 

Gözyaşlarım bu yüzden hiç dinmedi.” dedi. (Taş, 258-259) 

(3) numaralı örnekte, dadısı Zeliha’ya benzinin neden sarardığını sorar. Zeliha Yu-

suf’a olan aşkından dolayı bu hâle geldiğini itiraf eder. Yusuf’a olan duygularını dürüstçe 

dadısına söyler. (4) numaralı örnekte Yusuf, Zeliha’ya sarayda niçin Kotifar’ın resminin 

olmadığını sorar. Zeliha bu soru üzerine gerçeği söyler ve ona âşık olduğunu itiraf eder. 

Kotifar ile ilgilenmediğini Yusuf’u istediğini belirtir. (5) numaralı örnekte ise Yusuf, Bün-

yamin’e niçin ağladığını ve yemek yemediğini sorar. Bünyamin de bu soru üzerine açıkça 

kardeşine olan özleminden dolayı böyle olduğunu söyler. Diyaloglarda konuşurların dü-
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rüstçe doğru bilgiler vermeleri, doğru olduğuna inandıkları şeyleri söylemeleri nedeniyle 

nitelik kuralına uyulduğu görülür.  

2.1.3. Bağıntı Kuralı 

(6) Her biri bir düş Yûsuf’a eytdiler 

Nėce gördiler ḥikâyet ėtdiler 

İkisi de rüyalarını Yusuf’a söylediler; 

nasıl gördüklerini anlattılar. 

Eytdiler bildür düşümüz taʿbîrin  

Ne olısar eyt bize birin birin 

“Rüyamızı tabir et; ne görüyorsan 

birer birer bize anlat, dediler. 

Yûsuf eydür sâḳîye bilgil düşüŋ 

Ḫayr olısar oŋısar senüŋ işüŋ 

Yusuf sakiye: “Senin için hayır var; 

durumun iyi olacak. 

Daḫı üç günden seni çıḳaralar 

Görklü ḫilʿat üstüŋe gėydüreler 

Seni üç güne kalmaz çıkaracaklar; 

üstüne güzel bir hilat giydirecekler. 

Diŋlenesin batasın bol niʿmete 

Ḫoşluġ-ıla ėrişesin devlete  

Nimete kavuşacaksın, rahat edeceksin; 

rahatlık içinde saadete ereceksin.” dedi. 

Ḫon-salâra eytdi hem seni daḳı 

Üç günden çıḳaralar Taŋrı ḥaḳı 

Sofracıbaşına da: “Gerçek şu ki, 

seni de üç güne kalmaz çıkaracaklar. 

Aṣa ḳoyalar tenüŋ iyiye 

Gele ḳuşlar bėynüŋi ala yėye 

Seni asacaklar, vücudun kokacak; 

kuşlar gelip beynini yiyecek.” dedi. (Taş, 198-199) 
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(7) Yûsuf eydür oġlana yâ Mîşâlûm 

Gel bėrü ṭur ḳatuma ṭanışalum  

Yusuf çocuğuna: “Ey Mişalum, 

yanıma gel de istişare edelim. 

Şol ṭuran ʿammuŋ durur var ḳatına 

Seni göre ol gerek kim avına 

O duran amcandır, yanına git; 

seni görür de belki teselli bulur. 

Saŋa eydür-ise kimüŋ oġlısın 

Eydi vėrgil aŋa sözüŋ ṭoġrısın 

Sana ‘Kimin oğlusun?’ derse  

doğruyu söyleyiver.” dedi. 

Döndi eydür imdi diŋle sen bizi 

Yûsuf atamdur Mıṣır’uŋ ʿazîzi 

Mişalum döndü: “Şimdi bizi dinle; 

Yusuf babamdır, Mısır’ın azizidir.” 

Bünyâmîn çünki bu sözi ėşidür 

Gözlerinden sėl gibi yaş aḳıdur 

Bünyamin bu sözleri duyar duymaz 

gözlerinden sel gibi yaşlar aktı. 

Mîşalûm eydür ne aġlarsın dėgil 

Aġladuġuŋ bir nedendür söylegil 

Mişalum: “Niye ağlıyorsun? 

Hele sebebini söyle.” dedi. 

Döndi eydür ḳardaşum vardı benüm 

Yûsuf adlu saŋa beŋzerdi cânum 

Bünyamin döndü: “Tıpkı benim 

sana benzeyen bir kardeşim vardı. 

Bilmezem sen oġlısın ol ḳardaşum 

Bilmedügümden aḳar gözden yaşum 

Kardeşimin oğlu musun, anlayamadım; 

anlayamadığımdan gözyaşlarım sel oldu.” 
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Mîşalûm eydür sözüm diŋle benüm 

Benüm atam ḳardaşuŋ olur senüŋ 

Mişalum: “Sözlerimi iyi dinle: 

Benim babam senin kardeşin olur. 

Adı Yûsuf atası Yaʿḳûb nebî 

Yoġ-ımış Kenʿân’da hėç anuŋ gibi 

Adı Yusuf’tur, babası Yakup peygamber; 

Kenan’da onun gibisi hiç yokmuş. 

Ol ḳavuşdurdı seni iḫvânuŋa  

Vėrdi bir demlûc ṭaḳınduŋ ḳoluŋa 

O seni kardeşlerine kavuşturdu; 

bilezik verdi, bileğine takındın. 

Oldı âḫir ol senüŋ ḳarındaşuŋ 

Görisersin ḫoş-durur senüŋ işüŋ 

O senin kardeşindi; 

gör bak, işlerin yoluna girecek.” (Taş, 258-261) 

(6) numaralı örnekte, saki ve sofracıbaşının gördükleri rüyayı Yusuf’a atlatmaları 

ve Yusuf’un bu rüyaları tabir etmesi konu edilir. Yusuf, sakiye üç gün sonra hapisten çıka-

cağını, güzel kıyafetler giyeceğini, nimete kavuşup rahat edeceğini anlatır. Sofracıbaşının 

ise üç gün sonra hapiten çıkarılacağını, asılarak idam edileceğini ve kuşların onun beynini 

yiyeceğini söyler. Bu diyalogta sadece rüya tabiri söz konusudur. (7) numaralı örnekte ise 

Yusuf, oğlu Mişalum’a amcasının yanına gitmesini ve kendini tanıtmasını ister. Mişalum, 

amcasına gidip üzülmemesini Yusuf’un hayatta olduğunu ve kendisinin de onun oğlu oldu-

ğunu, artık işlerin yoluna gireceğine dair bağıntılı cümleler kurar. Diyalogların geneline 

bakıldığında konu dışına çıkılmadığı için bir bütünlük olduğunu ve konuşurların alakasız 

söz söylemedikleri nedeniyle bağıntı kuralına uyulduğu görülür. 

2.1.4. Tarz Kuralı 

(8) Adı Beynân ol şehirüŋ şehr içi 

Ṭolu kâfir ḳamu büte ṭapucı  

Şehrin adı Beynan’dı; 

halkı kâfir ve putperesti. 

Çünki Yûsuf yüzini gördi bular 

Seni kim yaratdı dėyü ṣordılar 

Onlar Yusuf’un yüzünü görür görmez 

Seni kim yarattı?! dediler. 
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Yûsuf eydür kim benüm bir Taŋrı’m var 

Ol yaradur dünyede her ne-ki var 

Yusuf: “Dünyadaki her şeyi yaratan  

benim tek bir Allah’ım var. 

Her ne dilerse ḳâdirdür yaradur 

Dėv ü perrî cinn ü insi dürėdür 

Dilediğini yapmaya gücü yeter; 

devleri, perileri, cinleri, insanları bile yaratır. 

Gelüŋ imdi terk ėdüŋ siz bu büti 

Ḥaḳḳ’a ḳıluŋ ḳulluġı dün gün ḳatı 

Şimdi gelin, putları bırakın; 

gece gündüz Allah’a kulluk edin. 

Ol biri birleŋ inanuŋ Taŋrı’ya 

Bir durur ḳulluḳ ėdüŋ bî-riyâ 

Allah’ı tasdik edin, ona inanın; 

o tektir, ona içten kulluk edin.” dedi. (Taş, 148-149) 

 

(9) Zelîḫâ eydür Yûsuf ėşit beni 

Yoḫsa zindâna ururam ben seni  

Zeliha: Yusuf, dinle beni; 

yoksa seni zindana atacağım. 

Sözümi ṭut hem baŋa nâz eyleme 

Ḥâlüme baḳ sen muḥâl söz söyleme 

Sözümü dinle de bana naz yapma; 

hâlimi anla da boşuna konuşma.” dedi. 

Yûsuf eydür ṭutmazam hergiz sözüŋ 

Ne dilerseŋ eyle baŋa kend’özüŋ 

Yusuf: “Sözünü asla dinlemeyeceğim; 

bana istediğini yap!” dedi. (Taş, 194-195) 

 

(10) Cebreʾîl eydür Yûsuf geldüm saŋa 

Ṣoraram bir ḳaç ṣoru eytgil baŋa  
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Cebrail: “Yusuf senin için geldim; 

birkaç sorum olacak, cevap ver bana. 

Yaʿḳûb’a sevdürdi kim eytgil seni 

Ḳurtaran kim ḳardaşuŋdan ety anı 

Seni Yakup’a kim sevdirdi; 

kardeşinden kim kurtardı? Söyle bana. 

Ṣıddîḳ kim eyitdi anı saŋa 

Yâ ḳuyudan kim çıḳardı eyt baŋa 

Onu sana Sıddık söyledi; 

kuyudan seni kim çıkardı? Söyle bana. 

Ol Zelîḫa’dan seni kim saḳladı 

Yâ Ḳoṭîfar’dan seni kim bekledi 

Zeliha’dan seni kim korudu; 

Kotifar’dan kim gizledi? 

Kimdi ol genç oġlanı söyleden 

Kimdi saŋa bu ḳamuyı eyden 

O küçük çocuğu konuşturan; 

bütün bunları sana söyleyen kimdi? dedi. 

Yûsuf eydür Taŋrı’dandur ol baŋa 

Cebreʾîl eytdi yâ n’oldı bes saŋa 

Yusuf: “Hepsi Allah’tandır.” dedi. 

Cebrail: “Peki ne oldu sana böyle? 

Taŋrı’yı getürmedüŋ sen dilüŋe 

Necâtı kâfirden umduŋ kendüŋe 

Allah’ı hiç aklına getirmedin; 

kurtuluşu kâfirden bekledin.” dedi. (Taş, 200-201) 

 (8) numaralı örnekte, kâfir ve putperest Beynan halkının Yusuf’u görünce şaşırma-

ları söz konusudur ve bu şaşkınlıklarını gizlemeden “seni kim yarattı” şeklinde dile getirir-

ler. Yusuf da bu soru üzerine sözü uzatmadan açık ve net ifadeyle “Allah” cevabını verir. 

Putları bırakmalarını ve sadece Allah’a kulluk etmelerini söyler. Yusuf, açık bir şekilde 

belirsiz ifadelerden sıyrılarak durumu izah eder. (9) numaralı örnekte Zeliha, Yusuf’u iste-

diğini ve kendisini istemediği takdirde onu hapse atacağını bildirir. Bunun üzerine Yusuf, 

onun sözünü dinlemeyeceğini belirterek oldukça kısa bir cevap verir. (10) numaralı örnek-

te ise Cebrail, Yunus’a çeşitli sorular sorar. Yusuf, bütün bu sorulara “hepsi Allah’tandır” 
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şeklinde tek cümleyle cevap verir, sözü gereğinden fazla uzatmaz. Görüldüğü gibi diyalog-

larda konuşurlar belirsiz ifadelerden kaçınmış, sözü gereğinden fazla uzatmamış böylelik-

le tarz kuralına uyulmuştur.       

2.1.5. Nicelik/ Nitelik/ Bağıntı/ Tarz kuralları 

(11) Geldiler oġlanları atasına 

Otururlar atası yöresine 

Oğulları babasına geldiler; 

etrafına oturdular. 

Eytdiler biz Yûsuf’ı alduġ-ıdı 

Ḳul dėyüben biz anı ṣatduġ-ıdı 

“Biz Yusuf’u kaçırmıştık; 

onu köle diye satmıştık. 

Taŋrı ḳılmış Mıṣr’da sulṭân anı 

Uş getürdük biz saŋa ḫaberini 

Tanrı onu Mısır’a sultan yapmış; 

işte ondan sana haber getirdik. 

İmdi bize suçumuz baġışlagil 

Suçlu olduḳ yüzümüze urmaġıl 

Şimdi bizim suçumuzu bağışla; 

suçluyuz, yüzümüze vurma.” dediler. 

Yaʿḳûb eydür suçuŋuz baġışladum 

Şefaḳat ḳıldum size ḫoş işledüm 

Yakup: “Suçunuzu bağışladım; 

şefkat göstermekle iyi yaptım. 

Yarlıġasun Ġufrân’um imdi sizi 

Ḳıla ḳabûl ben ḳulından bu sözi 

Gufran’dır, şimdi sizi bağışlar; 

ben kulundan bu duayı kabul eder.” dedi. (Taş, 300-301) 

(11) numaralı örnekte nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz kurallarının hepsine uyulduğu 

tespit edilmiştir. Bu diyalogta, Yakup’un çocukları Yusuf’u kendilerinin kaçırdığını, Yu-

suf’un Mısır’a sultan olduğunu ve bu suçlarından dolayı babalarından af dilemeleri konu 

edilmiştir. Çocukları, Yakup’un bilmesi gerektiği şekilde anlatımlarını sınırlandırmıştır. Bu 

yönüyle değerlendirildiğinde nicelik kuralına uyulduğu görülür. Bunun yanında Yakup’un 

çocukları kendisinden af dilemiş ve suçlarını dürüstçe itiraf etmişlerdir. Bu yönüyle bakıl-
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dığında ise nitelik kuralına uyulduğu görülür. Çocukları ve Yakup arasında geçen bu diya-

logta konu bütünlüğünün olduğu göze çarpar, konuşmacılar konuşulması gereken konu ile 

ilgili şeyler söylemişlerdir. Böylelikle bağıntı ilkesine de bağlı kalınmıştır. Yine bu diyalog-

ta, konuşucular, belirsiz ifadelerden kaçınmış ve sözü gereğinden fazla uzatmamışlardır. 

Bu şekilde tarz ilkesine de bağlı kalınmıştır.     

(12) Yûsuf eydür ḳanḳı ėldensin dėgil 

Ḳanca varursın baŋa bir söylegil 

Yusuf: “Hangi memlekettensin; 

nereye gidiyorsun? Söyle bana.” dedi. 

Bünyâmîn aydür aṣlum Kenʿân durur 

Uş gelişüm hem benü andan-durur 

Bünyamin: “Aslen Kenanlıyım; 

Kenan’dan geliyorum. 

Geldüm on ḳardaşum-ıla ben uya 

İki iki vardılar her ḳapuya 

On tane kardeşimle geldim; 

her kapıya ikişer ikişer gittiler. 

Bu ḳapuya uġradı yolum benüm 

Ḳapucı bilmez-imiş dilüm benüm 

Benim yolum da bu kapıya düştü; 

kapıcı da benim dilimi bilmiyormuş. 

Sen bilürsin dilümi göster yolı 

Ḳanda ögrendüŋ ḫaber vėr bu dili 

Sen dilimi biliyorsun, bana yolu göster; 

bu dili nerede öğrendiğini de anlat.” dedi. 

Yûsuf eydür gördüm Kenʿân ėlini  

Kiçiden ögrendüm anda dilini 

Yusuf: “Ben Kenan’ı gördüm; 

bu dili orada küçükken öğrendim.” dedi. ( Taş, 252-253) 

(12) numaralı örnekte de nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz kurallarına uyulmuştur. Bu 

diyalogta Yusuf ve Bünyamin arasındaki diyalog söz konusudur. Yusuf, Bünyamin’e hangi 

memleketten olduğunu ve nereye gittiğini sorar, bunun üzerine Bünyamin de durumunu 

izah eder. Sonrasında Yusuf’a bu dili nereden öğrendiğini sorar, Yusuf da buna kısa bir 

cevap verir. Burada dikkat çeken şey, konuşurların sadece istenilen bilgiyi birbirlerine 

iletmeleri ve gereğinden fazla bilgilendirici olmamalarıdır. Bu açıdan bakıldığında nicelik 
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ilkesine uyulduğu görülür. Konuşurların sorulan sorulara, içtenlikle ve doğruluğuna inan-

dıkları şekilde cevap vermelerinden dolayı nitelik kuralına da uyulduğu görülür. Diyalogta 

konu dışına çıkılmamış, konuşmacılar karşıdakinin söylediğiyle alakasız sözler söyleme-

mişlerdir. Bundan dolayı bağıntı kuralına da uyulmuştur. Aynı zamanda konuşucular be-

lirsizlikten uzak, açık, kısa ve öz konuşmuşlardır. Böylelikle tarz ilkesine de uyulduğu gö-

rülür. 

2.1.6. Nicelik Kuralının İhlali 

(13) Görişür ol Zelḫâ’nuŋ göŋli ṣafâ 

Söyler ol döner Zelîḫâ Yûsuf’a 

Görüştüler, Zeliha’nın gönlü huzur buldu; 

Zeliha döndü, Yusuf’a şöyle dedi: 

Zelḫâ eydür ataŋı aġırlaram 

Vėr ki destûr ol sarâya ünderem 

“İzin ver, babanı ağırlayayım; 

saraya davet edeyim.” dedi. 

Yusûf eydür peyġamber olan kişi 

Revâ görmez kendüye zînet işi 

Yusuf: “Peygamber olan bir kişi için 

şatafatlı bir ağırlama uygun düşmez. 

Ger dilersin sen anı ündeyesin 

Pes gerek kim bir kiçi ev yapasın 

Onu ağırlamak istiyorsan  

küçük bir ev yaptır, oraya davet et. 

Alçaḳ ola küçük ola ol nişân 

Anda ünde babamı sen mihmân 

Mütevazı ve küçük olsun; 

babamı sen orada misafir et. 

Kenʿân’daki ev gibi ev eylegil 

Babamı anda ol eve ündegil 

Kenan’daki ev gibi bir ev yaptır; 

babamı o eve davet et. 

Bu ṣıfatlu eyle ev sen bil ayıḳ 

Vara andan ol eve babam bayıḳ 

Anlattığım özellikte bir ev yaptır; 
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sonra, babam o eve varsın.” dedi. (Taş, 304-307) 

(13) numaralı örnekte Zeliha, Yusuf’un babasını sarayda ağırlamak istemektedir ve 

bu dileğini Yusuf’a iletir. Yusuf davet fikrini onaylar ve babasının peygamber olduğu için 

sarayda değil de küçük ve gösterişten uzak bir evde ağırlanması gerektiğini söyler. Ancak 

burada Yusuf’un, yapılacak olan evi tüm ayrıntısıyla verdiği göze çarpar. Mesela evin kü-

çük olması gerektiğini iki kez vurgular. Bu, “gereğinden fazla bilgilendirici olmayın” kuralı-

na aykırı bir durumdur. Yusuf, burada peygamber olan kişilerin aza kanaat ettiklerini sez-

dirmiştir.  

2.1.7. Nitelik Kuralının İhlali 

(14) Zelḫâ eydür yâ Ḳoṭîfâr bu baŋa 

Bir yavuzluḳ ḳılur ögüt vėr buŋa   

Zeliha: “Ey Kotifar, Yusuf bana 

kötülük yaptı; ona bir akıl ver. 

Ḳatı yavuzluḳ ṣanur uşbu baŋa 

Bunı ḳorḳutġıl eyitdüm ben saŋa 

O bana fena bir kötülük düşündü; 

sana söyledim işte, onu cezalandır. 

Bunı ḳorḳutġıl bu dem vur zindâna 

Bu yavuz işden bolayki bu döne 

Onu hemen cezalandır, zindana at; 

belki bu suçtan pişman olur.” dedi. (Taş, 186-187) 

(14) numaralı örnekte, Zeliha gerçeğe aykırı bir duruş sergiler ve Yusuf’a iftira 

atar. Zeliha’nın kanıta dayanmayan bu eylemi, nitelik ilkesine aykırıdır. Zeliha burada Yu-

suf’a dediğini yapmazsa başına neler gelebileceğini sezdirmek istemiştir. 

2.1.8. Bağıntı Kuralının İhlali 

(15) Anları Yûsuf baḳar köşkden görür 

Yėre düşer bir uġurda uġunur 

Yusuf saraydan baktı, onları gördü; 

yere yığıldı, kendisinden geçti. 

Uṣṣı gelür başına açar gözi 

Baḳar ʿacebler vezîr söyler sözi  

Aklı başına geldi, gözünü açtı; 

vezir gördü, şaşırarak sordu: 

Ṣordı ne oldı saŋa düşdüŋ yere 
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Bize sen vėrgil ḫaber ʿaḳluŋ dėre 

“Ne oldu da yere düştün? 

Kendine gel de anlat bakalım.” 

Yûsuf eydür sen ḫaber vėr bileli 

Anlara ṣor nėçe gündür geleli 

Yusuf: “Sor da öğren bakalım; 

onlar geleli kaç gün olmuş?” dedi. (Taş, 242-243) 

(15) numaralı örnekteki diyalog, Yusuf ve veziri arasında geçer. Yusuf bayılmış ve 

yeni kendine gelmiştir. Vezir ne olduğunu sorar ve Yusuf’tan bu konuda bir açıklama gel-

mez. Söylenileni duymazdan gelir ve bağlamın dışına çıkarak gördüğü kişilerin kaç gün 

önce geldiğini öğrenmek ister. Burada bağlamın dışına çıkıldığından bağıntı kuralı ihlal 

edilmiş olur.    

2.1.9. Tarz Kuralının İhlali 

(16) Ṣordı Yaʿḳûb-ı nebî ilkin aŋa 

Alduŋ-mı Yûsuf cânın eytgil baŋa 

Yakup peygamber önce ona sordu: 

“Yusuf’un canını aldın mı, söyle bana?” 

Eydür ʿAzrâʾil cânını almadum 

Cânın almaḳ ḳaṣdın aŋa ḳılmadum 

Azrail: “Canını almadım; 

canını almak için kastetmedim de. 

Senüŋ oġluŋ diridür ṣanma ölü 

Şimdi sulṭân durur oġluŋ bil bellü 

Senin oğlun sağdır, ölü sanma; 

oğlun şimdi sultandır, iyi bil. 

Deginmişdür oġluŋ ulu devlete 

Ol batılmışdur aġırlıḳ niʿmete 

Oğlun büyük bir devletle 

değerli bir nimete kavuşmuştur.” dedi. 

Yaʿḳûb eydür eydi vėr anı bilem 

Eydür ʿAzrâʾil saŋa şunı dėrem 

Yakup: “Söyleyiver de onu bileyim.” dedi. 

Azrail: “Sana bu kadarını söyledim.” dedi. (Taş, 276-277) 
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(16) numaralı örnekte Yakup, Azrail’e Yusuf’un canını alıp almadığını sorar ve oğ-

lunun ölmediğini, büyük bir devlete sultan olduğunu öğrenir. Yakup bu bilgilerle yetinmez, 

daha fazla bilgi ister ancak Azrail bu kadarıyla yetinmesi gerektiğini söyler. Azrail’in bu 

ifadesi, durumu belirsiz kılar ve bu nedenle tarz kuralı ihlal edilmiş olur.    

Sonuç 

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır ve çevresiyle iletişim kurar. Bu iletişim iki 

veya daha fazla kişiden oluşan verici ve alıcı arasında geçer. Vericinin başlattığı anlatma 

biçimi alıcı tarafından da anlaşılır ve işbirliği gerçekleşirse etkili bir iletişim kurulur. Sağ-

lıklı bir iletişim için “konuşma eylemi” oyun metaforu üzerinden açıklanacak olursa oyun-

cuların bu dört kurala uygun biçimde hareket etmeleri gerektiği sonucuna ulaşılır. Fakat 

her durumda bu kurallara uyulması söz konusu da olmayabilir. Bazen ilkeler bilerek ya da 

bilmeyerek ihlal edilebilir, böylelikle söylenilmek istenilenin karşı tarafa sezdirim yoluyla 

aktarılabilir. 

Bu çalışmada, öncelikle iletişimin hayatımızdaki yeri ve önemine değinilmiş sonra-

sında bu iş birliği ilkelerinin konuşmaya dayalı kuralları kısaca açıklanmıştır. Çalışmanın 

örneklemini kaynağını Ku’an-ı Kerim’de bulunan Yusuf kıssasından alan Şeyyâd Hamza’ya 

ait Yûsuf u Zelîhâ mesnevisi oluşturur. Grice’ın belirlemiş olduğu iş birliği ilkesinin alt baş-

lıklarını oluşturan kurallar (nicelik, nitelik, bağıntı, tarz) göz önünde bulundurularak Yûsuf 

u Zelîhâ mesnevisinde geçen diyalog bölümleri incelenmiştir. Söz konusu diyaloglarda 

tespit edebildiğimiz kadarıyla konuşanların ifadelerinin açık, anlaşılması kolay ve belirsiz-

likten uzak bir üslup sergiledikleri görülmüştür. Konuşucuların, amaçlarına yönelik olarak 

gerçekleştirdikleri konuşmalarında bir uyum içerisinde oldukları, söylemek istediklerini 

doğrudan aktardıkları söylenebilir. Zaten Şeyyad Hamza, eserinin girişinde bu hikâyeyi, 

meclislerde okunması, dinleyenlerin de gönüllerinin ferahlaması ve onları sıkıntılarından 

uzaklaşması için yazdığını belirtmiştir (Eminoğlu, 2008: 39). Dolayısıyla böylesi bir me-

tinde uzun tamlamalara, muğlak ifadelere rastlanılmaması doğaldır.  

 Bunun yanında eserde bazen bu kuralların ihlal edildiği ve konuşmaya dayalı sez-

dirimlerin kullanıldığına da rastlanılmıştır. Sezdirimin olabilirliği iletişimin taraflarının 

karşılıklı biçimde dil oyununu daha da zenginleştirmelerine bağlıdır. Yusuf ve diğer konu-

şanların sezdirime başvurmaları, dili kullanmadaki ustalığın bir sonucudur. Oyunun taraf-

ları mahirane biçimde iletişim kurmaktadırlar.  Bir başka husus Grice’ın ilkelerinden han-

gisinin sıklıkla ihlal edildiğidir. Yusuf’un kardeşlerinin Yusuf’a dair gerçekleştirdiği planlar 

düşünüldüğünde en çok nitelik ilkesinin ihlal edildiğini söyleyebiliriz. Bir yalanı gizlemek 

için konuşanların nitelik ilkesini sıkça ihlal etmeleri de yadırganacak bir husus değildir.  
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Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Okutulan Edebiyat 

Ders Kitapları Üzerine Bir Sosyolojik Eleştiri Denemesi1  

A Study of Sociological Criticism on Literature Course Books in Azerbaijan 

during Soviet Period and After Independence 

 

Doç. Dr. Vafa SAVAŞKAN 

Öz: Her toplumda olduğu gibi Azerbaycan’da da edebî kültürün gelecek kuşaklara 
sağlam bir şekilde aktarılabilmesi için mücadeleler verilmiş, bu uğurda çok emek 
harcanmıştır. Azerbaycan’ın yaşadığı Sovyet dönemi ve bağımsızlık sonrası diye 
adlandırabileceğimiz süreçlerin etkisi edebiyat derslerine de yansımış ve kendini 
ders kitaplarında çok bariz bir şekilde göstermiştir. Bu nedenle, Azerbaycan’da iki 
farklı dönemde okutulan edebiyat ders kitaplarının sosyolojik açıdan incelenmesi 
önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan’da Sovyet döneminde ve 
bağımsızlık sonrasında okutulan edebiyat ders kitaplarının edebiyatın sosyolojik 
imkânları göz önüne alınarak incelenmesidir.  Bu amaç doğrultusunda, her iki dö-
neme ait lise edebiyat ders kitapları evren olarak; her iki kitapta da yer alan Mirza 
İbrahimov’a ait  “Böyük Dayaq”   (Büyük Destek) romanı örneklem olarak kabul 
edilmiştir. Buradan yola çıkılarak, Azerbaycan’da edebiyat öğretiminin iki farklı 
döneminde de yer alan Mirza İbrahimov’un aynı eserinin neden tercih edildiği, et-
kileri ve sonuçları edebiyat sosyolojisi açısından değerlendirilmiştir. Çalışma veri-
lerine nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılarak 
ulaşılmıştır. Roman, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel şartları göz önünde bu-
lundurularak sosyolojik okuma yöntemi de kullanılarak incelenmiş, böylece ro-
manın toplumsal gerçekliği yansıtması açısından taşıdığı değere dikkat çekilmiş-
tir. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat eğitimi, sosyolojik eleştiri, edebiyat sosyolojisi, 
Mirza İbrahimov. 

Abstract: In Azerbaijan, as in other societies, there has been many struggles to be 
able to transmit the literary culture to future generations firmly; a lot of effort has 
been exerted for this purpose. The impact of the Soviet ruling and the post-
independence process in Azerbaijan has reflected in literature lessons and has 
been quite visible in course books. Therefore, it is important to examine literature 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Bu çalışma, II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan sözlü 
bildirinin genişletilmiş halidir. 

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. This study is an expanded version of the oral presentation presented at the 2nd Interna-
tional Symposium on Turkish Language and Literature Education. 
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books in two different periods in Azerbaijan from a sociological point of view. This 
study aims to examine the textbooks of literature which were taught in Azerbaijan 
both during the Soviet period and after independence by taking the sociological 
possibilities of literature into consideration. For this purpose, the high school lit-
erature textbooks of both periods were deemed as the universe and the novel 
named "Böyük Dayag" (Great Support) by Mirza İbrahimov in both books was ac-
cepted as the sample of the study. Given this ground, the reason why Mirza Ibra-
himov's book was chosen in two different periods of literature education in Azer-
baijan, and the effects and results were evaluated in terms of sociology of litera-
ture. One of the qualitative research methods referred to as document review was 
used to analyze the novel. The novel was examined using the sociological reading 
method by taking the social and cultural conditions of the writing period into con-
sideration. In doing so, particular attention was drawn to the value of the novel in 
terms of reflecting the social reality. 

Keywords: Literature education, sociological criticism, sociology of literature, 
Mirza İbrahimov. 

Giriş 

İfade vasıtası olarak toplumun yarattığı dili kullanan bir sosyal kurum olan edebi-

yat (Wellek ve Warren, 2005), duygu, düşünce ve hayallerimizin okuyucuda heyecan, hay-

ranlık ve estetik zevk uyandıracak şekilde sözle ifade etmemizi sağlayan bir sanattır 

(Okay, 1994). Aynı zamanda edebiyatın toplumun içinde var olan olayları, yaşanmışlıkları 

bir kurgu içinde anlatma imkânının da olduğu bilinmektedir. Sağlık (2004),  edebiyatın bir 

anlamda bir milletin günlüğü olduğunu ve geçmişinin, şimdisinin ve geleceğinin hikâyesini 

anlattığını ifade eder. Edebî eserler tahlil edilirken bu durum sıkça karşımıza çıkmaktadır.  

Edebiyat ile edebiyat tahlilinin birbirinden farklı disiplinler olduğu söylenebilir. 

Birisi sanat, diğeri ise tam anlamıyla bilim olmasa edebî bir kurama dayanan yapıdır. Ede-

biyatın sosyolojik imkânının bulunduğu düşüncesi de bu kuramlarla örtüştürülmeye çalı-

şılmış bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Edebiyatın sosyolojik imkânı, toplum sorunlarının incelenmesi, açıklanması ve yo-

rumlamasında edebiyatın da dikkate alınması, göz önünde bulundurulmasının zaruriyetini 

öne sürmektedir. Bu bağlamda edebiyatın salt duygu ve düşüncelerin estetik bir şekilde 

ifade edilmesi görevinin bulunmadığı, aynı zamanda sosyo-kültürel ortama ait bir gerçek-

lik olarak değerlendirilir (Alver, 2012).  

Hayatın sanatla ve edebiyatla olan etkileşimi ve ilişkisi edebiyatla ilgili sosyolojik 

tahlillerin temelini oluşturur. Edebiyatla ilgili sosyolojik yaklaşımlar; edebiyatın tek başına 

var olmadığını öne sürerek edebiyat eserlerinin sosyal çevrenin içinde doğduğu ve toplu-

mun bir ifadesi olduğu ilkesinden hareket eder (Şimşek, 2013). Böylece, edebiyat doğru-

dan toplumsal gerçekliği ve toplum olaylarını anlatmasa da sosyal yapı ile iç içe olma ve 

ondan etkilenmek durumundadır (Alver, 2012). 

Edebiyat eserlerinin sosyolojik olarak inceleyen yöntemler de edebiyatın toplumla 

olan ilişkisini değerlendirirken eserin yazıldığı çevre, içinde var olduğu sosyal ortam ve 

şartları da dikkate alır. Moran (1999), ‘ortam’ın edebiyatı açıklamada en önemli rolü oy-

nadığını ileri sürer ve ortamı meydana getiren koşullar arasında iklim, toprak, coğrafi du-

rum ve toplumsal koşulların yer aldığını ifade eder. Çünkü bunlar insanın mizacına ve ka-

rakterine yön verir. Şöyle ki güneşsiz, yağmurlu, sisli kuzey iklimi melankolik bir edebiya-
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ta yol açar; güneyin güneşli iklimi ise neşeli edebiyata, der.  

Edebiyatın işlevi, Platon’dan günümüze kadar tartışılagelen ve üzerine birçok teori 

oluşturulan bir konudur. Böylece, edebiyatın işlevinin çeşitliliği arttıkça edebiyat incele-

melerindeki yaklaşımlar da farklılık göstermektedir. Edebiyat sosyolojisi, edebiyatın top-

lumla bağlantılı bir işlevi olduğu düşüncesinden yola çıkarak bir eserin, yazarın elinden 

çıktığı andan başlayan yolculuğunu dikkate alır.  Fakat bu disiplinin sınırları günümüzde 

tam olarak belirlenmemiştir (Alver, 2012). 

Edebî eserlerin incelenmesinde birçok yöntemin olduğu bilinmektedir. Bunlardan 

biri de sosyolojik eleştiridir. Edebiyatın kendi kendine değil de toplumun içinde var oldu-

ğu ve toplumun bir yansıması olduğu ilkesinden hareket eden sosyolojik eleştiri,   pozitif 

bilimlerde olduğu gibi edebiyatta da her olayın başka olayların bir sonucu olarak ortaya 

çıktığını savunur. Bir eserin kendisini, yazarını, okurunu sosyal koşullar belirler; her ese-

rin bir yazarı vardır ve bu yazarların nitelikleri ülkelerinin iklimi, fiziksel, siyasi ve sosyal 

koşulları tarafından belirlenmiştir.  

Bu araştırmanın amacı, Azerbaycan’da Sovyet döneminde ve bağımsızlık sonrasın-

da okutulan edebiyat ders kitaplarının sosyolojik eleştiri kuramına göre incelemektir.  Bu 

amaç doğrultusunda, Azerbaycan’da iki farklı dönemde 9. ve 10. sınıflarda okutulan aynı 

yazara ait aynı roman incelenmiştir. İncelemeye konu olan Mirza İbrahimov’un “Böyük 

Dayag” romanı yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel şartları göz önünde bulundurularak ve 

sosyolojik okuma yöntemi kullanılarak incelenmiş, böylece toplumsal gerçekliği yansıtma-

sı açısından taşıdığı değere dikkat çekilmiştir. Bilindiği üzere, bir eser yayınlandığı andan 

itibaren “toplumsal” kurallara bağlı hâle gelir (Alver, 2012). Bu bağlamda Mirza İbrahi-

mov’un romanları, edebiyat–sosyoloji ilişkisi kapsamında dikkat çekici belge, bulgu ve 

verileri barındırması bakımından önemli kurmaca metinlerdir. Bu metinler, yazarın haya-

tı, sanat anlayışı, ilgi alanı, keskin gözlem gücü ve tecrübesinin ürünüdür.  

YÖNTEM 

Bu bölümde sırasıyla araştırmanın modeli, örneklemi, verilerin toplanması ve ana-

lizi ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Çalışmanın Örneklemi 

Çalışmanın örneklemini Sovyet Döneminde ders kitabı olarak okutulan Edebiyyat 

10, Maarif Neşriyyatı, Bakı, 1979 ve Bağımsızlık Sonrası Dönemde ders kitabı olarak oku-

tulan Edebiyyat 11, Çaşıoğlu Neşriyyatı, 2010 ders kitapları oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kul-

lanılmıştır. “Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında 

bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Dokümanlar, nitel araştırılmalarda etkili 

bir şekilde kullanılması gereken bilgi kaynaklarıdır. Bu tür araştırmalarda, araştırmacı, 

ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan elde edebilir. Bu an-

lamda doküman incelemesi, araştırmacıya, zaman ve para tasarrufu anlamında katkıda 

bulunacaktır.” (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Doküman incelemesi ayrıca eğitim odaklı araş-

tırmalarda ders kitapları, öğrenci ve öğretmen kitapları, ders ve ünite planları, program 



Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan’da Okutulan Edebiyat Ders …             70                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

yönergeleri, eğitimle ilgili resmî belgeler veri kaynağı olarak kullanılabilmektedir (Bogdan 

ve Biklen, 1998).  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışma sürecinde alan yazın taraması yapılmış ve ilgili dokümanlar incelenmiştir. 

Bilindiği gibi doküman incelemesi yaparken izlenebilecek birçok aşama vardır. Her araş-

tırmacı bu aşamaları yeniden yorumlayabilir. Bu, araştırmacının doküman incelemesi so-

nucunda elde etmeyi hedeflediği veriyi veya dokümanları ne kadar kapsamlı ve derinle-

mesine incelemek istediğine ve araştırma probleminin niteliğine bağlı olarak gelişmekte-

dir (Yıldırım, Şimşek, 2001). Bu araştırmada da elde edilen veriler, araştırmacı tarafından 

yorumlanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Yazarın Yeri ve Mirza İbrahimov 

Escarpit, edebiyat sosyolojisi bağlamında yazarla alakalı olarak iki noktayı ön pla-

na çıkarır: 1. Zaman içinde yazar 2. Toplum içinde yazar. Zaman içinde yazarı, eseri oluş-

turma dönemi ve sonrasıyla ele alır. Yazarın toplum içindeki yeriyle ilgili olarak ise yaza-

rın beslenme kaynakları ve ekonomik şartları üzerinde durur. Bu özellikler, yazarın sosyo-

lojik bir unsur olarak kavranabilmesi için önemlidir (Köksal, 2012). 

Araştırmaya konu olan “Böyük Dayag” romanının yazarı Mirza İbrahimov’un yaşa-

dığı dönem Sovyetler kurulmadan ve kurulduktan sonraki zamandır.  O, 15 Ekim 1911 

tarihinde Güney Azerbaycan’ın Serab şehri yakınlarındaki Eve köyünde fakir bir ailede 

doğmuştur. Babası Ejder, Eve köyünde açlık başlayınca geçinmek için yedi yaşlı Mirza ile 

diğer oğlunu alarak 1918 yılında Bakü’ye gelmiştir. XX. yüzyılın başlarında tezatlar ve çe-

kişmeler içerisindeki Bakü de onların yüzüne gülmemiş, Baba Ejder uzun zaman işsiz kal-

mış ve bir süre sonra bu durumlara dayanamayarak vefat etmiştir. Mirza, babasından son-

ra erkek kardeşi ve İran’da yaşayan annesiyle kız kardeşini de kaybettikten sonra tama-

men tek başına kalmıştır. Bu zamanlarda sekiz yaşlarında olan Mirza, Zabrat köyünde zen-

gin bir ailede uşak olarak çalışmaya başlamıştır. Mirza İbrahimov’un Sovyetler kurulma-

dan önceki zamanda hayatının ekonomik zorluklar içinde geçtiği görülmektedir.  

 Kasımzade, (1988), Mirza İbrahimov’un SSCB Döneminde rahata kavuştuğunu an-

latılır. O, Mirza’nın 1926 yılında “fabrika-zavod” okullarına dâhil olduğunu ve hem çilingir 

olarak çalıştığını hem de petrol meslek yüksekokulunda okuduğunu yazar. Bu dönemde 

Mirza İbrahimov, Azerbaycan Devlet İlmi-Tetkikat Enstitüsü’nün iki yıllık hazırlık şube-

sinde, SSCB İlimler Akademisinin St. Petersburg’daki Şarkiyat Enstitüsünde lisansüstü 

eğitim almıştır. O, Azerbaycan’da birçok önemli görevde bulunmuştur: Azerbaycan SSC 

Halk Maarif Komiseri (1942-1946); Azerbaycan Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

(1946-1954); başkâtip (1965-1975); SSCB Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Sekreteri 

(1965-1954); Azerbaycan Cumhuriyeti Âli Sovyeti Riyaset Kurulu Başkanı (1954-1958); 

Azerbaycan İlimler Akademisi Nizami Adına Dil ve Edebiyat Enstitüsünde XIX. yüzyıl 

Azerbaycan Edebiyatı Tarihi Şube Müdürü (1960-1970). 

“Hayat ve Edebiyat”, “Gelecek Gün”, “Böyük Dayag”, “Pervane” vb. birçok eserin ya-

zarı olan Mirza İbrahimov 17 Aralık 1993 tarihinde vefat etmiştir.  
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Romana Sosyolojik Eleştirinin Penceresinden Bakmak ve Bu Bağlamda  

“Böyük Dayag” Romanı 

Edebiyat - sosyoloji ilişkisinde kurmaca bir metin olarak “roman” türü, önemli iş-

levsel bir role sahiptir. Yazar, eserini oluştururken seçtiği karakterleri her ne kadar hayal 

dünyasında oluştursa da aslında toplumda gördüğü, gözlemlediği ve karşılaştığı olumlu 

olumsuz her durumu onlar üzerinde işleme ve ilgili yerlere iletme çabasındadır. Yazar, 

burada maksada ilişkin mesajı okura doğrudan vermez belki ama bir anlamda sosyologun 

görev alanına girmiş olur. Bu yönüyle roman yazarının, insanın toplumsal dünyasıyla, ya-

kın sosyal çevresiyle, siyasi kurum ve devlet teşekkülüyle ilişkisini yeniden kurmaya yöne-

lik samimi bir çaba içinde olduğu söylenebilir. Nitekim edebî neviler arasında bilhassa 

roman ve hikâye, sosyoloji gibi insanın aile ve diğer kurumlar içindeki rollerini, gruplar ve 

toplumsal sınıflar arasındaki çatışma ve gerilimleri tasvir eder (Alver, 2004).  

Kişilerin hayata bakış açıları, sahip oldukları değerler romanlarda sosyal zeminin 

en önemli kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca burada işaret edilen zaman, mekân, olayların 

geçtiği dönemdeki siyasi yapı, kahramanların kullandığı dil ve üslup da sosyal zemine kat-

kıda bulunan unsurlardır. Dönemin sosyal yapısını kolaylıkla çözmenin bir yolu da bunları 

iyi irdelemekten geçer (Erol, 2013).  

Sosyolojik eleştirinin bir tür sosyolojik okuma olduğu söylenebilir. Burada iki tür 

okumadan bahsedilebilir: 1. İç okuma  2. Dış okuma. 

İç okuma, edebî metinlerin içeriklerinin çözümlenmesidir. Metin merkezli yapılan 

bu tür okumalarda edebiyat eserleri, anlatılan içerik bağlamında sanatçının dünya görüşü, 

bilgi birikimi, yaşam tarzı vb. gibi ögeler üzerinde yoğunlaşılarak değerlendirilir (Alver, 

2012). 

Dış okuma ise edebiyat eserlerini ve bunların yazarlarını içinde bulundukları top-

lumsal şartlarla ilişkilendiren okuma biçimidir. Burada amaç, sadece eseri veya metni 

kendi içinde değil, yazarıyla, okuruyla, çevresiyle ele almak ve toplumla kurduğu tüm bağ-

ları incelemektir.  

1957 yılında kaleme alınan “Böyük Dayag” iç ve dış okuma yöntemleriyle incelene-

rek sosyolojik eleştirinin ve edebiyat sosyolojisinin imkânlarıyla değerlendirilmiştir. İç 

okuma yöntemiyle romanın bütünü açıklanarak bir içerik analizi yapılmıştır. Dış okuma 

yöntemiyle ise, eserin ortaya çıktığı veya yazıldığı dönemin toplumsal koşulları belirtile-

rek toplumla kurduğu ilişkisi ve etkileşimi ele alınmıştır. Böylece, Azerbaycan’da edebiyat 

eğitimi kapsamında iki farklı dönemde de okutulan yazar ve eserinin etkileri ve sonuçları 

üzerine bir değerlendirme yapılmıştır. 

“Böyük Dayag”, Azerbaycan edebiyatında köyün manevi hayatından ve problemle-

rinden, ayrıca da yazıldığı dönemin meydana getirdiği zorlukları ele alan ilk eserdir. Ro-

manın yazıldığı Sovyet Döneminde Azerbaycan’da “şahsiyete perestiş dönemi” diye adlan-

dırılan bir dönem hüküm sürmekteydi. Bu dönemde Sovyet tebligatı Stalin’in etrafında 

ilahlaştırılmış “büyük rehber ve öğretmen” siması yaratmıştır. Stalin ve onun yakın çevre-
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sinin adları şehirlere, zavodlara2, kolhozlara3, askerî okullara verilmekteydi. Onun adı 

Marks, Engels ve Lenin’le beraber zikredilmekte; hakkında methedici şarkılar bestelen-

mekteydi. Hatta adı SSCB’nin 1944 yılına ait ulusal marşının metnine  de dâhil edilmiştir.  

Azerbaycan’ın içinde olduğu bu dönemde edebî eserlerde köy hayatı tek taraflı bir 

şekilde tasvir edilmekteydi. Bu, sosyalist realizm adı verilen yöntemin ve şahsiyete peres-

tiş döneminin talepleriyle sıkı sıkıya bağlıydı. Böyle bir dönemde kaleme alınan “Böyük 

Dayag” romanının asıl konusu kolhozun geliştirilmesi, yönetilmesi, geleneksel ailelerin 

yaşamlarında ortaya çıkan yenilikler ve bu yeniliklere muhafazakâr tepkilerin verilmesi-

dir. Eserin kahramanı Rüstem Kişi’dir. O “Yeni Hayat” kolhozunun yöneticisidir. Mirze İb-

rahimov, romanında bahsettiği kolhoza “Yeni Hayat” ismini vermekle hem ülkesinin hem 

de halkının geleceğine yönelik kendi ideallerini ifade etmeye çalışmıştır. Eserde Rüstem 

Kişi bütün zıtlıklarına rağmen iyi bir karakter olarak tasvir edilmiştir. O, Büyük Vatan Mu-

harebesinde4 kahramanca dövüşmüş, çalışkan ve temiz bir kolhoz yöneticisi, vatanının 

geleceğini düşünen bir insan gibi anlatılmıştır.  

Romanda “her şey kolhoz için” sloganı etrafında düşünceler ağırlıklıdır. Komünizm 

ideolojisinin tebliği olan romanda Mirze İbrahimov, Rüstem kişiyi aslında kendi temsili 

olarak da göstermek istemiştir. Çünkü onun hayatına baktığımızda hayatı boyunca önemli 

görevlerde çalışmış ve en büyük desteğin halk olduğunun bilincinde olmuştur. 

Eserde Rüstem Kişi bütün iyi özelliklerinin yanı sıra kendisine saygı bekleyen, 

kendini yöneticisi olduğu kolhozda herkesten üstün gören biri olarak canlandırılmıştır. 

Yine bu özellikler yazarın şahsiyete perestiş döneminin ortaya çıkardığı sorunları anlat-

mak istemesiyle ilişkilendirilebilir. Rüstem Kişi, etrafındaki Yastı Salman, Lal Hüseyn, 

Yarmemmed gibi dalkavuk ve kurnaz kişilerin ona saygı duymasından hoşlanır. Bu kişile-

rin ona verdikleri bilgilerin doğruluğuna inanır, sorgulamak gereği duymaz. Bu durumlar 

Rüstem Kişi’yi ciddi yanlışlara sürükler. Onun iyi insanları kurnaz, fırsatçı insanlar ayıra-

maması, ona aşırı saygı duyan kişilere değer vermesi zayıf özellikler olarak ona zarar ver-

mektedir.  

Eserde dönemin saygılı insanlarına yapılan dalkavukluk, kurnazlık, fırsatçılık sos-
                                                           

2 Fabrika 
3 Eski Sovyetler Birliği’nde tarım üretim kooperatifi. Toprağın mülkiyeti devlete ait olmakla beraber, 

99 yıllığına sembolik bir rakamla köylüye kiraya verilir. Kolhoz üyelerine emeklerinin nicelik ve 
nitelikleri temel alınarak ödeme yapılırdı; emeğin niteliği mesleğe göre belirlenirdi. Kolhozlarda 
toprak, üretim araçları ve hayvanlar kolhozcu köylülerin kooperatif mülkiyetindeydi. Ancak 
kolhoz arazinin yanı sıra her kolhozcu ailesinin kendisine ait bahçesi, tarlası ve birkaç hayvanı 
bulunabilirdi. Üretim merkezi planda öngörülen hedefler göz önünde tutularak yapılırdı. Kolhoz 
ürünleri belirlenen fiyatlar üzerinden devlet kuruluşlarına satılırdı. Plan hedefinin üstünde 
gerçekleşen ya da aile topraklarında üretilen ürünler, arz-talep kuralına göre işleyen kolhoz 
pazarlarına satılırdı. Kolhozlar seçimle iş başına gelen bir büro tarafından yönetilirdi. Büro, bir 
yıl için kolhoz başkanı seçerdi. Not: Bağımsızlık sonrası 11. sınıf edebiyat ders kitabında 
romandaki bütün olayların geçtiği “kolhoz” sözcüğü kesinlikle geçmemektedir. Bu sözcüğün 
yerine “köydeki çiftlik” kullanılmıştır. Bu da her dönemde ders kitaplarının dönemin şartlarına 
göre şekillendiğinin en önemli göstergesidir. 

4  Rusya ve geçmiş post-Sovyet ülkelerinin bazılarında 1941–1945 yılları arasında, İkinci dünya 
muharebesi döneminde Sovyetler Birliği’nin Almanya ve onun müttefiklerine karşı yaptığı sava-
şa verilen ad. Dünyada bu muharibe Sovyet-Alman muharebesi, İkinci dünya muharebesinin 
Şark cephesi adlarıyla tanınır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClkiyet
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yl%C3%BC
https://az.wikipedia.org/wiki/1941
https://az.wikipedia.org/wiki/1945
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_d%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0kinci_d%C3%BCnya_m%C3%BCharib%C9%99si
https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
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yal sorun olarak eleştirilmiştir. Böyle insanların toplumda sevilmeyen insanlar olduğu 

vurgulanmak istenmiştir. Eserden alınan aşağıdaki paragraflarda eleştirilen bu özelliklerin 

yer aldığı birkaç örnek parça verilmiştir: 

“Yarmemmed birinin qolundan tutub maşına qalxmasına kömek edir, o birinin 

penceyinin yaxasına qonmuş tük ve ya sap  qırığını götürür, başqa birisine xoş nezerlerle 

baxıb gülümseyirdi. Bir sözle, o hamıya xoş gelmeye çalışırdı, mehz buna göre de o, Şirzada 

pis tesir bağışlayırdı. Sanki Yarmemmedin heç bir şexsi arzusu, şexsi düşünce ve ehtirası yox 

idi, başqalarına xoş gelmek üçün, uyuşmaq üçün yaranmışdı.” (s. 26) 

“Rüstem kişinin başına xüsusi bir seyle fırlanırdı. Gözü daima onda idi, onun en kiçik 

arzularını anlamağa ve yerine yetirmeye çalışırdı. Meselen, Rüstem kişi çevrilib yana 

baxanda Yarmemmed derhal anlayırdı ki, sedr5 qoltuğundakı portfeli6 qoymağa yer axtarır, 

elini uzadıb portfeli alırdı. Rüstem kişi çubuğa tütün doldurmağa başlayan kimi Yarmemmed 

kibriti çekib gözleyirdi, hetta bezen Rüstem kişiye teref azca meyl etdiyi veziyyetdece kibrit 

elinde yanıb qurtarır, barmağını yandırırdı, o heç qımıldanmırdı da, sanki barmağının derisi 

daşdan, demirden idi. Derhal ikinci kibriti alışdırır, eyni veziyyetde durub Rüstem kişinin 

çubuğu doldurub qurtarmasını gözleyirdi; hele kibriti Rüstem kişinin trubkasına 7 

yaxınlaşdırdığı anda Yarmemmedin üzüne baxsaydınız: bu üz her şekle düşe bilecek xemire 

oxşayırdı.” (s. 26). 

Eserde o dönemin sosyal sorunlarında biri olarak eski-yeni çatışması kendini çok 

bariz şekilde göstermektedir. Rüstem Kişi, eski-yeni çatışmasını yaşayan en önemli 

karakterdir ve bu sebeple giderek hem ailesinden hem de halkından uzaklaşmaktadır. 

Şöyle ki, oğlu Garaş okumak için gittiği şehirde sevdiği Maya isimli kızı köye düğünsüz 

gelin getirmesini Rüstem Kişi öncelikle hoş karşılamaz ve yenilik diye kabul gören bu 

davranışla kendi inanışları çelişir.  

“İşin gözlenilmeden arvad isteyen kimi qurtarması ve bu münasibetle Sekinenin açıq 

tentenesi Rüstem kişini pert etmişdi. Lakin o, öz pertliyini üze vurmamağa ve trubkasını 

tüstülede-tüstülede şad görünmeye çalışırdı. Ancaq Rüstem kişi bir meseleni hell ede bilmirdi. 

Gelini gözlenilmeden, toysuz-filansız çekib getirdiyi üçün Qaraşa ne desin – danlasın, yoxsa 

heç üstünü vurmasın? Elbette, üreyinde derin bir etiraz vardı. Atalıq qüruru, evlenmeye bu 

cür yüngül münasibet onu darıxdırırdı. Lakin zemane ile razılaşmaq zerureti ve bu ruhda bir 

çox mülahizeler sinesindeki dalğaları yatırır, coşub-daşmasına yol vermirdi.” (s. 24). 

Burada yazar, Rüstem Kişi’nin muhafazakâr bir tutumunun olduğunu fakat 

yaşadığı dönem içinde bunu hoş görebileceğini vurgulayabileceğini ifade etmeye 

çalışmıştır. Rüstem Kişi’nin bu yönüyle yazar ayrıca, Sovyet Döneminde yenilikçilik diye 

kabul edilen durumların Azerbaycan halkının bazı gelenek göreneklerini etkilediğine 

dikkat çekmiştir.  

Rüstem Kişi’nin oğlu Garaş’ın gelin diye getirdiği Maya Moskova doğumludur. 

Aslında annesi Şuşalı, babası ise Muğanlıdır ama vefat etmişlerdir. Romanda Rüstem Kişi, 

                                                           

5 müdür 
6 çanta 
7 puro 
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Maya ile ilgili ilk başlarda hiç iyi şeyler düşünmez, çelişkili düşüncelerinin içinde kaybolup 

gider.  

“Maya Rüstem kişinin çoxdan alışdığı, qanına, iliyine işlemiş adet ve tesevvürleri 

tapdalamışdı8. Qızın elçisiz9, sorğusuz-sualsız qoşulub gelmesi sersemlikdir, ağılsızlıqdır. Bele 

qızın üzü açılanda neler etmez? Maya bir de ona göre Rüstem kişinin qezebini coşdururdu ki, 

evinde yetişmiş Perşan vardı. Sabah Perşan da onun kimi birisine qoşulub qaçmaq fikrine 

düşmeyecekdimi? Bes bu qızın atası-anası yoxdurmu? Göbelek10 kimi yerden ki, bitmeyib?” (s. 

24)  

Maya’nın anne babasını sorgulayan Rüstem Kişi, onun bir erkeğin evine bu şekilde 

gelmesini hiç hoş karşılamaz. Hatta böyle davranışta bulunan bir kızın gelecekte daha fazla 

şeyler yapabileceğini düşünür. Ama Maya’nın Moskova doğumlu ve eğitimli olması aslında 

o dönemde yaratılmak istenen güçlü kadın profiline bir göndermedir. Maya, geleneksel 

Azerbaycan kadınından farklıdır. Rüstem Kişi ona Muğan’la ilgili neler okuduğunu 

sorduğunda, Maya Garaş’a “Çamadanımı11 aç! Orada bir kitab var, mene ver.” dediğinde 

Rüstem Kişi’nin çok zoruna gider ve Garaş’a “Otur yerinde, Perşan getirer, çamadan 

hardadır?” diye emir verir. Maya durumu anlayıp bavulunu kendi getirebileceğini söylediği 

zaman ise “ Qoy getirsin! Biz gözümüzü açıb başqa dünya görmüşük. O zaman gelin 

qayınana, qayınata yanında kişiye söz buyurmazdı. İndi başqa cür olub.” diye muhafazakâr 

tavrını bir daha gösterir. Maya Rüstem Kişi’ye “Düz deyirsiniz, adet böyük şeydir. Bele bir 

mesel de var: “Göz gördüyüne alışar”. Siz göz açanda ele görmüşsünüz, ele de xoşunuza gelir.” 

(s. 24) diyerek aslında sizin yaşadığınız zamanla bizim zaman aynı değildir diye bir mesaj 

vermek ister. Bunu daha açık bir şekilde Rüstem Kişi’nin kızı Perşan dile getirir: “Dede, o 

köhne zaman idi, gelin qul kimi dururdu hamının qulluğunda, üreyinin sözünü de deye 

bilmirdi. O medeniyyetsizlikdir!” diye gelinin kayınvalide-kayınbaba karşısında laf 

söyleyememesini medeniyetsizlik olarak değerlendirir. Rüstem Kişi kızının susmasını 

söylese de Perşan susmaz hatta daha kızgın ve yüksek bir sesle babasına karşı gelerek 

şunları söyler: “Bu “ay qız, sen kiri12!” sözünün özünde de, nidasında da lap köhne, lap çürük 

bir dünya yaşayır. Neçe defe iclaslarda, evlerde, keçelerde, pambıq çöllerinde görmüşem ki, 

qızlar, arvadlar ağzını açanda sen de, sene baxıb briqadirler13 de qışqırıblar14 ki, “ay qız, kiri!” 

Bir soruşan da yoxdur ki, niye kirisinler?! İşin çoxunu gören onlar, özleri de danışmasınlar?! 

Olmaz, dede. Vallah neçe defe istemişem ki, yazım gönderim qezetlere...”   

Bu tespitlerden romanın yazıldığı dönemde kadınların da söz sahibi olması 

gerektiği düşüncesi ve bununla ilgili “eski, çürük düşünceler” diye tanımlanan durumlara 

bir başkaldırışın olduğu görülmektedir.  

 

 

                                                           

8 Ayaklar altına almıştı. 
9 görücü 
10 mantar 
11 valiz 
12 sus 
13 müdür 
14 bağırmışlar 
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SONUÇ 

Azerbaycan’da edebiyat eğitimi içinde önemli bir yere sahip olan, hem Sovyet 

Dönemi hem de Bağımsızlık Sonrası Dönemde lise ders kitaplarında yer alan Mirza 

İbrahimov’un “Böyük Dayag” romanı her ne kadar komünizm ideolojisini savunuyor olsa 

da bazı insani değerlerin önemine dikkat çektiği için yerini kaybetmemektedir. Yalancılık, 

fırsatçılık, rüşvetçilik, kendini büyük görmek gibi toplumda kabul görmeyen davranışlar 

romanda ustaca eleştirilmiştir. Romanda dikkat çekilmek istenen önemli özelliklerden biri 

de çalışkanlık ve helal kazançtır. Lise çağındaki öğrencilerin bu tür değerleri kurgusal bir 

şekilde görmeleri kimlik gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bu eserin iki farklı 

dönemde de ders kitaplarına alınmasının bu sebeple olduğu düşünülebilir.  

Romanın ana kahramanı Rüstem Kişi bile bütün olumsuz yanlarının yanı sıra iyi bir 

karakter olarak gösterilmiştir. Onun mertliği, çalışkanlığı, maneviyatı güçlü, vatanının 

geleceğini düşünen bir insan gibi canlandırılması öğrenciler için örnek teşkil etmektedir. 

İncelemeye konu olan bağımsızlık sonrası 11. sınıf edebiyat ders kitabında “Böyük Dayag” 

romanıyla ilgili şu yorum yapılmıştır: “Yazarın tasvir ettiği “Yeni Hayat” sadece köydeki 

izlenimin adı değil. Bu ad yazarın ülkenin ve halkın geleceği hakkındaki estetik idealinin 

ifadesidir. Azerbaycan halkı bağımsızlık kazandıktan sonra bu ideale kavuşabilmiştir.” (s. 

145). Bu yorum, Sovyet döneminde yapılmış olsaydı muhtemelen “Azerbaycan halkı 

Sovyetler kurulduktan sonra bu ideale kavuşmuştur.” şeklinde olurdu. Sonuç olarak, döne-

min zihniyetinin, siyasi yapısının edebi eserleri etkilediği kabul edilse de bazı eserlerin 

aktardıkları değerlerden ötürü her dönemde okutulabileceği söylenebilir.    
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Modern Çağda Deniz Haydutluğunun Küresel Etkileri1 

Global Effects of Piracy in the Modern Age 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÇINAR 

Öz: Deniz haydutluğu, denizcilerin yaşamlarını doğrudan tehdit eden, denizcilik 
faaliyetlerini ve ekonomik kalkınmayı güçlü bir şekilde etkileyen uluslararası bir 
suçtur. Deniz haydutluğu, insanların denizlerde faaliyet göstermeye başladığı dö-
nemlerden bugüne kadar devam eden acı bir olgudur. Günümüzde Gine ve Aden 
Körfezi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika kıyıları deniz haydutluğu saldırıları-
nın yaşandığı bölgelerdir. Nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan literatür ta-
raması temelinde kurgulanan bu çalışmanın amacı dünya üzerinde devam eden 
deniz haydutluğu eylemlerinin günümüzdeki (2007-2021) mevcut durumunu 
araştırmaktır. Çalışma ile deniz haydutluğunun geçmişte var olan bir olgu olduğu 
düşünülse de günümüzün de bir gerçeği olduğu ortaya konulmak istenmiştir. Ça-
lışmada deniz haydutluğunun tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden kısaca bah-
sedilerek bugüne kadar teknoloji sayesinde yaşanan dönüşümün saldırıların şek-
lini nasıl değiştirdiği dikkate alınmıştır. Çalışma ile deniz haydutluğu ile ilgili lite-
ratüre katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz haydutluğu, deniz rotaları, dünya, coğrafya. 

Abstract: Piracy is an international crime that directly threatens the lives of sea-
farers and strongly affects maritime activities and economic development. Piracy 
is a painful phenomenon that has continued from the times when people started 
to operate in the seas. Today, Guinea and the Gulf of Aden, Southeast Asia and the 
coasts of South America are areas of piracy attacks. The aim of this study, which is 
based on literature review, which is one of the qualitative research methods, is to 
investigate the status of piracy activities in the world today (2007-2021). With 
this study, although it was thought that piracy was a phenomenon that existed in 
the past, it was aimed to reveal that it is also a reality today. In the study, the de-
velopment of piracy in the historical process was briefly mentioned and it was 
considered how the transformation experienced thanks to technology changed 
the way of attacks. The aim of the study is to contribute to the literature on piracy. 

Keywords: Piracy, sea routes, world, geography. 
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1. Giriş 

Dünya’da artan ticaret hacmi ile birlikte deniz ticareti büyük önem kazanmıştır. Kü-
resel ticaret için ana taşıma modu gemi taşımacılığıdır. Ticareti yapılan malların yaklaşık 
%90'ı dalgalar üzerinden taşınmaktadır. Bu nedenle denizler, küresel ticaret için ana ula-
şım arterlerini sağlamaktadır. Deniz ticaret hacminin 2050'ye üç katına çıkması beklen-
mektedir.2 Deniz taşımacılığı, ekonomik katma değer yaratabilecek tüm ekonomik faaliyet-
ler kümesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Dünya üzerinde yapılan ticaret, ilk ve ilkel 
devirler hariç tutulduğunda, tarih boyunca denizyolu ağırlıklı olmuştur. İtalyan Marco 
Polo’nun destansı Çin yolculuğu bir tarafa bırakılacak olursa; 1492’de yine bir İtalyan olan 
Kolomb’un, yeni bir kıta bulduğunun farkında olmasa bile Amerika’ya ulaşması, 1497’de 
Portekizli Vasco da Gama’nın Ümit Burnu’ndan Hindistan’a gidebilmesi, 1519’da İspanyol 
Macellan’ın batıya giderek Güney Amerika’dan, daha sonra Macellan Boğazı adı verilen 
yoldan geçerek Filipinlere ulaşması, ölümü sonrasında arkadaşlarının Hindistan’a, oradan 
da yeniden İspanya’ya dönerek dünya turunu tamamlaması deniz ticaretinin, Akdeniz, 
Baltık Denizi ve Manş Denizi dışına taşınmasının dönüm noktaları olmuştur (Aytüre ve 
Berki, 2018). Küresel ölçekte rekabet üstünlüğü sağlayan güçler için denizyolu taşımacılığı 
ekonomik, kültürel ve jeopolitik açıdan yayılmaya hizmet eden bir faktör olmuştur. Tarihi 
kayıtlar incelendiğinde denizlere hâkim olan ülkelerin dünya tarihinde önemli bir yere 
sahip oldukları görülecektir. 

Deniz haydutluğunun tarihi denizciliğin başlangıç tarihine kadar uzanır ancak gü-
nümüzde bu suçun işleniş biçiminde geçmişe nazaran büyük farklılıklar mevcuttur. Gü-
nümüzde deniz haydutluğu ile ilgili başlıca sorunlar deniz haydutluğunun tanımındaki 
belirsizlik, farklı devletler ve mahkemelerdeki farklı yaklaşımlar, siyasi istikrarsızlık ve 
bunun deniz haydutluğunu kolaylaştırması olarak gösterilebilir. Öncelikle haydutlar gü-
nümüzde daha farklı ekipmanlar, ileri teknoloji araçlar kullanmakta ve bu suçu daha so-
ğukkanlılıkla ve zalimane bir biçimde işlemektedirler (Soybaş, 2014). 

Deniz haydutluğu, denizcilerin yaşamlarını doğrudan tehdit eden, denizcilik faaliyet-
lerini ve ekonomik kalkınmayı güçlü bir şekilde etkileyen uluslararası bir suçtur. Deniz 
haydutluğu insanların denizlerde faaliyet göstermeye başladığı dönemlerden bugüne ka-
dar devam eden acı bir olgudur. İnsanlar zaman içerisinde gelişen teknoloji sayesinde ön-
celeri sandallarla başladıkları deniz yolculuklarını daha sonraları sırasıyla yelkenli,  buhar-
lı ve devasa motorlara sahip gemilerle devam ettirmişlerdir. Yaşanan her teknolojik geliş-
me insanların uzak coğrafyalara ulaşmalarına imkân vermiş ve denizcilik faaliyetlerinde 
önemli miktarda artış sağlanmıştır. Denizler üzerinde ticaretin artması ile denize kıyısı 
olan bölgeler jeopolitik açıdan önem kazanmıştır. Bu bölgelerde devlet varlığının olmama-
sı ya da var olan devletin buralarda etkin bir asayiş sağlayamaması farklı dönemlerde bu 
coğrafyalarda deniz haydutluğu faaliyetlerinin görülmesine yol açmıştır. Geçmiş dönem-
lerde denizlerle ilgili yapılmış yasalar incelendiğinde en eski yasaların deniz haydutluğu 
ile ilgili olduğu söylenebilir.  

Deniz güvenliği genel olarak, ülkelerin egemenliği, ekonomik gelişme, siyasi istikrar, 
seyir özgürlüğü, çevre ve okyanus kaynakları, insan ve toplum gelişimiyle ilgili olanlar 
dahil olmak üzere ulusal, bölgesel ve küresel hayatî çıkarları, hedefler ile temel değerleri 
koruyup teşvik etmek için iş birliğine dayalı güvenlik girişimlerini koordine etmeyi içer-
mektedir. Deniz haydutluğu ve deniz araçlarına yönelik silahlı soygun, terörizm, düzensiz 
göç, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, ekolojik düzeni bozan çevre sorunları (kirlilik, yasa-
dışı-düzensiz balıkçılık), deniz kazaları gibi birçok risk ve tehdit denizlerde görülebilmek-
tedir. Bu risk ve tehditlerden uzak olmayı içeren deniz güvenliği, denizler, deniz araçları, 
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sahiller ve limanlara ilişkin barış ve güvenlik temelli politikaların birçok alanını kapsayan 
bir yönetişime de işaret etmektedir (Şahin, 2020). 

Deniz ticaretinin önemli bir kısmını petrol, doğalgaz ve kimyasal madde ürünlerinin 
ticareti oluşturmaktadır. Denizler üzerinde taşınan emtianın değeri ve stratejik önemi bu 
ticaret rotaları üzerinde işlenen suçların artmasına da neden olmaktadır. Dünya üzerinde 
ticaretin devamlılığı için deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması büyük önem arz 
etmektedir. Denizler üzerinde yapılan taşımacılıkta rotaları kısaltan kanal ve boğazlar, bu 
rotalar üzerindeki en stratejik kısımları oluşturmaktadır. Boğaz ve kanalların çevresi ile 
bu bölgelere yaklaşma suları deniz haydutluğunun yoğunlaştığı coğrafyalardır. Deniz hay-
dutluğu şiddet, zulüm ve güç içeren bir illegal faaliyettir. Deniz haydutluğunun eyleme 
dönüştüğü yerler incelendiğinde bu yerlerin istikrarsız ve fakir bölgeler olduğu görülmek-
tedir. Bu bölgelerde yaşanan eylemler bölgesel olmaktan öte küresel ticareti tehdit etmek-
tedir (Şekil 7-8). 

Son yıllarda artan ticaret hacmine paralel olarak dünya deniz ticareti önemli bir ar-
tış göstermiştir (Şekil 1). Deniz yolu ile taşınan değerli mallar deniz haydutlarının ilgisini 
her dönem çekmiştir. Bu nedenle yüksek kâr potansiyeli ve taşınan malların değeri ile 
gözde bir sektör halini alan deniz taşımacılığına yönelik artan deniz haydutluğu vakaları 
sonucunda bu taşımacılık türünün aynı kârlılıkla ve her şeyden öte güvenli olarak devam 
edebilmesi için gereken tedbirlerin alınarak seyir emniyetinin sağlanması zorunludur. 
Deniz haydutluğu dünya çapında etkileri olan ve geçmişten günümüze dek önem arz eden 
bir konudur (Soybaş, 2014). 

Deniz haydutluğu geçmişten bugüne devletlerin en önemli sorunlarından birisi ol-
muştur. Günümüzde dünya ticaretinin önemli bir kısmının denizler üzerinden yapılması 
bu konudaki hassasiyetlerin daha da artmasına yol açmıştır. Dünya ticaret filolarının yo-
ğun bir şekilde kullandığı Panama ve Süveyş Kanalları, İstanbul ve Çanakkale Boğazları, 
Hürmüz Boğazı, Aden ve Gine Körfezleri, Malakka Boğazı, Bab ül Mendep Boğazı bu ticare-
tin atardamarları arasında yer almaktadır (Şekil 2-3). Bu bölgelerin güvenliğinin sağlan-
ması tüm devletlerin çıkarlarını etkilemektedir. Bu bölgelerde gerçekleşen deniz haydut-
luğu ulusal veyahut bölgesel sınırları aşarak uluslararası boyutlarda etkilere yol açmakta-
dır. Bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olay deniz ticaretini aksatmakta güvenlik riskleri 
ile birlikte taşımacılık maliyetlerini artırmaktadır. Bu nedenle yaşanan her gelişme bölge 
ülkelerinin hukuku ile sınırlı kalmamakta uluslararası hukuk ve ilişkileri de etkilemekte-
dir.  

Yakın tarihlerde deniz haydutluğunun yaşandığı bölgelerdeki yasadışı eylemler ade-
ta terör eylemlerine dönüşmüştür. Bu eylemler çeşitli şiddet eylemleri içermekte başta can 
olmak üzere birçok kayba neden olmaktadır. Bu bölgelerdeki asayiş sorunları uluslararası 
barışı ve küresel ticaret güvenliğini tehdit etmektedir. Uluslararası kamuoyunun dikkati-
nin bir süredir bu bölgelere yoğunlaşmasına karşın alınan uluslararası tedbirlere rağmen 
eylemler günümüzde devam etmektedir.  

2. Araştırmanın Amacı 

Denizciliğin başlamasından bugüne korsanlık ve deniz haydutluğu dünya üzerinde 
en önemli tehditler içerisinde yer almaktadır. Özellikle Coğrafi Keşifler ve sonrasında or-
taya çıkan sömürgecilik denizciliğin küresel çapta yapılmasına imkân sağlamıştır. Bu du-
rum çok sayıda geminin dünyanın farklı yerlerinde değerli ürünler taşımasına neden ol-
muştur. Değerli ürünler illegal kişi ve grupların kazanç kaynağı olarak görülmüştür. Bu 
nedenle bu gemiler saldırılara maruz kalmıştır. Bu çalışmanın temelini deniz ticaretinde 
önemli rotalar üzerinde gerçekleşen ve ciddi güvenlik sorunlarından birisi olan deniz hay-
dutluğu saldırıları oluşturmaktadır. Bu saldırıların maddi ve manevi önemli sonuçlarının 
küresel boyutta etkiler doğurmasına ve çeşitli önlemlerin alınmasına karşın tamamen or-
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tadan kaldırılamadığı görülmektedir. Günümüzde siyasi, ekonomik, askeri ve teknolojik 
açıdan gelişmiş bir dünyada bile saldırıların devam ettiği görülmektedir. Bu çalışmanın 
amacı yakın tarihimizde dünya üzerinde devam eden deniz haydutluğu eylemlerinin gü-
nümüzdeki mevcut durumunu araştırmaktır. Çalışma ile deniz haydutluğunun geçmişte 
var olan bir olgu olduğu düşünülse de günümüzün de bir gerçeği olduğu ortaya konulmak 
istenmiştir. Çalışmada deniz haydutluğunun tarihsel süreç içerisindeki gelişiminden kısaca 
bahsedilerek bugüne kadar teknoloji sayesinde yaşamış olduğu dönüşümün saldırıların 
şeklini nasıl değiştirdiği dikkate alınmıştır. Çalışma ile deniz haydutluğu ile ilgili literatüre 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

3. Yöntem 

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olan literatür taraması temelinde kurgu-
lanmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında deniz haydutluğu ile korsanlık kavramları arasın-
daki farklılık göz önüne alınmış ve çalışmanın sınırlılığı “deniz haydutluğu” kavramının 
dışına çıkmamak olarak belirlenmiştir. Çalışmada hazırlanan plan doğrultusunda ihtiyaç 
duyulacak bilgiler belirlenmiştir. Sonraki aşamada ihtiyaç duyulan bilgileri içeren kaynak-
lar araştırılmıştır. Çalışmada ağırlıklı olarak bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler, 
kitaplar, konferans bildirileri, tezler, farklı kurumlar tarafından yayınlanmış raporlar ve 
akademik anlamda çalışmaya katkı sağlayacak web sitelerindeki bilimsel kaynaklar kulla-
nılmıştır. Çalışmada ICC Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) kaynaklarından elde edilen 
İstatistiki bilgilerle dünya üzerinde 2007’den başlayarak 2021 yılının ilk altı ayına kadar 
olan verilerle deniz haydutluğu saldırıları ile ilgili tablolar oluşturulmuştur. Ayrıca coğrafi 
yaklaşımın bir gereği olarak deniz haydutluğu eylemlerinin dünya üzerindeki dağılışını 
göstermek amacıyla haritalar kullanılmıştır. Çalışma sırasında alanyazında yapılmış ben-
zer çalışmalar incelenmiştir. Bunun yanı sıra uluslararası kuruluşların yayınlamış olduğu 
verilerden yararlanılmıştır. Çalışmada harita ve tablolarla mevcut durum yorumlanmıştır. 

4. Deniz Haydutluğu ve Korsanlık Kavramları 

Deniz haydutluğu günlük kullanımda korsanlık olarak ifade edilse de iki kavram bir-
birlerinden farklıdır. Bu iki kavram günümüzde birçok alanda birbiri ile karıştırılmaktadır. 
Deniz haydutluğu olarak tanımlanması gereken olaylarda “korsanlık, korsan” gibi ifadeler 
kullanılmaktadır. Geçmişte yapılan savaşlarda, savaşan devletlerin haklı bir sebep olmak-
sızın insanların sahip oldukları malları ellerinden alması normal bir davranış olarak kabul 
edilmekte, bu tür eylemleri gerçekleştiren kişiler birer hırsız ya da soyguncu şeklinde nite-
lendirilmiyordu (Pathak, 2005). 

Eski tarihi metinler ve halk dilinde deniz haydutları korsan olarak adlandırmaktadır. 
Uluslararası hukuk açısından bakıldığında korsanlar (corsaire, privateer, caper), devletler 
tarafından yetkilendirilerek denizlerde düşman gemilerine karşı eylemler yapan ve bu 
sebeple kendilerine ganimet hakkı verilen denizcilerdir. Bu özellikleri ile kendi kişisel çı-
karlarına göre hareket eden deniz haydutlarından ayrılmaktadırlar (Pazarcı, 2020). Kor-
sanlık ve haydutluk binlerce yıldır var olan bir olgudur. Antik Yunanlılar korsanlığı tanım-
lamak için iki farklı kelime kullanmışlardır. Bu kelimler ληςτήσ (leistes) ve πειρατήσ (pei-
rates) kelimeleridir. Peirates sözcüğü, Homeros'ta ya da Klasik dönem (M.Ö. 500-330) 
yazarlarının hiçbirinin eserlerinde bulunmayan bir kelimedir. Bu kelime eski Yunan kay-
naklarının söz dağarcığına daha sonraki dönemde girmiştir. Bundan türetilen sözler ve 
kelimeler, çağımızın sonuna kadar bu kaynaklarda kullanılmaya devam etmiştir (Souza, 
1999). Arapça korsan kelimesi, İtalyanca corsaro’dan gelmekte ve denizlerde düşman ge-
milerine yapılan saldırıyı ve yine denizlerden gelerek sahillere yapılan akınları ifade et-
mektedir. Bu kavram için kullanılan kelimeler arasındaki farka önem verilmemesi korsan-
lığın ve özellikle Osmanlı korsanlığının bir haydutluk gibi algılanması denizlerde yaşanan 
olaylara çok az dikkat edildiği sonucunu doğurmaktadır. Özellikle XV. yüzyıl sonlarında ve 
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XVI. yüzyılın başlarında korsan kelimesinin sadece Hıristiyanlar için kullanıldığı ve Müs-
lümanlara levent denildiği artık batılı tarihçiler tarafından da fark edilmiştir. Osmanlı İm-
paratorluğunda korsanlık yapan denizcilerin arşiv belgelerinde ve dönemin kaynaklarında 
daha çok levent reisleri veya gönüllü reisler olarak anılması bu fikri teyit etmektedir 
(Bostan, 2012). 

Denizlerdeki yasadışı faaliyetler olarak kabul edilen korsanlık (corsario) ve deniz 
haydutluğu (pirata) kavramları iki alt kavram olarak incelenmelidir. Korsan olarak tanım-
lanan kişi bir bayrağın altında, belirli bir birlik ve otoriteye bağlı olarak faaliyetlerini sür-
düren kişidir. Aksine deniz haydutu ise hiçbir birliğe tabiiyeti olmadan, bir siyasi teşkilata 
dahil bulunmayan, yerel olarak küçük çaplı deniz yağmaları yapan kişidir (Kumrular, 
2008). Korsanlık, arkasında bir devletin bulunduğu ve onun hoşgörüsüyle, başka devletle-
rin gemilerine karşı denizde yapılan haksız kazancı sağlayıcı eylemleri yapanlar için kulla-
nılır. Korsanlık daha çok devletler arası, savaşın bir çeşidi veya bir cephesidir. 1856 Paris 
Konferansı ile korsanlık yasaklanmıştır. Deniz haydutluğu ise, özel bir gemi ya da uçağın 
mürettebat veya yolcularının kendilerine veya mal varlıklarına yönelik açık denizlerde 
karşılaştığı her türlü yasa dışı eylem, ele geçirme ve soygun gibi eylemlerdir (Ece, 2010).  

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) dünya üzerinde okyanus ve 
denizlerin kullanımı, uluslararası işletmeler için kurallar koyan, çevre ve deniz doğal kay-
naklarının yönetilmesine ilişkin ulusların sorumluluk ve haklarını tanımlayan uluslararası 
bir sözleşmedir. Deniz haydutluğu ile ilgili en geniş düzenleme BMDHS 100-110. Maddele-
rinde yapılmıştır. BMDHS’ye göre gerçekleşen bir fiilin deniz haydutluğu kapsamında de-
ğerlendirilebilmesi için; 

1- Fiilin herhangi bir devletin yargı yetkisi dışında bulunan sularda ya da açık de-
nizde meydana gelmiş olması, 

2- Fiilin soygun, saldırı, tecavüz ve cinayet gibi şiddet içerikli olması, 

3- Fiilin bir gemiden diğerine karşı yapılması (En az 2 gemi),  

4-Gerçekleşen fiilin özel amaçlar doğrultusunda yapılmış olması, 

5- Fiilin özel bir gemi ya da devletin kontrol edemediği bir kamu gemisi tarafından 

yapılmış olması şartları aranmaktadır  (Gaibulloev ve Sandler, 2016; Zou, 2009). En geniş 

anlamıyla deniz haydutluğu, denizlerde gerçekleştirilen hukuk dışı yağmalama faaliyetidir 
(Murphy , 2017).  

BMDHS, tüm devletlerin korsanlığın bastırılmasında mümkün olan en geniş ölçüde 
iş birliği yapma yükümlülüğü olduğunu ( md.100 ) ve açık denizlerde korsan gemileri ve 
uçakları veya korsanlıkla alınan bir gemi veya uçağa el koymak için evrensel yargı yetkisi-
ne sahip olduğunu belirtmektedir . Korsanların kontrolü ve gemideki kişilerin tutuklan-
ması ve mallara el konulması ( md.105 ). 110. Madde ise diğerlerinin yanı sıra, devletlerin 
korsanlıkla uğraştığından şüphelenilen gemileri durdurup denetleme hakkını kullanmala-
rına da izin verir. Bu hükümler, yukarıda belirtilen maddelerin ve uluslararası hukukun 
diğer ilgili kurallarının, münhasır ekonomik bölge için geçerli olduğunu açıkça ortaya ko-
yan BMDHS'nin 58. maddesi ile birlikte okunmalıdır. 

Korsanlık suçunu, bir kıyı devletinin iç sularında ve karasularında meydana gelebi-
lecek gemilere karşı silahlı soygundan ayırmak da önemlidir. BMDHS'nin II. Kısmı uyarın-
ca, gemilere karşı silahlı soygun vakalarında, yaptırıma ilişkin birincil sorumluluk normal-
de kıyı devletine aittir. Gemilere karşı silahlı soygun, “1988 Deniz Seyrüseferinin Güvenli-
ğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme (SUA Sözleşmesi)” ve bazı 
durumlarda, “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı 2000 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” kapsa-
mında da suç teşkil etmektedir. 
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5. Tarihsel Süreçte Deniz Haydutluğu ve Korsanlık  

Bu bölümde tarihsel süreç içerisinde gerçekleştiren eylemleri gerçekleştirenlerin 
korsan veyahut deniz haydutu olduğu ile ilgili kesin bir bilgi olmaması nedeniyle eylemleri 
yapanlardan korsan olarak bahsedilecektir. Günümüzdeki eylemler ise deniz haydutluğu 
olarak ifade edilecektir. 

Korsanlığın en eski kayıtlarından biri, Antik Çağ’da ticaret gemilerini hedef alırken 
Yunan takımadalarındaki Limni adasını güvenli bir sığınak olarak kullanan Trakyalılara 
aittir (Sorenson , 2008). Trakyalı deniz haydutları, Limni adasında demirleyen gemilere 
saldırmakta, yüklerine el koyma dışında insanları toplayıp köle olarak satmaktaydılar. 
Zamanla Roma İmparatorluğu’nun deniz ticaretini engelleyecek kadar ileri gitmişlerdir 
(Kumrular, 2008).  Klasik öncesi çağda, Antik Yunanlılar korsanlığı uygun bir meslek ola-
rak görmüşlerdir. Korsanlık, bu dönemde “hayatını kazanmanın tamamen onurlu bir yolu” 
olarak görülmüştür (Møller, 2008).  

Korsanlar kendi milletleri dahil olmak üzere tüm ulusların gemilerini yağmalamak-
tan çekinmemişlerdir. Antik Çağlar’dan itibaren haydutlar,  tüm milletlere karşı yağmacılık 
yapan kişiler olarak görülmüştür. Romalı hukuk filozofu Cicero, iki bin yıl önce korsanları 
“hostis humani generis” (tüm insanlığın düşmanı) olarak tanımlamıştır (Miller , 1913). 
Specter, teröristlerin günümüzde oluşturduğu tehdidi bir zamanlar korsanların oluşturdu-
ğu tehdit kadar evrensel olduğunu ve korsanlığında terörizm gibi insanlığa karşı evrensel 
bir suç olarak yargılanması gerektiğini ifade etmiştir (Greene, 2008). Romalılar, bugünkü 
uluslararası ceza hukukunun temel yapı taşı olan “evrensel yargı yetkisi” ilkesini ve “hostis 
humani generis” ilkesini ortaya koyarak uluslararası topluma kazandırmışlardır. Deniz 
haydutluğu, bütün devletlerin yargı yetkisinde olan “tek suç olmamasına rağmen, uluslara-
rası ceza hukukuna ilişkin ortaya çıkan ve evrensel yargı yetkisinin geçerli olduğu “ilk 
suç”tur (Burgess , 2003). 

Korsanlar, M.Ö. 75 yılında, sonradan Roma İmparatoru olacak olan Jul Sezar’ı kaçırıp 
fidye talep etmiştir. Bu dönemlerde korsanlar Roma’nın Akdeniz’deki çıkarlarını tehdit 
eden bir unsur haline gelmiştir. Korsanlar Sicilya’dan Kıbrıs’a kadar tüm Akdeniz’de tica-
ret erbabına rahat vermemiş, bu durum Roma’nın bölgedeki çıkarlarını derinden etkile-
miştir. Aynı zamanlarda, korsanlık ciddi bir sorun haline gelmiş, diğer faktörlerle birlikte, 
tahıl sıkıntısına neden olmuştur. Bu gelişmeler Roma'da ayaklanmaları kışkırtan bir tehdit 
olmuştur (Goodwin , 2006). Korsan saldırılarının artması ile birlikte Roma Senatosu Pom-
peius’u, karadan 50 km içeriye müdahale etme yetkisi de dahil olmak üzere üç yıllığına 
Akdeniz’de olağanüstü yetkili komutan olarak atamıştır. Pompeius, korsanların karargâhı 
olan Kilikya’daki (Adana-Mersin civarı) operasyonları bizzat yönetmiştir. Bu strateji saye-
sinde korsanların alt edilmesi 3 yıl yerine 3 ay sürmüştür. Pompeius sonrası korsanlık 
saldırıları yeniden canlanmış, ancak hiçbir zaman Pompeius öncesindeki seviyelere ula-
şamamıştır (Sayar ve Küçüksipahioğlu, 2012). 

Deniz haydutluğu her ne kadar filmlerin etkisiyle Vikingler, Güneydoğu Asya ve Ka-
rayiplerle özleştirilmektedir. Ancak elde edilen yazı, tarihi bilgi ve belgelerin incelenmesi 
neticesinde Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki korsanlık faaliyetlerinin daha fazla olması bu 
algının yanlış olduğunu göstermektedir (Öktem, 2011). Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren 
korsanlar elde geçirdikleri köle ve malları Kıbrıs ve Girit Adalarında satarak önemli mik-
tarda gelir elde etmişlerdir. Bu dönemlerde Osmanlı korsanlarının en önemli üsleri Kuzey 
Afrika kıyılarında bulunmaktaydı. Trablusgarp, Cezayir ve Tunus’un ekonomileri büyük 
bir kısmı Akdeniz’de yapılan korsanlık faaliyetlerine dayanmaktaydı (Batır, 2011). Korsan-
ların, hareket serbestliğine sahip olduklarını düşündüren pek çok örnek olmasına rağmen 
yine de bağlı bulundukları Osmanlı devletinin hukuk kurallarına göre davranmak mecbu-
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riyetinde oldukları anlaşılmaktadır. Müslüman korsanlar, devletten bağımsız olarak hare-
ket ettikleri zaman bile İslâm hukukunun sınırları içinde kalmışlardır. Çünkü İslâm huku-
kuna göre, “dârü’l-islam” olan İslam ülkesi ile “dârü’l-harb” olan gayr-ı Müslimlerin yaşa-
dığı ülke arasında devamlı savaş hali geçerlidir ve barış yapılmış olsa bile bu durum geçici 
olduğundan savaş hali her zaman hazır olmayı gerektirmektedir. Bu sebeple Osmanlı Dev-
leti’nin gaza ve cihad için denize açılacak levent reislerine müdahale etmesi beklenemezdi. 
Bunun tek istisnası dost ve müttefik olarak korunmalarına izin (emân) verilmiş bulunan 
ve ilişki şartları ahidnâmelerde açıklanmış olan devletlerdi. Osmanlı leventlerinin yani 
korsanların XVI. yüzyılda Venedik ve Fransa gibi devletler dışında denizde rastlanacak 
gemilere ve topraklara karşı gazâya çıkmaları takdir ediliyordu. Korsan kelimesinin devlet 
izniyle savaşanlar için kullanılması ve takdir görmesi ise, muhtemelen XVI. yüzyılın sonla-
rına doğru yerleşmeye başlamıştır (Bostan, 2012). 

Birçok kişi, korsanlığa geçmeden önce ticaret veya deniz gemilerinde hizmet vermiş-
tir. Bir korsan gemisindeki yaşam, birçok denizciye ulusal yasalardan bağımsız oldukları 
için daha çekici görünüyordu. Mürettebat, normal denizcilerden çok daha iyi muamele 
görürken aynı zamanda para ödülü eşit olarak paylaştırılmaktaydı. Çoğu denizci, hazine ve 
ticaret gemilerinin yağmalanmasıyla zengin olmayı umarak korsan olmuştur. Korsan ge-
milerinin kaptanları, ticaret gemilerini ele geçirdiğinde gemi personelinin gönüllü olarak 
emrinde hizmet etmesini istemiştir. Mürettebatın çoğu, bir ticaret gemisinde yaşamın zor 
ve koşulların berbat olması nedeniyle bunu kabul etmiştir.3  Korsanların önemli bir kısmı, 
çalıştıkları ticaret gemileri ele geçirildiğinde korsanlara katılmayı seçen 
di.  Pringle'a göre, korsan istihdamı en çok işsizler, kaçak köleler ve suçlular arasında ba-
şarılı olmuştur. Pringle (2001), açık denizlerin, sınıf eşitsizliğinin eşitlenmesine neden 
olduğunu belirtmektedir. Korsanlar eski zamanlardan beri var olmasına rağmen, korsanlı-
ğın “Altın Çağı” 17. ve 18. yüzyılın başlarındaydı. Bu süre zarfında 5000'den fazla korsanın 
denizde olduğu söylenmektedir. 4 

19. yüzyılın başlarında dünya genelinde kölelik ve insan ticareti yasadışı olarak ka-
bul edilmeye başlamıştır. Bu nedenle kölelik ve korsanlığa karşı Batı Afrika kıyıları başta 
olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde önemli mücadeleler başlamıştır. Güney Ameri-
ka’da İspanya’ya karşı bağımsızlık mücadelesi neticesinde yeni devletlerin ortaya çıkması 
sonrasında özellikle Karayipler’de deniz haydutluğu eylemleri önemli ölçüde azalmıştır. 
Bu azalma İspanya’nın bu bölgedeki egemenliğini kaybettiği 1820 ile 1830 yılları arasın-
dadır.  

Bazı devletlerin korsanlığı meşru bir savaş yöntemi olarak kabul eden ve belirli ku-
rallar çerçevesinde düzenleyen müsamahakâr yaklaşımlarından 18. yüzyıldan itibaren 
vazgeçilmeye başlanmıştır. Korsanların sahip oldukları yarı-resmi statüyü kötüye kullana-
rak deniz haydutluğuna kaymaları ve deniz ticaretine verdiği zararlar bu vazgeçişte olduk-
ça etkili olmuştur. Bunun yanı sıra korsanların tarafsız devletlere ait gemilere saldırmaları, 
korsanların denetlenmesinde yaşanan güçlükler ve deniz savaşlarında kullanılan gemi 
teknolojisindeki ilerlemeler diğer nedenler arasında yer almaktadır. Denizler üzerinde 
ayrım gözetmeden bütün devletleri hedef alan korsan saldırıları 1856 yılında Paris Beyan-
namesi ile yasaklanmıştır. Bu beyannameden itibaren devletler arasındaki savaşlarda kor-
sanlığın uygulama alanı kalmamıştır. Halen devam eden ve uluslararası deniz taşımacılığı-
nı tehdit eden şiddet hareketleri ise, günlük kullanımda ve basın yayın organlarında ifade 
edilenin aksine korsanlık değil, deniz haydutluğudur (Soybaş, 2014). Korsanlığın azalma-
sında teknolojik gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir. Denizler üzerinde hakimiyet kuran 
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Britanya, Fransa ve ABD gibi devletler gemilerde yelken yerine buhar gücünü kullanmaya 
başlamışlardır. Bu durum ticaret gemilerinin daha hızlı bir şekilde hareket etmesini sağ-
lamıştır. Bu dönemde korsanlar veya haydutların kullandığı yelkenli gemilerin donanım 
açısından buharlı gemilerin gerisinde kalması önemli bir etkendir. 

Korsanlar veyahut haydutlar, gemilere saldırdıklarında ilk önce geminin yönlendi-
rilmemesi için dümeni tahta takozlarla sıkıştırırlardı. Saldırılar sırasında tabanca, hançer, 
pala ve şarap şişelerini barutla doldurarak yapılan el bombası benzeri silahlar kullanmış-
lardır.  Ayrıca sarı kükürdü ateşe vererek sis perdeleri oluşturarak saldırılarda kendilerine 
avantaj sağlayacak bir ortam oluşturmuşlardır. Saldırıya uğrayan tüccar denizciler ise ge-
mini güvertelerini yağlayarak veya güvertelere kuru bezelye, kırık cam serperek saldır-
ganların gemiye binmesini engellemeye çalışmışlardır. Ancak ticaret gemisinin personeli, 
güçlü bir direniş gösterip kaybederlerse korsanların merhamet göstermeyeceklerini ve 
ciddi şekilde sakatlanacaklarını veya öldürüleceklerini biliyorlardı. Korsanlar, geminin 
taşıdığı tüm hazineyi veya yükü alırlardı. Saldırıya uğrayan gemilerde ipek, mücevher, 
baharat, şarap, keten, para veya köleler yağma edilenler arasında önemli yer tutar-
dı. Korsanlar bazen ele geçirilen gemiyi filolarına eklemişler ya da onları mahkûm edecek 
herhangi bir delilden kurtulmak için batırmışlardır. Ele geçirilen denizciler ya öldürülür ya 
da fidye alınarak serbest bırakılırdı. Ayrıca personelin bir kısmı köle olarak alınır veya 
korsan ekibine katılırlardı.5 

Motive edici bir faktör olarak açgözlülük olmasının dışında, modern haydutlar ile 18. 
yüzyıldaki muadillerinin çok az ortak noktası bulunmaktadır. Modern haydutlar, uzun 
gemilerle yelken açmak yerine, Batı Afrika çevresinde kanolar, Singapur bölgesinde dıştan 
takmalı prahuslar ile bazen de kaçırdıkları yatlar gibi daha küçük, daha hızlı teknelerle 
eylem yapma eğilimindedir. Günümüzde haydutlar genellikle yirmi beş veya daha az kişi-
den oluşan gruplardır. Geçmişten bugüne saldırılarda kullanılan silahlar da değişmiştir. 
Modern haydutlar, geçmişte kullanılan ağır toplar ve çakmaklı tabancalar yerine M-16 ve 
AK-47 gibi otomatik tüfekler, roketatarlar, bomba atarlar ve havan topları gibi silahlar 
kullanmaktadırlar (Goodwin , 2006). 

6. Dünya’da Deniz Rotaları 

Yolcu ve ticari yüklerin ticaret yolları üzerindeki hareketliliği, üretim, malların dağı-
tımı veya enerji sağlanması gibi ekonomik ve sosyal faaliyetler için önemli bir gereklilik-
tir. Ticaret yolları üzerinde her faaliyetin bir amacı, bir başlangıç noktası ve bir varış nok-
tası bulunmaktadır. Bu hareketlilik, yollar ile sınırlı değildir. Bu hareketliliğin gerçekleş-
mesi altyapılar oluşan ulaşım sistemleri tarafından desteklenmekte ve yönlendirilmekte-
dir. Bu sayede ticaret rotaları, farklı coğrafyalar arasında bireyler, kurumlar, şirketler ve 
toplumların etkileşime girmesini ve ekonomik, sosyal, kültürel veya politik faaliyetlerde 
bulunmasını sağlamaktadırlar. Dünya üzerindeki boğaz ve kanallar gibi su yolları, hızlı 
seyir süreleri ve malları taşımak için daha kolay, uygun maliyetli bir yol sağlayarak ulusla-
rarası ticarete fayda sağlamaktadır. Bu nedenle jeopolitik açıdan büyük öneme sahiptirler. 
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Şekil 1: Deniz Ticaretinde Başlıca Rotalar ve Tıkanma Noktaları.6 

Denizyolları yol yapımına ihtiyaç duymaması, deniz taşıtlarının taşıma kapasiteleri-
nin yüksek olması, ilk yatırım birim maliyetlerinin, kapasite büyüklüğü ile birlikte, denizin 
doğal alt yapısını kullanma nedeniyle tüm diğer sistemlere göre az olması nedeniyle taşı-
ma ücretlerinin çok düşük olması, yüksek konfora sahip olabilmeleri, birim maliyetlerde 
önemli artışlar yaratmayacağı için konforun yükseltilmesinin ekonomik olarak da müm-
kün olması, deniz ulaştırma araçlarının güvenlik açısından da olumlu nitelikte olması ve 
teknolojideki yeni gelişmelerin uygulanmasıyla güvenliğin daha da arttırılabilmesi, kötü 
hava koşullarına duyarlı olmakla birlikte, deniz ulaşım sisteminde, bu etkinin çok aza indi-
rilmesinin teknolojik olarak mümkün ve ucuz olması, çevre kirletici etkisi en az olan ula-
şım sistemlerinden biri olması, trafik sorunu ve kaza riskinin nispeten az olması nedeniyle 
tercih edilmektedir (Bakırcı, 2012). 2020'nin başında, toplam dünya filosu, 2,06 milyar 
dwt7 kapasiteye eşdeğer, 100 groston ve üzeri 98.140 ticari gemiye ulaşmıştır. 2019'da 
küresel ticari denizcilik filosu yüzde 4,1 oranında büyüyerek 2014'ten bu yana en yüksek 
büyüme oranına sahip olmuştur. Büyümede gaz taşıyan gemiler ilk sırada yer alırken onu 
petrol tankerleri, dökme yük gemileri ve konteyner gemileri takip etmiştir.8  

2019 yılında dünyada taşınan yüklerin hacim olarak yaklaşık %84’ü denizyolu ile 
gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2019 yılında hacim olarak ithalat amaçlı taşınan yüklerin yak-
laşık %95’i, ihracat amaçlı taşınan yüklerin yaklaşık %79'u denizyolu ile gerçekleşmiştir. 
Ortaya konulan projeksiyonların ötesinde küresel bazda denizyolu ile yapılan yük hacmi 
son yarım yüzyılda 20 kat büyümüştür. Lojistik sektöründe deniz taşımacılığı parasal ola-
rak ağırlıklı paya sahiptir. Bu durum denizcilik sektörünü küresel ticarette en stratejik 
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sektör konumuna getirmiştir.9 

 

Şekil 2:  Uluslararası Deniz Ticareti ve Mal İhracatı (1955-2019).10 

Şekil 2’de görüldüğü üzere deniz taşımacılığı ve limanlar, uluslararası ticaret akışları 
için ana fiziksel destek olduğundan, deniz taşımacılığının büyümesi uluslararası ticaretin 
büyümesiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. 1955'te yaklaşık 800 milyon ton yük, 1970’te 2,6 
milyar ton, 1990’da 4, 2000’de 5,9, 2005’te 7,1, 2010’da 8,4 milyar ton olan deniz trafiği 
2019'da 11 milyar tonu aşmıştır. Ancak Covid-19 Pandemisi nedeniyle 2020’de 10,6 mil-
yar tona düşmüştür.11 Covid 19 Pandemisi ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan birbirine 
ne kadar bağımlı olduğunu göstermiştir. Küresel tedarik zincirlerinin ne kadar önemli 
olduğu geçmiş birçok olayla birlikte bu olayla daha net anlaşılmıştır. Dünya üzerinde ya-
şanan jeopolitik rekabetler ve artan ticari rekabet denizyolu ulaşımının önemini daha da 
artırmaktadır. Deniz yolları üzerinde yaşanacak riskleri azaltmak ve uluslararası iş birliği-
ni çoğu zaman zorunlu hale getirmiştir. Bu riskler içerisinde en dikkat çekici ve zarar ve-
ren ise deniz haydutluğu saldırılarıdır. 

Deniz taşımacılığı üretim için gerekli olan hammaddenin, tüketim için üretilen mal-
ların taşınması açısından farklı bir yeri olan lojistik türüdür. Deniz rotaları dünya ekono-
misinde önemli bir yere sahiptir (Şekil 1). Tarih boyunca bazı deniz rotaları önemini ko-
rurken bazı deniz rotaları ise zaman içerisinde Coğrafi Keşifler etkisi ve yeni kanalların 
açılması gibi seçeneklerin ortaya çıkmasıyla eski önemini kaybetmiştir. Deniz ticareti dev-
letlerin zenginleşmesinin önemli araçlarındandır. Limanlar bulundukları bölgelerin tarihi 
coğrafyası üzerinde önemli etkiye sahiptirler. Limanlar, ticaret yapıldığı sürece refaha 
açılan kapılar olmuşlardır. 

Dünya üzerinde, ticari dolaşım için kullanılabilecek çok sayıda deniz taşımacılığına 
uygun rota bulunmaktadır. Ancak küresel sistemin zaman içerisinde oluşturduğu ulaşım 
konfigürasyonu oldukça basittir. Ulaşımın ana ekseni, Süveyş Kanalı, Malakka Boğazı ve 
Panama Kanalı aracılığıyla Kuzey Amerika, Avrupa ve Pasifik Asya'yı birbirine bağla-
yan ekvator çevresindeki koridordur. Bu rotalar üzerindeki hareketlilik deniz trafiğinin 
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büyük kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca deniz taşımacılığının çıkış ve varış noktasına bağlı 
olarak çok sayıda farklı rotada bulunmaktadır (Şekil 1).  

Fiziksel kısıtlamalar (kıyılar, rüzgarlar, deniz akıntıları, derinlik, resifler, buz) ve si-
yasi sınırlar da deniz yollarının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çekirdek 
rotalar, büyük pazarlara hizmet veren en önemli ticari nakliye akışlarını destekle-
yen rotalardır. İkincil yollar, çoğunlukla daha küçük pazarlar arasındaki bağlantılardır. 
Kısmen coğrafya, jeopolitik ve ticaret akışları nedeniyle, belirli yerler küresel denizcilik 
ağında stratejik bir rol oynamaktadır. Bu yerler chokepoints olarak etiketlenirler ve iki ana 
kategoriye ayrılırlar(Şekil 1). Bunlardan “öncelikli” tıkanıklıklar küresel ticarette düşük 
maliyetli deniz taşımacılığı alternatifleri sundukları önemlidirler. Küresel mal ve emtia 
ticaretinde kilit konumlar olan Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Hürmüz Boğazı, Türk Boğaz-
ları, Ümit Burnu, Cebelitarık Boğazı ve Malakka Boğazı öncelikli tıkanma bölgeleri arasın-
da bulunmaktadır. İkincil tıkanma noktaları ise alternatifleri olan ancak yine de kayda 
değer bir sapma içerecek olan deniz yollarıdır. Macellan Geçidi, Dover Boğazı, Sunda Boğa-
zı ve Tayvan Boğazı bu yollara örnek verilebilir (Notteboom vd., 2021). 

Deniz haydutluğu vakalarının önemli bir kısmı dünya ticaretinin yoğun bir şekilde 
yapıldığı öncelikli tıkanma yollarında gerçekleşmektedir(Şekil 3-4-5). Öncelikli tıkanma 
bölgelerinin coğrafi özelliklerin yanında buralarda yaşanan ekonomik, sosyal, askeri ve 
politik sorunların oluşturduğu diğer nedenler haydut saldırılarının yaşanmasına uygun bir 
ortam oluşturmaktadır. 

 

Şekil 3 : Dünya Deniz Taşımacılığı Yoğunluk Haritası.12 

Soğuk Savaş döneminde deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun eylemleri nadir 
görülen eylemlerdendir. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra gelişmekte olan ülkelerde 
yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar ve bu sorunlarla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlık, 
fakirlik ve yolsuzluklar nedeniyle deniz haydutluğunda önemli bir artış gerçekleşmiştir. 
1990’ların yılların sonuna kadar bu suçların artacağı yönünde ciddi endişeler söz konu-
suydu. ABD ve SSCB’nin yerine kurulan Rusya’nın, Hint Okyanusu’ndan donanmasını çek-
mesinden sonra, bölge üzerinde legal güçlerin kontrolü azalmış illegal eylemlerde artış 
görülmüştür (Ishii, 2014). Soğuk Savaş döneminde süper güç donanmalarının denizlerdeki 
etkinliği nedeniyle nispeten az olan deniz haydutluğu saldırıları, dünya ticaretinin hızla 
büyüdüğü 90’larla birlikte giderek artmıştır. 11 Eylül saldırılarından sonra deniz haydut-

                                                           

12
 URL-9 



 

Murat ÇINAR                                                                                                                                                         89                          

https://tidsad.com 

luğu “teröre karşı mücadele” kapsamına alınmış ve farklı bir boyut kazanmıştır. 2000-
2006 döneminde bir önceki altı yıl ile karşılaştırıldığında haydutluk saldırıları dünyada 
%68 artmıştır. 1998’de 177, 2000’de 494, 2002’de 405, 2004’te 325, 2006’da 239 saldırı 
gerçekleşmiştir. Ancak, sigorta primlerini yükseltmek veya uzun süren soruşturmalarla 
uğraşmak istemeyen, gemileri hakkında olumsuz bir imajdan rahatsız olan birçok arma-
törlük şirketi yaşanan bazı eylemleri bildirmemektedir (Kor, 2008). 

 

7. Dünya’da Deniz Haydutluğu 

Deniz ulaştırması, demiryolundan üç kat, karayolundan yedi kat ve havayolundan 
yirmi bir kat daha ucuz olması sebebiyle; küresel ekonominin en önemli lojistik seçeneği-
dir ve vazgeçilemez bir öneme haizdir.13 Denizler üzerinde büyük miktarda ekonomik de-
ğeri olan ürünlerin taşınıyor olması güvenlik zafiyetinin bulunduğu kıyılarda deniz hay-
dutluğunun gerçekleşmesine ortam hazırlamaktadır. 

Deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemleri, genellikle deniz ticaretinin yoğun, tra-
fiğin yavaş, siyasi otorite ve denetimin zayıf olduğu deniz alanlarında yoğunlaşmaktadır. 
21. yüzyıl başlarında deniz haydutluğunun yoğun olarak görüldüğü ana bölgeler Güneydo-
ğu Asya (Endonezya, Malezya, Singapur, Filipinler), Uzak Doğu (Vietnam), Hindistan Böl-
gesi (Hindistan, Bangladeş), Afrika Boynuzu (Kızıldeniz, Aden Körfezi, Somali Yarımadası 
ve Somali açıkları) ve Nijer deltasıdır. Basra Körfezi ve Arap Denizi ile Yemen ve Umman 
açıklarındaki olaylar dahil edildiğinde Afrika Boynuzu yerine Arabistan Yarımadası bölgesi 
tanımlaması yapmak da mümkün görünmektedir. Önemli boğaz ve geçit olarak deniz hay-
dutluğu olaylarının en yoğun şekilde görüldüğü alt bölgeler ise Malakka ve Singapur Bo-
ğazları ile Kızıldeniz-Aden Körfezi-Somali açıkları geçiş rotalarıdır (Evin, 2020). 

 

Şekil 4: 2021 Yılı Deniz Haydutluğu Eylemleri Haritası.14 

Petrol fiyatları ile deniz haydutluğu arasındaki bağlantı incelendiğinde anlamlı so-
nuçlar ortaya çıkmaktadır. 1960-1970 arasında petrol fiyatları varil başına 2 dolar civa-
rındadır. Soğuk Savaşın etkisiyle denizlerdeki güvenliğin üst düzeyde olmasının yanında 
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petrol fiyatlarının düşüklüğü haydut faaliyetleri üzerinde etkili olan faktörlerdendir. Soğuk 
Savaş’ın bittiği 1990’ların başında petrol varil fiyatı 20 dolara çıkmıştır. Deniz haydutluğu 
saldırılarının artmaya başladığı 2008 yılı Haziran ayında petrol fiyatı 138 dolara (yıllık 95 
dolar) kadar çıkmıştır. Haydutluğun yoğun olarak yaşandığı 2009’da petrolün varil fiyatı 
63, 2010’da 80, 2011’de 113, 2012’de 112 dolar olması bu eylemlerin gerçekleşmesinin 
maddi sebepleri açısından etkili olmuştur.15 Buna karşın ham petrol fiyatları varil başına 
30 dolarla 13 yılın en düşük seviyesine gerilediği 2016’da Batı Afrika kıyılarında haydut-
luk eylemlerinde bir azalma görülmüştür. Gine Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik 
saldırıların sayısı 2016 yılında önceki yıla göre üçte bir oranında azalmıştır. Uzmanlar bu 
durumu haydutluğun kârlı bir iş olmamasına bağlamaktadırlar. Gine Körfezi'nde ham pet-
rolün 100 doların üzerinde işlem gördüğü zamanlarda büyük miktarda petrol hırsızlığı 
yapılmaktaydı. Ayrıca bu dönemde Gine Körfezi bölgesindeki ülkelerin donanmalarının 
devriye sayılarını artırmaları haydutluk eylemlerinin azalmasına yol açmıştır.16 2020 yılı 
itibariyle haydut saldırılarının en yoğun olduğu bölgeler Endonezya, Malezya-Singapur, 
Benin ve Nijerya'dır (Şekil 4-5). Deniz haydutları, bu bölgelerde deniz ticaretinin yoğun 
olmasını fırsat olarak değerlendirmektedir. Somali yakınlarındaki Bab-ül-Mendep, Gine 
Körfezi ve Malakka Boğazı gibi petrol taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip geçişler, 
deniz suçları için kötü şöhretli hedefler haline gelmiştir.  

Tablo 1: Deniz Haydutluğu Eylemlerinin Gerçekleştiği Konumlar ve Yıllara Göre Dağılışı 
Konum 2
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TOP. 

G. D. ASYA                 
Endonezya 43 28 15 40 46 81 106 100 108 49 19 25 11 15 5 691 
Malakka B. 7 2 2 2 1 2 1 1 5 - - - - - - 23 
Malezya 9 10 16 18 16 12 9 24 13 7 3 2 3 2 1 145 
Myanmar - 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 3 
Filipinler 6 7 1 5 5 3 3 6 11 10 13 3 3 4 5 85 
Singapur B. 3 6 9 3 11 6 9 8 9 2 1 - - 11 16 94 
Tayland 2 - 2 2 - - - 2 1 - - - - 1 - 10 
Toplam 70 54 46 70 80 104 128 141 147 68 36 30 17 33 27 1051 
UZAKDOĞU                 
Çin  - - 1 1 2 1 - - 4 7 1 2 3 - - 22 
Papua Y. G. 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 2 
Solomon A. 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
Güney Çin 
D. 

3 - 13 31 13 2 4 1 - - - - - - - 67 

Vietnam 5 11 9 12 8 4 9 7 27 9 - 2 - 2 1 106 
Toplam 10 11 23 44 23 7 13 8 32 16 1 4 3 2 1 198 
HİNT ALT 
KITASI 

               0 

Bangladeş 15 12 18 23 10 11 12 21 11 3 5 7 - 2 - 150 
Hindistan 11 10 12 5 6 8 14 13 13 14 1 2 2 5 - 116 
Sri Lanka 4 1 - - - - - - - - - - - - - 5 
Toplam 30 23 30 28 16 19 26 34 24 17 6 9 2 7  271 
G.AMERİKA                 
Brezilya 4 1 5 9 3 1 1 1 - - - 2 2 2 1 32 
Kolombiya - 1 5 3 4 5 7 2 5 4 2 - 3 1 4 46 
Kosta Rika - - 3 1 3 1 - - - - - - - - - 8 
Dominik C. - - - - - 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Ekvador - 2 2 3 6 4 3 - - - 1 1 2 3 1 28 
Guyana 5 - - 2 1 - 2 1 - 2 1 - - - - 14 
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Haiti 2 2 4 5 2 2 - - 2 4 - 3 - 3 1 30 
Jamaika 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
Meksika - - - - - - - - - 1 - - - 4 - 5 
Panama - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 
Peru 6 5 13 10 2 3 4 - - 11 2 3 4 4 9 76 

Surinam 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 

Venezuela 1 3 5 7 4 - - 1 1 5 6 7 6 - - 46 

Toplam 21 14 37 40 25 17 18 5 8 27 12 16 19 17 16 292 

AFRİKA                 

Cezayir - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Angola  1 2 - - 1 - - 1 - 2 1 - - 4 3 15 

Benin - - 1 - 20 2 - - - 1 - 5 1 6 2 38 

Kamerun - 2 3 5 - 1 - 1 1 - - 2 1 - 1 17 

D. Kongo. C. 4 1 2 3 4 2 - 1 3 2 - 1 1 - 1 25 

Sao Tome  - - - - - - - 1 - - - - - 1 5 7 

Mısır  2 - - 2 3 7 7 - 1 - - - - - - 22 

Gabon - - - - - - 2 1 - - - - - 2 2 7 

Ekv. Ginesi - 1 - - - - - - - - - - 2 2 - 5 

Eritre 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Gana 1 7 3 - 2 2 1 4 2 3 - 5 3 1 3 37 

Gine 2 - 5 6 5 3 1 - 3 3 - 1 1 1 - 31 

Gine Bissau - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

Aden Kör.* 13 92 117 53 37 13 6 4 - 1 2 1 - - 1 340 

Fildişi Sahili - 3 2 4 1 5 4 3 1 1 1 - 1 2 - 28 

Kenya 4 2 1 - 1 1 1 - 2 2 1 - - - - 15 

Liberya 1 1 - 1 - - - 1 2 - - - 1 - - 7 

Madagaskar 1 - - - - - - - - - - -- - - - 1 

Moritanya - - - - - - 1 - - - - - - -- - 1 

Fas 1 1 - - - - 1 1 - 1 - - 1 - - 6 

Mozambik 3 2 - - - 2 2 1 1 1 1 - 1 3 1 18 

Nijerya 42 40 29 19 10 27 31 18 14 36 13 31 21 14 4 349 

Kızıldeniz* - - 15 25 39 13 2 4 - - 1 - - - - 99 

Sierra L. 2 - - - 1 1 2 1 - - 4 - - - - 11 

Somali * 31 19 80 139 160 49 7 3 - 1 4 1 - - - 494 

Tanzanya 11 14 5 1 - 2 1 1 - - - - - - - 35 

G. Afrika C. - - - - - - - - - 1 - - - -- - 1 

Kongo - 1 - 1 3 4 3 7 5 6 1 - - 1 1 33 

Togo - 1 2 - 6 15 7 2 - 1 - 1 3 1 - 39 

Toplam 120 189 266 259 293 150 79 55 35 62 29 48 37 38 24 1684 

Diğer  
Bölgeler 

                

Umman - - - - - - - 2 - - 1 - - - - 3 

İran - - - - - - -- - - - 1 - - - - 1 

Irak - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 

Yemen - - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 

Arap Deniz* 4 - 1 2 - - - - - - - - - - - 7 

Hazar Gölü - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
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Fransa - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Toplam 4 1 2 2 - - - 2  1 4 - - - - 16 

Genel Top. 255 292 404 443 437 297 264 245 246 191 88 107 78 97 68 3512 

Yukarıda * ile gösterilen tüm olaylar Somalili haydutlara atfedilir.  ICC’den elde edilen verilerle düzenlenmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde saldırıların 2007-2021(ilk altı ay) tarihleri arasında haydut-
luk eylemlerinin çoğunlukla Aden Körfezi, Gine Körfezi, Güneydoğu Asya, Hindistan Yarı-
madası çevresi ile Güney Amerika’da yoğunlaştığı görülmektedir. Şekil 5’teki harita “Nati-
onal Geospatial-Intelligence Agency”nin veri tabanı kullanılarak oluşturulmuştur. Harita 
1978-2018 yılları arasında gerçekleşmiş olan haydut saldırılarının konum ve yoğunlukla-
rını göstermektedir.  

 

Şekil 5: 1978-2018 yılları arasında gerçekleşen deniz haydutluğu eylemlerinin yoğunluk 
haritası.17 

Tablo 1 incelendiğinde 2007 yılında Endonezya'ya yakın Sunda, Karimata ve Malak-
ka Boğazlarının bulunduğu bölgede, Nijerya ile Somali kıyıları ve Aden Körfezi'nde haydut 
saldırılarının yoğunlukta olduğu görülmektedir. 2008 yılında Aden Körfezi ve Nijerya kıyı-
larında saldırı sayısında önemli artış meydana gelmiştir. 2009 yılında Aden Körfezi’nde 
saldırı sayısı 117’ye çıkarken körfeze kıyısı olan Somali’de saldırı sayısı 80’dir. 2010 yılın-
da Aden Körfezi’nde saldırı sayısı 53’e düşerken Somali’de saldırı sayısı 139’a çıkmıştır. 
2010 yılı dünya üzerinde deniz haydutluğu saldırılarının 443 saldırı ile zirve yaptığı yıldır. 
Deniz haydutluğu saldırıları 2011 yılında yine aynı yoğunlukta devam etmiştir. Bu tarihte 
dünya üzerinde saldırı sayısı 437’dir. Bu saldırılardan 160’ı Somali kıyılarında,  39’u Kızıl-
deniz’de, 37’si Aden Körfezi’nde, 46’sı Endonezya’da gerçekleşmiştir.  

2009, 2010 ve 2011 yıllarında yoğun bir şekilde yaşanan deniz haydutluğu saldırıla-
rı karşısında dünya kamuoyunun dikkatinin bu bölgelere yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Deniz haydutluğu ile mücadele etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
çok sayıda kararı bulunmaktadır. Bu kararlardan 1816, 1838, 1846, 1851, 1897, 1918, 
1950, 1976, 2015 ve 2020 sayılı kararlar Somali kıyılarında görülen deniz haydutluğu ile 
ilgilidir. 2018 ve 2039 sayılı kararlar ise Gine Körfezi’nde görülen deniz haydutluğu faali-
yetleri ile ilgilidir. Somali ve çevresindeki haydut saldırılarının yoğunluğuna bağlı olarak 
can ve mal kaybının artması deniz ticaret maliyetlerinin artmasına yol açmıştır. Başta AB, 
Çin, ABD, Rusya, Hindistan, Japonya, Türkiye, Japonya ve Brezilya’dan gelen iki düzineden 
fazla gemiden oluşan bir deniz görev gücü dünyanın en yoğun nakliye yollarından birinde 
düzeni yeniden sağlamıştır. Bu süreçte adı geçen bölgelerde uluslararası güçler askeri bir-
çok tedbiri uygulamaya başlamıştır. 2012 yılında bu tedbirler sonuç vermeye başlamış 
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saldırı sayısı önemli miktarda düşmüştür. 2013’te Kızıldeniz’de saldırı sayısı 2’ye, Aden 
Körfezi’nde 6’ya, Somali’de 7’ye düşmüştür. Buna karşın aynı yıl Endonezya’da saldırı sa-
yısı 106’ya, Nijerya’da 31’e çıkmıştır. 2013 yılında dünya genelinde saldırı sayısı 264’tür. 
2011 deniz haydutluğu eylemleri açısından önemli bir yıldır. Bu tarihten sonra dünya üze-
rinde alınan tedbirler sayesinde bugüne kadar gerçekleşen haydutluk eylemlerinde düşüş 
yaşanmıştır. Düşüşün en fazla olduğu lokasyonlar uluslararası güçlerin önlemler aldığı 
Aden Körfezi, Somali kıyıları ve Kızıldeniz’dir. Ancak Endonezya, Filipinler, Malezya, Viet-
nam, Hindistan, Nijerya kıyılarındaki haydutluk eylemlerinde önemli bir azalma görülme-
miştir. 2015 yılında Endonezya kıyılarındaki saldırı sayısı 108’dir. 2020 yılında dünyada 
toplam 97 saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırıların 15’i Endonezya, 11’i Singapur Boğazı, 
14’ü Nijerya kıyılarında gerçekleşmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında 68 saldırı gerçekleşmiş 
bunlardan 16’sı Singapur Boğazı, 9’u Peru’da gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Dünya Üzerinde Deniz Haydutluğu Saldırılarının Dağılışı (2007-2021-ilk 6 
Ay)18’den elde edilen verilerle düzenlenmiştir. 

Şekil 6 incelendiğinde 2007-2021 yılının ilk altı ayı arasında en fazla deniz haydut-
luğu eyleminin gerçekleştiği lokasyon 1674 saldırı ile Afrika kıtası kıyılarıdır. Bu bölgeyi 
1051 saldırı ile Güneydoğu Asya, 292 saldırı ile Güney Amerika, 271 saldırı ile Hindistan, 
198 saldırı ile Uzakdoğu Asya ve 16 saldırı ile diğer bölgeler takip etmektedir. Afrika kıyı-
larında saldırıların önemli bir kısmı Gine Körfezi ile Aden Körfezi’nde gerçekleşmiştir.  

Dünya üzerinde deniz haydutları tarafından gerçekleştirilen saldırılar bölgelere göre 
değişiklik göstermektedir. Yapılan saldırılar sırasında dört farklı yöntem kullanıldığı belir-
lenmiştir. Birinci yöntem gemide bulunan değerli cihaz ve eşyaların çalınmasıdır. Bu saldı-
rı yöntemi çoğunlukla Batı Afrika ile Güney Amerika ülkelerinde görülmektedir. İkinci 
yöntem hedef alınan gemilerin kaçırılıp gemi personelinin rehin alınarak fidye istenmesi-
dir. Bu tarz saldırılar orta seviyeli olarak kabul edilmekledir. Bu saldırılar genellikle Soma-
lili deniz haydutları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu saldırlar sırasında ortalama hızı 
25 knot olan sürat tekneleri kullanılmaktadır. Buna yanı sıra lojistik destek sağlamak ama-
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cıyla “mother ship” denilen ana gemiler kullanılmaktadır. Ana gemi olarak daha önceden 
kaçırılmış olan balıkçı tekneleri kullanılmaktadır. Bu tekneler güvenlik güçleri tarafından 
diğer balıkçı gemileri arasından tespit edilmesi çok zordur. Bu yöntemle, kıyıdan yaklaşık 
500 mil açıkta bile ana gemilerden indirilen sürat tekneleri ile hedef gemiye saldırıda bu-
lunulabilmesi nedeniyle, kıyılardan çok uzakta seyir yapmak, gemi ve taşıdığı yükün gü-
venliğini garanti etmemektedir. Bu haydutluk türü Afrika kıyılarında özellikle Somali açık-
larında gerçekleşmektedir. Üçüncü yöntem, personelin etkisiz hale getirilip gemi yükünün 
başka bir gemiye taşınmasıdır. Bu yöntemle çoğunlukla Güneydoğu Asya’da karşılaşılmak-
tadır. Dördüncü yöntem, mürettebatın açık denizlerde küçük teknelere bindirilmesi veya-
hut acımasızca öldürülmesi ile yapılan gemi kaçırma eylemidir. Kaçırılan gemi boyanmak-
ta gemi ve taşınan yüke ait belgeler sahteleriyle değiştirilmekte sonrasında farklı bir bay-
rak gemiye çekilmektedir. Bu gemiler ya satılmakta veya uyuşturucu, silah ve göçmen ka-
çakçılığı gibi suçlarda kullanılmaktadır. Gemi kaçırma eylemleri daha çok Somali ve Gü-
neydoğu Asya bölgesinde karşılaşılmaktadır (Çalık, 2017). 

Saldırıların belirli bölgelerde daha fazla olmasının nedenleri arasında siyasi, coğrafi, 
beşerî, ekonomik sebepler bulunmaktadır. Siyasi nedenler arasında kıyı devletlerinin zayıf 
yönetime sahip başarısız devletler olması, etnik ve mezhepsel nedenlere dayanan iç çatış-
malar (Şekil 7-8), sahil güvenlik birimlerinin nitelik ve nicelik bakımdan yetersiz olması, 
adalet sisteminin deniz haydutluğunu önleyecek yaptırım gücüne sahip olmaması, yolsuz-
luk ve rüşvetin bu ülkelerde yaygın olması, yabancı ülkelerin ülke yönetimlerine müdaha-
lesi, haydutlukla mücadelede güvenlik ve siyasi otoritenin yetersizliği, bölgesel anlaşmaz-
lıklar ve işbirliği eksikliği, kamunun ve özel sektörün haydutlukla mücadelede belirlenen 
uluslararası standartlara uymaması bununla birlikte karşılıklı işbirliğinin zayıf olmasıdır. 
Deniz haydutluğuna neden olan coğrafi nedenler şunlardır; Güvenlik ve denetimden yok-
sun uzun kıyı şeridi, boğazlar, adalar ve mercan kayalıklarının gemilerin yavaşlamasına 
neden olması, kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgeler konusunda devletler arasında 
yaşanan sorunlar sayılabilir. Beşerî ve ekonomik nedenler arasında hızlı nüfus artışı, işsiz-
lik, genç nüfus oranın fazlalığı, kişi başına düşen gelirin dünya ortalamasının çok altında 
olması, deniz haydutluğunun sağladığı kazancın cazip olmasının yanında sağladığı prestij 
eylemlerin gerçekleşmesine ve artmasına neden olmaktadır. 

 

Şekil 7: Dünya üzerinde yaşanan olaylar haritası (2007-2015) ACLED'19’den elde edilen 
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verilerle düzenlenmiştir. 

 

 

Şekil 8: Dünya üzerinde yaşanan olaylar grafiği (2007-2015), ACLED20’den elde edilen veri-
lerle düzenlenmiştir. 

 Afrika kıtasında haydutluk eylemlerinin diğer bölgelere göre daha yoğun bir şekilde 
yaşanmasının nedenleri ise şunlardır: Önemli ve riskli deniz ticaret rotalarının Afrika kıyı-
larına yakın bölgelerden geçmesinin yanında Süveyş Kanalı, Bab ül Mendep Boğazı, Mo-
zambik Kanalı, Gine Körfezi ve Umman Denizi gibi diğer etkenlerin etkiyle haydutluğa el-
verişli bir coğrafyaya sahip olması, Afrika’nın batı ve doğu kıyılarındaki devletlerde yaşa-
nan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, kıtanın farklı bölgelerinde geçmişten bugüne de-
vam eden etnik ve dini temele dayanan çatışma ve kargaşanın doğurduğu ortam, rüşvet ve 
yolsuzluktan kaynaklanan nedenler, kanun ve uygulamaların yetersizliği ve bunlardan 
kaynaklanan boşluk ve zafiyetlerin bulunması, sahil güvenlik güçlerinin eğitim, bilgi ve 
teknolojik olarak yetersizliği, kıyı ve limanlarda yeterli düzeyde denetim ve kontrollerin 
yapılmaması, kıta ülkelerinin deniz, hava ve kara güçlerinin yaşanan olaylara müdahale 
edebilecek askeri teknoloji ve finansmana sahip olmaması, kıtada sömürge sonrası kuru-
lan devletlerde siyasi ortamın demokrasiden uzak olması, hızlı nüfus artışı, işsizlik ve aşırı 
yoksulluk sayılabilir. Yerel halkın ekonomik ve eğitim düzeyinin düşük olması deniz hay-
dutluğunu bir kazanç kapısı olarak görmelerine neden olmaktadır.  

Tablo 2: Taşıdığı Ülke Bayrağına Göre En Çok Saldırıya Uğrayan Gemiler (2011-2021),  
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Panama 42 52 71 82 71 49 32 44 38 46 13 15 6 16 1 578 

Liberya 28 19 38 57 57 45 43 20 28 17 7 13 14 14 9 409 

Marshall A 16 15 29 36 45 21 31 36 40 36 16 22 12 15 11 381 

Singapur 23 25 32 40 32 43 39 32 32 21 8 19 10 11 14 381 

Hong K. 7 14 22 18 21 17 20 16 19 9 6 5 4 3 2 183 

Malta 6 10 21 19 25 8 8 6 11 5 5 5 5 3 3 140 

Antigua  13 14 24 24 16 5 7 5 9 - 2 2 1 - - 122 

Bahama 7 12 18 10 11 16 7 4 5 5 4 5 3 1 4 112 

Malezya 5 10 3 14 14 12 10 9 12 6 2 - 1 1 1 100 

Kıbrıs R. Y. 10 14 13 9 8 1 1 2 7 3 1 3 1 2 4 79 

Hindistan 6 4 8 7 4 7 4 4 2 3 2 1   2   54 

Norveç 8 7 5 5 8 3 4 4 1 3 3 1 - - - 52 

İtalya 1 3 10 8 8 5 4 7 - - - 1 - 1 - 48 

Yunan. 1 2 9 3 12 3 3 4 3 2 1 - 1 2 1 47 
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Danimarka 3 3 3 4 7 7 6 4 3 1 - - - 3 2 46 

Man Adala. 2 5 2 6 3 4 2 3 3 3 1 1 2 1 1 39 

Hollanda 4 3 9 3   1 2 7 1 2 - 2 1 1 - 36 

Birleşik K. 3 6 5 6 6 3 2 - 1 2 1 - - - - 35 

St.Vincent  4 8 7 5 4 2 4 - - - - - - 1 - 35 

Tayland 3 3 3 7 1 1 5 6 5 - 1 - - - - 35 

Almanya 1 5 5 5 5 4 - - - - - - 1 2 1 29 

Endonezya 3 2 1 3 5 2 - 2 2 4 1 1 - 2 - 28 

Çin 2 5 2 4 4 - 2 1 - - - 2 2 1 1 26 

Filipinler 1 5 1 1 4 4 2 3 1 - 2 1 - 1 - 26 

ABD 1 5 4 4 5 2 2 2 - - - - - - - 25 

Türkiye 2 2 8 3 6 1 2 - - 1 - - - - - 25 

Fransa - 7 2 4 6   1   1       1   1 23 

Vietnam 1 - 4 2 3 - 1 5 1 2 3 - - - - 22 

Yemen - 2 6 5 5 3 - - - - - - - - - 21 

Nijerya 2 1 - - - 1 2 3 2 4 1 1 3 - - 20 

Lüksemb. 1 - - 2 1 2 2 - 2 1 - 2 - - 2 15 

Suudi A. - 1 2 1 1 - - 2 1 2 1 - - 2 1 14 

G. Kore   3 1 4 1 1   1 1 1 - - - - - 13 

Belirsiz 7 - 1 1 2 - - 1 - - 1 - - - - 13 

İspanya - - 2 4 2 2 - - - - 1 - - - 1 12 

St. Kitts  3 - 3 1 1 3 - 1 - - - - - - - 12 

Tayvan 2 1 2 6 1 - - - - - - - - - - 12 

BAE 3 1 - 1 6 - - - - - - - - - - 11 

Komorlar 3 - - 1 2 1 1 - 1 - - - - 2 - 11 

Vanuatu  1 2 - 1 1 - 1 - 2 1 - - 1 - - 10 

Barbados - 2 - 1 2 - 1 - - - - 1 1 - 1 9 

Cayman A. 1 1 1 - 1 1 2 - - - - - 1 1 - 9 

K. Kore 1 - 5 2 - 1 - - - - - - - - - 9 

Moğolistan 1 - - - 3 1 - 2 - - - 1 - - 1 9 

Portekiz 2 1 - - - - - - 1 - - - 1 3 1 9 

Bermuda - 2 - 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 1 8 

Belize - 2 1 2 - - - - 1 1 - - - - - 7 

Mısır 1 1 3 1 - - - - 1 - - - - - - 7 

Seyşeller - 2 2 2 1 - - - - - - - - - - 7 

Tuvalu 2 - - 1 1 2 - - - - 1 - - - - 7 

Belçika - - 1 - 2 - - - 3 - - - - - - 6 

Curaçao - - - - - 3 - - 1 2 - - - - - 6 

Gana - - - - - - - 1 1 - - 1 - 1 2 6 

Guyana 6 - - - - - - - - - - - - - - 6 

Kiribati - 1 1 1 1 - 1 1 - - - - - - - 6 

Etiyopya - - 1 - 2 1 - - - 1 - - - - - 5 

Hırvatis. 1 1 1 - - - 1 - - 1 - - - - - 5 

Honduras 1 - 1 - - 1 - 2 - - - - - - - 5 

Japonya 1 2     1         1           5 

Pakistan 1 - 3 1 - - - - - - - - - - - 5 

Sierra Leo. - - - 2 - - 1 1 - - 1 - - - - 5 

Bangladeş 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - 4 

İran - 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - - - 4 

İsviçre - - 1 - - - 1 1 - - - - 1 - - 4 

Libya - - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - 4 

Litvanya 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - 4 

Tanzanya  2 - 1 1 - - - - - - - - - - - 4 

Togo - - 2 - 1 - - - - - - - 1 - - 4 

Cook Ada. - - - - - - - - 1 1 - 1 - - - 3 

Katar 2 - - 1 - - - - - - - - - - - 3 

Umman - - - - - 3 - - - - - - - - - 3 

Avustralya - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 2 

Avusturya - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 2 

Brezilya 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 2 
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Dominik C. - - - - 1 - - 1 - - - - - - - 2 

Gabon - - - - - - 1 - - - - - - 1 - 2 

Jamaika - - - 1 - - - - - - - - - - 1 2 

Kenya - - - 2 - - - - - - - - - - - 2 

Kuveyt - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 

Palau - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 

Rusya - - 1 - - 1 - - - - - - - - - 2 

Sri Lanka - - - - 1 - - - - - 1 - - - - 2 

Şili - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 2 

Ürdün 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 

Arjantin - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

Bahreyn - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Bolivya - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Bulgaris. - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Cezayir - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

Ekvador - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

Gambiya 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Güney Afr. - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Holl. Ant. - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Kamboçya 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Kanada 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Kanarya A. - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Madeira - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 

Mauritius - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 

Moldova - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

Mozambik - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Myanmar 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Niue -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  -  1 

Papua Y. G. - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

Senegal - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

Surinam 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

Ukrayna - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 

Kaynak21: ICC’den elde edilen verilerle düzenlenmiştir. 

Tablo 2’de 2007 ile 2021 yılının ilk yarısı arasında gerçekleşen deniz haydutluğu 
saldırılarının hangi ülkelerin gemilerine yönelik yapıldığı gösterilmiştir. IMB'nin raporla-
rına göre deniz haydutluğu saldırılarında en fazla zarar gören ülkeler “bandıra” (bayrak) 
konusunda avantajlı ve güçlü olarak kabul edilen ülkelerdir. Tablo 2’deki verilere göre en 
çok saldırıya uğrayan gemilerin bayrağını taşıdığı ülkeler ve saldırı sayıları şu şekildedir; 
Panama 578, Liberya 409, Marshall Adaları 381, Singapur 381, Hong Kong 183, Malta 140, 
Antigua ve Barbuda 122, Bahamalar 112, Malezya 100 ve Kıbrıs Rum Yönetimi 79 gemi ile 
ilk 10 sırada yer almaktadır. Adı geçen ülkeler bu gemilerin doğrudan sahibi olan ülkeler 
değildir. Bu ülkeler sağlamış oldukları vergi ve kanuni birçok nedenden dolayı sahipleri 
başka ülkelerin vatandaşı olan gemilere bayrağını taşıma izni veren ülkelerdir. Dünya üze-
rinde 380 Milyon Dwt ile en büyük ticaret filosuna sahip olan ülke Yunanistan’dır. Bu ül-
keyi Çin, Japonya, Almanya ve Güney Kore takip etmektedir. Türkiye ise dünyada 29. sıra-
da yer almaktadır.22 Yunanistan ticaret gemilerinin %83,4’ü, Çin’in %67,8’i, Japonya’nın 
%85,1’i, Almanya’nın %90,8’i, Güney Kore’nin %83’8’i ve Türkiye’nin %78,9’u yabancı 
bayrak taşımaktadır. Umman ticaret gemilerinin ise %99,9’u yabancı bayrak taşımakta-
dır23.  

Tablo 2 incelendiğinde deniz haydutluğu saldırılarına maruz kalan gemilerin bayrak 
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taşıyıcı ülkelerin gemileri oldukları görülmektedir. Panama bayrak taşıyıcısı olduğu gemi 
sayısı bakımından 7.980 gemi ile dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi Liberya 
3.942, Marshall Adaları 3.817, Singapur 3.321, Hong Kong 2.718, Malta 2.137, Vietnam 
1.926, Virgin Adaları 1.868, Bahamalar 1.323, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1.051 gemi ile 
takip etmektedir. Moğolistan’ın denize kıyısı olmamasına karşın bayrağını taşıyan gemi 
sayısı 302’dir. 

Tablo 3 : Ülke (Asıl Sahip) Mülkiyetine Göre En Çok Saldırıya Uğrayan Gemiler (2011-2021)  
ÜLKELER 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM 

Singapur 65 71 79 63 51 45 56 41 26 30 14 541 

Yunanistan 58 31 20 30 30 31 22 34 25 45 14 340 

Almanya 64 40 34 21 21 10 22 14 10 18 11 265 

Hong Kong 27 13 16 16 16 12 6 15 12 13 2 148 

Japonya  19 15 7 21 21 17 3 5 3 5 - 116 

Birleşik K. 12 11 13 12 12 9 6 8 6 3 1 93 

Malezya 17 12 11 12 12 6 3 11 3 3 2 92 

Norveç 10 6 3 7 5 6 7 3 4 4 - 55 

Kaynak24: ICC’den elde edilen verilerle düzenlenmiştir. 

Tablo 3 incelendiğinde tablo 2’den farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin 
mülkiyetinde olan ancak çeşitli nedenlerle başka bir ülkenin bandırasında olan ve o ülke-
nin bayrağını taşıyan gemilerin en fazla saldırıya uğrayan gemiler olduğu görülmektedir. 
Yabancı bandıraya göre en fazla saldırıya uğrayan gemiler Panama, Liberya ve Marshall 
Adaları bayrağı taşımaktadırlar (Tablo 2). Buna karşın gemilerin asıl sahibi olan ülkelerin 
değişiklik gösterdiği (Tablo 3) görülmektedir. Bu ülkeler sırasıyla 541 gemi ile Singapur, 
340 gemi ile Yunanistan, 265 gemi ile Almanya, 148 gemi ile Hong Kong, 116 gemi ile Ja-
ponya, 93 gemi ile Birleşik Krallık, 92 gemi ile Malezya ve 55 gemi ile Norveç’tir. Türki-
ye’nin 2011’de 9, 2012’de 2, 2013’te 5, 2014’te 3, 2015’te 4, 2016’da 3, 2017’de 0,  2018’de 
4, 2019’da 2, 2020’de 5 ve 2021’in ilk altı ayında 1 ticaret gemisi deniz haydutlarının sal-
dırısına uğramıştır. 

Tablo 4 :  Deniz Haydutlarının Sayılarına Göre Saldırdıkları Gemi Türleri  
Gemi Tipi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Top. 

Kuru Yük Gemisi 32 48 109 80 100 66 53 55 86 52 38 59 46 51 20 895 

Kimyasal Tanker 52 55 69 96 100 76 82 86 62 56 26 30 22 26 11 849 

Konteyner Gemisi 53 49 64 74 62 39 30 20 30 10 18 39 20 21 20 549 

Ham Petrol Tankeri 25 30 41 43 61 32 39 24 20 13 5 9 12 7 2 363 

Kargo Gemisi 36 38 54 63 35 15 17 14 15 11 7 6 3 3 1 318 

Römorkör 7 16 17 20 32 23 18 7 10 14 3 3 2 3 3 178 

Trol Teknesi 16 9 16 19 11 5 2 3 2 1 1 3 1 5 3 97 

LPG Tankeri  5 6 5 7 6 10 9 13 4 10 4 - 1 2 2 84 

Tedarik gemisi - 5 1 - 1 8 5 3 2 4 5 2 1 7 3 47 

Soğuk Kargo Gemisi 7 8 4 4 4 2 2 - 3 1 1 3 - 1 1 41 

Yatlar 8 9 6 1 4 - - - 1 - - - - - - 29 

RORO Gemisi 3 1 8 6 3 2 1 2 - - - 1 - - - 27 

Araç Taşıyan Gemiler 1 3 4 5 7 - - 2 1 2 - - 1 - 1 27 

Dhow (ahşap yelkenli) 3 1 3 4 1 5 1 - - - 2 - - - - 20 

LNG Tankeri 1 - 1 1 - 2 - 1 - 1 2 - 1 - 2 12 

Kaynak25: ICC’den elde edilen verilerle düzenlenmiştir. 

IMB raporlarına göre, dünya üzerinde deniz haydutluğu eylemlerinin faaliyetleri 
azalış göstermesine karşın denizciler için risk devam etmektedir. Tablo 4‘te 2007-2021 
yılları arasında dünya üzerinde en çok saldırıya uğrayan gemi tipleri verilmiştir. Yıllara 
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göre gemi tiplerine yapılan saldırıların sayısı değişiklik göstermektedir. 2007 ile 2021 
yılının ilk altı ayında yapılan saldırılar incelendiğinde en fazla haydut saldırısı 895 saldırı 
ile kuru yük gemilerine yapılmıştır. Bunu 849 gemi ile kimyasal madde taşıyan gemiler, 
549 gemi ile konteyner gemileri, 363 gemi ile ham petrol tankerleri ve 318 gemi ile kargo 
gemileri takip etmektedir. 

Deniz haydutluğu saldırılarına bakıldığında hem amaç hem de eylem tarzı itibarıyla 
farklı saldırı türleriyle karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki, genellikle limanda veya demir-
leme yerlerinde ya da kıyıya yakın deniz alanlarında bulunan gemilere yönelik saldırılar-
dır. Bir diğer saldırı türü ise, açık denizde veya karasularında seyir halindeki gemilere kar-
şı yapılan saldırılardır. Ölüm ve yaralanmaların da gerçekleştiği bu tür saldırılarda, genel-
likle daha uzun süre denizde kalmak ve kıyıdan daha uzak mesafelerde faaliyet icra ede-
bilmek maksadıyla bir ana gemiden operasyonlarını yürüten haydutlar, gemideki müret-
tebatı etkisiz hale getirdikten sonra yükün bir kısmını başka bir gemiye aktarıp gemi ve 
personelini serbest bırakmakta ya da personeli kaçırarak fidye istemektedir. Aden Körfezi 
ve Somali açıklarında görülen diğer bir saldırı türünde ise, yine bir ana gemiden operas-
yonlarını yürüten haydutlar, ele geçirdikleri gemiyi tüm yükü ve mürettebatıyla birlikte 
Somali kıyılarında tesis etmiş oldukları kamplarda alıkoymakta, geminin ve mürettebatın 
serbest bırakılması karşılığında fidye talep etmektedir (Topal, 2010). Uzak Doğu’da göz-
lemlenen bir başka saldırı türünde ise, ele geçirilen geminin mürettebatı öldürüldükten 
sonra denize atılmakta veya küçük bir tekne ile açık denizde terk edilmektedir. Daha sonra 
gemi, boya ve revizyondan sonra başka bir limanda, değişik bir isim, kimlik ve ruhsat ile 
kayıtlara geçirilmekte, gemi ve gemi yükü evrakları değiştirilmekte ve sonra bu ‘‘hayalet 
gemi’’ (phantom ship, ghost ship) ve yükü sahte evraklarla satılmakta ya da uygun bayrak 
(flag of convenience) devletlerinden birinin limanında kaydedilerek uluslararası deniz 
ticaretinde kullanılmaya devam edilmektedir (Evin, 2012).  

Devletlerin karasularında haydutluğun görülme sıklığıyla ilgili devletin ekonomik ve 
siyasi kırılganlığı arasında doğru orantı bulunmaktadır. Bu devletlerin ekonomik anlamda 
yaşadığı yoksunlukların ve hızlı nüfus artışı ve coğrafi faktörlerinde etkisiyle haydutluk 
olaylarında önemli artışlar görülmektedir. Ülkelerde yaşanan silahlı isyanlar ve çatışma 
ortamı haydutluğun ortaya çıkmasına ortam hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra devlet ka-
demelerinde ve deniz ticareti ile bağlantılı birimlerde memurların haydutlarla iş birliği 
yapması haydutluk eylemleri üzerinde etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra kıyı ülkelerinin 
sahil güvenlik güçlerinin nicel ve nitel olarak yetersizliği haydutluk eylemlerinin artması-
na neden olmaktadır. 

8. Sonuç 

Deniz haydutluğu, hırsızlık, soygun, adam kaçırma, fidye talep etme gibi farklı suçla-
rı içeren bot, kayık ve ana gemiler kullanılarak tanker, kuru yük, kargo, konteyner, balıkçı 
ve yat benzeri deniz araçlarına yönelik silahlı saldırıların gerçekleştirildiği eylemlerdir.  
İnsanlık tarihinde denizcilerin en büyük korkusu zorlu doğal şartlardan ziyade deniz kor-
sanları ve haydutları olmuştur. Denizlerde yağmacılar sadece gemilerdeki değerli malları 
gasp etmekle yetinmemiş çoğu zaman gemilere el koyup personelini öldürmüştür. Bu du-
rum denizciliğin başlangıcından günümüze kadar devam etmiştir. Devletlerin geçmişte 
izin verdiği korsanlığın günümüzde ortadan kalkmasına karşın deniz haydutluğu devam 
saldırıları devam etmektedir.  

Küresel ekonominin güvenli bir şekilde yapılması bir zorunluluktur. Bu zorunlulu-
ğun en önemli aşamalarından birisi ticaret rotalarının güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu rota-
lar üzerinden hammadde, enerji, yarı mamul ve mamul ürünler dünyanın herhangi bir 
bölgesinden bir başka bölgesine taşınmaktadır. Küresel ticaretin sürdürülebilirliğini sağ-
lamak hızlı ve güvenli işleyen taşımacılığı önemli mecburiyete dönüştürmüştür. Denizlerin 
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dolayısıyla ticaret rotalarının güvenliği tarih boyunca devletlerin önceliği olmuştur. Deniz 
güvenliği açık denizler ile limanlardaki denizcilik faaliyetlerinin beşerî ve doğal tehditler-
den korunmasını veya uzak durulmasını ifade etmektedir. Denizler üzerinde var olan teh-
ditlerin önlenmesi ve ticaret rotaları üzerinde güvenliğin sağlanması küresel ticaretin dü-
zenli ve güvenli bir ortamda yapılmasına imkân verecektir. Bu nedenle ülkeler arasında 
gerçekleştirilecek iş birliği ve iş bölümü önem kazanmaktadır. 

Deniz haydutluğu olgusu, insanların denizcilikle geçimini sağlamaya başladığı za-
manlara kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca gemiler kimi zaman devletten izinli korsanlar 
veya başına buyruk kişisel olarak hareket eden deniz haydutlarının saldırılarına uğramış-
tır. Bu süreç günümüze kadar devam etmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren denizler üzerinde 
deniz haydutluğu saldırıları önemli artış göstermiştir. Bu durum bölgesel olarak ortaya 
çıkmış olsa da zaman içerisinde uluslararası bir soruna dönüşmüştür. Ticaret rotalarının 
güvenliği son 30 yılda devletler, şirketler, armatörler ve denizciler için endişe kaynağı 
olmuştur. Gine Körfezi, Aden Körfezi, Malakka Boğazı ve Karayip Denizi başta olmak üzere 
dünya üzerinde farklı bölgelerde haydutluk eylemleri yaşanmış ve günümüzde yaşanmaya 
devam etmektedir.  

Günümüzün modern olarak nitelendirilen haydutları açık denizlerin yanı sıra liman-
larda da saldırılar yapmaktadır. Saldırganlar, eylemleri sırasında gelişmiş teknolojiye sa-
hip ekipmanlar ve silahlar kullanmaktadır. Deniz haydutlarının suçları basit soygun ve 
gasptan gemi kaçırma ile fidye talebine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Deniz 
haydutluğu küresel bir olgu olarak kabul edilmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde görü-
len saldırılar bunu doğrulamaktadır.  2021 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen saldırıla-
rın büyük bir kısmı Gine Körfezi, Endonezya, Singapur Boğazı ve Peru’da gerçekleşmiştir. 
2007-2021 yılları arasında kaydedilen saldırılar Afrika, Güneydoğu Asya, Uzakdoğu, Hin-
distan ve çevresi, Arabistan Yarımadası ile Güney Amerika kıyılarında gerçekleşmiştir. Bu 
bölgeler dışında Hazar Denizi ile Fransa kıyılarında 1’er saldırı gerçekleşmiştir. Bu dönem-
lerde Okyanusya, Atlas Okyanusu’nun Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) kıyılarında, Avru-
pa Kıtası kıyılarında (Fransa hariç), Pasifik Okyanusu'nun birkaç ülke hariç büyük bölü-
münde herhangi bir saldırı yaşanmamıştır. Bu dönemde toplamda Afrika’da 1684, Güney-
doğu Asya’da 1051, Uzakdoğu’da 198, Hindistan ve çevresinde 271, Güney Amerika’da 
292, diğer bölgelerde 16 saldırı gerçekleşmiştir. 

2008-2009 yıllarında Aden Körfezi ve Somali kıyılarındaki saldırı sayısında önemli 
artış gözlenmiştir. 2010-2011 yıllarında Aden Körfezi, Kenya ve Tanzanya kıyılarında sal-
dırılar görülmüştür. Bu tarihte Gine Körfezi haydut saldırıları açısından sıcak bölge haline 
gelmiştir. 2012-2013 yıllarından itibaren bu bölgede uluslararası deniz gücünün göreve 
başlaması ile Aden Körfezi ve Doğu Afrika kıyılarında saldırılar azalmaya başlamıştır. An-
cak Gine Körfezi ve Malakka Boğazı’nda haydut saldırılarının yoğunluğu devam etmiştir. 
Saldırı sayısı düzensiz bir eğilime sahiptir. 2007'den 2011'e kadar, kaydedilen olay sayı-
sında önemli miktarda artış yaşanmıştır. 2012-2013 yıllarında saldırı sayısı önemli ölçüde 
düşmesine karşın, 2007'dakinden daha yüksek kalmıştır. 2007'den 2013'e kadar coğrafi 
bölgelere göre saldırı sayısı Doğu ve Batı Afrika, Hint Okyanusu ve Güneydoğu Asya‘da 
yoğunlaşmıştır. Aden Körfezi’nde alınan uluslararası tedbirler nedeniyle 2012 yılından 
itibaren saldırı sayılarında önemli miktarda azalma görülmüştür. Buna karşın bu dönem-
lerde Batı Afrika’da haydut saldırılarının devam ettiği görülmektedir. Özellikle demirlemiş 
ve limanlardaki gemilere yönelik saldırıların dikkat çekmektedir. Somali kıyılarında genel-
likle hareket halindeki gemilere saldırılar yapılmaktaydı. Gine Körfezi'ndeki artan saldırı 
sayısı, 2010'dan itibaren liman alanlarında bildirilen olayların artmasını büyük ölçüde 
açıklamaktadır. Gine Körfezi'nde tüm gemi tiplerine yönelik saldırıların sayısının artması 
denizcilik şirketleri ve gemi personeli için büyük bir sorun oluşturmaya devam etmekte-
dir. Bölge ülkelerinden Nijerya’da saldırılar yoğunluk gösterirken komşu ülkelerde ise 
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saldırıların yoğunluğunun az olduğu görülmektedir. Nijer Deltası’nın güney ve doğusunda 
eylemler yapan deniz haydutları, Gine Körfezi'nde en önemli tehdit olmaya devam etmek-
tedirler. 

Deniz haydutları genellikle küçük gruplardan oluşmaktadır. Ancak bu gruplar ge-
nellikle karmaşık bir organizasyonun çatısı altında hareket etmektedirler. Ancak bu du-
rum bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Örneğin Somalili deniz haydutları kara 
savaşlarından tecrübeli eski militanlardan oluşmaktadır. Ayrıca teknoloji kullanımında 
uzman kişilerden çeşitli destekler almaktadırlar. Tecrübeli balıkçılarında gruplar içeresin-
de yer alması daha iyi organize olmalarını sağlayarak eylemlerin başarı oranının artması-
na yol açmaktadır. Haydutlar saldırılarını genellikle küçük ve hızlı hareket eden bir veya 
iki tekneden oluşan gruplarla gerçekleştirmektedir. Özellikle Aden Körfezi’nin uzak kıyıla-
rında gerçekleştirilen saldırılarda ana gemi olarak nitelendirilen daha büyük gemiler kul-
lanılmaktadır. Ana gemiler sürat botları ve ağır silahları taşıyarak eylem yapılacak bölgeye 
kadar taşımaktadır. Bu bölgelerde haydutlar hızlarını düşüren gemileri hedef almaktadır-
lar. Raporlara göre Nijeryalı haydutlar, Somalili haydutlara göre daha acımasız eylemler 
yapmaktadırlar. Somalili haydutlar silahlarını genellikle gemi personelini korkutmak ama-
cıyla kullanmaktadırlar. Buna karşın Nijeryalı haydutların eylemlerinde yaralama ve öl-
dürme vakaları daha fazladır. Deniz haydutları genellikle saldırılara karşı savunmasız olan 
yavaş hareket eden eski gemilere saldırmaktadır. Haydutların en çok saldırdığı gemi tiple-
ri sırasıyla kuru yük gemisi kimyasal taşıyan tankerler, konteyner gemileri,  ham petrol 
tankerleri, kargo gemileridir. 

Haydutluk raporları incelendiğinde saldırıların gerçekleştiği bölgelerin sahip olduğu 
fiziki, siyasi, beşerî ve ekonomik özellikleri saldırıların özelliğini ve olasılığını etkilemek-
tedir. Batı Afrika, Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya’da gerçekleşen saldırıların nedenleri, 
saldırının biçimi ve kullanılan silahlar, gemilerin tipi ile haydutların şiddet noktasındaki 
tutumu farklılık göstermektedir.  

2000'lerin başı ABD’nin teröre karşı küresel bir savaş başlattığı, 2010'lar ise kriz 
sonrası ekonomik toparlanma ve popülizmin yükselişinin damgasını vurduğu dönemler-
dir. 2020'ler salgın, göç, çatışma ve değişen jeopolitik merkezlerin on yılı olacak gibi gö-
rünmektedir. Birçok ülkede ulusal siyaset, giderek daha kırılgan hale gelen uluslararası 
ilişkilerle birlikte yoğun bir bölünmeye yol açmaktadır. Bu oynaklıklar önümüzdeki yıllar-
da muhtemelen devam edecek ve temel öncelikler üzerindeki iş birliğine meydan okuya-
caktır. Küresel güçler arasındaki ekonomik çatışmalar büyüdükçe, global ekonomide belir-
gin sonuçlar doğurması beklenmektedir. Günümüzde başta sosyal, demografik, ekonomik, 
çevre ve siyasi nedenler çerçevesinde ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında küresel 
ve bölgesel çabalar kimi zaman yetersiz kalmaktadır. Dünya üzerinde gelişmiş ekonomile-
re ve yüksek refah düzeyine sahip olan ülkeler çözümsüz kalan sorunlardan farklı şekil-
lerde etkilendikleri görülmektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasi istikrarın bozulduğu ülke-
lerde ortaya çıkan kargaşa ve çatışma ortamı jeopolitik, jeostratejik rekabeti şiddetlendi-
rip, ulusal ve uluslararası güvenliği baskılayabilir. Karalar üzerinde yaşanan sorunlar geç-
mişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de deniz ulaşımı açısından stratejik rotalar üze-
rinde çeşitli sorunların ortaya çıkmasına kaynaklık edip ortam hazırlayacaktır. 

Değişen toplumsal, çevresel, demografik ve teknolojik eğilimler, küresel ulaşım sis-
temleri üzerinde çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Her dönemde farklı sebeplere bağlı yeni 
riskler ortaya çıkmaktadır. Deniz haydutluğunun dünya üzerinde belirli coğrafyalarda 
görülmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Eylemlerin gerçekleştiği lokasyonlarda yaşa-
nan siyasi, ekonomik, sosyal, etnik sorunlar jeopolitik ve jeostratejik etkenlerle birleşerek 
deniz haydutluğuna ortam hazırlamıştır. Dünya genelinde artan jeopolitik riskler, ticaret 
savaşları, bölgesel çatışmalar, sivil huzursuzluk ve deniz haydutluğu deniz ticaretinin gü-
venliği açısından önemli sorunlardır. Yaşanan olumsuz gelişmeler denizcilik şirketlerinin 
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faaliyetlerinde birçok soruna yol açmakta, tedarik zincirlerinin bozulmasına ve ticari ope-
rasyonlarda aksamalara neden olmaktadır. Tedarik zincirinin bozulması, küresel pazarlar 
üzerinde doğrudan bir etki oluşturmaktadır. Deniz taşımacılığı bu süreçte giderek jeopoli-
tik anlaşmazlıkların etkisinde kalmaktadır. Çünkü karadaki bir huzursuzluk zaman içeri-
sinde ülkelerin karasularına ve uluslararası sulara da sıçramaktadır.  

Küresel ticaretin büyük bir kısmının gerçekleştiği denizler tarih boyunca çeşitli kor-
sanlık ve deniz haydutluğu eylemlerine sahne olmuşlardır. Devletlerin gizli ya da açıktan 
desteklediği korsanlığın 1856 yılında yasaklanmasının ardından deniz haydutluğu ile yapı-
lan mücadele günümüze kadar devam etmiştir. Soğuk Savaş sonrasında küresel güç den-
gesinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünya üzerinde farklı bölgelerde yeni krizler ortaya 
çıkmıştır. Yaşanan krizler sırasında alınan kararlar bölgesel dengelerin bozulmasına yol 
açmıştır. Bozulan dengeler bu bölgelerde gerilime ve çatışmalara neden olmuştur. Bu olay-
lar devletlerin egemenlik noktasında zafiyete düşmesine yol açarak asayiş sorunlarının 
ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Yaşanan sorunlar karşısında uluslararası kuruluşlar, küresel güç sahibi devletlerin 
yaşanan olaylara karşı tutumunun yetersiz kalması neticesinde 2000’li yılların başında 
deniz haydutluğu eylemlerinde önemli artış gerçekleşmiştir. Bu eylemler sadece denizler 
üzerindeki ticaret yollarını ve gemileri değil aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği 
de tehdit etmiştir. Küresel ticaretin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak 
amacıyla başta BM, NATO olmak üzere küresel güç sahibi birçok devlet ortak tedbirler 
almıştır. 

Deniz haydutluğunun gerçekleştiği bölgelerde taşımacılık maliyetleri ve sigorta 
primleri artmıştır. Gemilerin güvenliğinin sağlanması karşılığında ücret karşılığında gü-
venlik ekipleri görevlendirilmiş ayrıca gemilere saldırılara karşı güvenlik donanımları 
yerleştirilmiştir. Bu maliyetler armatörlere mali yük getirerek navlun bedellerinin artma-
sına neden olmuştur. 

Günümüzde deniz haydutluğu ile mücadelede, bölge ülkeleri arasında bilgi paylaşı-
mında iş birliği yapılmakta ortak devriyeler gerçekleştirilmektedir. Küresel güçler ile yapı-
lan iş birliği neticesinde de bazı olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.  
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TRA2 Düzey-2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2007-2019 Yılları 

Arasında Nüfusun Gelişimi ve Demografik Yapının Değişimi1 

Development of Population and Change of Demographic Structure in TRA2 

Level-2 Region (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) between 2007-2019 

 

Doç. Dr. Murat YILMAZ 

Öz: TRA2 Türkiye’deki 26 İBBS düzey-2 bölgesinden biridir. Günümüzde bölgede ülke 
nüfusunun %1,4’üne denk gelen 1 milyon 118 bin kişi yaşamaktadır. Bu çalışmada Ağ-
rı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan TRA2 bölgesinde nüfusun 2007-2019 yılla-
rı arasındaki gelişiminin yanı sıra nüfus gelişimine etki eden göç, ham doğum ve ham 
ölüm oranı gibi bazı değişkenlerin ve demografik yapının değişimi incelenmiştir. TRA2 
düzey-2 bölgesinde 2007-2019 arasında doğal artışa rağmen eksi değerler alan net 
göç hızından dolayı nüfus yaklaşık 19 bin (%2) azalmıştır. Bölgede ham doğum, ham 
ölüm, doğal artış hızı ve toplam doğurganlık hızı gibi değişkenlerin son yıllarda azal-
dığı görülmektedir. Son yıllarda toplam doğurganlık hızı ve ham doğum oranının 
azalmasına bağlı olarak bölgenin demografik yapısı da değişmektedir. Çocuk nüfusu 
oranının giderek azaldığı bölgede, çalışma çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı ise 
artmaktadır. Bölge illerinden Ardahan %15’e, Kars ise %10’a yaklaşan yaşlı nüfus 
oranı ile dikkat çekmektedir. Özellikle Ardahan’da son yıllarda nüfusun hızlı yaşlanma 
sürecinin yaşandığı gözlenmektedir. Ağrı ve Iğdır ise 12 yılda azalmasına rağmen yük-
sek çocuk nüfus oranı ile dikkat çekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: TRA2 düzey-2 bölgesi, nüfus, göç, toplam doğurganlık hızı, ba-
ğımlılık oranı. 

Abstract: TRA2 is one of 26 NUTS Level-2 regions in Turkey. Today, 1 million 118 
thousand people, corresponding to 1.4% of the country's population, live in the re-
gion. In this study, the development of the population, as well as the change of demo-
graphic structure and some variables such as migration, crude birth and crude mortal-
ity rate that affect population development have examined between 2007 and 2019 in 
the TRA2 region, which includes Ağrı, Ardahan, Iğdır and Kars. Despite the natural in-
crease in the TRA2 Level-2 region the population decreased by approximately 19 
thousand (2%) between 2007 and 2019, due to the net migration rate that took nega-
tive values. It is observed that variables such as crude birth, raw death, natural rate of 
increase and total fertility rate have decreased in the region in recent years. The de-
mographic structure of the region has also changed due to the decrease in total fertili-
ty rate and raw birth rate in recent years. The proportion of the working age popula-
tion and the elderly population are increasing in the region where the rate of child 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
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population is gradually decreasing. Among the provinces of the region, Ardahan draws 
attention with the elderly population ratio approaching 15% and Kars approaching 
10%. Especially in Ardahan, it has been observed that the population has experienced 
a rapid aging process in recent years. Although Ağrı and Iğdır have decreased in 12 
years, they draw attention with their high rate of child population. 

Keywords: TRA2 level-2 region, population, migration, total fertility rate, dependency 
rate. 

1. Giriş 

Türkiye’de 1927 yılından 2000 yılına kadar çok sayıda nüfus sayımı yapılmış ve bu 

sayımlarda elde edilen veriler 7 coğrafi bölge ve her dönem mevcut illere göre yayımlan-

mıştır. Yine tarım ve sanayi sayımları, köy envanteri etütleri vb. sayımlarda da çoğunlukla 

il eksenli veri toplama yoluna gidilmekteydi. Fakat 2002 yılında bakanlar kurulu kararı2 ile 

AB’ye uyum çerçevesinde istatistikî bilgiler toplanırken 7 coğrafi bölge ve 81 ilin yerine, 

12 düzey-1 bölgesi, 26 düzey-2 bölgesi ve 81 düzey-3 bölgesini (81 il) baz alınmaya baş-

lanmıştır (Taş, 2006, Sertkaya Doğan ve Gökburun, 2019). Avrupa Birliği ülkelerinde özel-

likle geri kalmış bölgelerin kalkındırılması için bu bölgelerin kaynaklarının, potansiyelle-

rinin ve problemlerinin göz önünde bulundurulması prensibi benimsenmiştir (Taş, 2006). 

Buna bağlı olarak özellikle düzey-2 bölgeleri; düzey-1 bölgelerine göre daha dar bölgeler 

olmaları nedeniyle, bölgesel kalkınmada kritik öneme sahiptir. Ülkemizde de 2002 yılın-

dan itibaren bu yaklaşım benimsenmiş ve buna bağlı olarak 26 adet düzey-2 bölgesinin 

her biri aynı zamanda bir kalkınma ajansının faaliyet bölgesi olarak belirlenmiştir. Kal-

kınma ajansları geri kalmış bölgelerin kalkınmasını sağlamak için bu bölgelerdeki insan 

kaynağını, ziraat ve hayvancılık potansiyelini, turizm, madencilik ve sanayi olanaklarını 

göz önüne alarak çeşitli projeler hazırlamakta ve farklı kişi ve kurumlar tarafından gelişti-

rilen bazı projelere maddi kaynak sağlamaktadır. 

Türkiye’deki 12 düzey-1 bölgesinden biri olan Kuzeydoğu Anadolu’da (TRA), TRA1 

ve TRA2 adında iki düzey-2 bölgesi bulunmaktadır. TRA1 düzey-2 bölgesi Erzurum, Erzin-

can ve Bayburt illerini kapsarken TRA2 düzey-2 bölgesi Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri-

ni kapsamaktadır. TRA1 bölgesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUDAKA), 

TRA2 bölgesi ise Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) faaliyet bölgesidir. 

‘’TRA2 Düzey 2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) Türkiye’nin kuzey doğusunda yer 

almaktadır. Bölge 30.193 km²’lik alanı ile Türkiye yüzölçümünün yüzde 3,8’ni oluşturmak-

tadır. Bölgenin yüzey şekillerinde dağlar, platolar, yaylalar, ovalar ve nehirler geniş yer 

tutmaktadır. Bölgenin rakımı 805 m. (Dilucu Ovası) ile 5137 m. (Ağrı Dağı) arasında de-

ğişmektedir. Türkiye’nin en yüksek volkanik kütleleri olan Ağrı, Süphan, Tendürek dağları 

ile Allahuekber ve Yalnızçam sıradağları TRA2 Bölgesinde yer almaktadır. Bölge doğusun-

da Ermenistan, güneydoğusunda İran ve Nahcivan, güneyinde Bitlis ve Van, güneybatısın-

da Muş, batısında Erzurum, kuzeybatısında Artvin ve kuzeyinde Gürcistan ile çevrilidir. 

                                                           

22002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: Bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölge-
lerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve 
Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluştu-
rulması amacıyla ülke çapında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasının tanımlanmasına 
ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın12/08/2002 tarihli 1400 sayılı ya-
zısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 28/08/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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TRA2 bölgesi dört ülke (Gürcistan, Nahcivan-Azerbaycan, İran ve Ermenistan) ile sınırı 

olması nedeniyle önemli bir konumda bulunmaktadır. Bölgede yedi sınır kapısı bulunmak-

la birlikte bu kapıların sadece 3’ü aktif olarak kullanılmaktadır’’ (SERKA, 2012; SERKA, 

2015).  

‘‘Bölge illerinin rakımları genel olarak yüksektir. Ağrı 1640 m. Ardahan 1800 m. ve 

Kars 1768 m. rakıma sahipken bölgede mikro klima özelliği gösteren Iğdır ili ise 800–900 

m. rakımda bulunmaktadır. Bu durum Iğdır ili hariç bölgede kış koşullarının uzun ve ağır 

geçmesine neden olmaktadır. Iğdır ise, Akdeniz iklimi özelliği göstermektedir’’ (SERKA, 

2015). 

TRA2 bölgesinin 2007 yılındaki nüfusu 1.137.671 olup bu nüfusun 530.879’u Ağrı 

ilinde, 312.205’i Kars ilinde, 181.866’sı Iğdır ilinde ve 112.721’i ise Ardahan ilinde yaşa-

maktaydı. Diğer bir ifade ile 2007’de bölge nüfusunun %46,7’si Ağrı’da, %27,4’ü Kars’ta, 

%16’sı Iğdır’da ve %9,9’u ise Ardahan’da yaşamaktaydı. Verilerden de anlaşılacağı üzere 

TRA2 bölgesinde nüfusunun yarıya yakını Ağrı ilinde ve % 53’ü bölgedeki diğer 3 ilde top-

lanmıştı. 

2007 yılında 1.137.670 olan TRA2 bölgesinin nüfusu 2019’a gelindiğinde 

1.118.370’e gerilemişti. Diğer bir ifade ile 12 yılda bölge nüfusu 19.301 (%1,7) azalmıştı. 

2019’da bölge nüfusunun 536.199’u Ağrıda, 285.410’u Kars’ta, 199.442’si Iğdır’da ve 

97.319’u ise Ardahan’da bulunmaktaydı. Diğer bir ifade ile 2019’da bölgedeki nüfusun % 

47,9’u Ağrı’da, %25,5’i Kars’ta, %17,8’i Iğdır’da ve %8,7’si ise Ardahan’da bulunmaktaydı.  

Bu veriler 12 yılda Ağrı ve Iğdır’ın bölge nüfusundaki paylarında bir artış; Ardahan ve 

Kars’ın payında ise bir azalış olduğunu göstermektedir.  

Bu çalışmada TRA2 düzey-2 bölgesinde 12 yılda (2007-2019 yılları arasındaki) nü-

fus gelişimi, doğumlar, ölümler ve göçler ile nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının ve bağımlılık 

oranının değişimi ele alınacaktır. Çalışmada ilk olarak nüfus gelişimi üzerinde durulacak 

daha sonra, kaba doğum, kaba ölüm ve doğal artış hızı, net göç hızı, nüfusun yaş ve cinsiyet 

yapısı ve bağımlılık oranı incelenecektir. 

Her dönem olduğu gibi günümüzde de insan kaynağı kalkınmada önemli bir unsur-

dur. Şüphesiz insan kaynağının sayısından ziyade bu kaynağın demografik (yaş, cinsiyet 

yapısı ve bağımlılık oranı) ve kültürel yapısı (eğitim durumu)  kalkınmada daha önemli 

hususlardır. Çünkü yaşlı nüfus oranının fazla olduğu bölgeler ile çocuk nüfus oranının fazla 

olduğu bölgelerin demografik eksenli ihtiyaç ve öncelikleri farklıdır (Şahin, 2015, Yılmaz, 

2016; Yılmaz, 2021). Çocuk nüfus oranının fazla olduğu yerlerde eğitim ve sağlık hizmetle-

rine olan ihtiyaç fazla iken yaşlı nüfus oranının fazla olduğu yerlerde yaşlı bakım, rehabili-

tasyon ve tedavi hizmetlerine olan ihtiyaç fazladır. Genç nüfusun fazla olduğu yerlerde 

istihdam olanaklarının arttırılması ve işsizliğin engellenmesi ya da azaltılması önemli ve 

öncelikli hususlar olarak kamunun ve yerel yönetimlerin karşısına çıkmaktadır (Tufan, 

2014). Bu nedenle TRA2 düzey-2 bölgesinde nüfusun gelişimi, hareketleri ve demografik 

yapısı incelenmesi gereken önemli konulardır. 

2. Amaç, Veri ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı TRA2 bölgesinde nüfus gelişimini, nüfus gelişimine etki eden 

ham doğum, ham ölüm ve net göç hızı gibi değişkenleri ve demografik yapının 12 yıldaki 
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değişimini ve günümüzdeki durumunu ortaya koymaktır. Çalışmada TÜİK verileri kullanı-

lacaktır. Çalışmada nüfusa ait çeşitli verilerin yıllara bağlı değişimi incelenecektir. Bu ne-

denle bu çalışma nicel bir araştırma özelliği taşımaktadır. 

3. TRA2 Bölgesinde Nüfus Gelişimi  

TRA2 bölgesinde 2007 yılında 1.137.671 olan nüfus 2019 yılında 1.118.370’e düş-

müştür. Yani 12 yılda bölgenin nüfusu 19.301 azalmıştır. Diğer bir ifade ile 12 yılda bölge 

nüfusu %1,7 azalmıştır (Tablo.1, Şekil.1). Bölge illerinden dışarıya yapılan göçlerin genel-

likle fazla olması, doğal artış hızının yüksek olduğu bölgede (Yüceşahin ve Özgür, 2008; 

Koç ve diğerleri 2010; SERKA, 2015, Aydın ve diğerleri 2019) nüfusun azalmasına neden 

olmuştur. Çünkü bölge illerinin tamamında son 12 yılda nüfusun yıllık doğal artış hızının 

%0,6 ile %2,8 arasında değiştiği görülmektedir. Buna rağmen bölge nüfusu 12 yılda %2 

civarında azalmıştır.  

TRA2 bölgesinde yıllık nüfus artış hızının 12 yıldaki değişimine bakıldığında bu de-

ğerin bölgeden dışarıya yönelen göçlerden dolayı genellikle eksi değerler aldığı görülmek-

tedir. Verilere bakıldığında TRA2 bölgesinde 2007-2019 arasında nüfus artış hızı sadece 

2008, 2011 ve 2018 yıllarında artı değerler almış, diğer yıllarda ise eksi değerler almıştır. 

TRA2’de 2007-2008 yılları arasında %0,25 olan yıllık artış hızı 2008-2009 arasında %-

0,41’e düşmüştür. 2009-2010 arasında ise bölgede yıllık artış hızı %-0,19 olmuştur. 2010-

2011 arasında bölgede yıllık nüfus artış hızı %2,1 olup 12 yıldaki en yüksek değere ulaş-

mıştır. TRA2 bölgesinde 2012 yılı ile 2017 yılı arasında sürekli olarak eksi değerler alan 

yıllık nüfus artış hızı %-0,28 ile %-0,78 arasında değişmiştir. 2018’de %0,81’e çıkan yıllık 

artış hızı, 2019’da %-0,58’e inmiştir (Tablo.1, Şekil.2). 

Ham doğum oranının yüksek, ham ölüm oranının düşük ve dolayısıyla doğal artış hı-

zının yüksek olduğu TRA2 bölgesinde yıllık nüfus artış hızının 2007-2019 arasında genel-

likle eksi değerler aldığı görülmektedir. Şüphesiz bu durumun temel nedeni bölgeden dı-

şarıya yönelen göçlerdir (SERKA, 2012; SERKA, 2015; Üzümcü ve Özşahin 2019; Khalaf 

2019). Zira bölge dışarıya göç vermese, yıllık nüfus artış hızının %1,7-%2,2 arasında sey-

retmesi beklenirdi. 

Tablo.1. TRA2 Bölgesi’nde Nüfusun 2007-2019 Yılları Arasındaki Gelişimi 

Yıllar Erkek Kadın Toplam Artan-Azalan Kişi Sayısı Yıllık Artış Hızı (%) 

2007 587857 549814 1137671 - - 

2008 594054 546521 1140575 2904 0,25 

2009 590115 545741 1135856 -4719 -0,41 

2010 583801 549859 1133660 -2196 -0,19 

2011 604756 552790 1157546 23886 2,1 

2012 600254 554023 1154277 -3269 -0,28 

2013 592731 552526 1145257 -9020 -0,78 

2014 589972 548794 1138766 -6491 -0,56 

2015 586523 545047 1131570 -7196 -0,63 

2016 581845 541316 1123161 -8409 -0,74 
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2017 578045 537765 1115810 -7351 -0,65 

2018 584197 540701 1124898 9088 0,81 

2019 577669 540701 1118370 -6528 -0,58 

Kaynak: TÜİK verileri/Hesaplama: Yılmaz. 

Bölgeden dışarıya yönelik göçün halen devam etmesi itici nedenlerin fazlalığından 

kaynaklanmaktadır. İklim koşullarının sert olması, ulaşım olanaklarının ve sağlık hizmet-

lerinin yetersiz olması, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi ve sosyal 

çatışmaların yanı sıra iş olanaklarının az olması da önemli iticiliklerdendir (Albayrak ve 

diğerleri 2004; Keleş, 2012; DPT, 2008; Sertkaya Doğan, 2015, Yılmaz, 2015; Yılmaz, 

2021). Bütün bunlara bir de bölgedeki kırsal ve kentsel yerleşmelerdeki güvenlik problemi 

eklendiğinde (Köse, 2017; Coşkun, 2015) TRA2, dışarıya yönelik göçün fazla olmasının 

kaçınılmaz olduğu bir bölge durumuna gelmektedir. 

TRA2 bölgesindeki illerin 12 yıldaki nüfus gelişimi incelendiğinde söz konusu zaman 

zarfında Ağrı ve Iğdır’da nüfusun arttığı, Ardahan ve Kars’ta ise azaldığı görülmektedir. 

2007 yılında Ağrı’da 530.879 olan nüfus 12 yıllık süreçte artış ve azalışlar yaşamış olmakla 

birlikte 2019’da 536.199’a çıkmıştır. Diğer bir ifade ile Ağrı ilinin nüfusu 12 yılda %1 

(53.20 kişi) artmıştır. Oysa aynı dönemde Ağrı’da nüfusun yıllık doğal artış hızı %2,2 ile 

%2,8 arasında değişmiştir. Yani göçten dolayı ilde gerçek nüfus artış hızı oldukça düşük 

kalmıştır. 2007 yılında 181.866 olan Iğdır ilinin nüfusu sonraki süreçte genellikle artarak 

2019’da 199.442’ye çıkmıştır. Bu ilde nüfus 12 yılda %9,7 (17.576 kişi) artmıştır. Bu değer 

aynı zamanda TRA2 bölgesindeki illerde 2007-2019 arasındaki en yüksek artış oranıdır 

(Tablo.2, Şekil.3). 

Kars’ta 2007’de 312.205 olan nüfus sonraki yıllarda genellikle azalarak 2019’da 

285.410’a inmiştir. Diğer bir ifade ile bu ilde 12 yıllık nüfus artış oranı %-8,6 (26.795 

azalmıştır) olmuştur. Ardahan’da da 2007’de 112.721 olan nüfus sonraki yıllarda genellik-

le azalarak 2019’da 97.319’a düşmüştür. Yani bu ilde 12 yılda nüfus 15.402 kişi azalmış 

olup 12 yıllık artış hızı da %-13,7 olmuştur. Bu değer 12 yıllık süreçte bölge illerindeki en 

düşük nüfus artış hızı olmuştur (Tablo.2, Şekil.3). 

 

Şekil.1. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Yıllara Göre Değişim (2007-2019) 
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 TRA2 bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri öteden beri ülkemizin en fazla 

göç veren illeri arasındadır (Demir, 2014; Şimşek, 2018; Kaya, 2018; Özdoğan, 2019). Böl-

gedeki illerin 12 yıllık nüfus gelişimi incelendiğinde bu süreçte Kars ve Ardahan’da artı 

değerler alan doğal artışa rağmen sürekli eksi değerler alan net göçten dolayı nüfusun 

önemli miktarda azaldığı, Ağrı ve Iğdır’da çoğu yıl eksi değerler alan net göçe rağmen do-

ğal artışın fazla olmasına bağlı olarak nüfusun arttığı anlaşılmaktadır. 
 

Tablo.2. TRA2 Bölgesi’ndeki İllerde Nüfusun 2007-2019 Yılları Arasındaki Gelişimi 
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Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: Yılmaz. 

 

Şekil.2. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Yıllık Artış Hızı (2008-2019) 
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TRA2 bölgesindeki illerde nüfusun 12 yıllık süreçteki yıllık artış hızı incelendiğinde 

bu değerin illere göre farklılıklar gösterdiği dikkat çekmektedir. Ağrı’da 2008’de %0,25 

olan yıllık artış hızı 2009’da %1,03’e çıkmış, 2010’da %0,81’e inmiş ve 2011’de ise 12 yıl-

lık süreçteki en yüksek değer olan %2,48’e çıkmıştır. 2012 ile 2017 arasında ise ilde yıllık 

artış hızı sürekli eksi değerler almış ve %-0,22 ile %-1,02 arasında değişmiştir. İlde 

2018’de %0,55 olan yıllık nüfus artış hızı 2019’da %-0,64’e inmiştir (Tablo.2, Şekil.4). 

Ardahan’da 2007-2019 arasında yıllık artış hızı 2011 ve 2018 dışındaki tüm yıllarda eksi 

değerler almıştır. Net göç hızının çoğu yıl eksi değerler aldığı bu ilde nüfus artış hızının da 

buna paralel olduğu görülmektedir. İlde 2011’de %1,9 olan yıllık artış hızı 2018’de ise 

%1,87 olmuş, 2007-2019 arasındaki diğer yıllarda ise eksi değerler almış ve %-0,42 ile %-

3,63 arasında değişmiştir (Tablo.2, Şekil.4). Iğdır’da ise 2007-2019 arasındaki 12 yıllık 

süreçte yıllık nüfus artış hızı sadece 2009’de eksi değer almış, diğer yıllarda artı değerler 

almıştır. 2009’da %-0,29 olan yıllık artış hızı, 2007-2019 arasındaki diğer yıllarda ise 

%0,01 ile %2,41 arasında değişmiştir (Tablo.2, Şekil.4). Bu ilde doğal artışa rağmen çok 

sayıda yılda yıllık artış hızının %1’in altında kalması, net göç hızının eksi değerler alma-

sından kaynaklanmaktadır. 

Kars’ta 2008’de %0 olan yıllık nüfus artış hızı, diğer yıllarda ise Ardahan’da olduğu 

gibi 2011 ve 2018’de artı değerler, geri kalan yıllarda ise eksi değerler almıştır. İlde 

2011’de %1,32 olan yıllık artış hızı 2018’de ise %0,42 olmuştur. 2008 ile 2019 arasındaki 

diğer yıllarda ise eksi değerler alan yıllık artış hızı %-0,3 ile %-1,79 arasında değişmiştir 

(Tablo.2, Şekil.4). Bu ilde artı değerler alan doğal artış hızına rağmen net göç hızının sü-

rekli eksi değerler alması, 12 yıllık süreçte yıllık artış hızının çoğu yıl eksi değerler alması-

na neden olmuştur. 

 

Şekil.3.TRA2 Bölgesindeki İllerde Nüfusun Gelişimi 
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Şekil.4.TRA2 Bölgesindeki İllerde Nüfusun Yıllık Artış Hızı (‰) 

4. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Değişim Ve Gelişimine Etki Faktörler 

Nüfusun gelişimine etki eden faktörler doğumlar, ölümler ve göçlerdir. Herhangi bir 

yerde nüfus gelişiminin temel unsurları doğumlar ve ölümler olarak kabul edilir (göç alı-

nıp verilmediği düşünüldüğünde). Doğumlar ile ölümler arasındaki farka bağlı olarak nü-

fusun doğal artış hızı3 belirlenir. Doğum sayısı, ölüm sayısından fazla olduğunda nüfus 

artar, tam tersi durumda ise nüfus azalır (Tandoğan, 1998).  

Bilindiği gibi göç ise bir nüfus hareketidir. Göçün çok farklı tanımları yapılmaktadır.  

Bunlar arasından biri de göçü: insanların ekonomik, sosyal, siyasal veya doğal afet gibi 

çeşitli nedenlerden dolayı yaşadığı yeri terk edip başka bir yere kalıcı ya da geçici olarak 

yerleşmesidir (Tandoğan, 1998; Tümertekin ve Özgüç, 2011; Keleş, 2012; Doğanay, 2014) 

şeklinde yapılan tanımdır.  Nüfus hareketi olarak isimlendirilen göç de herhangi bir yerde 

nüfus gelişimini etkiler. Çünkü bir yer göç veriyorsa gerçek nüfus artış hızı, doğal artış 

hızından düşük, yer göç alıyorsa gerçek nüfus artış hızı, doğal artış hızından fazla olur.  

Bu çalışmada doğal nüfus artış hızının çoğu yıl ‰20’den fazla olduğu, gerçek nüfus 

artış hızının eksi değerler aldığı TRA2 bölgesinde ham doğum ve ölüm oranı ile net göç 

hızı gibi nüfus gelişimine etki eden faktörleri incelemek faydalı olacaktır. TÜİK veri taba-

nına bakıldığında doğumlar ve ölümlere ait en güncel veriler 2009-2019 dönemine ait 

olup 10 yıllık iken göçe ait veriler 2008-2019 dönemine ait olup 11 yıllık dönemi kapsa-

maktadır. Eldeki en güncel verilere bağlı olarak bölgede nüfus gelişimine etki eden unsur-

lar incelenecektir. 

4.1. TRA2 Bölgesinde Doğumlar ve Ölümler 

                                                           

3 Nüfusun doğal artış hızı: Ham doğum oranı - ham ölüm oranı 
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TRA2 bölgesinde kaba (ham) doğum oranının 2009-2019 arasındaki değişimi ince-

lendiğinde bu değerin genellikle azaldığı görülmektedir. 2009 yılında ‰26,6 olan kaba 

doğum oranı 2010 yılında  ‰27,5’e çıkmıştır. 2011-2013 arasında ise azalmış ve  

‰26,4’ten ‰25,6’ya inmiştir.  2014’te bir önceki yılda göre artan kaba doğum oranı  

‰25,9’a çıkmıştır 2014’te  ‰25,9 olan kaba doğum oranı sonraki yıllarda sürekli azala-

rak 2019’da  ‰21’e kadar inmiştir. (Tablo.3, Şekil.5). 

Tablo.3. TRA2 Bölgesinde Kaba Doğum Oranı, Kaba Ölüm Oranı, Doğal Nüfus Artış Hızı 

ve Toplam Doğurganlık Hızının 2009-2019 Yılları Arasındaki Değişimi 

 Kaba Doğum 

Oranı (‰) 

Kaba Ölüm Oranı 

(‰) 

Doğal Nüfus Artış 

Hızı (‰) 

Toplam Doğurganlık 

Hızı 

2009 26,6 4,5 22,1 3,46 

2010 27,5 4,7 22,8 3,6 

2011 26,4 5 21,4 3,43 

2012 26,2 4,5 21,7 3,44 

2013 25,6 4,2 21,4 3,36 

2014 25,9 4,3 21,6 3,39 

2015 24,8 4,3 20,5 3,24 

2016 24,2 4,3 20,9 3,15 

2017 23,6 4,3 19,3 3,07 

2018 21,7 4,3 17,4 2,82 

2019 21 4,1 16,9 2,71 

Kaynak: TÜİK verileri (Doğal nüfus artış hızı, tarafımızca Kaba Doğum Oranı-Kaba Ölüm 

Oranı formülü ile hesaplanmıştır). 

Bölgede son yıllarda kaba doğum oranının genellikle azaldığı görülmektedir (SERKA, 

2012). Bölgede eğitim seviyesinin yükselmesi, sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve doğum 

kontrol yöntemlerine daha fazla başvurma gibi faktörlerin yanı sıra hane halklarının daha 

az çocuğu tercih etmesi gibi etkenlerin kaba doğum oranının azalmasına neden olduğu 

söylenebilir. Bu durumun uzun vadede bölgede nüfusun yaşlanma sürecini hızlandıracağı 

söylenebilir.  

TRA2 bölgesinde kaba ölüm oranı 2009-2011 yılları arasında artmış, sonraki süreçte 

ise genellikle azalmıştır. 2009’da  ‰4,5 olan kaba doğum oranı 2010’da  ‰4,7’ye, 

2011’de ise  ‰5’e çıkmıştır. 2012’de  ‰4,5’e inen değer, 2013’te  ‰4,2’ye inmiş, 2014’te 

ise bir önceki yıla göre cılız bir artış göstererek  ‰4,3’e çıkmıştır. 2014’e  ‰4,3 olan kaba 

ölüm oranı 2018’e kadar değişmemiş, 2019’da ise  ‰4,1’e inmiştir (Tablo.3, Şekil.5).  

Kaba doğum ve kaba ölüm oranı arasındaki farka denk gelen doğal nüfus artış hızı-

nınTRA2 bölgesindeki değişimi incelendiğinde, bu değerde 2009 ile 2019 yılları arasında 

artış ve azalışların yaşandığı, fakat 10 yıllık süreçte azaldığı görülmektedir. 2009 yılında 

‰22,1 olan nüfusun doğal artış hızı 2019 yılında ‰16,9’a inmiştir. Doğal artış hızının 10 

yılda yaklaşık ‰5,2 oranında azalmasının nedeni özellikle kaba doğum oranının azalma-

sıdır. Nitekim 2009 yılında ‰26,6 olan kaba doğum oranının 2019 yılında ‰21’e gerile-

mesi, doğal artış hızının da buna yakın bir oranda azalmasına neden olmuştur (Tablo.3, 

Şekil.5). (Aynı süreçte kaba ölüm oranı ise ‰4,5’ten ‰4,1’e inmiş yani ‰0,4 oranında 

azalmıştır ve kaba ölüm oranının azalması doğal artış hızını yükselten bir etkendir). 
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Şekil.5. TRA2 Bölgesi’nde Kaba Doğum ve Kaba Ölüm Oranı ile Doğal Artış Hızının 2009-

2019 Yılları Arasındaki Değişimi 

Doğurgan yaş aralığındaki kadınların doğurgan oldukları 15-49 yaş (ya da 19-49 

yaş) aralığında doğurdukları ortalama çocuk sayısına denk gelen toplam doğurganlık hızı, 

demografik açıdan önemli bir veridir. Zira bu değerin 2,06’nın (kabaca 2,1’in) altına inme-

si, nüfusun kendini yenileyemediği yani yaşlanmaya başladığı anlamına gelmektedir. Bu 

değerin 3’ün üzerinde olması ise nüfusun hızla artığı ve ikiye katlanma süresinin kısa ol-

duğu anlamına gelmektedir (Tandoğan, 1998; Tümertekin ve Özgüç, 2011). 

TRA2 bölgesinde toplam doğurganlık hızının  (genel doğurganlık oranının) da 2009 

ile 2019 yılları arasında genellikle azaldığı görülmektedir. 2009’da 3,46 olan toplam do-

ğurganlık hızı, 2019’a gelindiğinde 2,71’e kadar inmiştir. 10 yıllık süreçte kaba doğum 

oranı sadece 2010, 2012 ve 2014 yıllarında bir önceki yıla göre cılız artışlar göstermiş, 

geri kalan yıllarda ise bir önceki yıla göre azalmış ve neticede dönemin sonunda 2,71’e 

inmiştir (Tablo.3, Şekil). Bölgede son yıllarda genel doğurganlık oranının hızla azalması, 

gelecekte çocuk nüfus oranının daha da düşeceği ve yaşlı nüfus oranının artacağı anlamına 

gelmektedir.  
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Şekil.6. TRA2 Bölgesinde ve Bölge İllerinde Toplam Doğurganlık Hızının (Genel Doğurgan-

lık Oranının) 2009-2018 Yılları Arasındaki Değişimi 

TRA2 bölgesinde kaba doğum, kaba ölüm, doğal artış hızı ve toplam doğurganlık hızı 

illere göre önemli farklılıklar göstermektedir. 2009 yılında Ağrı’da ‰31,4 olan kaba do-

ğum oranı, Iğdır’da ‰24, Kars’ta ‰23,1 ve Ardahan’da ise ‰17,3 olup diğer üç ile göre 

daha düşüktü. 2009-2019 döneminde bölgedeki tüm illerde kaba doğum oranı önemli öl-

çüde azalmıştı (Tablo.4, Şekil.6). Ağrı’da 2009’da ‰31,4 olan kaba doğum oranı 10 yılda 

‰6,6 oranında azalarak 2019’da ‰24,8’e inmiştir. Aynı süreçte Ardahan’da kaba doğum 

oranı ‰17,3’ten ‰13,1’e (‰4 azalma);  Iğdır’da ‰24’ten %19,7’ye (‰4,3 azalmış) ve 

Kars’ta ‰23,1’e ‰17,6’ya (‰5,5 azalma) düşmüştür. Verilerden de anlaşılacağı üzere 

TRA2 bölgesindeki illerde 2009-2019 arasında kaba doğum oranında ‰6,6 ile ‰4 ara-

sında azalma olmuştu (Tablo.4).  

TRA2 bölgesinde kaba ölüm oranı da illere göre farklılık göstermektedir. 2009’da 

Ağrı’da ‰3,9 olan kaba ölüm oranı, Ardahan’da ‰6,6; Iğdır’da ‰4,2 ve Kars’ta ‰5’ti. 

Bölgede Ağrı kaba ölüm oranının en düşük olduğu ilken Ardahan bu değerin en yüksek 

olduğu ildi. TRA2 bölgesindeki Ağrı ve Iğdır illerinde 10 yıllık dönemde kaba ölüm oranı 

azalırken Ardahan ve Kars’ta ise bu değer yükselmiştir. 2009’da Ağrı’da ‰3,9 olan kaba 

ölüm oranı 2019’da ‰3,2’ye inmiştir. Aynı süreçte Iğdır’da ise kaba ölüm oranı ‰4,2’den 

‰3,9’a inmiştir. 2009 ile 2019 arasında Ardahan ve Kars illerinde ise kaba ölüm oranı 

yükselmiş olup bu değer Ardahan’da ‰6,6’dan ‰6,7’ye, Kars’ta ise ‰5’ten ‰5,1’e çık-

mıştır (Tablo.4). Genç nüfusun fazla olduğu Ağrı ve Iğdır illerinde kaba doğum oranı aza-

lırken yaşlı nüfus oranının fazla olduğu Ardahan ve Kars illerinde ise kaba ölüm oranı art-

mıştır.  

Tablo.4. TRA2 Bölgesindeki İllerde Kaba Doğum ve Kaba Ölüm Oranı ile Doğal Nüfus Artış 

Hızı ve Toplam Doğurganlık Hızının 2009-2019 Yılları Arasındaki Değişimi 

 Ham (Kaba) Doğum Oranı  

Binde (‰) 

Ham (Kaba) Ölüm Oranı Binde 

(‰) 

Yıllar Ağrı Ardahan Iğdır Kars Ağrı Ardahan Iğdır Kars 

2009 31,4 17,3 24 23,1 3,9 6,6 4,2 5 

2010 32,6 16,5 24,8 24,2 4,1 7 4,3 5 

2011 31,1 16,4 24,3 22,9 4,7 7 4,1 5,3 

2012 30,9 15,8 23,8 22,9 4,1 6,3 4 4,8 

2013 30,2 15,2 24,8 21,5 3,6 7 3,9 4,6 

2014 30,6 16,1 24,7 21,6 3,6 7,4 3,9 4,8 

2015 29,1 15,4 23,6 20,6 3,5 7,2 4,1 5 

2016 28,6 14,2 23 20,1 3,4 8 4 5 

2017 28 14,5 21,8 19,7 3,4 7,4 3,9 5,2 

2018 25,5 13,4 20,6 18,2 3,5 7,7 4 4,9 

2019 24,8 13,1 19,7 17,6 3,2 6,7 3,9 5,1 

 Doğal Nüfus Artış Hızı Binde (‰) Toplam Doğurganlık  

(Genel Doğurganlık Oranı) Hızı 

Yıllar Ağrı Ardahan Iğdır Kars Ağrı Ardahan Iğdır Kars 

2009 27,5 10,7 19,8 18,1 4,22 2,35 3,06 2,9 

2010 28,5 9,5 20,5 19,2 4,38 2,25 3,16 3,05 
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2011 26,4 9,4 20,2 17,6 4,13 2,25 3,12 2,88 

2012 26,8 9,5 19,8 18,1 4,11 2,21 3,1 2,92 

2013 26,6 8,2 20,9 16,9 4,01 2,11 3,21 2,74 

2014 27 8,7 20,8 16,8 4,04 2,24 3,19 2,75 

2015 25,6 8,2 19,5 15,6 3,84 2,17 3,05 2,64 

2016 25,2 6,2 19 15,1 3,72 2 2,98 2,59 

2017 24,6 7,1 17,9 14,5 3,63 2,05 2,81 2,54 

2018 22 5,7 16,6 13,3 3,28 1,91 2,7 2,35 

2019 21,6 6,4 15,8 12,5 3,16 1,87 2,55 2,24 

Kaynak: TÜİK verileri (Doğal nüfus artış hızı tarafımızca hesaplanmıştır). 

 

Kaba doğum ve kaba ölüm arasındaki farka denk gelen nüfusun doğal artış hızının 

TRA2 bölgesindeki illerde farklılık gösterdiği ve yıllara bağlı olarak tüm illerde bu değerin 

azaldığı görülmektedir. 2009’da Ağrı’da ‰27,5 olan doğal artış hızı Iğdır’da ‰19,8; 

Kars’ta ‰18,1 ve Ardahan’da ‰10,7’ydi. 2019 yılına gelindiğinde bölgedeki illerin ta-

mamında nüfusun doğal artış hızı 10 yıl öncesine göre azalmıştır. 2009 ile 2019 arasında 

doğal artış hızı Ağrı’da ‰27,5’ten ‰21,6’ya, Ardahan’da ‰10,7’den ‰6,4’e, Iğdır’da 

‰19,8’den ‰15,8’e ve Kars’ta ise ‰18,1’den ‰12,5’e inmiştir. Verilerden de anlaşıla-

cağı üzere bölge, illerinde 10 yıllık süreçte nüfusun doğal artış hızı ‰4 ile  ‰6 arasında 

azalmıştır (Tablo.4). Şüphesiz bu azalışın en önemli nedeni kaba doğum ve toplam doğur-

ganlık hızlarındaki düşüştür.  

TRA2 bölgesindeki illerde 10 yılda toplam doğurganlık hızı da giderek azalmıştır. 

Ağrı’da 2008’de 4,22 olan toplam doğurganlık hızı 2019’da 3,16’a inmiş, aynı süreçte bu 

değer Ardahan’da 2,35’ten 1,87’ye, Iğdır’da 3,06’dan 2,55’e ve Kars’ta da 2,9’dan 2,24’e 

inmiştir (Tablo.4, Şekil.6). Verilerden de anlaşılacağı üzere bölge illerinden Ardahan’da 

toplam doğurganlık hızı 2,06 olan nüfusun kendini yenilemesi için kritik olarak kabul edi-

len eşiğin altına inmiştir. Nüfusun yaş yapısı bölümünde de görüleceği üzere Ardahan’da 

nüfus son yıllarda hızlı yaşlanma sürecine girmiştir. Ağrı ve Iğdır’da nispeten yüksek olan 

toplam doğurganlık hızı Kars’ta ise adı geçen iki ile göre daha düşüktür. 

4.2. TRA2 Bölgesinde ve Bölge İllerinde Net Göç ve Net Göç Hızı 

TRA2 bölgesi Türkiye’de en fazla göç veren düzey-2 bölgelerinden biridir (SERKA, 

2012; SERKA, 2015; Üzümcü ve Özşahin, 2019). Bölge 2008-2019 arsındaki tüm yıllarda 

aldığından fazla göç vermiştir. Buna bağlı olarak bölgede net göç 10 yıl boyunca eksi de-

ğerler almıştır. 

TRA2 bölgesinde 2008-2019 yılları arasındaki tüm yıllarda net göç eksi değerler al-

mıştı. 2008-2017 yılları arasında kabaca -19.000 ile -31.000 arasında değişen net göç 

2018’de ise -11.000 olmuş, yani önceki yıllara göre daha az bir miktarda kalmıştır.  

2019’da ise net göç tekrar -20.000’le daha büyük bir değere çıkmıştır (Tablo.5, Şekil.7). 

TRA2 bölgesindeki illerde de 2008-2019 arasında net göç genellikle eksi değerler 

almıştı. Ağrı’da 11 yıllık süreçte net göç sürekli eksi değerler almış ve -8.000 ile -15.000 

arasında değişmiştir. Ardahan’da ise sadece 2018’de 966 ile artı değer alan net göç diğer 

yıllarda eksi değerler almıştır. Adı geçen ilde net göçün eksi değerler aldığı 10 yılda bu 
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değer kabaca -1.000 ile -3.250 arasında değişmiştir (Tablo.5, Şekil.7). 

Iğdır’da da 2008 ile 2019 yılları arasındaki 11 yıllık süreçte net göç hızı tüm yıllarda 

eksi değerler almış ve kabaca -900 ile-4.000 arasında değişmiştir. Ağrı ve Iğdır’da olduğu 

gibi Kars’ta da net göç hızı 11 yıl boyunca eksi değerler almış ve kabaca -2.200 ile -9.000 

arasında değişmiştir (Tablo.5, Şekil.7).  

TRA2 bölgesinde net göçün toplam nüfusa oranlanması ile elde edilen net göç hızı-

nın 2009-2019 döneminde tüm yıllara eksi değerler aldığı görülmektedir. Bölgede net göç 

hızı 11 yılda kabaca  ‰-10 ile ‰-27 arasında değişmiştir (Tablo.5, Şekil.7).  

 
Tablo.5. TRA2 Bölgesinin ve Bölgedeki İllerin 2008-2019 Yılları Arasındaki Net Göç ve Net Göç Hızı Verileri 

 Net Göç  Net Göç Hızı Binde (‰) 

Yıllar TRA2 Ağrı Ardahan Iğdır Kars TRA2 Ağrı Ardahan Iğdır Kars 

2008 -30730 -15255 -2807 -3797 -8871 -26,58 -28,26 -24,7 -20,42 -28,02 

2009 -23195 -10498 -3258 -2807 -6632 -20,21 -19,34 -29,67 -15,18 -21,4 

2010 -18724 -8016 -2271 -1686 -6751 -16,38 -14,68 -21,31 -9,1 -22,12 

2011 -18825 -9674 -1765 -1664 -5722 -16,13 -17,27 -16,29 -8,77 -18,54 

2012 -24873 -15128 -1063 -2203 -6479 -21,32 -27,02 -9,92 -11,5 -21,03 

2013 -26054 -13752 -2379 -2897 -7026 -22,49 -24,64 -22,88 -15,1 -23,08 

2014 -31011 -16515 -2710 -2046 -9740 -26,87 -29,61 -26,53 -10,6 -32,32 

2015 -29498 -15577 -2172 -3268 -8481 -25,73 -28,07 -21,64 -16,84 -28,57 

2016 -27249 -16505 -1716 -2647 -6381 -23,97 -29,98 -17,3 -13,64 -21,78 

2017 -26745 -17391 -1870 -1953 -5531 -23,69 -31,91 -19,08 -9,98 -19,04 

2018 -11501 -9391 966 -897 -2179 -10,17 -17,25 9,81 -4,53 -7,51 

2019 -20096 -11816 -1864 -1127 -5289 -17,81 -21,8 -18,97 -5,63 -18,36 

Kaynak: TÜİK verileri. 
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Şekil.7. TRA2 Bölgesi’nde ve bölgedeki illerde 2008-2019 Yılları Arasındaki Net Göç Hızı 

2008-2019 arasındaki 11 yılda TRA2 bölgesindeki illerden Ağrı, Iğdır ve Kars’ta net 

göç hızı sürekli eksi değerler alırken Ardahan’da ise 2018 yılı hariç geri kalan 10 yılda bu 

değer eksi değerler almıştır. Ağrı’da 11 yılda kabaca ‰-17 ile ‰-32 arasında değişen net 

göç hızı, Ardahan’da ‰10 ile ‰-30 arasında, Iğdır’da ‰-5 ile ‰-20 arasında ve Kars’ta 

‰-8 ile ‰-32 arasında değişmiştir (Tablo.5, Şekil.7).  

Bölge illerinden Ardahan’da 2018’de artı değer alan net göç hızının diğer illerde ise 

aynı yıl eksi olmalarına rağmen önceki ve sonraki, yıllara göre daha düşük değerlere indiği 

görülmektedir. Bu da Ardahan’ın 2018’de verdiğinden daha fazla göç aldığını ve diğer il-

lerde de ise verilen göçün azaldığı ya da alınana göçün arttığı şekillinde değerlendirilebilir. 

5. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Yaş-Cinsiyet Yapısı Ve Bağımlılık Oranı 

Yaş ve cinsiyet yapısı nüfusun önemli nitelikleri arasındadır. Yaş yapısı yapılacak is-

tihdam ve kalkınma planları açısından son derece önemli olduğu gibi eğitim, sağlık ve ba-

kım hizmetlerinin planlamasında da kritik öneme sahip bir değişkendir. Nüfusun cinsiyet 

yapısı da toplum kalkınması ve istihdam planı yapılırken göz önünde bulundurulur. Kadın-

ların yoğun olarak çalıştığı iş kolları için kadın iş gücü, nüfus artışı için (doğurganlık açı-

sından) doğurgan yaştaki kadın sayısı, kritik öneme sahiptir. Genç nüfusun fazla olduğu 

yerlerde işgücü de fazladır. Bu nedenle bu yerlerde genç nüfusun eğitim ve istihdamı son 

derece önem arz eden bir konudur. Yaşlı nüfusun fazla olması ise işgücünün az olduğu 

anlamına gelir. Yaşlı nüfusun fazla olduğu yerlerde yaşlı bakımı, tedavisi ve rehabilitasyo-

nu konuları son derece önemlidir. Yine bir yerde 15-64 yaş aralığındaki nüfusun fazla ol-

ması, kalkınmayı olumlu etkilerken (istihdam oluşturulduğu takdirde) 0-14 ve 65+ yaş 

gruplarının fazla olması ise kalkınmayı yavaşlatan bir etkendir. 

5.1. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Yaş Yapısının Değişimi 

TRA2 bölgesinde nüfusun yaş yapısı, 2007 ve 2019 verilerinin incelenmesi daha 

sonra 12 yıldaki değişimi tespit etmek amacıyla belirtilen tarihlerdeki verilerin karşılaştı-

rılması yoluna gidilecektir.  

TRA2 bölgesinde 2007 yılında nüfusun dar aralıklı yaş yapısı incelendiğinde toplam 

nüfus içinde en büyük paya sahip yaş gruplarının sırasıyla %13,2 ile 5-9; %12 ile 10-14 ve 

%10,5 ile 15-19 yaş grupları olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile bölgede 5-9 yaş gru-

bundan tabana ve tavana doğru gidildikçe yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payları 

azalmaktadır. Bölgede 0-4 yaş grubunun payının 5-9 yaş grubuna göre daha az olması, son 

yıllarda toplam doğurganlık hızının azaldığının bir göstergesidir (Tablo.6).  

2007’de TRA2 bölgesinde nüfusun dar aralıklı yaş yapısı cinsiyete göre incelendi-

ğinde erkeklerde durumun toplam nüfusla aynı olduğu kadınlarda ise 20-24 ve 25-29 yaş 

grubu arasındaki durum dışında erkekler ve toplam nüfusa benzer olduğu görülmektedir. 

Kadınlarda 20-24 yaş grubunun kadın nüfus içindeki payı 8,8 iken 25-29 yaş grubunun 

payı %9,1’dir (Tablo.6). Normalde 20-24 yaş grubun payının daha fazla olması beklenirdi. 

Bölgede son yıllarda evlilik yoluyla batıdaki illerde yer alan akrabalarla evlenen genç kız-

ların fazla olmasının bu duruma neden olduğu tahmin edilmektedir.  

TRA2 bölgesinde 2007 yılında ileri yaşlarda ise aynı yaş grubunda genellikle kadın 



TRA2 Düzey-2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) 2007-2019 Yılları Arasında …        122                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

nüfusu oranının erkek nüfusa oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin 55-59 

yaş grubunda erkek oranı %2,3 iken aynı yaş grubunda kadın oranı %2,9’dur. Yine 70-74 

yaş grubundaki erkek oranı %1,2 iken aynı yaş grubundaki kadın oranı %1,5’tir (Tablo.6). 

Tüm dünyada olduğu ülkemizde de ileri yaşlarda kadın nüfus daha fazladır. 80-84 yaş 

grubunda yer alan 6.407 kişinin yaklaşık %40’ı (2.576 kişi) erkek iken %60’ı (3.831 kişi) 

kadındır. Ayrıca ileri yaşlardaki kadın nüfusun kadın nüfus içindeki payı da yüksek olup 

aynı zamanda ileri yaşlardaki kadınların toplam nüfus içindeki payları da erkeklere göre 

daha yüksektir.  

2019 yılına gelindiğinde TRA2 bölgesinde nüfusun dar aralıklı yaş yapısının 2007 yı-

lına göre çok fazla değişmediği görülmektedir. 2007’de en büyük paya sahip yaş grubu 5-9 

iken 2019’da en büyük paya sahip yaş grupları %10,5’lik aynı oranla 0-4 ve 5-9 yaş grup-

ları olmuştur. 2007’de 5-9 yaş grubundan tabana ve tavana doğru dildikçe yaş gruplarının 

payı azalmakta iken 2019’da 5-9 yaş grubunun payı 10-14 yaş grubundan fazla iken 10-14 

yaş grubunun payı 15-19 yaş grubundan azdır (Tablo.6). Bu durum son 20 yılda toplam 

doğurganlık hızında bir dalgalanma olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan TRA2 

bölgesinde 2007 yılında 0-4, 5-9, 10-14 ve 15-19 yaş gruplarının toplam nüfus içindeki 

payı sırasıyla %11, %13,2; %12,2 ve 10,5 iken 2019’da aynı yaş gruplarında bu oranlar 0-

4 ve 5-9 yaş gruplarında %10,5; 10-14 yaş grubunda %9,9 ve 15-19 yaş grubunda %10,2 

olmuştur (Tablo.6). Alt taraftaki yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payının azalması 

son yıllarda toplam doğurganlık hızının giderek azaldığını ve orta ve ileri yaşlardaki nüfu-

sun toplam nüfus içindeki payını yükseldiğini göstermektedir.  

2007 yılında TRA2 bölgesinde nüfusun dar aralıklı yaş yapısı illere göre incelendiğinde 

önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Ağrı ilinde toplam nüfus içinde en büyük paya 

sahip yaş grubu %15,5 ile 5-9 yaş grubu olup bu yaş grubundan tabana ve tavan doğru 

gidildikçe yaş gruplarının payı azalmaktaydı (Tablo.7).  

Tablo.6. TRA1 Bölgesinde Nüfusun 2007 ve 2019 Yıllarındaki Dar Aralıklı Yaş Yapısı 
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Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: Yılmaz. 

 

2007’de Ardahan ilinde ise toplam nüfus içinde en büyük paya sahip yaş grubu 

%10,4 ile 10-14 grubu olup bu yaş grubundan tabana doğru gidildikçe yaş gruplarının payı 

azalmaktaydı. 2007’de ilde en büyük paya sahip yaş grubunun 0-4 değil de 10-14 olması, 

son 15-20 yıldır toplam doğurganlık hızının önemli ölçüde azaldığını göstermekteydi. Ar-

dahan’da 10-14 yaş grubunun payı 15-19 yaş grubundan fazla iken 15-19 yaş grubunun 

payı 20-24 yaş grubunun payından azdı. Bu durumun nedeni 20-24 yaş grubunda erkek 

sayısının asker sayısından dolayı fazla olmasıdır. Nitekim 15-19 yaş grubunda erkek sayısı 

kadın sayısından 400 fazla iken 20-24 yaş grubunda bu fark 2.100 civarındadır (Tablo.7). 

Bu da 20-24 yaş grubunun erkek ve toplam nüfus içindeki payını arttırmaktadır.  

2007’de Iğdır ilinde toplam nüfus içinde en büyük paya sahip yaş grubu Ağrı’da ol-

duğu 5-9 yaş grubuydu. Bu yaş grubunun payı %12,6 olup tabana ve tavana doğru gidil-

dikçe yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payları azalmaktaydı (Tablo.7). 

2007’de Kars’ta da Ağrı ve Iğdır’da olduğu gibi toplam nüfus içinde en büyük paya 

sahip yaş grubu %11,1 ile 5-9 yaş grubu olduğu görülmekteydi. İlde 5-9 yaş grubundan 0-

4 ve 15-19 grubuna doğru gidildiğinde yaş gruplarının payı azalmaktaydı. Ancak 20-24 yaş 

grubunun payı Ardahan’da olduğu 15-19 yaş grubun payından fazlaydı. Bu durumun ne-

deni 20-24 yaş grubundaki asker sayısıdır. Nitekim 15-19 yaş grubunda erkek sayısı kadın 

sayısından 1.000 fazla iken 20-24 yaş grubunda bu fark 6.000 civarındaydı. Buna bağlı 

olarak 20-24 yaş grubunun erkek ve toplam nüfus içindeki payı nispeten yüksek bir değe-

re ulaşmaktaydı (Tablo.7). 

2007 yılında TRA2 bölgesinde olduğu gibi illerin nüfusunda da ileri yaşlarda aynı 

yaş grubunda kadınların oranı erkeklere oranla daha fazlaydı. Örneğin 60-64 yaş grubun-

da erkeklerin oranı Ağrı’da %1,6; Ardahan’da %3,4; Iğdır’da %2,1 ve Kars’ta ise %2,5’ti. 
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Aynı yaş grubun kadınların oranı illere göre sırasıyla %1,8; %4,1; %2,3 ve %3’tü. Veriler-

den de anlaşılacağı üzere tüm illerde aynı yaş grubunda kadın oranı daha fazlaydı. Ayrıca 

Ardahan’da ileri yaşlarda hem erkek hem de kadın oranının diğer 3 ile göre daha yüksek 

olduğu dikkat çekmektedir (Tablo.7).  

 

Tablo.7. TRA1 Bölgesindeki İllerde Nüfusun 2007 Yılındaki Dar Aralıklı Yaş Yapısı 
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Tablo.8. TRA1 Bölgesindeki İllerde Nüfusun 2019 Yılındaki Dar Aralıklı Yaş Yapısı 
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Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: Yılmaz. 

TRA2 bölgesinde nüfusun dar aralıklı yaş yapısının 2019’daki durumu incelendiğin-

de 2007 yılına göre Ağrı ve Ardahan’da bazı farklılıkların olduğu Iğdır ve Kars’ta ise önem-

li bir değişimin olmadığı görülmektedir. 2007’de Ağrı’da toplam nüfus içindeki en büyük 

paya sahip yaş grubu 5-9 iken 2019’da bu yaş grubu 0-4 olmuştur. Bu durum ilde son yıl-

larda toplam doğurganlık hızının arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ardahan’da ise 2007’de 

en büyük paya sahip yaş grubu 10-14 iken 2019’da bu yaş grubu 20-24 yaş grubu olmuş-

tur.  

Ayrıca ilde 20-24 yaş grubunda asker sayısından dolayı erkek sayısının kadın sayı-

sından 1000 fazla olduğu görülmektedir. Ancak ilde 20-24 yaş grubundan sonra en büyük 

paya sahip yaş grubu 25-29 yaş grubuydu (Tablo.7-8). Bu durum ilde asker sayısı göz ardı 

edilse dahi toplam nüfus içinde en büyük paya sahip yaş grubunun giderek daha büyük bir 

yaş grubu olduğunu göstermektedir. Bu da Ardahan’da nüfusun yaşlanma sürecinin gide-

rek hızlandığını göstermektedir.  
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Iğdır ve Kars’ta 2007’de olduğu gibi 2019’da da toplam nüfus içinde en büyük paya 

sahip yaş grubu 5-9’du. Ancak her iki ilde de 5-9 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 

12 yılda azalmıştı. Iğdır’da belirtilen yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 2007’de 

%12,6 iken 2019’da %10,3’e, Kars’ta ise %11,1’de % 9,2’ye düşmüştü (Tablo.7-8). 

Yine Ağrı’da 2007 ile 2019 arasında 0-4 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı 

%12,6’dan %12,4’e; Ardahan’da ise %8,1’den %6,7’ye düşmüştür (Tablo.7-8). Bu veriler 

bölge illerinin tamamında küçük yaş gruplarının toplam nüfus içindeki paylarının giderek 

azaldığını göstermektedir. Öte yandan TRA2 bölgesindeki illerde 2007’de olduğu gibi 

2019’da da ileri yaşlarda kadın nüfusun payı daha fazlaydı.  

Nüfusun yaş yapısını gösteren önemli unsurlardan biri de nüfus grafiği olarak da 

isimlendirilen nüfus piramitleridir. TRA2 bölgesinin 2007 yılındaki nüfus piramidi 5-9 yaş 

grubundan tabana ve tavana doğru daralmaktaydı. 0-4 yaş grubu 5-9 yaş grubundan daha 

dar olup bu durum doğumların 2007 itibariyle son 5-6 yılda azaldığınım göstermekteydi. 

Yine piramitte 20-24 yaş grubunda erkek nüfusun fazlalığı ve 25-29 yaş grubundan üste 

doğru hızlı daralma dikkat çeken diğer unsurlardı (Şekil.8). 

TRA2 bölgesinin 2019 yılındaki, nüfus piramidine bakıldığında piramidin alt tara-

fında 0-4 ile 15-19 yaş gruplarına denk gelen kısımda kenarların kabaca dik bir şekil aldığı 

görülmektedir (Şekil.9). Bu durum bölgede doğurganlığın giderek azaldığını göstermekte-

dir. Çünkü toplam doğurganlık hızının yüksek olduğu yerlerde nüfus piramidi, 0-4 yaş 

grubunda yukarı doğru gidildikçe daralmaktadır. Bölgenin 2019’daki nüfus piramidi 15-19 

yaş grubundan yukarı doğru daralmaktadır. 2007’de 25-29 yaş grubundan yukarı doğru 

hızlı bir şekilde daralan nüfus piramidinde, 2019’da bu değişim daha tedricidir. Bu durum 

bölgede medyan yaşın yükseldiğini göstermektedir (Şekil.8-9). Yani 12 yılda orta ve ileri 

yaştakilerin toplam nüfustaki payı artmıştır.  

TRA2 bölgesindeki illerin 2007 ve 2019’daki nüfus piramitlerinin birbirinde farklı 

olduğu görülmektedir. Ağrı ilinin 2007’deki nüfus piramidi TRA2 bölgesinin nüfus pirami-

dine benzemektedir. 5-9 yaş grubundan tabana ve tavana doğru daralmanın yanı sıra 25-

29 yaş grubundan üst tarafa doğru hızlı bir daralma söz konusuydu (Şekil.10). 

Ardahan ilinin 2007’deki nüfus piramidi ise Ağrı’nın ve bölgenin piramidinden daha fark-

lıydı. Kadın nüfusta 10-14 yaş grubundan üst ve alta doğru daralan piramit, erkek nüfusta 

ise 20-24 yaş grubundan üst ve alta doğru daralmaktaydı. Aslında ilde erkek nüfusta 10-14 

yaş grubu, 15-19 yaş grubundan fazladır. Fakat asker nüfusun etkisi ile erkek nüfusta 20-

24 yaş grubu en kalabalık yaş grubu olmuştur (Şekil.11). Ardahan’da piramidin 10-14 yaş 

grubundan aşağı doğru giderek daralması, 2007’de toplam doğurganlık hızının son 10-15 

yılda giderek azaldığını göstermekteydi. Ayrıca ilde orta ve ileri yaşlarda önemli bir nüfu-

sun bulunmasına bağlı olarak piramidin üst tarafı Ağrı iline ve bölgeye göre daha genişti.   
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Şekil.8. TRA2 Düzey-2 Bölgesinin 2007 Yılındaki Nüfus Piramidi 

 

Şekil.9. TRA2 Düzey-2 Bölgesinin 2019’daki Nüfus Piramidi 

 

Şekil.10. Ağrı İlinin 2007 Yılındaki Nüfus Piramidi 
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Iğdır ilinin 2007’deki nüfus piramidine bakıldığında 5-9 ve 10-14 yaş gruplarının 

payının hemen hemen eşit olduğu ve piramidin bu yaş gruplarından aşağı ve yukarı doğru 

daraldığı görülmektedir. Üst taraftaki daralma Ağrı iline göre daha tedrici iken Ardahan 

iline göre ise daha hızlıdır. Ayrıca ilde 0-4 yaş grubunun payının 5-9 ve 10-14 gibi yaş 

gruplarından az olması, toplam doğurganlık hızının 2007 itibariyle son 15 yılda azaldığını 

göstermekteydi (Şekil.12). 

Kars ilinin 2007’deki nüfus piramidine bakıldığında kadın nüfus 5-9 yaş grubundan 

tabana ve tavana doğru daralırken erkek nüfus 20-24 yaş grubundan tavana doğru ve 5-9 

yaş grubundan tabana doğru daralmaktaydı. Yani erkek nüfus 5-9 yaş grubundan 15-19 

yaş grubuna doğru daralıp 20-24 grubuna doğru genişlemektedir. Piramit 20-24 yaş gru-

bundan tavana doğru ise sürekli daralmaktadır (Şekil.13). Bu durumun nedeni 20-24 yaş 

grubunda belirgin bir çıkıntı oluşturan asker nüfustur. Yoksa erkek nüfusta da 5-9 yaş 

grubundan tavana doğru daralma meydana gelecekti. Kars’ta 25-29 yaş grubundan yukarı 

doğru olan daralma Ağrı ve Iğdır’a göre daha tedrici iken Ardahan’a nispeten daha hızlıdır. 

Bu durumun nedeni Kars’ta nüfusun Ağrı ve Iğdır’a göre daha yaşlı, Ardahan’a göre ise 

daha genç olması ile ilgilidir. 

2007 yılında Ağrı ilinin nüfus piramidi 5-9 yaş grubundan yukarı ve aşağı doğru daralırken 

2019’da bu ilin piramidinde 0-4 ile 15-19 yaş gruplarına denk gelen kenarların alt kısmı 

kabaca dikleşmiş, 15-19 yaş grubundan yukarı doğru ise daralma söz konusuydu. Bu du-

rum ilde toplam doğurganlık hızındaki azalmanın sürekli hale geldiğini göstermekteydi. 

İlde 2007’de 25-29 yaş grubundan üste doğru daralma hızlı iken 2019’da bu daralma daha 

tedriciydi (Şekil.10-14). Bu da 12 yılda il nüfusunda yaş yapısının değiştiğini ve medyan 

yaşın yükseldiğini göstermektedir. 

 

 

Şekil.11. Ardahan İlinin 2007 Yılındaki Nüfus Piramidi 
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Şekil.12. Iğdır İlinin 2007 Yılındaki Nüfus Piramidi 

 

Şekil.13. Kars İlinin 2007 Yılındaki Nüfus Piramidi 

 

Şekil.14. Ağrı İlinin 2019 Yılındaki Nüfus Piramidi 
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Şekil.15. Ardahan İlinin 2019 Yılındaki Nüfus Piramidi 

 

Şekil.16. Iğdır İlinin 2019 Yılındaki Nüfus Piramidi 
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Şekil.17. Kars İlinin 2019 Yılındaki Nüfus Piramidi 

Ardahan ilinde ise 2007’de kadın nüfusta 10-14 yaş grubundan tabana ve tavana 

doğru, erkek nüfusta ise 20-24 yaş grubundan tavana doğru daralan nüfus piramidi 

2019’da her iki cinsiyette de 20-24 yaş grubundan tabana ve tavana doğru daralmaktaydı. 

20-24 yaş grubunda erkek sayısının kadın sayısından oldukça fazla olduğu da dikkat çek-

mekteydi. 2019’da 20-24 yaş grubundan tabana doğru belirgin bir daralmanın olması top-

lam doğurganlık hızının giderek azaldığı ve bu durumun yaklaşık 30 yıldır devam ettiğini 

göstermekteydi. İlde 2007’de 25-29 yaş grubundan yukarı doğru tedrici daralma varken 

2019’da bu kısmın daha şişkin hale geldiği, yani nüfusta medyan yaşın iyice yükseldiği 

anlaşılmaktadır (Şekil.11-15).  

Iğdır’da 2007’de 5-9 yaş grubundan yukarı ve aşağı doğru daralan piramidin duru-

mu, 2019’da da ana hatları aynı iken bazı farklar göze çarpmaktadır. 2007’de 5-9 yaş gru-

bu 0-4 yaş grubundan belirgin bir şekilde fazla iken 2019’da bu yaş grupları arasındaki 

farkın azaldığı görülmektedir. Bu durum Iğdır’da doğurganlığın az olduğu bir dönemden 

sonra doğumların biraz arttığı şeklinde değerlendirilebilir. 5-9 yaş grubundan 10-14 yaş 

grubuna doğru daralan piramit, 10-14 yaş grubundan 15-19 yaş grubuna doğru ise geniş-

lemektedir. 20-24 yaş grubundan yukarı doğru daralan piramitteki daralma, 2007’ye göre 

daha tedricidir (Şekil.12-16). Yani bu ilde de orta ve ileri yaş gruplarında yer alan nüfusun 

payında bir artış yaşanmıştır. 

Kars’ta 2007’de nüfus piramidi kadınlarda 5-9 yaş grubundan tabana ve tavana doğ-

ru, erkek nüfusta ise 20-24 yaş grubundan tavana doğru daralırken 2019’da her iki cinsi-

yette de piramidin tavana ve tabana doğru daraldığını görülmektedir. Öte yandan ilde 20-

24 yaş grubundan tabana doğru belirgin bir daralmanın olması, ilde 25 yılda toplam do-

ğurganlık hızının giderek azaldığını göstermektedir. İlde 20-24 yaş grubundan tavana doğ-

ru meydana gelen daralmanın 2007’ye göre daha tedrici olduğu görülmektedir (Şekil.13-

17). Bu durum TRA2 bölgesindeki diğer illerde olduğu gibi Kars’ta da nüfusun medyan 
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yaşının yükseldiğini ve orta-ileri yaş gruplarının toplam nüfus içindeki payının arttığın 

göstermektedir.  

5.2. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Cinsiyet Yapısının Değişimi 

Herhangi bir yerde 100 veya 1000 kadın başına düşen erkek sayısına göre nüfusun 

cinsiyet oranı belirlenir. 100 veya 1000 kadına karşılık 100’den veya 1000’den fazla erkek 

varsa cinsiyet oranı yüksek, 100 veya 1000’den az erkek varsa cinsiyet oranı düşük olarak 

kabul edilir (Tümertekin ve Özgüç, 2011, Doğanay, 2014, Tandoğan, 1998).  

TRA2 bölgesinde 2007-2019 döneminde nüfusun cinsiyet oranının tüm yıllarda 

yüksek olduğu ve kabaca 107 ile 109 arasında değiştiği görülmektedir (Tablo.9, Şekil.18). 

Bölgedeki il ve ilçe merkezleri ile belde ve köylerde çok sayıda askeri birlik ve karakolun 

varlığına bağlı olarak TRA2’de erkek nüfusun fazla olduğu, yani cinsiyet oranının yüksek 

olduğu görülmektedir.  

TRA2 bölgesindeki illerde de 2007-2019 arasında cinsiyet oranının farklı değerler 

almakla birlikte yüksek olduğu görülmektedir. Ağrı’da 12 yıllık süreçte kabaca 107 ile 110 

arasında değişen cinsiyet oranı, Ardahan’da 105 ile 109, Iğdır’da 104 ile 107 ve Kars’ta 

106 ile 110 arasında değişmiştir (Tablo.9, Şekil.18). Bölgede ve bölge illerinde cinsiyet 

oranında özellikle 2011 yılında bir önceki yıla göre bir yükselme olmuş, 2012 yılında ise 

bir önceki yıla göre düşüş yaşanmıştır. Bunun en mantıklı nedeni olarak 2011 yılında böl-

gede asker sayısının arttırılması gösterilebilir. 

Bölgede ve bölge illerinde 12 yıl boyunca yüksek olan cinsiyet oranının yaş grupla-

rına göre değiştiği bilinmektedir. Örneğin TRA2 bölgesinde 2007’de 0-4 yaş grubunda 105 

olan cinsiyet oranı 20-24 yaş grubunda 1312; 60-64 yaş grubunda ise 90,9’du. 2019’da ise 

bölgede aynı yaş gruplarında cinsiyet oranı sırasıyla 104; 114 ve 102’ydi (Tablo.7-8). Veri-

lerden de anlaşılacağı üzere bölgede 20-24 yaş grubunda cinsiyet oranı çok yüksek değer-

lere çıkmakta ve ileri yaşlarda ise daha düşmektedir.   

 

Tablo.9. TRA1 Bölgesinde ve Bölgedeki İllerde Nüfusun Cinsiyet Oranının 2007-2019 
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Şekil.18. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Cinsiyet Oranının 2007-2019 Yılları Arasındaki Deği-

şimi 

Ağrı’da 2007’de 0-4, 20-24 ve 60-64 yaş gruplarında cinsiyet oranı sırasıyla 107, 

127 ve 92 iken 2019’da bu değerler 104, 115 ve 100 olmuştur. Ardahan’da ise 2007’de 

cinsiyet oranı 0-4, 20-24 ve 60-64 yaş gruplarında sırasıyla 105, 150 ve 86 iken 2019’da 

bu değerler 101, 121 ve 110 olmuştu. Iğdır’da 2007’de 0-4, 20-24 ve 60-64 yaş grupların-

da sırasıyla 108, 116 ve 95 olan cinsiyet oranı 2019’da 104, 114 ve 98 olmuştu. Kars’ta ise 

2007’de 0-4, 20-24 ve 60-64 yaş gruplarında sırasıyla 105, 142 ve 90 olan cinsiyet oranı, 

2019’da 106, 109 ve 104 olmuştu (Tablo.7-8). Kısaca bölgedeki illerde cinsiyet oranı 2007 

ve 2019 yılında çocuk yaşlarda yüksek (100’den büyük), asker nüfusun bulunduğu 20-24 

yaş grubunda en yüksek değere ulaşırken ileri yaşlarda ise genellikle düşük çıkmıştır.  

5.3. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş Yapısı ve Bağımlılık Oranının 

Değişimi 

Nüfusun geniş aralıklı yaş yapısı, bağımlılık oranını da belirleyen önemli bir nitelik-

tir. Çünkü 0-14 ve 65+ yaş grupları teorik olarak çalışmayan yani pasif, 15-64 yaş grubu 

ise çalışma çağındaki (yani aktif) nüfus olarak kabul edilir. Fakat şunu da kabul etmek ge-

rekir ki her yerde (ülke ya da şehirde) 0-14 yaş ve 65+ yaş grubunda olduğu halde çalışan, 

15-64 yaş grubunda olduğu halde çalışmayan insanlar bulunmaktadır (Doğanay, 2014). 

Ancak yine de teorik de olsa nüfusun geniş aralıklı yaş yapısına bakarak bağımlılık oranı-

nın tespiti ve bunun üzerinden herhangi bir yerde çalışan nüfus üzerindeki yükü tartışmak 

faydalıdır.  

TRA2 bölgesinde 2007 yılında nüfusun %36,4’ü 0-14 yaş grubunda iken 15-64 yaş 

grubunun oranı %58,5 ve 65+ yaş grubunun oranı ise %5,1’di (Tablo.10, Şekil.19). 2019 

yılına gelindiğinde söz konusu yaş gruplarının payları sırasıyla %30,9; %62,4 ve %6,7 ol-

muştu (Tablo.10, Şekil.20). 12 yılda toplam doğurganlık hızının giderek azalmasına bağlı 

olarak TRA2 bölgesinde çocuk nüfus oranı %5,5 civarında azalmış, buna karşın çalışma 
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çağındaki nüfus oranı %4; yaşlı nüfus oranı ise %2 civarında artmıştı (Tablo.10, Şekil.19-

20). Önümüzdeki yılarda bölgede çocuk nüfus oranının daha da azalması, diğer iki yaş 

grubunun oranında ise artışı öngörülmektedir. Ancak muhtemelen bölgede 20 yıl kadar 

sonra çalışma çağındaki nüfus oranı da azalacaktır.  

Tablo.10. TRA2 Bölgesinde Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş Yapısı ve Bağımlılık Oranlarının 

2007-2019 Yılları Arasındaki Değişimi 

Yıllar 2007 2019 Bağımlılık Tipi 2007 2019 

Yaş 

Grubu 
Sayı % Sayı % 

Toplam Bağımlılık  

Oranı(%) 
70,9 60,3 

0-14 

yaş 
414146 36,4 345705 30,9 

Genç Bağımlılık Oranı 

(%) 
62,2 49,5 

15-64 

yaş 
665721 58,5 698335 62,4 

Yaşlı Bağımlılık Oranı 

(%) 
8,7 10,8 

65+ yaş 57804 5,1 75330 6,7    

Toplam 1137671 100 1118370 100    

Kaynak: TÜİK verileri/Hesaplama: Yılmaz. 
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Şekil.20. 2019 Yılında TRA2 Bölgesinde Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş Yapısı 

 TRA2 bölgesindeki illerde de nüfusun geniş aralıklı yaş yapısı 12 yılda değişmiştir. 

Ağrı’da 2007’de çocuk nüfus oranı %41,4; çalışma çağındaki nüfus oranı %55,1 ve yaşlı 
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nüfus oranı ise %3,5’ti. 2019’a gelindiğinde bu oranlar sırasıyla %35,1; %60,2 ve %4,7 

olmuştu. İlde 12 yılda çocuk nüfus oranı %6 azalmış, çalışma çağındaki nüfus oranı %5 ve 

yaşlı nüfus oranı ise %1,2 artmıştı (Tablo.11-12). Ağrı ili TRA2 bölgesinde çocuk nüfus 

oranının en fazla, çalışma çağı ve yaşlı nüfus oranının en az olduğu (2007 ve 2019 yılların-

da) il olarak dikkat çekmekteydi. Bu durumun nedeni Ağrı’da toplam doğurganlık hızının 

son yıllarda düşmesine rağmen diğer 3 ile göre yüksek olmasıdır.  

 

Şekil.21. TRA2 Bölgesinde ve Bölgedeki İllerde Nüfusun 2007 ve 2019 Yıllarındaki  

Bağımlılık Oranları 

Ardahan’da 2007’de çocuk nüfus oranı %28, çalışma çağındaki nüfus oranı %62,9 ve 

yaşlı nüfus oranı ise %9,1’di. 2019’a gelindiğinde bu oranlar sırasıyla yaklaşık %21, %66 

ve %13 olmuştu. Yani 12 yılda çocuk nüfus oranı %7 azalmış, buna karşın çalışma çağın-

daki nüfus oranı %3 ve yaşlı nüfus oranı %4 artmıştı (Tablo.11-12). Ardahan bölgede ço-

cuk nüfus oranının en düşük,  çalışma çağındaki ve yaşlı nüfus oranının ise en yüksek ol-

duğu il olarak dikkat çekmektedir. Bu durum ilde toplam doğurganlık hızının son 30 yılda 

sürekli azalmasından kaynaklanmaktadır.  

Iğdır’da 2007’de 0-14 yaş grubu nüfus oranı yaklaşık %35, 15-64 yaş nüfus oranı 

%60 ve 65+ yaş nüfus oranı %5’ti. 2019’a gelindiğinde bu oranlar sırasıyla yaklaşık %30, 

%63 ve %7 olmuştu. Yani ilde 12 yılda çocuk nüfus oranı %5 azalmış, çalışma çağındaki 

nüfus oranı %3 ve yaşlı nüfus oranı ise %2 artmıştı (Tablo.11-12). Iğdır ili Ağrı’dan sonra 

TRA2 bölgesinde çocuk nüfusu oranının en fazla olduğu ikinci ildir. Bu ilde yaşlı ve çalışma 

çağındaki nüfus oranı da Ardahan ve Kars’a göre daha düşüktür.  

Tablo.11. TRA2 Bölgesindeki İllerde 2007 Yılında Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş Yapısı 

İller Ağrı Ardahan Iğdır Kars 

Yaş Grubu Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) Sayı Oran (%) 

0-14 219643 41,4 31532 28 64092 35,2 95767 30,7 

15-64 292429 55,1 70945 62,9 108627 59,7 196809 63 

65+ 18807 3,5 10244 9,1 9147 5 19629 6,3 

Toplam 530879 100 112721 100 181866 100 312205 100 

Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: Yılmaz. 
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Kars’ta ise 2007 yılında 0-14 yaş grubunun toplam nüfustaki payı yaklaşık %31, 15-

64 yaş grubunun payı %63 ve 65+ yaş grubunun payı da %6’ydı. 2019’a gelindiğinde bu 

oranlar sırasıyla yaklaşık %27, %65 ve %8 olmuştu. Diğer bir ifade ile Kars’ta 12 yılda 

çocuk nüfus oranı %4 azalmış,  çalışma çağındaki nüfus oranı ve yaşlı nüfus oranı ise 

%2’şer artmıştı (Tablo.11-12). Kars ili Ardahan’dan sonra TRA2 bölgesinde yaşlı nüfus 

oranının en fazla olduğu ikinci il olarak dikkat çekmekteydi. İl, bölgede çalışma çağındaki 

nüfus oranında ise 2007’de birinci sırada, 2019’da ise ikinci sırada gelmekteydi. 

Çocuk ve yaşlı nüfusun toplanması ve 100 ile çarpılarak çalışma çağındaki kişi sayı-

sına bölünmesi ile nüfusun bağımlılık oranı (bazı kaynaklarda toplam bağımlılık oranı 

olarak da geçmektedir) elde edilir (Tümertekin ve Özgüç, 2011, Doğanay, 2014, Tandoğan, 

1998). TRA2 bölgesinde ve bölge illerinde nüfusun bağımlılık oranı da incelenmesi gere-

ken önemli bir veridir. 

2007 verilerine göre TRA2 bölgesinde nüfusun bağımlılık oranı %71’di. 2019’a ge-

lindiğinde bu değer %60’a düşmüştü (Tablo.10, Şekil.21). Bunun nedeni bölgede 12 yılda 

çocuk nüfusu oranının azalması, buna karşın çalışma çağındaki nüfus oranının artmasıdır. 

Bölgede yaşlı nüfus da 12 yılda artmıştır. 

 

Tablo.12. TRA2 Bölgesindeki İllerde 2019 Yılında Nüfusun Geniş Aralıklı Yaş Yapısı 

İller Ağrı Ardahan Iğdır Kars 

Yaş 

Grubu 

Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

Sayı Oran 

(%) 

0-14 188080 35,1 20609 21,2 59498 29,8 77518 27,2 

15-64 322693 60,2 64151 65,9 126661 63,5 184830 64,8 

65+ 25426 4,7 12559 12,9 13283 6,7 23062 8,1 

Toplam 536199 100 97319 100 199442 100 285410 100 

Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: Yılmaz. 

Çocuk nüfusun 100’le çarpılarak çalışma çağındaki kişi sayısına bölünmesi yoluyla 

genç nüfusun bağımlılık oranı hesaplanmaktadır. TRA2 bölgesinde 2007’de %62 olan genç 

bağımlılık oranı 2019’da %50’ye gerilemiştir. 12 yılda çalışma çağındaki nüfusun artması, 

çocuk nüfusun ise azalması bu duruma neden olmuştur. 2007’de bölgede çocuk nüfus 414 

binken bu rakam 2019’da 345 bine inmiş, aynı süreçte çalışma çağındaki nüfus ise 665 

binden 698 bine çıkmıştır (Tablo.10, Şekil.21). 

65+ yaş grubu nüfusun 100’le çarpılarak 15-64 yaş grubundaki kişi sayısına bölün-

mesi ile yaşlı bağımlılık oranı elde edilir (Tümertekin ve Özgüç, 2011, Doğanay, 2014, 

Tandoğan, 1998). TRA2 bölgesinde 2007’de %9 civarında olan yaşlı bağımlılık oranı, 

2019’da %13’e çıkmıştır (Tablo.10, Şekil.21). 12 yılda çalışma çağındaki kişi sayısı 665 

binden 698 bine çıkarken yaşlı sayısı da 58 binden 75 bine çıkmıştır. Diğer bir ifade ile 12 

yılda bölgede yaşlı nüfus %29 oranında, çalışma çağındaki nüfus ise %5 oranında artmış-

tır. Bu nedenle yaşlı bağımlılık oranı önemli miktarda yükselmiştir.  
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Bölgedeki illerde de 12 yılda nüfusun yaş kompozisyonunun değişmesine bağlı ola-

rak bağımlılık oranı da değişmiştir. Ağrı’da 2007’de %82 olan bağımlılık oranı, 2019’da 

%66’ya inmiştir. Diğer bir ifade ile bu ilde nüfusun bağımlılık oranı 12 yılda %16 azalmış-

tır. Aynı süreçte ilde yaşlı bağımlılık oranı yükselirken özellikle çocuk nüfustaki azalmaya 

bağlı olarak genç bağımlılık oranının azalması, toplam bağımlılık oranının hızla azalmasına 

neden olmuştur. 2007’de Ağrı’da genç bağımlılık oranı %75 iken bu değer 12 yolda %17 

azalarak 2019’da %58’e inmiştir. Aynı süreçte yaşlı bağımlılık oranı ise %6,4’ten %7,9’a 

çıkmıştır (Tablo.13, Şekil.21). 

Tablo.13. TRA2 Bölgesindeki İllerde Toplam, Genç ve Yaşlı Bağımlılık Oranlarının 

2007-2019 Yılları Arasındaki Değişimi 

İller Ağrı Ardahan Iğdır Kars 

Bağımlılık 

Tipi 

2007 2019 2007 2019 2007 2019 2007 2019 

Toplam 

Bağımlılık 

Oranı (%) 

81,5 66,2 58,9 51,7 67,4 57,5 58,6 54,4 

Genç  

Bağımlılık 

Oranı (%) 

75,1 58,3 44,5 32,2 59 47 48,7 41,9 

Yaşlı  

Bağımlılık 

Oranı (%) 

6,4 7,9 14,4 19,6 8,4 10,5 10 12,5 

Kaynak: TÜİK verileri/ Hesaplama: Yılmaz. 

 

Ardahan’da 2007’de %59 olan nüfusun bağımlılık oranı, 2019’da %52’ye inmiştir. 

12 yılda bağımlılık oranı %7, genç bağımlılık oranı %12 (%44,5’ten %32,2’ye inmiş) azal-

mışken yaşlı bağımlılık oranı ise %5 (14,4’ten %19,6’ya çıkmıştır) artmıştır (Tablo.13, 

Şekil.21). Ardahan bölgede yaşlı bağımlılık oranının en yüksek, genç bağımlılık oranının en 

düşük olduğu il olarak dikkat çekmektedir.  

Aynı süreçte Kars’ta ise nüfusun bağımlılık oranı %58,6’dan %54,4’e inmiş yani %4 

azalmıştır. Genç bağımlılık oranı %49’dan %42’ye inmiş, yaşlı bağımlık oranı ise %10’dan 

%12,5’e çıkmıştır. Diğer bir ifade ile 12 yılda Kars’ta toplam bağımlılık oranı %4,2; genç 

bağımlılık oranı %7 azalırken yaşlı bağımlık oranı ise %2,5 artmıştır (Tablo.13, Şekil.21). 

TRA2 bölgesinde ve bölge illerinde 2007-2019 arasında toplam bağımlılık oranı ve 

genç bağımlık oranı azalmış, buna karşın yaşlı bağımlılık oranı ise artmış. Bu durumun 

nedeni çocuk nüfusun azalması ve çalışma çağındaki nüfus ile yaşlı nüfusun ise artmasıdır. 

Ancak 12 yılda yaşlı nüfusun çalışma çağındaki nüfusa göre daha hızlı artmasına bağlı ola-

rak yaşlı bağımlılık oranı yükselmiştir. Eğer her iki değerden çalışma çağındaki nüfus daha 

hızlı artsaydı, yaşlı nüfusun artışına rağmen 12 yılda yaşlı bağımlık oranı düşerdi. 
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6. Sonuç ve Öneriler 

TRA2 bölgesi Türkiye’deki 26 tane düzey-2 bölgesinden biri olup coğrafi koşullar 

açısından en elverişsiz bölgelerden biridir. Dağlık, yüksek sahaların geniş yer kapladığı 

bölgede iklim koşulları oldukça serttir. Ekonominin büyük oranda ziraat ve hayvancılığa 

dayandığı bölgede, son yıllarda net göç hızının sürekli olarak eksi değerler alması, nüfusun 

azalmasına neden olmaktadır. Doğal artış hızının pozitif değerler aldığı bölgede buna rağ-

men son 12 nüfus yılda %2 civarında azalmıştır.  

Bölgede istihdam olanaklarının sınırlı olması, nüfusun başka il ve bölgelere göç et-

mesine neden olmaktadır. Bölgede özellikle kırsal yerleşmelerde arıcılık, mandıracılık ve 

tatlı su balıkçılığı gibi alternatif geçim kaynaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bölgede 

kırsal nüfusu eğiterek orta ve uzun vadede kırsal turizm (Üzümcü ve Özşahin 2019) gibi 

bazı gelir kaynakları dahi bir alternatif olarak düşünülmelidir. Çünkü mevcut ziraat ve 

hayvancılık faaliyetleri belli bir nüfusun geçimine olanak vermekte ve geçim sıkıntısı çe-

kenler göç etmektedir. Bu nedenle yeni istihdam alanlarının geliştirilmesi göçü azaltacak-

tır. 

Ayrıca bölgedeki kasaba ve şehirlerde nüfus büyük oranda hizmet ve kısmen imalat 

sektörlerinde istihdam edilmektedir. Bu yerleşmelerde özellikle ham maddesi ziraat ve 

hayvancılık ile yakın çevrede bulunan yer altı kaynaklarına dayalı sanayi tesislerinin ku-

rulması, yeni istihdam olanağı oluşturacaktır.  

TRA2 bölgesinde 12 yılda ham doğum oranı, ham ölüm oranı, doğal artış hızı ve top-

lam doğurganlık hızı azalmıştır. 12 yılda ham doğum oranı yaklaşık ‰27’den ‰21’e, ham 

ölüm oranı ‰4,5’ten ‰4,1; doğal artış hızı ‰22’den ‰17’ye ve toplam doğurganlık hızı 

da 3,5’ten 2,7’ye inmiştir. 

TRA2 bölgesinde son yıllarda ham doğum oranı ve toplam doğurganlık hızının azal-

masına bağlı olarak nüfusun yaş kompozisyonu da değişmeye başlamıştı. 2007 ile 2019 

yılları arasında çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payı azalmış, çalışma çağı ve yaşlı 

nüfusun payı ise artmıştır. Nitekim 2007’de çocuk nüfusun bölge nüfusu içindeki payı %36 

iken 2019’da bu oran %31’e inmiştir. Aynı süreçte çalışma çağındaki nüfusun oranı 

%59’dan %62’ye ve yaşlı nüfusun oranı da %5’ten %7’ye çıkmıştır.  

TRA2 bölgesinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının azalmasına bağlı ola-

rak nüfusun toplam ve genç bağımlılık oranı azalmıştır.  Bölgede yaşlı nüfusun payının 

artması ise yaşlı bağımlılık oranının artmasına neden olmuştur. TRA2 bölgesinde 2007’de 

nüfusun bağımlılık oranı %71, genç bağımlılık oranı %62 iken 2019’da bu değerler sırasıy-

la %60 ve %50’ye inmiştir. Aynı süreçte yaşlı bağımlılık oranı ise %9’dan %11’e çıkmıştır.  

TRA2 bölgesinde nüfusun yaş yapısı ve bağımlılık oranı illere göre değişmektedir. 

Toplam doğurganlık hızının fazla olduğu Ağrı ve Iğdır illerinde çocuk nüfus oranı diğer iki 

ile göre daha yüksek, çalışma çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı daha azdır. Ağrı ve Iğ-

dır’da toplam bağımlılık ve genç bağımlılık oranı yüksek, yaşlı bağımlılık oranı ise düşük-

tür. 

Toplam doğurganlık hızının düşük olduğu Ardahan ve Kars’ta ise çocuk nüfus oranı 

Ağrı ve Iğdır’a göre daha düşük, çalışma çağındaki ve yaşlı nüfus oranı ise daha yüksektir. 

Ardahan ve Kars’ta nüfusun bağımlılık oranı ve genç bağımlılık oranı diğer iki ile göre da-
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ha düşükken yaşlı bağımlılık oranı ise daha yüksektir. Özellikle Ardahan günümüzde 

%15’a yaklaşan yaşlı nüfus oranı ile bölgede yaşlanmanın oldukça hızlı olduğu bir ildir. Bu 

ilde pronatalist nüfus politikaların uygulanması faydalı olacaktır. Ancak Ardahan gibi il-

lerde genç nüfusun büyük oranda göçle farklı yerlere gitmesi ve geride kalan nüfusun yaşlı 

olması da toplam doğurganlık hızının hızla düşmesine neden olmaktadır. Çünkü yaşlı nü-

fusun artış kabiliyeti (çoğu kadının üreme çağının dışına çıkmış olması) nedeniyle düşük-

tür (Yılmaz, 2015).  

 Nüfusun yaş yapısının değişimi kendini bölgenin ve bölge illerinin nüfus piramitle-

rinde de göstermektedir. Özellikle 15-19 yaş grubu ile 0-4 yaş grubu arasında (piramidin 

alt kısımlarında) daralma ve dikleşmeler görülürken 25-29 yaş grubundan üstteki kısımda 

ise genişleme söz konusudur. Bu durum bölgede nüfusun ortanca yaşının da hızla yüksel-

diğini göstermektedir.  

TRA2 bölgesinde asker nüfusun fazlalığına bağlı olarak nüfusun cinsiyet oranı yük-

sektir. 2007-2019 döneminde bölgede ve bölge illerinde cinsiyet oranı 105 ile 110 arasın-

da değerler almıştır. Bölgede ve bölge illerinde özelikle 20-24 yaş grubunda cinsiyet ora-

nın 130’a kadar çıktığı görülmektedir.  

Sonuç olarak TRA2 bölgesi son yıllarda net göç hızının eksi olmasına bağlı olarak 

doğal artışa rağmen nüfusun azaldığı bir bölgedir. Bölgede tüm ilerde toplam doğurganlık 

hızı azalmakla birlikte özellikle Ardahan ili nüfusu hızla yaşlanan bir il olarak dikkat çek-

mektedir.  
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Ekonomide Sürdürülebilirliğin Sağlanabilmesinde Bağımsız Denetimin 

Önemi: Entegre Raporlama 1 

The Importance of Independent Audit in Ensuring Sustainability in the 

Economy: Integrated Reporting 

 

Doç. Dr. Resül YAZICI 

Öz: Türkiye'deki kurumların hafızalarını, değerlerini kaybetmesinin maliyeti gittikçe 
artmaktadır. Bugünü ve geleceği olumsuz etkileyecek kötü tecrübelerin ortaya çıkar-
dığı gerçek: Kurumsallaşma yolunda, haksız rekabetin, kayıt dışı faaliyetlerin önlene-
bilmesi konusunda düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğidir. Bunun için de baş-
ta kamu kurumlarında, bilhassa düzenleyici denetleyici kuruluşlarda kurumsallaşma 
felsefesinin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle kişilere bağlı olmayan bir anlayış-
la, tecrübelerin geçmişten geleceğe aktarılacağı ve kurumsal hafızanın sürekliliğinin 
sağlanacağı kurum kültürü bilinci oluşturulmalıdır. Bunun da temelinin finansal bilgi-
lerin oluşturulması ve denetim süreçlerinin kapsayıcı bir bakışla yapılacak olma ko-
şullarının hazırlanması ve uygulanmaya aktarılmasından geçtiği unutulmamalıdır. Ku-
rumsallaşma ilkelerinin merkeze alınabilmesinde; kayıt dışı, yasa dışı ekonomik faali-
yetlerin ortadan kaldırılabilmesinde; piyasa aksaklıklarının giderilebilmesinde; piya-
saların popülist hükümet müdahalelerinden kurtarılabilmesinde; kısacası toplumsal 
mükemmelliğe ulaşabilmede ve ekonomik anlamda israfın önlenebilmesinde yüksek 
kalitede finansal tabloların üretilmesi ve bunların bağımsız denetimden geçmesi ge-
rekmektedir. Araştırma yöntemi olarak literatür incelemesi kullanılan çalışmada, Tür-
kiye’deki kurumların, işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için finansal bilgilerin 
oluşturulması ve denetim süreçlerinin nasıl olması gerektiği araştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Kayıt dışı ekonomi, bağımsız denetim, entegre raporlama, ku-
rumsal yönetim, sürdürülebilirlik. 

Abstract: The cost of losing their memories and values of the institutions in Turkey is 
increasing day by day. The truth revealed by bad experiences that will negatively af-
fect today and the future is: Regulations should be put into practice to prevent unfair 
competition and unregistered activities on the way to institutionalization. For this, it is 
necessary to establish an institutionalization philosophy in public institutions, espe-
cially in regulatory and supervisory institutions. Especially with an understanding 
that is not dependent on individuals a corporate culture awareness should be created, 
in which experiences will be transferred from the past to the future and the continuity 
of corporate memory will be ensured. It should not be forgotten that the basis of this 
is the creation of financial information and the preparation and implementation of the 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article.  
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conditions for audit processes to be carried out with an inclusive view. To put the 
principles of institutionalization at the center; to eliminate unregistered, illegal eco-
nomic activities; to eliminate market failures; to save markets from populist govern-
ment interventions; In short, in order to achieve social excellence and to prevent eco-
nomic waste, high quality financial statements must be produced and independently 
audited. In the study using literature review as a research method, it has been re-
searched how the financial information and audit processes should be in order to en-
sure the sustainability of institutions and businesses in Turkey. 

Keywords: Informal economy, independent audit, integrated reporting, corporate 
governance, sustainability. 

1. Giriş 

 Ekonomide kayıt dışı faaliyetlerin önlenebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanabilme-

si için öncelikle yüksek kalitede finansal tablolar oluşturulabilmesi gerekir. Bu da öncelikle 

kapsayıcı bir şekilde muhasebe bilgi sisteminin doğru bir şekilde kurulması ve işletilmesi-

ne bağlıdır.  

Kurulacak muhasebe bilgi sisteminin temel amacı üretimde kullanılan faktörlerin 

kayıt ve hesabını yaparak iktisadi yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır. İkti-

sadi yaşam ve onun temel kurumları olan işletmeler, paydaşlarının haklarının korunabil-

mesinde, karşı karşıya kalacakları belirsizliklerin, risklerin yönetilebilmesinde, dolayısıyla 

sürekliliklerini sağlamakta zamanında ve doğru bir şekilde elde edilecek finansal bilgiye 

ihtiyaç duyarlar.  

 Toplumsal hayatın her aşamasında ölçebilirsen kontrol edebilirsin yaklaşımı gere-

ği işletmelerin de başarılı olabilmeleri, kurumsallaşmayı sağlayabilmeleri için finansal 

bilgilerin elde edilebilmesi ve raporlanma süreçlerinin kurulması ve işletilebilmesi gerek-

mektedir. Böylece işletmelerin güncel, doğru hafızaları aracılığıyla karşı karşıya kalacağı 

risklerin sinyalleri zamanında okunarak, maruz kalınacak mikro ve makro maliyetler azal-

tılabilecek, değerlerini kaybetmesi önlenebilecektir. Zira gerek küreselleşme gerekse de 

Covid-19 nedeniyle bu riskler her geçen gün artmaktadır.  

 Türkiye’de ekosistemin neden olduğu sorunlarla yaşanan kötü tecrübelerin de 

ortaya çıkardığı gerçek, kurumsallaşma yolunda; haksız rekabetin, kayıt dışı ve/veya yasa 

dışı faaliyetlerin önlenebilmesi konusunda kapsayıcı düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

gerektiğidir. Bunun için de başta kamu kurumlarında, bilhassa düzenleyici denetleyici 

kuruluşlarda kurumsallaşma felsefesinin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle kişilere 

bağlı olmayan bir anlayışla, tecrübelerin geçmişten geleceğe aktarılacağı ve kurumsal hafı-

zanın sürekliliğinin sağlanacağı kurum kültürü bilinci oluşturulmalıdır. Bunun da temeli-

nin finansal bilgilerin oluşturulması ve denetim süreçlerinin kapsayıcı bir bakışla yapıla-

cak olma koşullarının hazırlanması ve uygulanmaya aktarılmasından geçtiği unutulmama-

lıdır. Kurumsallaşma ilkelerinin merkeze alınabilmesinde; kayıt dışı, yasa dışı ekonomik 

faaliyetlerin ortadan kaldırılabilmesinde; piyasa aksaklıklarının giderilebilmesinde; piya-

saların popülist hükümet müdahalelerinden kurtarılabilmesinde; kısacası toplumsal mü-

kemmelliğe ulaşabilmede, ekonomik anlamda israfın önlenebilmesinde, sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesinde entegre raporlamaya yönelik kurulacak ve işletilecek muhasebe bilgi 

sistemi aracılığıyla yüksek kalitede finansal tabloların üretilmesi ve bunların bağımsız 

denetimden geçmesi gerekmektedir.  
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Araştırma yöntemi olarak literatür incelemesi kullanılan bu çalışmada, Türki-

ye’deki kurumların hem kendi hem de iktisadi sürdürülebilirliklerinin sağlanabilmesi için 

finansal bilgilerin önemi, oluşturulması ve denetim süreçlerinin nasıl olması gerektiği ve-

rilmeye çalışılacaktır. Araştırma şu bölümlerden oluşmaktadır: Başlangıçta işletmelerde 

finansal bilgi, finansal raporlama standartlarının ve bağımsız denetimin önemi verilmek-

tedir. Makalenin izleyen kısımlarında, iş hayatındaki sürdürülebilirlikte, paydaşlar arasın-

daki ilişkilerde yüksek kalitede finansal tabloların oluşturulmasında bağımsız denetimin 

ve entegre raporlamanın önemi incelenmektedir. Ardından sonuç ve öneriler ile çalışma 

bitirilmektedir. 

 2. İşletmelerde Finansal Bilgi ve Finansal Raporlama Standartlarının Önemi 

 Bir organizasyonun varlığı, kapasitesi, kazancı, kredibilitesi gibi değerlerini koru-

masına; yükümlülük ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için finansal izleme ve kont-

rol sistemlerini içeren kurumsal yönetişimin başarısına; bunun için de finansal bilgilerin 

elde edilebilmesi ve etkin kullanılabilmesine bağlıdır. Bu yüzden iş hayatındaki faaliyetlere 

ait finansal bilgilerin elde edilebilmesi ve doğru değerlendirilebilmesi önemlidir. Zira eko-

nomik hayatın temel kurumları olan işletmelerin hem kendi sürdürülebilirlikleri hem de 

paydaşlarının haklarının korunabilmesinde, karşı karşıya kalabilecekleri belirsizliklerin 

azaltılabilmesinde, risklerin yönetilebilmesinde doğru finansal bilgi hayati öneme sahiptir.  

 ‘Ölçebiliyorsan kontrol edebilirsin’ felsefesi gereği işletmelerin, kurumsal yöneti-

şimde başarılı olabilmeleri için faaliyetlerindeki bilgilerin elde edilebilmesi ve raporlanma 

süreçlerinin standartlara sahip olması,  bunların kapsayıcı bir şekilde uygulanabilirliğinin 

sağlanması, işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayabilecektir. 

Özellikle Covid-19 sonrası şiddetlenen rekabet ortamı ve bulaşıcılık etkisiyle işletmeler 

arasında oluşan asimetrik bilgi, işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini zorlaştırmakta; 

iflas riskini artırmaktadır. Bu yüzden işletmelerin rakipleriyle rekabet edebilmesi için te-

mel yönetim tekniklerini, teknolojiyi ve kurumsallaşmayı öğrenmeleri, içselleştirmeleri 

kaçınılmazdır.  

 İşletmelerin bu becerilere erişebilmeleri için kuracakları sistem aracılığıyla, düzen-

li bir bilgi akışının olması ve kullanıcıların gerek gördüğü durumlarda bu bilgileri kullana-

bilmesi gerekmektedir. İşletme yöneticilerinin en çok ihtiyaç duyduğu bilgilerin başında 

finansal bilgiler gelmektedir ki, bunlar sayesinde yöneticiler geçmiş ve cari durumlarını 

öğrenmekte ve dolayısıyla kararlarını daha isabetli verebilmektedirler (Demir ve Coşkun, 

2009: 2). Alınacak kararlara dayanak oluşturacak finansal raporlama çerçevesi bu bağ-

lamda büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finan-

sal Raporlama Standartları (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının ilgili 

tarafların kararlarına dayanak oluştururken aynı zamanda bu tabloların gerçeğe uygun, 

ihtiyaca uygun ve karşılaştırabilir bir sunumu da sağlaması gerekmektedir. Bu nedenle 

mevcut finansal raporlama çerçevelerinden farklı olarak, işletmelerin büyüklükleri de dik-

kate alınmak suretiyle Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları 

(BOBİ FRS) hazırlanmıştır (Yünlü, 2017: 28). 

 Yerel boyutta BOBİ FRS’nin uygulamaya girmesi yanında bağımsız denetime tabi 

olmayan şirketler için de (gerçek veri üretebilmek dolayısıyla karşılaştırılabilirlik ilkeleri-

nin tabana yayılmasını sağlamak, düşük maliyetli kredi ve fon temin etme vb. gibi amaçlar 
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açısından) Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ 

FRS) önemlidir. Zira iş hayatındaki dönüşümü ve artan riskleri yönetebilme bağlamında 

finansal ve finansal olmayan bilgilerin sunulmasını kapsayan entegre düşünce ve raporla-

madaki kurumsal bütünleşmeyi, etkinliği artırmayı ifade eden entegre raporlamada ba-

ğımsız denetimin önemi artmaya başlamıştır. Bu yüzden bağımsız denetimin yaygınlaştı-

rılması gerekmektedir. Bu amaçla tüm finansal raporlama çerçevelerinin uyumunu sağla-

mak amacıyla Kamu Gözetimi Kurumu (KGK2) tarafından hazırlanan ve uygulamaya akta-

rılan düzenlemelerin; BOBİ FRS yanında KÜMİ FRS’nin de devreye alınması ve uygulanma-

sının yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

 2.1. Finansal Bilgi, Finansal Sistem ve Finansal Tablo Kavramlarına Bakış 

 İşletmelerin faaliyetlerini, kurmuş oldukları muhasebe ve finansal raporlama sis-

temi tarafından kayda alarak üretilen, şirketin finansal durum, faaliyet ve faaliyet sonuçla-

rıyla ilgili, para ile ifade edilen ve bağımsız denetimden geçirilerek ilgililere finansal tablo 

ve raporlar ile özel durum açıklaması şeklindeki sunular, finansal bilgi olarak tanımlanabi-

lir. Finansal bilginin belirli bir süreç içinde elde edilmesi, dolaşması da finansal bilgi siste-

mi aracılığıyla olmaktadır (Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2004: 4).  

 Finansal bilgi sistemi muhasebe3, yönetim organizasyon, iç kontrol ile ilgili bilgile-

rin sağlanmasıyla alakalı bir sistem olup bilgi sistemleri ile oluşturulan bir disiplindir 

(Bekçi ve Alkan, 2009: 2). Bu disiplinin amacı işletme varlıkları üzerinde koruyuculuk işle-

vini yerine getirmek; işletmenin finansal durumu ve faaliyetlerinin sonuçlarıyla ilgili bilgi-

leri paydaşlarına sunmaktır. Doğru işleyen finansal bilgi sistemi aracılığıyla üretilen, gü-

venilir finansal bilginin konsolide gösterimi olan finansal tablolar, işletmelerin ekonomik 

performansını göstermektedir. Finansal tabloların, raporların amacı ilgili işletmenin var-

lık, yükümlülük, öz kaynak, gelir ve gider kalemleriyle finansal tablo kullanıcılarını, pay-

daşlarını şu temel konularda bilgilendirmektir: 

 - İşletmenin gerçekleşecek nakit giriş, çıkışları ve ekonomik kaynakları hakkında 

finansal bilgi sağlamak. 

 - İşletmenin mevcut veya potansiyel yatırımcılarına, borç veya kredi ilişkisi kurula-

cak taraflara bütünsel bakış açısıyla bilgi sağlamak.  

 İşletmelerin iktisadi faaliyet ve olaylarına ilişkin gelecekte de faaliyetlerini sürdü-

receği varsayımına dayanılarak hazırlanan finansal tablolara tabii ki, yaratıcı, aldatıcı mu-

hasebe uygulamalarının olmadığı durumlarda güvenilebilecektir. Aksi durumdaki uygula-

malar (finansal bilgi manipülasyonu) nedeniyle üretilen finansal tablolar, raporlar yanıltıcı 

olacaktır. Zira finansal bilgi ve tablolar üzerindeki yanıltıcı işlemler, asimetrik bilgi sun-

mak amacıyla yapılmaktadır.  

 Taraflar arasındaki işlemlerin, sözleşmelerin ifası anında veya sonrasında oluşan, 

                                                           

2 Muhasebenin, finansal raporlamanın ve denetimin kurumsal bir yapıya kavuşması için 2011 yılın-
da KGK’nın kurulması önemli olmuştur. Kurumun üç temel fonksiyonu, muhasebenin, denetimin 
standartlarını yayınlamak ve kamu gözetimini gerçekleştirmektir.  

3 Muhasebe, sayılar aracılığıyla parçadan bütüne ulaşan sistematik bir raporlama arayışıdır. Muha-
sebe felsefesi de sayılardan raporlamaya geçiş süreçlerini iyileştiren düşünsel bir etkinliktir 
(Yaz,  2021). 
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sunulan asimetrik bilgi, ters seçim, yanıltma sorununa sebep olabilir. Ters seçim, taraflar 

arasındaki eksik bildirimden veya gizli bilgiden kaynaklanmaktadır. Bu gizli bilgi, sözleş-

medeki taraflardan birinin bildiği ancak diğerinin öğrenmesinin istenmediği gerçeklerdir. 

Taraflar arasında etik olmayan şekillerde gizlenen bilgi de ahlaki tehlike sorunlarına yol 

açabilecektir.   

 2.2. Bağımsız Denetimin Önemi ve Yasal Mevzuat 

 Taraflar arasında oluşacak finansal bilgi asimetrisini önleyebilmek için muhasebe 

uygulamalarındaki eksikliklerin bağımsız denetim faaliyetleriyle giderilmesi gerekmekte-

dir. Bunun için de Can’a (2017) göre muhasebe ve denetim, tüm toplumun çıkarlarını ko-

ruma görevinin büyük paydaşı olmak zorundadır. Muhasebe ve denetim sistemlerinin 

krizlere neden olan yapıda değil krizlerin ortaya çıkmasını önleyebilecek yapıda yeniden 

tasarlanması gerekmektedir. Muhasebe ve denetimin kriz öncesinde ve esnasında erken 

uyarı sistemi olma potansiyeli işlevsel hale getirilmelidir. Aksi halde muhasebe ve deneti-

min ne için ve kim için var olduğu kaçınılmaz olarak ciddi biçimde tartışılır hale gelir (Can, 

2017: 127). 

 Türk Ticaret Kanunu (TTK4), şirketlerin kuruluşundan, yönetim organlarına, bir-

leşmelerinden, bölünmelerine, ticari defterlerine, yürüttükleri tüm faaliyetlerin kaydedile-

rek, bunların raporlanmasına ve denetlenmesine, sürdürülebilirliklerinin sağlanması için 

tüm süreçlerde gerekli raporlama faaliyetlerinin yapılmasına ait kuralları, yönetim organ-

larının sorumluluklarını belirlemiştir. Yönetim organlarının, sorumluluklarının gereklerini 

başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için de, işletme faaliyetlerinin gerektirdiği süreç-

lerin kurulması, iç ve dış denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak yapıların tesisi ve 

nihayetinde tüm yapılanların bağımsız denetime tabi olması gerekmektedir.   

 Bağımsız denetim, 6102 sayılı TTK’nın şirketler hukukuna getirdiği önemli yenilik-

lerden birisidir. TTK’da, önceki rejimden farklı olarak, organ sıfatını haiz olmayan, bağım-

sız ve tarafsız uzman denetçilerin denetimine dayalı bir sistem oluşturulmuştur. Bağımsız 

denetimin sonuçları, ortakların, alacaklıların ve diğer menfaat sahiplerinin menfaatlerini 

ilgilendirir. Kanun’da denetçinin genel kurul kararıyla seçilmesi, seçim öncesinde gecikme 

olması durumunda mahkeme kararıyla denetçinin belirlenmesi düzenlenmiş ve zamanla-

ma kuralları hükme bağlanmıştır (Manavgat, 2017: 499). 

 TTK m. 397 hükmü çerçevesinde denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler 

topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye 

Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde 

yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. 

 3. Yüksek Kalitede Finansal Tabloların Oluşturulmasında Bağımsız Deneti-

min ve Entegre Raporlamanın Önemi 

 Küresel gelişmeler, iklim değişikliği, sosyal hayattaki dönüşümler, paydaşların 

değişen beklentileri, dijitalleşmenin avantaj veya dezavantajlarıyla artan rekabet ve risk 

                                                           

4 Çalışmada yer alan TTK ifadesi 6102 sayılı kanuna işaret etmektedir. 
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ortamı nedeniyle işletmelerin sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, diğer 

bir ifadeyle işletme miyopluğunun önlenebilmesinde bağımsız denetim işi önem kazanma-

ya başlamıştır. İş hayatındaki dönüşüm sürecini ve risklerini yönetebilme bağlamında ra-

porlamadaki kurumsal bütünleşmeyi, etkinliği artırmayı ifade eden entegre raporlamada 

bağımsız denetimin önemi artmaya başlamıştır. 

 Kurumların görevlerini etkin yapmalarını sağlamak için kurumsallaşmanın temel 

ilkelerinin (adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk) her yapıda içselleştirilmesi 

gerekmektedir. Bunun da sadece içeriden olması veya sürekliliğinin, güven zincirinin sağ-

lanması zordur. Fakat her seviyedeki yapıda süreçlerin başarıyla yönetilmesinde güvene 

ihtiyaç vardır çünkü güven değer yaratır. Hem maddi hem de manevi anlamda. Bunu oluş-

turamadığımız sürece hem insani değerlerin gelişmesi hem de toplumun kalkınması 

mümkün değildir. Dolayısıyla paydaşlar arasında güvenin oluşturulabilmesi için de bağım-

sız denetimin, entegre düşünce ve raporlamanın önemi gittikçe artmaktadır. Çünkü “yük-

sek kalitede finansal raporlamayı mümkün kılan TFRS, yatırımcı ve şirketler arasındaki 

bilgi asimetrisinin azalmasını ve sermaye maliyetinin düşmesini sağlayarak hem sermaye 

piyasalarının etkinliğini hem de yabancı yatırımların ülkeye girişini artırdığından, ülke 

ekonomisinin büyümesine katkı sağlar” (Akdoğan ve Sultanoğlu, 2017: 41). 

 3.1. İş Hayatında Paydaşlar Arasındaki İlişkilerde Finansal Tabloların ve Ba-

ğımsız Denetimin Önemi 

 Birey veya işletmelerin aşırı kazanma hırsları, dünyanın doğal düzeninin bozulma-

sıyla yaşanan iklim krizinin temel nedenidir. Bu yüzden iş modeli olarak hissedarlar kapi-

talizmi yerine paydaşlar kapitalizminin egemen olmasını sağlayacak yapının küresel ölçek-

te, tüm paydaşların faydalarına olacak şekilde yeniden kurulması gerekmektedir. Çünkü 

bencillik, iyimserlik, aşırı güven gibi güdülerle yanlışların genel kabul görmesi ve özellikle 

eldeki yetersiz veya asimetrik bilgiler ile rasyonel olmayan davranışların önüne geçile-

memektedir.  

 İktisadi yapının temel kurumları olan işletmelerin faaliyetleriyle ilişkili doğru bilgi 

talep eden birçok gerçek veya tüzel kişi vardır. Ekosistemin gelişmesiyle birlikte işletmele-

re ait finansal bilgiyi kullananlar gittikçe artmıştır. İşletmelerin yürüttüğü faaliyetlere doğ-

rudan veya dolaylı olarak taraf olan şahıs ve kurumlar çıkar grupları olarak adlandırılmak-

tadır. Bunlar yöneticiler, para ve sermaye piyasalarından finansman sağlayanlar, ortaklar, 

devlet, yatırımcılar, istihdam edilenler, sendikalar, tüketicilerdir. “Çıkar gruplarının, işlet-

me ile alakalı en temel bilgi kaynağı işletme tarafından düzenlenen ve hazırlanan finansal 

tablolardır. Çıkar grupları, söz konusu finansal tablolardan faydalanarak kendi menfaatleri 

doğrultusunda eşit kararlar almak durumundadırlar. Bir tarafta işletmenin sunduğu bilgi-

ler, diğer tarafta ise çok farklı bilgilere ihtiyaç duyan şahıs ve kurumlar bulunmaktadır. Bu 

iki grup arasında, temel bilgi akışını ise finansal tablolar sağlamaktadır” (Kaval, 2008: 6).  

 Paydaşlar arasındaki bilgi akışını sağlayan finansal tablolar ve faaliyet raporlarının 

amacına tam hizmet edebilmesi için raporların, bağımsız denetime tabi olması gerekmek-

tedir. TTK’da bağımsız denetim yükümlülüğü olan şirketler dışında kapsamın genişletile-

bilmesinin başta kayıt dışı ekonominin, haksız rekabetin ve kazançların önlenmesi; yatı-

rım ortamının iyileştirilmesi; kurumsallaşma önündeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi 

gibi olumlu dışsallıkları olacaktır. Fakat çeşitli nedenlerle denetim zorunluluğu olanlar da 
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dahil olmak üzere finansal tablo ve faaliyet raporunun bağımsız denetimden geçirilmeme-

si olasılığı vardır. “Bağımsız denetimden geçirilmeme kavramı, bağımsız denetçinin hiç 

seçilmemesi; bağımsız denetim raporu hazırlandıktan sonra finansal tablo ve faaliyet ra-

porundaki bilgilerde denetim sonuçlarını etkileyebilecek ölçüde değişiklik olması nedeniy-

le yeniden yaptırılması gereken bağımsız denetimin yaptırılmaması;  bağımsız denetçinin 

olumsuz görüş içeren rapor düzenlemesi veya görüş vermekten kaçınması üzerine yeni-

den finansal tablo düzenleme ve bağımsız denetim yaptırma yükümlülüklerinin yerine 

getirilmemesi hallerini de kapsamaktadır” (Manavgat, 2017: 521).  

Finansal tablo ve faaliyet raporunun bağımsız denetimden geçirilmeden “genel kurula 

sunulması, finansal tablonun genel kurulda onaylanması; başta kâr dağıtımı, yedek akçe 

ayrılması, yöneticilerin ibra edilmesi gibi kararların alınması mümkün değildir. Buna rağ-

men bağımsız denetimden geçirilmemiş finansal tablo ve faaliyet raporu genel kurula su-

nulursa, finansal tablonun onaylanmasına ilişkin kararın yanı sıra, bu finansal tablo ve 

faaliyet raporuna dayanılarak alınan ibra, kar dağıtımı, yedek akçe ayrılması gibi kararla-

rın da butlanının tespiti istenebilir” (Manavgat, 2017: 521-522). Kısacası finansal tablo ve 

faaliyet raporlarının bağımsız denetimden geçirilmesi sayesinde paydaşların menfaatleri-

nin koruma altına alınabilmesi daha fazla mümkün ve kolay olabilecektir.    

 3.2. İşletmelerin Paydaşlarıyla İlişkilerinde Entegre Düşünce ve Raporlama-

nın Önemi  

 İşletmelerin geleneksel iş yapma modellerindeki aşırı kar hırsıyla, çevre ve iklim 

krizine, gelir dağılımı adaletsizliklerine sebep olan iş modeli hissedarlar kapitalizmidir. 

Küresel ısınma veya iklim değişikliğine çare olarak işletmelerde hissedarlar kapitalizmin-

den paydaşlar kapitalizmine geçiş uygulamalarında başarının, kurumsallaşmanın, yöneti-

şimin sağlanabilmesinin yeniden şekillenen evrensel pusulası: Entegre düşünce ve rapor-

lamadır. Aras’a göre de: Günümüzde kâr maksimizasyonu paradigmasının yetersizliğini 

ortaya koyan, kurumun kaynakları ile birlikte ilişkilerini de içeren çoklu sermaye ögeleri 

(doğal, insan, sosyal ve ilişkisel, fikri, üretilmiş, finansal sermaye) tarafından açıklanan 

“kurumsal değer” kavramının giderek artan önemi ile birlikte kurumsal raporlama ekosis-

temi yeniden şekilleniyor. Küresel ölçekte bu faktörlerin ölçümü ve kurumsal değerin or-

taya konulması için sağlam ve kapsayıcı sürdürülebilirlik standartlarının belirlenmesi ça-

lışmalarına olan katkısının yanı sıra, entegre düşünce temeline dayanan entegre raporla-

ma yaklaşımı, bu dönüşüm sürecinde de kurumlara en temel yol gösterici araç olarak ışık 

tutuyor (Aras, 2021). 

 3.2.1. Entegre Düşünce ve Raporlamanın Önemi 

 Finansal ve finansal olmayan bilgilerin sunulmasını kapsayan entegre düşünce ve 

raporlama aracılığıyla, bir kuruluşun stratejisinin temellerinin ve kurumsal yönetiminin 

bileşenlerinin; kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının yani per-

formansının ve beklentilerinin, kuruluşun tüm departmanlarına ve paydaşlarına kısa ve öz 

bir şekilde bildirilmesi amaçlanmaktadır.  

 Entegre raporda yer alan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması okuyucuların ve 

özellikle yatırımcıların güvenini tesis etmek ve entegre raporun yaygınlaşmasını sağlamak 

açısından önemlidir. Entegre raporun yatırımcıların karar alma mekanizmalarına etki et-

me amacını yerine getirebilmesi için raporda yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda ya-

https://www.facebook.com/hashtag/k%C3%BCresel?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeJG56WHNjfYfkqNsF5d_QmkvqBraYZ2x431ykQtIjeJxs42JS1FgmO3zGXlFTUDKEhd6AH3loMQuXhEW4MsizYs1KJiK1Jun0ZnlBWzLAbh39CWT_F5p8L30h3ocjRYY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/hissedarlar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeJG56WHNjfYfkqNsF5d_QmkvqBraYZ2x431ykQtIjeJxs42JS1FgmO3zGXlFTUDKEhd6AH3loMQuXhEW4MsizYs1KJiK1Jun0ZnlBWzLAbh39CWT_F5p8L30h3ocjRYY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/payda%C5%9Flar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeJG56WHNjfYfkqNsF5d_QmkvqBraYZ2x431ykQtIjeJxs42JS1FgmO3zGXlFTUDKEhd6AH3loMQuXhEW4MsizYs1KJiK1Jun0ZnlBWzLAbh39CWT_F5p8L30h3ocjRYY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/entegre?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeJG56WHNjfYfkqNsF5d_QmkvqBraYZ2x431ykQtIjeJxs42JS1FgmO3zGXlFTUDKEhd6AH3loMQuXhEW4MsizYs1KJiK1Jun0ZnlBWzLAbh39CWT_F5p8L30h3ocjRYY&__tn__=*NK-R
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tırımcıların kafasında soru işareti olmaması gerekmektedir (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 68). 

 Entegre raporlama son on yılda oldukça dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. 

Özellikle de iş dünyasında yaşanan gelişmeler ve artan rekabet sebebiyle işletmeler açı-

sından önem arz etmektedir. İşletmelerin temel amacının kâr elde etmesi olduğu düşünül-

düğünde, entegre raporlama da işletmeye rekabet avantajı sağlayan stratejik bir yönetim 

yaklaşımı olarak düşünülmektedir. İşletmelerin değerlendirilmesi sırasında sadece finan-

sal bilgilerin yeterli olmadığının anlaşılması, bunun yanında finansal olmayan bilgilerin de 

dikkate alınması gereğinin ortaya çıkmasıyla, finansal bilgilerle finansal olmayan bilgilerin 

birlikte raporlanması önem kazanmıştır. Entegre raporlama ile hem finansal bilgilerin 

hem de finansal olmayan bilgilerin tek bir raporda sunulmasıyla etkinliğin arttırılması ve 

değer yaratılması amaçlanmaktadır (Kardeş Selimoğlu ve Yeşilçelebi, 2019: 681). 

 İşletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan finansal tablo ve faaliyet raporla-

rının, yeterli bilgiyi içerecek şekilde ve şeffaflıkta hazırlanması büyük önem taşımaktadır. 

İşletmeler tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan finansal tablo ve faaliyet raporlarının 

bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından da denetlenmesi raporlara olan güveni artıra-

caktır. Aynı şekilde işletmelere olan güvenin, sürekliliğinin ve iktisadi sürdürülebilirliğin 

sağlanmasına hizmet eden (faaliyet raporlarının yerini alacak) yaklaşım olan entegre dü-

şünce esaslı raporlama sistemine ihtiyaç duyulması ve uygulanmaya başlaması da önemli 

bir girişimdir.  

 3.2.2. İşletmelerde Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlamanın Önemi 

 Sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk kez 1987 yılında Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland Raporu’nda şu şekilde tanım-

lanmıştır: Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yete-

neğinden ödün vermeden karşılanması sürdürülebilir kalkınmadır. Burada kalkınmanın 

hem nicel hem de niteliksel özelliklerini kapsayan bir dönüşüm vardır. Bu dönüşümün 

amacı ekonomik gelişmişlik göstergelerinin artırılması yanında; çevresel, sosyal faktörler 

gibi hem bireylerin hem de toplumun yaşam standartlarında artışın göstergesi olan nite-

liksel gelişimler amaçlanmaktadır. 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde de, sür-

dürülebilir şehirler; iklim değişikliği; kuraklıkla mücadele; biyoçeşitliliğin korunması gibi 

ekosistemi etkileyen konular yer almaktadır. Çünkü dünya nüfusunun giderek artması ve 

kaynakların dengeli olmayan kullanımı sürdürülebilirliğe yaklaşımı zorlaştırmakla birlikte 

ekosistemin de tahrip edilmesine yol açmaktadır.  

 Küresel ticaretteki pastadan pay alma yarışındaki kavgaların da bu sorunları ar-

tırmasıyla hem sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi hem de işletmelerin ayakta 

kalabilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Bu yüzden artan küresel rekabet ortamında, sürdürü-

lebilir kalkınmada başarılı olabilmek için işletme faaliyetlerinin planlanmasını, operasyon-

larının düzenlenmesini ve süreçlerinin denetlemesini, iyileştirilmesini, raporlanmasını 

mümkün kılacak düzenlemelere acil ihtiyaç vardır. Bu şekildeki yapılanma sayesinde iş-

letme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği dolayısıyla ülke kaynaklarının boşa gitmeden, israf 

edilmeden sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik kullanılması mümkün olabilecek-

tir. Zira “ekonomik faaliyetlerin gerek davranışlarımız gerekse alışkanlıklarımız üzerinde-

ki etkisi yadsınamaz. Sürdürülebilirlik paradigması küresel ahlaka dönüşürken, toplumun 

bir parçası olan firmalar, kendini aşan sorumluluklar üstlenir. Tüm canlıları yaşatan bu 
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gezegenin sahip olduğu kabiliyetlerin köreltilmesi hatta yok edilmesinin önüne geçme 

çabası olan sürdürülebilirlik anlayışının baş aktörü ise şirketler olagelmiştir. Sürdürülebi-

lirlik anlayışının şirketler tarafından içselleştirilebilmesi için kurumsal stratejilerin yeni-

den dizayn edilmesi ve işletmelerin tüm departmanlarına entegre edilmesi gerekmekte-

dir” (Yaz, 2021: 307). 

 İşletmelerin sürekliliğinin ve faaliyetlerindeki sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi 

için sadece finansal bilgilerin değerlendirilmesinin yeterli olmadığı anlaşılmaya başlamış-

tır. Çünkü “finansal bilgilerin hem ölçülmesinin nispeten daha kolay olması hem de dünya 

genelinde kabul görmüş standartlara sahip olması nedeniyle iç denetim, bağımsız denetim 

gibi mekanizmalarla bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi ve karşılaştırılması daha ko-

laydır. Bununla birlikte finansal olmayan bilgilere ilişkin temel performans göstergelerinin 

ve ölçümlerin belirli bir standardının olmaması verilerin kontrolünü ve karşılaştırılabilir-

liğini zorlaştırmaktadır. Karşılaştırılabilirliği artırabilmek amacıyla entegre raporlama, 

finansal olmayan bilgilere, gelecek öngörülerine ve tahminlerine ilişkin yapılan analizlerin 

ve göz önünde bulundurulan koşulların da raporda açıklanmasını teşvik etmektedir (Aras 

ve Sarıoğlu, 2015: 68)”. 

 3.2.3. Avrupa Yeşil Düzeni ve Entegre Raporlamanın Önemi 

 Küresel ekosistemdeki çeşitli sorunlar nedeniyle ekonomik büyümede sınırlara 

dayanılmış, sürdürülebilirlik imkânsız hale gelmiştir. Bu olumsuz gelişmelerin önlenebil-

mesi için Paris Anlaşması5 gibi uluslararası düzenlemelerin ve uygulamaların devreye 

girmesi gerekmiştir. Bu bağlamda Türkiye’yi de etkileyecek olan Avrupa Yeşil Düzeni (AYD 

- European Green Deal) hem bölgesel hem de küresel açıdan önemlidir. European Comis-

sion (2019) raporunda AYD’nin temel amacı sürdürülebilir kalkınma ilkelerini esas alarak 

sürdürülebilirliği ve vatandaşlarının refahını ekonomi politikalarının merkezine almak 

şeklinde belirtilmiştir.  Avrupa Birliği’ni (AB) adil ve müreffeh bir topluma dönüştürmeyi 

amaçlayan bu strateji, doğal sermayeyi korumayı, geliştirmeyi, vatandaşlarını çevre ile 

ilgili risk ve etkilerden korumayı amaçlamaktadır. Bu geçişte kapsayıcılığı sağlamak, güve-

ni oluşturmak için ulusal, bölgesel, yerel yönetimler, sivil toplum ve AB'nin kurumları, 

danışma organları ile yakın bir şekilde çalışacak endüstri ile tüm çeşitlilikteki vatandaşları 

bir araya getirecek yeni bir sisteme ihtiyaç vardır.  

 Bu küresel değişimler ve oluşumlar karşısında Türkiye’nin, bu yeni ekosistemin 

dışında kalarak rekabet gücünü yitirmemesi, olası kayıpların azaltılması ve orta-uzun va-

dede rekabet gücünün artırılabilmesi için bir an önce harekete geçilmesinin zorunluluk 

olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Türkiye, 191 ülkenin taraf olduğu, Nisan 

2016'da imzaladığı Paris Anlaşması’nı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kuru-

lu'nda 6 Ekim 2021 tarihinde onaylamıştır. Türkiye’nin onayladığı Paris Anlaşmasına ve 

AYD’nin düzenlemelerine (kısa dönemde haklılık payı yüksek olabilecek bazı karşı duruş-

                                                           

5 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2015 yılında Paris’te imzala-
nan Anlaşma 4 Kasım 2016’da yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, 2020 sonrası süreçte iklim krizine 
karşı küresel sosyal ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Anlaşmanın 
uzun dönemli hedefi, endüstriyelleşme öncesi döneme oranla, küresel sıcaklık artışının olabildi-
ğince 2°C’nin altında tutulmasıdır. Bu hedef, fosil yakıt kullanımının gittikçe azaltılarak, yenile-
nebilir enerjiye dönüşümü gerekli kılmaktadır.  
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lar olsa da önemli bir ihracat pazarı olarak) acilen uyum sağlanması gerekmektedir. Eğer 

gerekli çalışmalar, uyumlar yapılmazsa işletmelerin ihracatı zorlaşacaktır. Bu yüzden 

makro ve mikro ölçekteki uyum için otoritenin gerekli düzenlemeleri devreye alması ge-

rekmektedir. İşletmelerin de gecikmeden üretim süreçlerini, teknoloji altyapılarını Avrupa 

Yeşil Düzenine uygun hale getirmesi, teşvikler verilecekse bu yönde olması gerekmektedir.   

 Bu dönüşüm sürecinde işletmelerde, döngüsel ekonomi, geri dönüştürülebilirlik, 

yeşil veya sürdürülebilir ekonomi kavramlarıyla atık ve kirliliğin ortadan kaldırılması, 

yeniden kullanımın önemli olmaya başlaması, girdi-çıktı ilişkisinde muhasebeleştirilmesi-

nin, maliyetlemenin doğru yapılması süreçlerini kapsayan entegre raporlama önem ka-

zanmaya başlamıştır. Bunun için de işin başında, işletmelerin tüm süreçlerinin Avrupa 

Yeşil Düzeni düzenlemelerine ve entegre raporlama standartlarına göre tanımlanmasıyla, 

risk analizlerinin yapılması, faaliyetlerin mevzuat kapsamında standart bir şekilde yürü-

tülmesi dolayısıyla operasyonların neye göre kontrol edilebileceği, sistemin sürekli dış 

denetim ve iyileştirmelere açık olması mümkün olabilecektir. İşletmelerin sahip olacağı bu 

şekildeki iş yapma kapasiteleri sayesinde, gerek fiziksel, finansal sermaye gerekse de be-

şeri sermaye, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik kullanılabilecektir. 

 4. Sonuç ve Öneriler 

 Küresel sistemde artan riskler ve ticaretteki pastadan pay alma yarışındaki kavga-

ların kızışmasıyla, sorunların artmasıyla hem sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi 

hem de işletmelerin ayakta kalabilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Bu yüzden mevcut geliş-

meler özellikle Avrupa Yeşil Düzeni ışığında ve entegre raporlama standartlarına göre 

işletme faaliyetlerinin planlanmasını, operasyonlarının düzenlenmesini ve süreçlerinin 

denetlemesini, iyileştirilmesini, raporlanmasını mümkün kılacak düzenlemelere ihtiyaç 

vardır. Bu şekildeki yapılanma sayesinde işletme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği dolayı-

sıyla ülke kaynaklarının boşa gitmeden, israf edilmeden sürdürülebilir kalkınma hedefle-

rine yönelik kullanılması mümkün olabilecektir. Fakat Türkiye ekonomisinde yer alan çok 

sayıdaki küçük ölçekteki işletme için gerçeğe ve ihtiyaca uygun finansal bilgi sunumu ile 

karşılaştırılabilirlik ilkelerinin tabana yayılması gerekmektedir. Bunun için temelde vergi 

esaslı muhasebe anlayışından, bilgi esaslı muhasebe anlayışına geçişin ve bağımsız dene-

timin kapsamı genişletilmelidir. Çünkü gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilgi sunan entegre ra-

porlama esaslı finansal tabloların hazırlanmak zorunda olmasının hem mikro hem de 

makro avantajları olacaktır. Mikro boyutta entegre raporlama, kurum yöneticilerinin, iş-

letmelerin gerçek durumunu doğru değerlendirmelerini ve rasyonel kararlar almalarını 

sağlayarak işletmelerin kurumsal yapılarının gelişim sürecine olumlu bir katkı sağlayabi-

lecektir. Makro anlamda, sürdürülebilir ekonomi hedeflerine erişebilmenin yolunun çizil-

mesi ve ulaşımını kolaylaştırması, kayıt dışı ekonominin ve haksız rekabetin önlenmesinin 

direkt ve dolaylı avantajları vardır.  

 İş hayatında yaşanan dönüşümü ve artan riskleri yönetebilme bağlamında önemli 

olan entegre düşünce esaslı raporlamanın ve bağımsız denetimin önemine ilişkin tespitleri 

ve etkinliğini artıracak şu önerileri verebiliriz:    

- Avrupa Yeşil Düzeni ile yön değiştirecek küresel ticarete uyum sürecini hızlandırabilmek 

için entegre raporlama önemli olmaya başlamıştır. 
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- Şirketler için önemli ve kaçınılmaz olan dijital teknolojinin, her alanda yaygınlaşmasının 

raporlama süreçlerine, elektronik finansal raporlamaya yansıtılması gerekmektedir.  

- Paydaşlık teorisini destekleyebilecek dijitalleşmenin, entegre raporlamanın yaygınlaştı-

rılması ve içselleştirilmesi gerekmektedir.  

- Muhasebenin, işletmelerin faaliyet sonuçlarını doğru bir şekilde yansıtabilmesi için vergi 

muhasebesinden ticari muhasebeye geçişin kolaylaştırılması veya ticari kar ile mali kar 

arasındaki farkın azaltılabilmesine yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. 

- Finansal mühendislik, muhasebe mühendisliği şeklinde mesleği yapılandırmak gerekiyor. 

Çünkü dijitalleşmeyle rutin, manuel işlemlerin ortadan kalkmasıyla ve işletmelerin karşı 

karşıya kaldığı risklerin artmasıyla geleneksel anlamdaki muhasebe mesleğinin felsefesi-

nin değişmesi gerekmektedir. Zira dijitalleşme, muhasebeyi geleneksel uygulamalardan 

farklı şekillere dönüştürdü. Meslek mensuplarının manuel işlemlerdeki yükünün azalması 

kadar görev tanımları da değişecektir. Dolayısıyla artan risklerin yönetimi konusunu mes-

lek mensuplarının proaktif bir yaklaşım içinde danışmanlık hizmetlerini, dijitalleşme ve 

sürdürülebilirlik kavramlarıyla uyumlaştırmaları gerekmektedir.  

- Vergi planlaması ve vergileme rekabeti kavramlarının genelleşmesi için iç ve dış deneti-

min yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

- Küreselleşmenin, kripto teknolojisinin, varlıkların şeklinin değişmesine neden olması, 

uygulamalarının kaynağı olan finansal mühendislik tekniklerinin risklerini öngörecek bir 

dış denetim ve entegre raporlama süreçlerine ihtiyaç vardır.  

- Sürdürülebilirlik konusu ve dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için kurumsal yönetimin 

hakim olduğu yapılarda entegre raporlama ve bağımsız denetim önemlidir. Dolayısıyla 

kurumsal yönetim ilkelerinin çatısı altında adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumluluk ilke-

lerinin içselleştirilmesinde entegre raporlama daha önemli olmaktadır. Bu değişimin, yapı-

lanmanın şirketin yönetim kurullarını da bağlayıcı bir şekilde, etkilemesi gerekmektedir.  

-Kurumsal yönetimi kurmak veya sürekliliğini sağlamak için gerekli olan yönetim sistem-

lerinin kurulması, iç denetim, riskin erken teşhisi ve yönetimi gibi komitelerin oluşturul-

ması, çalıştırılması, raporlama yapacak beceri sermaye kapasitesinin eksikliği gibi konular 

zamanlama olarak daralan süreçte daha önemli olmaktadır. Çünkü eski doğrularla yeni 

dönemin yönetimi, yönlendirilmesi, denetlenmesi imkânsız denecek kadar zor olduğunun 

kabullenilmesi gerekmektedir.  

- Döngüsel ekonomi, geri dönüştürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma ve ekonomi kavram-

ları, atık ve kirliliğin ortadan kaldırılması, yeniden kullanımın önemli olmaya başlamasıyla 

entegre raporlamada, bunların muhasebeleştirilmesi, maliyetlemenin doğru yapılması 

konuları önemli olmaya başlamıştır. Çünkü muhasebe ve denetim mesleği vergiye hizmet 

etmektedir. Fakat 2012 yılındaki TTK’nın devreye girmesiyle paradigma değişiminin te-

melleri atılmış oldu. Muhasebe ve denetimin vergisel yükümlülüklere hizmet etmenin öte-

sinde gerçek finansal bilginin üretilmesine, ticari hayatın gerçek bilgiler üzerinden şekil-

lenmesine hizmet etmesi gündeme geldi. Tacir merkez kavramından ticari işletme kavramı 

dolaysıyla sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik düzenlemeler önemli olmaya başlamıştır. 

Diğer bir ifadeyle TTK kurumsal yapıların inşa edilmesine, önemine işaret etmeye başladı. 

Sürdürülebilirliği ve sürekliliği sağlayacak organizasyon yapılarının önemine işaret edildi. 
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Burada amaç tüm paydaşların haklarına hizmet edecek yapıların kurulmasıdır ki, sürekli-

lik ve sürdürülebilirlik kavramlarının temeli de hakkaniyet içermektedir. Zira şahsi veya 

kurumsal bir ilişkide adalet varsa nesnel bölüşüm ve bunun sürdürülebilirliği, sürekliliği 

mümkündür. Yeni TTK da, süreklilik arz eden bu ilişkileri kurumsal yönetim ilkeleriyle 

düzenleyecek yapıların kurulmasını esas alıyor. Kurumsal yönetim ilkeleri birer hukuk 

normuna dönüşmese de bu ilkelerden dürüst resim ilkesi6 şirket yönetimlerine, işletmenin 

gerçek durumunu ifade edebilecek, dürüst resmi ortaya koyacak şekilde bir finansal rapor-

lama yapmayı sağlayacak sistemleri kurmalarını emreder.  Bu da entegre raporlama sis-

temiyle mümkündür. Zira dürüst resim ilkesi, muhasebe ve denetim işine hukuki bir üst 

boyut kazandırarak, gerçeğe uygun sunumun yapılmasını emretmektedir.  

 Sonuç olarak dürüst resim ilkesi, hukukun dürüstlük ilkesini muhasebe açısından 

önceleyerek, şirketlerin gerçek durumunu resmedecek şekilde finansal tablo hazırlanma-

sını emretmektedir. Diğer bir ifadeyle dürüst resim ilkesi, muhasebenin, finansal raporla-

manın ve denetimin dolayısıyla entegre raporlamanın önemine işaret etmektedir.  
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Yoksulluğun İktisadi Nedenleri ve Kültürel Kontekstle Olan İlişkisi1 

Economic Causes of Poverty and Its Relation with Cultural Context  

 

Dr. Öğr. Üyesi Tolga KABAŞ 

Öz: Refahın önemli göstergelerinden birisi kişi başına düşen ortalama gelirdir. Günü-
müzde yoksulluğu veya fakirliği açıklamak için araştırmacılar tarafından en sık kulla-
nılan yaklaşımlardan birisi gelir yaklaşımıdır.  Bu yaklaşıma göre geliri veya tüketimi 
toplum tarafından kabul edilen asgari geçim düzeyinin altında olanlar yoksul veya fa-
kir olarak tanımlanır. Ortodoks ekonomi düşüncesine göre yüksek büyüme oranları-
nın yoksulluğu azaltacağı düşünülür. Ancak, çoğu gelişmekte olan ülkede yüksek bü-
yüme oranlarına ulaşılmasına rağmen çok yüksek yoksulluk ve eşitsizlik görülmekte-
dir. Kalkınma hedefi olarak yalnızca büyüme hedefinin belirlenmesi yeterli bir hedef 
değildir. Aşağı sızdırma stratejisi ile en yoksul grupların gelirlerinin artması, yoksullu-
ğun ve eşitsizliğin azalması on yıllarca yıl sürebilmektedir. İslam kültürü belli sınırlar 
içerisinde kalmak kaydıyla daha iyi bir hayatı tavsiye etmektedir. İlahi mesaja göre 
kazanılan mal veya servet paylaşıldıkça meşruiyetini kazanmakta ve artmaktadır. 
Müslümanlar için sosyal adaletin olduğu yüksek verimli ekonomiler bir amaç olmalı-
dır. Bu amacın kültürel bir temeli bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın sonunda 
Türkiye için yüksek büyüme hedefleriyle birlikte gelir dağılımını düzelten politikala-
rın karışımını içeren bir kalkınma stratejisi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, büyüme, aşağı sızdırma, sosyal piyasa ekonomisi, kül-
tür. 

Abstract: One of the important indicators of social welfare is the average income per 
capita. Today, income approach is one of the most frequently used approach by re-
searchers to explain poverty. According to this approach, those whose income or con-
sumption is below the minimum subsistence level accepted by the society are defined 
as poor. According to orthodox economic thought, high growth rates are assumed to 
reduce income poverty. However, in most developing countries despite high growth 
rates, very high poverty and inequality are observed. Setting the growth target alone 
as a development target is not sufficient. With the trickle-down strategy, it can take 
decades for the poorest groups to increase their income and reduce poverty level. Is-
lamic culture recommends a better life, provided that it stays within certain borders. 
According to the divine message, the wealth gains its legitimacy by redistribution of 
riches. Islamic culture reveals a development strategy for Muslim societies. Therefore, 
for Muslim societies achieving highly productive economies with social justice should 
be a main goal. This development goal has cultural roots. Within this context, a devel-

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article.  
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opment strategy is suggested for Turkey that includes a mixture of high growth tar-
gets with redistribution policies that reduces income inequality. 

Keywords: Poverty, economic growth, tirickle-down, social market economy, culture. 

 

1. Giriş 

Ana akım ekonomi düşüncesi serbest ortamda ticareti savunan liberalizm üzerine 

kuruludur. Ana akım ekonomi düşüncesinin kültürel temeli ise Protestanlıktır. Protestan 

kültürüne göre piyasaların zenginliğe yol açması için sınırlandırılmaması gerekir. Protes-

tanların kültürel mantığına göre piyasaların özgür olması ve aşağı sızdırma (trickle-down) 

ekonomisi yoksulluğu kısa bir sürede azaltmaktadır. Bu yüzden, Amerika gibi Protestan 

ülkelerde küçük bir refah devleti ve yoksullar için sınırlı sosyal yardım programları bulu-

nur. Çünkü, yoksulluğun en önemli nedeni olarak kişinin az çalışması veya tembel olması 

görülür. Ekonomik, sosyal ve kültürel ortamın bir kusuru olmadığı düşünülür. Üretken 

olmak yerine yoksul insanların sosyal yardımlara bağımlı kişilere dönüşmesini istemezler. 

Amerika’da ekonomi düşüncesi ile dini ahlak arasında çok yakın bir ilişki bulunur.  

Küresel ekonomik sistemde ekonomik büyüme odaklı Neoliberal politikalar bir 

moda halinde çoğu ülke tarafından uygulanmaktadır. Ülkelerin büyük bir kısmında yüksek 

büyüme oranlarına ulaşılmasına rağmen çok yüksek yoksulluk ve eşitsizlik görülmektedir. 

Kalkınma hedefi olarak yalnızca büyüme hedefinin belirlenmesi yeterli bir hedef değildir. 

Ülkeler tarafından en sık uygulanan strateji yüksek büyüme hedefi ile “trickle-down” stra-

tejisidir. Yüksek büyüme hızları sonucunda milli gelir arttıkça gelir dağılımının en üst ba-

samaklarında bulunan guruplar daha da zenginleşir. Böylece, gelir dağılımı bozulmaya 

başlar. Bu süreç belirli bir süre devam ettikten sonra en yoksul kesimler de artan milli 

gelirden pay almaya başlarlar. Böylece, gelir dağılımı düzelmeye başlar. Bu tür etkilere  

“trickle-down”, yani aşağı sızdırma ekonomisi denilmektedir.  

Yoksullukla mücadelede aşağı sızdırma stratejisine alternatif olarak kaynakların en 

yoksul gruplara yeniden dağıtımını içeren yeniden dağıtım politikaları bulunur. Yeniden 

dağıtım politikalarının uygulanması sonucunda eşitsizliğin azalmasıyla en yoksul grupla-

rın göreceli pozisyonlarında daha çabuk iyileşme gerçekleşir. Aşağı sızdırma stratejisi ile 

en yoksul grupların gelirlerinin artması, yoksulluğun ve eşitsizliğin azalması ise on yıllarca 

yıl sürebilmektedir. Yeniden dağıtım politikalarının başarılı kabul edilebilmesi için yoksul-

luğu azaltması, büyüme oranını ise azaltmaması gerekir.   

Aydınlanma düşüncesiyle birlikte fakirlik topluma zararlı bir hastalık olarak gö-

rülmeye başlanmıştır. İslam kültürüne göre de fakirlik insana ve topluma zararlıdır. Tıpkı 

cehalet gibi fakirlik de topluma zarar veren tehlikeli bir hastalıktır. İslam kültürü bireylere 

özel mülkiyet, ticarete katılma, sözleşme yapma, kar elde etme ve girişim özgürlüğü gibi 

ekonomik haklar vermiştir. Bu haklar hızlı ekonomik büyümeye yol açar. Ancak, bu özgür-

lükleri diledikleri gibi kullanma konusunda tamamen serbest bırakmaz. Bu özgürlüklerin 

topluma zarar verecek veya ekonomik sistemi olumsuz etkileyecek şekilde kullanılmasına 

müsaade etmez. İslam dini egoizmi dayalı bir ekonomik sistemi engellemek için zenginli-

ğin akışını otomatik olarak toplumun en zayıf kesimlerine yöneltecek ilkeler koyar.  

İslam kültürü aşırılığa ve israfa kaçmadan, belli sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla 

daha iyi bir hayatı tavsiye etmektedir. Ancak, İlahi mesaja göre mal veya servet sosyaldir, 
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yani topluma aittir. İslam kültürüne göre kazanılan mal veya servet paylaşıldıkça meşrui-

yetini kazanmakta ve genişlemektedir. Bu çalışmada yoksulluğun iktisadi nedenleri anlatı-

lırken önemli bir faktör olarak kültür unsuruna da vurgu yapılmaktadır. İktisat sosyolojisi 

yaklaşımı bağlamında yoksulluk ile kültür ilişkisi anlatılırken, ekonomik büyüme ile birlik-

te adil bir gelir dağılımını sağlayacak milli bir kalkınma vizyonunun uygulanması öneril-

mektedir. 

2. Yoksulluğun Tanımlanması ve Ölçülmesi 

Refahın önemli göstergelerinden birisi kişi başına düşen ortalama gelirdir. Bu bağ-

lamda günümüzde yoksulluğu veya fakirliği açıklamak için araştırmacılar tarafından en sık 

kullanılan yaklaşımlardan birisi gelir yaklaşımıdır.  Bu yaklaşıma göre geliri veya tüketimi 

toplum tarafından kabul edilen asgari geçim düzeyinin altında olanlar yoksul veya fakir 

olarak tanımlanır. Ancak, gelir yoksulluğunun anlamlı bir gösterge olarak kullanılmasının 

sınırlamaları olduğu son yıllarda akademisyenler ve politika uygulayıcılar tarafından ka-

bul edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda refahın yakın bir göstergesi olan 

gelir veya tüketim yerine eğitim ve sağlık göstergeleri gerçek refah göstergeleri olarak 

kullanılmaktadır.  

Yoksulluk istatistikleri ekonominin ve toplumun nasıl yol aldığını anlamamıza yar-

dımcı olur. Kimlerin yoksul sayılacağı ve yoksulların bir gösterge altında toplanması işlem-

lerinin dikkatle yapılması gerekir. Yoksulluk düzeylerindeki değişimler yoksulluk sınırının 

nasıl saptandığına ve yoksulluğun ölçümünde hangi göstergenin kullanıldığına bağlıdır. 

Yoksulluk göstergelerinin gelir/tüketim verileriyle hesaplanması araştırmacılara çok daha 

düşük maliyetlerle daha kesin sonuçlara ulaşabilmelerini sağlar. Çünkü, gelir/tüketim 

verileri çok düzenli tutulan milli gelir hesaplarından alındığı gibi bu verilerle tahmin edi-

len yoksulluk göstergeleri parasal olarak daha kesin bir şekilde ölçülmekte ve ifade edil-

mektedir.  

Yoksulluğu ölçme yöntemleri arasında tek boyut (gelir veya tüketim) ile ölçen gös-

tergeler olduğu gibi bileşik yoksulluk endeksleri de (çok boyutlu, örneğin insani gelişme 

ve yoksulluk endeksleri gibi) bulunmaktadır. Gelir/tüketim verileri kullanıldığında yoksul-

lar, geliri (veya tüketimi) yoksulluk sınırının altında kalan insanlar olarak tanımlanır.  

Yoksulluğu tek boyutlu ölçme yöntemleri arasında en sık kullanılan gösterge FGT (Foster, 

Greer ve Thorbecke Endeksi) endeksidir. FGT endesinin ilk durumu (FGT P0) Kafa Sayım 

Oranı olarak bilinir, gelir veya tüketim temelli yoksulluk sınırının altında kalan kişilerin 

toplam nüfusa oranını, yani yoksulluk oranını gösterir.  

FGT endeksinin ikinci durumu (FGT P1) ise Yoksulluk Açığı Endeksini verir. Bu en-

deks yoksulların gelirinin yoksulluk sınırına olan uzaklığını, yani yoksulluğun derinliğini 

gösterir. Fakir bir insana ne kadar gelir aktarıldığında yoksulluk sınırına ulaşacağını gös-

terir. FGT endeksinin üçüncü durumu (FGT P2) ise Yoksulluk Açığının Karesi Endeksi ola-

rak bilinir ve yoksullar arasındaki gelir dağılımına duyarlıdır. Bu gösterge yoksullar ara-

sındaki eşitsizliği ve yoksulluğun şiddetini gösterir.  

Bir toplumda kişi başına düşen ortalama gelir ile refah düzeyi arasında pozitif yön-

lü bir ilişki bulunur. Yani, kişi başına düşen ortalama gelir artarken toplumun refah düzeyi 

de artar. Ancak, kesin bir yargıya ulaşılabilmesi için bu bilginin yanı sıra gelir dağılımı ve 

yoksulluk verileri de gerekir. Gelir dağılımı eşitsizliği ile refah düzeyi arasında negatif yön-
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lü bir ilişki bulunur. Aynı şekilde, yoksulluk oranı ile refah düzeyi arasında da negatif yön-

lü bir ilişki vardır. Bir toplumda kişi başına düşün ortalama gelir artarken, gelir eşitsizliği 

ve yoksulluk azalıyorsa toplumsal refah düzeyi artar. Uzun dönemde Türkiye’de kişi başı-

na düşen ortalama gelir artarken, yoksulluk ve eşitsizlik düzeyleri azalmaktadır. Yani, 

Türkiye’de toplumsal refah düzeyi uzun dönemde artmaktadır.  

3. Yoksulluğun İktisadi Nedenleri          

Fakirliğin nedenleri incelendiğinde yapılan açıklamaların beş grup altında toplan-

dığı görülür. Bu yapılan açıklamaların önerdikleri yoksullukla mücadele politikaları da 

farklılık gösterir. Çünkü, yapılan her açıklamada piyasaların ve insan davranışının doğası 

hakkında farklı varsayımlar bulunur. 

Birinci gurup açıklamalara göre fakirlik az gelişmişliğin sonucunda görülmektedir. 

Çünkü, fakirlik etkin bir şekilde işleyen piyasaların olmamasından dolayı ortaya çıkmakta-

dır. Bu yaklaşıma göre yoksulluk probleminin çözülmesi için önerilen çözüm yolu yoksul 

bölgelerde piyasaların kurulması ve genişletilmesidir. Yoksul bölgelerde yatırımların baş-

laması kalkınma sürecini başlatır. Ekonomide yeni piyasaların kurulması, var olan piyasa-

ların genişlemesi sağlanarak yeni işlerin ve verimliliğin artması sağlanır. Böylece fakirlik 

azalır (Blank, 2003, 449-450).   

İkinci gurup açıklamalara göre fakirliğin ortaya çıkmasının nedeni bazı insanların 

piyasa ekonomilerine hazır olmaması veya etkin bir şekilde katılamamasıdır. İlk yaklaşım 

piyasaların bulunmaması üzerine odaklanırken, ikinci yaklaşım ise piyasa ekonomilerine 

etkin bir şekilde katılmayanlar üzerine odaklanır. Örneğin, çocuklar, yaşlılar veya özürlü-

ler gibi gurupların piyasaya etkin bir şekilde katılma kapasiteleri bulunmaz. Bazı insanlar 

ise yeterli becerilere veya kaynaklara sahip olmadıkları için ürün veya işgücü piyasalarına 

katılamazlar.  

Bu kişiler tarafından kazanılan gelir ise ihtiyaçlarını karşılamayacak kadar azdır. 

Eğer, yoksulluğun nedeni dulların, yetimlerin, yaşlıların, özürlülerin piyasalara etkin bir 

şekilde katılamamalarıysa, piyasaların yeniden düzenlenmesi etkili bir çözüm yolu olmaz. 

Eğer, yoksulluğun nedeni piyasalara katılan kişilerin yeterli becerileri olmamasıysa, eğitim 

programları ve eğitim fırsatlarının arttırılması yoksul insanların verimliliğini arttırabilir, 

bir çözüm olarak uygulanabilir (Blank, 2003:450-451). 

Üçüncü gurup açıklamalara göre yoksulluğun nedeni piyasaların etkin çalışmama-

sıdır. Daha önceki iki yaklaşımda çözüm piyasaların genişletilmesi ve insanların piyasalara 

etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıyken, bu yaklaşıma göre çözüm piyasaları sınırlan-

dırmaktır. Bu yaklaşıma göre kontrol edilmeyen piyasalar sorun yaratır. Daha çok düzen-

lenmiş piyasalar ise yoksulluğun azalmasına yol açar.  

Dördüncü gurup yaklaşımlara göre yoksulluk sosyal, kültürel ve siyasi süreçlerin 

sonucunda piyasa dışında üretilmektedir. Bu yaklaşıma göre belirlenen bir çözüm yolu 

siyasi çatışmaların, kültürel engellerin, yolsuzluğun, kültürel önyargıların önlenmesini 

gerektirir. Bu önlemler ekonomide yapılan reformlardan daha önemlidir. Ancak, piyasala-

rın dışında gerçekleşen sorunlar piyasaların yapısında ve işleyişinde ortaya çıkar. Örneğin, 

kadınları çalıştırmayan işyeri sahipleri, kadınlar arasında yoksulluğun çok yükselmesine 

yol açar. Bu durumda yoksullukla mücadele politikalarının fırsat eşitliğini sağlaması yal-
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nızca yoksulluğun azalmasına yol açmaz, toplumda davranış ve sosyal normlarda olumlu 

değişikliklere yol açar (Blank, 2003:452-454).  

Beşinci gurup yaklaşımlara göre yoksulluk yoksul olan kişilerin hatalarından dola-

yı ortaya çıkmaktadır. Yani, yoksulluk bireylerin özelliklerinin ve yanlış tercihlerinin so-

nucunda ortaya çıkmaktadır. İnsanlar farklı yaşamlar seçebilme kapasitesine ve özgür bir 

iradeye sahiptirler. Bu alternatif yaşamlarda insanlara büyük fırsatlar açıktır. Bu yaklaşı-

ma göre yoksulluk piyasaların veya ekonominin yapısından değil, bireylerin olumsuz özel-

liklerinden ve yanlış tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşımda her insan dilediği 

hayatı seçebilme özgürlüğüne sahiptir. Yanlış yapılan seçimlerin ise büyük maliyetleri 

olabilmektedir.  

4. Yoksulluğun Giderilmesi İçin Uygulanan Politikalar 

Toplumda büyük bir gurup insan refah içinde yaşarken, neden küçük bir gurup 

yoksulluk veya fakirlik içinde yaşmaktadır? Ekonomik sistem bu yoksullar gurubunu nasıl 

seçmektedir? Bu sorunun üç parçalı bir cevabı bulunur. Birincisi, bireyin veya hanenin 

kendi kontrolu dışında gerçekleşen olaylar yoksul olmalarına yol açmaktadır. İkincisine 

göre bazı sosyal ve kültürel engeller örneğin, sınıf, gelenek, kültürel önyargılar gibi, bazı 

insanların toplum içerisinde işaretlenmesine, yoksul kalmalarına yol açar. Üçüncü açıkla-

maya göre ise yetenekleri ve motivasyonları sınırlı bazı bireyler piyasalara etkin bir şekil-

de katılamaz ve düşük bir gelir kazanırlar (Lampman, 1965:524).  

Yoksulluk verilerinden kimlerin yoksul olduğu incelenirse büyük çoğunluğun ken-

di kontrollerinin dışında gerçekleşen olaylar yüzünden yoksul veya fakir oldukları anlaşı-

lır. Örneğin, bazı çocukların yoksul olmasının nedeni yoksul hanelerde doğmalarıdır. Yok-

sul yetişkinlerin bir kısmı ise özürlü oldukları için veya yetim olarak büyüdükleri için yok-

sul veya fakir olmuşlardır. Bazı yetişkinlerin ise çalıştıkları mesleğe-sektöre yönelik işgücü 

talebinin azalmasından veya geri kalmış bir bölgede bulunmalarından dolayı fakir oldukla-

rı görülür.   

Yoksulluk verileri incelendiğinde sosyal ve kültürel engellerin bazı insanların yok-

sul olarak seçilmesine yol açtığı görülür. Örneğin, işgücü ve ürün piyasalarında ırk ayrımı, 

cinsiyet ayrımı, din ayrımı, etnik ve kültürel ayrım bazı insanların yoksul kalmasına yol 

açar. Bu ayrımcılığa maruz kalanlar fırsatlara erişimleri az olduğu gibi, fırsatlarla ilgili bil-

gilere dahi zor ulaşırlar. Yoksulluk verileri incelendiğinde bazı insanların ise sınırlı yete-

nekleri ve motivasyonları olduğu için piyasalar tarafından yoksul olarak belirlendiği görü-

lür. Ancak, fakir insanların yeteneklerinin bir kısmının sonradan kazanıldığı veya çevre 

tarafından belirlendiği unutulmamalıdır.  

Devletin yoksulluk ve işsizlik problemleriyle mücadele edebilmesi için bazı genel 

stratejileri bulunur. Bu stratejilerden birisi ekonomide Keynezyen iktisat politikalarıyla 

toplam talebin arttırılmasıdır. Bu stratejide maliye ve para politikalarıyla çok yüksek bü-

yüme oranlarına ve tam istihdama ulaşılmaya çalışılır. Bu strateji işsizlik ve yoksulluğun 

yetersiz işgücü talebinden veya yetersiz istihdam fırsatlarından kaynaklandığı varsayımı 

üzerine kuruludur. Toplam talep yönetimiyle kaynakların tam istihdam düzeyinde kulla-

nılmasına çalışılır.  

İkinci genel strateji ise sosyal yardımların dağıtılmasıdır. Bu strateji yoksullara ve 
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işsizlere yardım için uygulanan en eski stratejidir. Son yıllarda bu strateji ile yapılan sosyal 

yardımların miktarları oldukça artmaktadır. Çünkü, günümüzde, yoksulluk ve işsizliğin 

nedeni olarak bireyler daha az kusurlu görülmektedir. Fakirlere dağıtılan yardımlar ara-

sında işsizlik maaşları, yaşlılık aylıkları, engelli maaşları, ayrıca eğitim, sağlık, gıda, kira, 

konut gibi temel ihtiyaç alanlarındaki sosyal yardımlar bulunur (Anderson, 1967: 74-75).  

Devletin yoksulluk ve işsizlikle mücadelede uyguladığı genel stratejilerden üçün-

cüsü insanların kapasitesini geliştirici yardımlardır.  Yüksek bir kapasite yüksek bir gelir 

anlamına gelmektedir. Sosyal yardımların aksine kapasite geliştirici yardımlar ile yoksul 

ve işsizlerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, yeterli bir gelir kazanma kapasitesine 

ulaşabilmeleri amaçlanır. Bu tür yardımlar arasında bölgesel kalkınma projeleri, mesleki 

eğitim kursları, temel eğitim için sağlanan fırsatlar bulunur.  

Devletin uyguladığı dördüncü genel strateji ise farklı gruplar arasında fırsat eşitli-

ğinin geliştirilmesidir. Bu strateji ile farklı guruplar arasında ayrımcılığa yol açan sosyal ve 

kültürel engellerin kaldırılması, ekonomide fırsat eşitliğinin gelişmesi için çalışılır. Bu dört 

genel stratejinin yalnızca birinin kullanılması yeterli olmaz, yoksullukla mücadele için 

hepsinin kullanılması gerekir (Anderson, 1967: 75).  

5. Protestan Kültürü İle Batı Medeniyetinin Ekonomik İlerleyişinin  

Başlaması 

1517 yılında Martin Luther tarafından yapılan Protestan reformu Hıristiyanlığın 

evrim sürecini önemli ölçüde etkilemiştir. Bir tekel konumunda olan Katolik kilisesinin 

yozlaşmış dini politikalarla dindar insanların iyi niyetini suiistimal etmesi Hıristiyanlığın 

manevi olarak değerini düşürmüş, bu durum Protestan Reformu için bir fırsata yol açmış-

tır. Protestanların din piyasasına girmeleri Katolik Hıristiyanlığı yumuşatmış, insanileş-

tirmiş ve liberalleştirmiştir. Oldukça rekabetçi ve devrimci olan Protestan kültürü din pi-

yasasında Katolik kültürünü köklü bir değişime zorlamıştır. Böylece, Protestan kültürü bir 

Hıristiyan modernliğine yol açmıştır. Din piyasasının rekabete açılmasıyla Hıristiyanlığın 

teolojik olarak değeri yükselmiştir (Ekelund vd., 2006:1-3).  

Protestan reformunun din piyasasındaki olumlu etkileri mikroekonominin araçla-

rıyla analiz edilebilir. Din piyasası da arz-talep diyagramı kullanılarak analitik olarak ince-

lenebilir. Din piyasasında satılan ürün din hizmetleridir. Din hizmetlerini talep edenlerle 

arz edenler din piyasasında bir araya gelirler. Arz ve talebin birleştiği noktada din hizmet-

lerinin denge fiyatı belirlenir. Din piyasasında tüketici ve üretici davranışlarının dikkatli 

bir şekilde analiz edilmesi gerekir. Tıpkı diğer piyasalarda olduğu gibi din piyasasındaki 

sonuçlar toplum için bazen çok faydalı olduğu gibi, bazen de çok zararlı olabilir (Ekelund 

vd., 2006:4-6).  

Örneğin, çok önemli aziz insanlar için din piyasasında talep eğrisinin dikey olduğu 

görülür. Bu kişilere olan talep fiyata bağlı değildir. Ayrıca, tekelci eğilimlerin yüksek oldu-

ğu bir din piyasasının topluma zararlı olduğu görülür. Tıpkı diğer piyasalarda olduğu gibi 

din piyasasında rekabetin olması kaliteyi arttırırken, din hizmeti fiyatını düşürmektedir. 

Bu bağlamda Protestan Reformu ile Katolik kilisesi din piyasasında çok zor duruma düş-

müş, tekel konumunu kaybetmiştir. Protestanların din piyasasına girmelerinin topluma 

oldukça faydalı sonuçları olduğu görülmüştür (Ekelund vd., 2006:4-6).       
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Batı medeniyetinin yükselişi de bir devrim niteliğinde olan Protestan Reform ha-

reketiyle başlamıştır. Batı dünyasında iktisat ahlakı Katoliklik ve Protestanlık olmak üzere 

bu iki dini kültürden doğmuştur. Katolik din adamları demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, 

bireysellik, sekülerlik, hoşgörü, çoğulculuk, istikrarlı bir ulusal para ve fiyat düzeyi, mülki-

yet hakları ve hukukun üstünlüğü, liberalizm, serbest ortamda ticaret gibi Aydınlanma 

değerlerine, yani yükselen orta sınıf değerlerine karşı mücadele etmişlerdir. Protestanlar 

Aydınlanma düşüncesi ikliminde doğan değerleri, modern bilimleri ve ilerleme ideolojisini 

hızla benimsemişlerdir. Protestan orta sınıflar öncülüğünde Sanayi Devrimi İngiltere’de 

yapılmıştır.  

Aydınlanma düşüncesi ikliminde ortaya çıkan modern orta sınıf değerleri tüm 

dünyaya hızla yayılmıştır. Amerika’nın modernleşme tecrübesi İngiltere’yle karşılaştırıldı-

ğında daha geriden takip etmiştir. Ancak, Protestanlığın en önemli modernleştirici etkileri 

İngiltere’de değil Amerika’da ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde Protestanlığın yol açtığı mo-

dernleşme etkileri 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Almanya’da da ortaya çıkmıştır. 

Almanya’da Protestanlar Katoliklerle olan kültür savaşında büyük bir üstünlük kazandılar. 

Almanya’nın milli birliğini sağlamasında, kapitalizme uyum sağlamasında ve kültürel ola-

rak modernleşmesinde önemli bir unsur oldular.  

Böylece liberal olan Protestan kültürü Batılı toplumlarda modernleşmenin motoru 

olmuştur. Protestan reformundan önce ortaçağda Avrupa’da Katolik Kilisesi çok güçlü, 

zengin, otoriter, statükoyu savunan ancak yozlaşmış bir kurumdu. Kilise babalarının tica-

rete bakışı ise oldukça olumsuzdu. Thomas Aquinas’a kadar ticari hayata olumsuz bakış 

değişmedi. Aquinas’ın Summa Theologica adlı eserinin yayınlamasıyla ticari hayata ve kar 

elde etme ilkesine bakış olumlu olarak değişti. Aquinas ticari hayatın doğru ilkelerle yön-

lendirildiği takdirde faydalı olduğunu ileri sürüyordu. Thomas Aquinas bu önemli eseriyle 

Protestan reformunun ve Hıristiyan modernliğin ortaya çıkması için uygun bir zemin oluş-

turdu. Aquinas’ın bu önemli eseri Avrupa’da büyük bir epistemik değişime yol açtı ve Pro-

testanların kullandığı ana metinler arasında oldu. 

Avrupa’da orta sınıfların daha fazla demokrasi, istikrarlı bir ulusal para ve fiyat dü-

zeyi, istikrarlı mülkiyet hakları, ekonomik ve siyasi haklar istemesi, güçlenmeleri Hıristi-

yanlık öğretilerine karşı ağır bir baskı oluşturmaktaydı. 1517 yılında Martin Luther tara-

fından yapılan Protestan reformu bir tekel konumunda olan Katolik Hıristiyan dinine ve 

kurduğu ahlaksız düzene büyük bir zarar verdi. Luther yükselen orta sınıfları destekliyor-

du. Protestanlığın en önemli kolu olan Kalvinizm mezhebinin kurucusu John Kalvin giri-

şimcilerin aleyhinde olan geleneksel dini yaklaşımları revize etti. John Kalvin girişimcilerin 

kar elde etme ilkesinin meşru bir ilke olduğunu vurguluyordu. Kalvinizme göre dürüst bir 

yolla kazanılan zenginlik meşruydu, girişimcinin seçilmiş bir kişi olduğunu gösteriyordu. 

Yani, dürüst bir yolla kazanılan zenginlik meşru olduğu gibi girişimcinin Cennete alınaca-

ğını ifade eden bir kurtuluş işaretiydi.  

1776 yılı bir devrim yılıydı. Avrupa’da ve Amerika’da peş peşe yapılan devrimler 

Protestan orta sınıflar öncülüğünde yapılıyordu. 1776 yılında Adam Smith “Ulusların Zen-

ginliği” adlı eserini yayınlayarak sanayi devriminin başladığını, piyasa ekonomisinin ve 

modern ekonomi biliminin doğduğunu ilan ediyordu. “Ulusların Zenginliği” İngiltere’ye bir 

imparatorluk vizyonu sağlamıştı. Serbest ortamda ticareti, istikrarlı bir ulusal parayı ve 
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fiyat düzeyini, mülkiyet hakları ve hukukun üstünlüğünü, liberalizmi savunan burjuvaların 

önü açılırken, geleneği temsil eden aristokrasiyle birlikte feodal sistem yıkılmaktaydı. Bir 

ahlak profesörü olan Adam Smith evrensel insan doğasının en önemli eğiliminin durumu-

nu iyileştirme arzusu, yani çıkar düşüncesi olduğunu ileri sürüyordu.  

Smith bir Aydınlanma düşünürü olarak geleneği temsil eden Hıristiyan ilahiyatına 

karşı çıkıyordu. Smith’in ve diğer Aydınlanma düşünürlerinin katkılarıyla kişisel çıkar 

ayıplanacak veya günah olarak kabul edilecek bir duygu olmaktan çıkmış, bir erdem haline 

gelmişti. Smith’in “Ulusların Zenginliği” (1776) adlı eserinde belirtilen, ticari hayatın kül-

türel kaynağında bulunan çalışkanlık, iş disiplini, dürüstlük, sözünde durmak, doğru söy-

lemek, basiret, iyilikseverlik, ihtiyat ve tasarruf yapmak gibi değerler Protestanlara aitti. 

Protestanların iş disiplini, rasyonel ekonomik hesaplama yapabilmesi, çalışkanlığı, tasar-

ruf alışkanlığı ve kazandıkları karları şirketlerine yatırması sermaye birikimini hızlandırdı, 

böylece sanayi devrimi için uygun bir zemin oluşturdu.  

Protestanlığın önemli modernleştirici etkileriyle girişimcilik kültürü hızla gelişerek 

İngiltere’nin sanayi devrimi yapmasında önemli bir faktör oldu. Kişisel çıkar düşüncesiyle 

rasyonel kararlar alan ve karını maksimize eden Protestan burjuvalar sanayi devrimini 

gerçekleştirmişti. Modern kapitalist zihniyete sahip olan Protestan burjuvaların bilimsel, 

rasyonel ve dinamik oldukları görülüyordu. İktisadi düşüncenin ve iktisadi göstergelerin 

evrimi başta İngiltere olmak üzere Hıristiyan Batı medeniyetindeki kültürel değişimi göz-

ler önüne seriyordu. Aydınlanma düşüncesi ikliminde ticari hayatın Hıristiyan diniyle olan 

organik ilişkisi hızla azaldı.  

Smith’e göre önemli bir erdem olan kişisel çıkar doğal ve uyum içerisinde işleyen 

seküler bir toplumsal düzene yol açıyordu. Sanayi devrimiyle birlikte Avrupa’da bireyci, 

rasyonel ve seküler bir topluma doğru düzenli ilerleme süreci başlamıştı. Modern toplum-

lar seküler toplumlar olarak doğuyordu. Dinin altın çağı ise son bulmuştu. Aydınlanma 

düşüncesi ikliminde gelişen modern bilimler, üretilen yeni ve üstün bilgiler, bu bilgilerin 

ortaya çıktığı kuluçka merkezleri olarak üniversiteler İngiltere’ye büyük bir jeopolitik üs-

tünlük kazandırmıştı. Ancak, I. Dünya Savaşında İngiltere ekonomisi, girişimci sınıfları ve 

imparatorluk vizyonu çöktü. İngiltere’nin ardından Amerika modern bilimlere ve serbest 

ticarete dayalı imparatorluk oldu.  

Batı dünyasının son dört yüzyıllık tarihine baktığımızda geleneksel toplumdan bi-

reyin önem kazandığı modern piyasa toplumuna doğru kültürel bir geçiş vardır. Bu kültü-

rel geçiş sırasında Batılı toplumlarda sekülerleşme ve rasyonelleşme eğiliminin eğitim, 

ekonomi, hukuk, müzik, sanat gibi toplumun her alanında arttığı görülmüştür. Batılı top-

lumlarda yaşanan kültürel modernleşme süreci özellikle Protestan kültürünün ve serbest 

piyasa ekonomisinin yükselişiyle gerçekleşmiştir. Ancak, güçlü sosyal bağlar ve geleneksel 

bağlar olmadan bireyler toplumlarına nasıl sadık kalacak, çevrelerindeki insanlara karşı 

nasıl diğergam yani özgeci olacaktır.  

Bu bağlamda Smith piyasa ekonomisinde kişisel çıkar düşüncesini dengeleyecek 

“sempati” olarak bilinen ikinci bir genel ilke öne sürdü.  İnsanların sempati sahibi olduğu-

nu ileri sürüyordu. İnsanların yardımseverliğini temsil eden sempati ilkesinin Türkçe kar-

şılığı duygudaşlık veya iyilikseverlik olarak bilinmektedir. Piyasa ekonomisinde insanların 

bencilliği ve açgözlülüğü sempati duygusuyla yumuşatılmış oluyordu. Kişisel çıkar ilkesi 
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sempati ilkesiyle birleşince doğal uyum içerisinde işleyen seküler bir toplumsal düzene yol 

açıyordu. Böylece, Smith ekonomi ve ahlakı birleştiriyor, karşılaştığı bu büyük ahlaki prob-

lemi çözmüş oluyordu. Toplumsal hayatın sürekliliği ve harmonisi için dine ihtiyaç kal-

mamıştı, dinin altın çağı son bulmuştu.  

Kapitalizm ve ekonomi bilimi Aydınlanma düşüncesi ikliminde gelişme imkanı 

buldu. Ancak, kapitalist ekonomik sistemle sermaye belli ellerde toplanmaya başlanmıştı. 

Tanrının her şeyin üstünde olduğu, her an müdahale ettiği ve her şeyi kapsayıcı bir evren 

anlayışından, Tanrının bulunmadığı ve hiç müdahale etmediği bir evren anlayışına geçili-

yordu. Katolik inanç sistemi ve kültürüne göre kapitalist ekonomik sistemde sermayenin 

belli ellerde toplanması teolojik olarak meşru bir durum değildi. Bu yüzden, Adam Smith 

ve öncü Klasik iktisatçılar sermayenin belli ellerde toplanmadığı tam rekabete dayalı bir 

piyasa modeli oluşturdular. Hâlbuki gerçek dünyada tam rekabete dayalı piyasalar nere-

deyse hiç bulunmamaktaydı. Gerçek dünyada rekabetin eksik veya yanlış olduğu aksak 

rekabet piyasaları daha çok görülmekteydi.  

Smith’in “Ulusların Zenginliği” (1776) adlı eserini yayınlamasından yaklaşık yüzyıl 

sonra Klasik iktisat okul tamamlanmış, Klasik okulun devamı olarak Neoklasik iktisat oku-

lu ortaya çıkmıştır. Klasik iktisatçıların aksine Neoklasik iktisatçılar piyasaları toplumdan 

ve din gibi sosyal unsurlardan soyutladılar. Neoklasik iktisatçıların etkisiyle piyasalar doğa 

yasaları gibi yasaların işlediği, Tanrının bile müdahale etmediği özerk alanlar olarak kabul 

edildi. Öncü ana akım iktisatçılar tarafından matematiksel formalizm olarak bilinen soyut 

matematiksel modeller kurma metodolojisi benimsendi Böylece, ekonomi bilimi soyut ve 

matematiksel bir bilim dalına dönüştü. Öncü Neoklasik iktisatçılar Smith’in ortaya attığı 

serbest ticarete dayalı sistemi, yani doğal özgürlük sistemini matematiksel olarak model-

lemeyi başardılar. Ekonomi biliminin doğa bilimleri gibi kesinliğe sahip pozitif bir bilim 

dalı olduğu kabul edildi.  

Öncü ana akım iktisatçılar dünyada kaynakların kıt olduğunu, işsizlik ve yoksulluk 

sorununun kaynakların kıt olmasından dolayı ortaya çıktığını düşünüyorlardı. Dolayısıyla, 

öncü iktisatçılar dünya üzerindeki kurtuluşun kıtlık sorununun çözümüyle olacağını ka-

bullenmeye başlamışlardı. Kaynakların verimli kullanılması kıtlık sorununu, dolayısıyla 

işsizlik ve yoksulluk sorununu çözebilirdi. Ana akım iktisatçılara göre özgür piyasalarda 

fiyatların serbestçe piyasa güçleri tarafından belirlenmesi kaynakların verimli olarak kul-

lanılmasını garantiliyordu. Bu yüzden piyasaları sınırlayacak ve işleyişini bozacak müda-

halelere karşı çıktılar. Ancak, iktisat peronu rasyonel olarak işleyişini sürdürürken, ahlak 

peronunda ortaya çıkan bir kriz de işsizlik ve yoksulluğun bir nedeni olabilirdi.   

Ana akım iktisatçılara göre ekonomik gelişmenin hızlanması toplumun rasyonel-

leşme eğilimine bağlıdır. Aydınlanma düşüncesi ikliminde küresel ekonomide serbest pi-

yasa ekonomisi ile liberal demokrasi her ülke tarafından kabul edilen uluslararası standart 

normlar haline gelmiştir. Bu bağlamda, uluslararası sistemde ülkeler ekonomik gelişme 

hızlarına göre sıralandırılmakta ve değerlendirilmektedir. Ekonomik performansı yüksek 

olan ve hızla değişme kabiliyeti olan ülkeler milli gelir sıralamasının yapıldığı tablolarda 

üst sıralarda yer almakta, kaynaklarını verimli kullanamayan ve değişimin hızına ayak 

uyduramayan ülkelerden daha itibarlı ve üstün olarak kabul edilmektedirler.   

20. yüzyılın başlarında Edward H. Chamberlin ve Joan Robinson gibi Neoklasik ik-



 

Tolga KABAŞ                                                                                                                                                         169                          

https://tidsad.com 

tisatçılar aksak rekabet piyasası modelleri geliştirdiler. Çünkü kapitalist ekonomik sistem-

de farklı derecede rekabet düzeylerinin olduğu piyasa yapıları bulunmaktadır. Tam reka-

bet piyasaları değil, rekabetin eksik olduğu aksak rekabet piyasaları daha çok görülmekte-

dir.  Mükemmel bir forma kavuşan Neoklasik paradigma böylece her ülkede kapitalizmin 

formal teorisi olarak kabul edildi. Bu bağlamda günümüzde modern iktisatçıların en 

önemli rolü piyasaların yani, ekonomik sistemin işlemesi için teknik bilginin üretilmesidir. 

Ekonomilerin rasyonelleşmesi için oldukça matematiksel modeller kurarlar. Modern ana 

akım iktisatçıların büyük bir kısmı bu bakımdan mühendisliğe benzeyen mesleki sorumlu-

luklarını yerine getirirler. 

Ana akım iktisatçıların misyonu insanoğlunu mağaradan, yani karanlıktan aydınlı-

ğa çıkaracak bir perspektif veya yöntem sunmaktır. Ana akım iktisatçılar ürettikleri teorik 

ve ampirik modelleriyle Newton veya Einstein’ın rolünü üstlenirler. Oldukça soyut, gerçek 

dünya ile ilişkisi olmayan matematiksel modelleri ile iktisat peronundaki olayları rasyonel 

bir pencereden açıklamaya çalışırlar. Bu şekilde rasyonelleşmeyi ve ekonomik gelişmeyi 

hızlandırmayı amaçlarlar. Bu bağlamda ana akım ekonomi biliminin temel paradigmaları-

nın din de dâhil olmak üzere sosyal faktörlerle ilişkisi hemen hemen hiç yoktur. Ancak, 

ekonomi biliminin sosyal unsurlardan soyutlanarak teknik bir bilim dalına dönüşmesi 

önemli sosyal bilimciler tarafından çok eleştirilmektedir. Hatta, ana akım bilimde benim-

senen matematiksel formalizme dayalı metodoloji bazı iktisatçılar tarafından “İlk Günah” 

olarak kabul edilmiştir. 

Çünkü ekonomi biliminin bir de normatif boyutu, yani değer yargılarının bulundu-

ğu sosyal/kültürel bir boyutu vardır. Ekonomi biliminin teknik bir bilim dalı olmasının 

yanı sıra, biryandan da ahlak bilimi de olması önerilmektedir. Bu bakımdan ekonomi bili-

minin bir amacı da insanlara iyi ve güzel olanı veya ahlaklı olanı öğretmek olmalıdır. Bu 

yüzden ekonomik hedefler aynı zamanda, iyiliğe katkıda bulunan hedefler olmalıdır. Eko-

nomik hedefler ile adaleti, iyiliği ve ahlakı geliştiren hedefler arasında bir çelişki olmama-

lıdır. Yani, ekonomik hedefler ile ahlaklı hayata yol açan hedefler bir paranın iki yüzü gibi 

olmalıdır.  

Birçok sosyal bilimciye göre modern iktisatçıların önemli bir rolü daha olmalıdır. 

Bu da ilahiyatçı veya teolog rolüdür. Günümüzde Batılı iktisatçıların bu bakımdan Martin 

Luther’in veya Thomas Aquinas’ın mirasçıları olmaları gerekir. Bu bağlamda iktisatçıların 

bir diğer mesleki sorumluluğu da modern seküler ekonomilerin daha insani ve adil olma-

larının sağlanmasıdır. İktisatçılar bir bakımdan din adamları (veya sosyal ahlakçılar) gibi 

ekonomilerin ahlaki performansından da sorumludurlar. İktisat peronunda değil, ahlak 

peronunda çıkan bir kriz de işsizlik ve yoksulluğa yol açabilir. İktisatçıların bir görevi de 

ahlak peronunda ahlaki bir krizin çıkmasının önlenmesidir. 

6. İslam Kültürünün Zenginliğe ve Yoksulluğa Bakış Açısı 

İslam kültürünün ekonomi anlayışına göre rızkın arttırılması gibi politikaların üze-

rinde durulması gerekmektedir. Rızkın arttırılması ve paylaşılması herkesin iyi bir hayata 

ulaşmasını garantilemektedir. Rızkın arttırılması ve paylaşılması için tüketenlerle üreten-

lerin, satıcılarla alıcıların bir araya gelmesi gerekmektedir. İktisatçıların ortaya attığı “pi-

yasa” kavramı Allah’ın insanları birbirleri vasıtasıyla rızıklandırmasına aracı olmaktadır.  
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İslam’ın ekonomi düşüncesi ile iktisatçıların ortaya attığı piyasa ekonomisi kavra-

mı örtüşmektedir. Yani, İslam’ın ekonomi düşüncesi ile piyasa ekonomisi uyum içerisin-

dedir. Ancak, İslam’ın ekonomi düşüncesi ile Neoliberal kapitalizm örtüşmemektedir. Çün-

kü, acımasız rekabete dayalı olan Neoliberal kapitalizm adalet, eşitlik, merhamet, paylaş-

ma, zayıfların kollanması gibi İslami değerlerin yozlaşmasına yol açmaktadır. İslam dininin 

ekonomi düşüncesine göre ekonomilerin adil ve insani olması gerekmektedir. Modern 

Neoliberal kapitalist ekonomik sistemde ise adaletin, eşitliğin, paylaşmanın ve huzurun 

bulunması zordur. Egoizme dayalı modern kapitalist iş ahlakı ile Müslümanların iş ahlakı 

örtüşmemektedir.  

Piyasa olarak adlandırılan mekânlar veya sanal ortamlar insanların çalışmalarının 

karşılığını alabilmelerini sağlamaktadır. Piyasa sisteminde ortaya çıkan denge fiyatı, ticari 

faaliyetler sırasında piyasa güçleri olan arz ve talebe göre belirlenmektedir. Piyasa sistemi 

içerisinde rekabet ortamı tam olduğunda belirlenen denge fiyatı en adil fiyat olarak kabul 

edilmektedir. Hz. Peygamber henüz yaşarken piyasa sisteminde fiyatların piyasa güçleri 

olan arz ve talebin birlikte hareket etmesiyle belirlenmesini onaylamıştır. Hz. Peygam-

ber’in yaşadığı yıllarda ekonomik hayatla ilgili bu görüşü 18. yüzyılda ortaya çıkan liberal 

piyasa ekonomisi vizyonu ile örtüşmektedir.  

İslam dini bireylere servet edinebilmeleri için özel mülkiyet, ticaret ve sözleşme, 

borç verme, kar elde etme, şirket kurma ve girişim özgürlüğü gibi ekonomik haklar ver-

miştir. Ancak, bu ekonomik özgürlükleri diledikleri gibi kullanma konusunda tamamen 

serbest bırakmaz. Bu özgürlüklerin başkalarına zarar verecek veya ekonomik sistemi 

olumsuz etkileyecek şekilde kullanılmasına müsaade etmez. Çünkü özel mülkiyet veya 

girişim özgürlüğü gibi ekonomik özgürlükler toplumun çıkarlarına hizmet ettiği ölçüde 

değerlidir (Ağırman, 2007:21-22; Güney, 2021:55-56). 

Müslümanların ekonomik özgürlükleri toplumun çıkarlarına hizmet edecek şekilde 

sınırlandırılmalı ve düzenlenmelidir. Çünkü piyasa sisteminde ortaya çıkan denetimsiz 

piyasa güçlerinin kadınlar, çocuklar, yaşlılar, yoksullar, hastalar ve engelliler gibi toplu-

mun en zayıf kesimlerine zarar vermemesi gerekir. Ayrıca, çok zenginleşen Müslümanlar 

toplumun diğer fertlerine ihtiyaçları olmadıklarını veya toplumun en zayıf kesimlerinden 

üstün olduklarını düşünebilirler (Şen, 2020: 50).  

Egoizme dayalı bir ekonomik sistemin ortaya çıkmasını engellemek için İslam kül-

türü zenginliğin akışını otomatik olarak toplumun en zayıf kesimlerine yöneltecek ilkeler 

koyar. Böylece, ekonomik sistemin yoksulluk üretmesi önlenmeye çalışılır. Dolayısıyla, 

piyasa sistemi ve piyasa güçleri, piyasadaki rekabet ortamı sosyal hedefler doğrultusunda 

İslam ilkeleriyle düzenlenir. Doğru ve meşru ilkelerle sosyal olarak düzenlenmiş piyasa 

sisteminin topluma hizmet etmesi sağlanır. Ekonomi ile toplum arasında sağlıklı bir ilişki 

kurulur. Böylece herkesin ihtiyaçlarının karşılandığı, hiç kimsenin asgari geçim düzeyinin 

altında olmadığı sosyal piyasa ekonomisi modeli ortaya çıkar.  

Bu bağlamda İslam kültürüne göre rızkın arttırılmasına yönelik çabalar oldukça 

önemlidir, toplumların barışa, huzura ve refaha ulaşmasını sağlamaktadır. Ancak, daha 

fazla üretim, verimlilik ve büyüme ile elde edilen rızıkların adil bir şekilde paylaşılması da 

gerekmektedir. Yani, verimlilik ile birlikte sosyal adaletin sağlanması önemlidir. Günü-

müzde egoizme ve acımasız bir rekabete dayalı Neoliberal kapitalist ekonomik sistem kü-
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resel medeniyeti tehdit etmektedir. Dünyanın geleceği ve refahın sürdürülebilirliği açısın-

dan egoizmin ve acımasız rekabetin yerine, sosyal adaletin ve merhametin ikame edilmesi 

önerilmektedir (Coşkun, 2010: 14-15).    

Günümüzde ana akımı temsil eden iktisatçılara göre Müslümanların ekonomi dü-

şüncesi ve rızık, haram, helal gibi kavramları piyasaların sınırlarını daraltmakta, ayrıca 

insanları pasifize edici/tembelleştirici bir etki yaratmaktadır. Hatta Müslüman toplumla-

rın geri kalmasından sorumlu faktörler olarak feodal özellikler taşıyan sosyo-psikolojik ve 

sosyo-kültürel özellikleri ve İslama dayalı ekonomi düşüncesi sayılmaktadır. Bu bağlamda 

Sabri Ülgener Türkiye’de İslam dini ile modern ekonomi ilişkisi üzerine önemli çalışmalar 

yapmıştır.  

Ülgener Doğulu toplumların neden sanayi devrimi yapamadığını ve feodalizmi son-

landırıp kapitalizme başlayamadığını Weberyen metodolojiyi izleyerek bilimsel olarak 

açıklamıştır. Bir Weberyen iktisatçı olan Sabri Ülgener’e göre Doğulu toplumların geri 

kalmasında en önemli faktör Müslümanların modern kapitalist özellikler taşımayan, gele-

neksel iş ahlakları ve orta çağı temsil eden irrasyonel zihin dünyalarıdır. Müslüman iş 

adamlarının rasyonel ekonomik hesaplamadan ve serbest piyasa ekonomisi mantığından 

uzak durmaları, kar konusunda ihtiyatlı davranmaları ve kanaatkar tutumları sermaye 

birikimini engellemiştir. Bu yüzden, Müslümanlar çiftçilik, memurluk ve askerlik gibi mes-

leklerde yoğunlaşmışlardır. Müslüman iş adamları devletin katkılarıyla şirket kurmuşlar 

ve sermaye sahibi olmuşlardır.   

İslam ekonomisi ve ahlakı literatüründe basit ve yalın bir hayatı ifade eden “zühd” 

kavramı en çok işlenen konular arasındadır. Ancak, zühd adına zenginliğin ve iyi bir haya-

tın aleyhinde uydurulmuş pek çok asılsız rivayet, İslam ekonomisi ve ahlakı literatürüne 

girmeyi başarmıştır. Bu rivayetlerin büyük bir kısmı iyi niyetle dünyaya olan ilgiyi azaltıp 

ahirete yönlendirme amacına yöneliktir. İyi bir hayat veya zenginliğin aleyhine üretilen 

asılsız ve uydurulmuş rivayetlerin bir kısmı ise Müslümanları dünyadan soğutup pasifize 

etmek, fakirleştirmek, girişimci ruhlarını yok edip, piyasa ekonomisinden uzaklaştırmak 

gibi art niyetli amaçlarla yapılmıştır.  

Modern kapitalist iş ahlakıyla örtüşmemesine rağmen İslam inanç sisteminin iyi 

bir yaşama ve zenginliğe bakışı genel manada olumludur. Kur’an’da doğrudan veya dolaylı 

olarak zenginliği yeren herhangi bir ayet mevcut değildir. Tam aksine, dolaylı olarak zen-

ginliği öven ve onu gerekli kılan ayetler vardır. İyi bir hayatı veya zenginleşmeyi kötüleyen 

uydurulmuş rivayetler İslam toplumunun ekonomik gelişmesine zarar verebilmektedir. 

İslam toplumunun manevi açıdan olduğu kadar ekonomik gelişmeye de ihtiyacı vardır. 

İslamiyet servet kazanmayı değil, yığmayı ve istiflemeyi yasaklamıştır. Dolayısıyla İslam 

kültürünün kınadığı kimseler de serveti dolaşıma ve kullanıma sunmayanlar, yani Karun 

gibi yığanlardır (Ağırman, 2007: 61).  

Neoliberal ekonomi düşüncesi Müslüman ülkelerde hızla moda haline gelmekte ve 

yayılmaktadır. Müslümanlar Neoliberal politikalarla birlikte yaşam tarzlarını kaybetmek-

tedirler. Müslüman ülkelerde Neoliberal politikaların bir alternatifi olarak İslam ekonomi-

si düşüncesi sunulmaktadır. İslam ekonomisi düşüncesinin başarılı bir sosyal bilim dalına 

dönüşmesi için büyük çabalar gerekmektedir. İslam ekonomi düşüncesinin piyasa ekono-

misi kavramı ile uyum içinde olduğu da görülmektedir. Farklı bir ekonomik sistem arayı-
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şında Sabri Ülgener’in çalışmalarının gözden geçirilmesinin ve farklı bakış açılarıyla yeni-

den üretilmesinin faydaları olacağı görülmektedir.   

Rasyonel bir dinin ekonomik performansı arttırdığını ve demokrasiyi destekledi-

ğini yapılan iktisat sosyolojisi araştırmaları göstermektedir. Yapılan araştırmalarda liberal 

bir dünya görüşü ile örtüşen rasyonel inanç sistemlerinin piyasa ekonomisiyle birlikte 

demokrasinin gelişmesine katkıda bulunduğu görülmektedir. Değerlerin ve normların 

kaynağını dini kültür oluşturmaktadır. İslam kültürünün liberal bir ekonomiyi ve demok-

rasiyi nasıl etkilediğinin araştırılması gerekmektedir. İktisat sosyolojisi araştırmaları dini 

kültürün ekonomi ve demokrasi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması bakımından ol-

dukça değerlidir.  

7. Sonuç ve Öneriler 

Almanya’da Tarihçi Okulu 1940’ların sonlarında yerini Ordoliberalizm düşüncesi-

ne bırakmıştır. Alman Tarihçi Okulunun yaklaşımında tarih, kültür ve değerler temel kav-

ramlardır. Tarih, kültür ve değerler ekonomik gelişmeyi ve ülkenin kapitalizme dönüşü-

münü etkilemektedir. Tıpkı Tarihçi Okul gibi Ordoliberalizm iktisat okulu da İngiltere 

merkezli Klasik ve Neoklasik iktisat düşüncesine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Neokla-

sik iktisatçılar matematiksel formalizme dayalı metodoloji ile her ülke için geçerli ekonomi 

teorileri geliştirmişlerdir. Ordo liberaller ise matematiksel formalizmden uzak durarak, 

hukuk bilimini kullanarak Almanya için sosyal piyasa ekonomisi modeli geliştirmişlerdir. 

“Serbest piyasa ekonomisi” yerine “sosyal piyasa ekonomisi” kavramını ikame etmişlerdir.  

Almanca olan “ordo” kelimesinin İngilizce karşılığı “order”dir. Türkçe karşılığı ise 

“düzen” anlamına gelmektedir. Ordo teorisyenler Kıta Avrupası’nda yaşamış olan ekono-

mik sistemlerdeki varyasyonları çalışmışlardır. Böylece, Adam Smith’in İngiltere için ön-

gördüğü ekonomik sistemden farklı bir ekonomik sistem geliştirmişlerdir. Ordo liberaller 

sosyal piyasa ekonomisi modelini geliştirmek için Adam Smith’in görüşleri ile Alman Ta-

rihçi Okulunun düşüncelerini sentezlemişlerdir. Alman milli ekonomi modelini Adam 

Smith’in görüşleri bağlamında revize etmişlerdir. Almanya Ordo teorisiyle Kıta Avrupasın-

da sosyal demokrasinin kalesi olmuştur. Sosyal demokrasi daha çok 3. Yol olarak tanın-

maktadır. Almanya Kıta Avrupası ülkeleri gibi 3. Yol ülkesidir.  

Ordo teorisyenlerin geliştirdiği sosyal piyasa ekonomisi modelinin köklerinde Ka-

tolik Hıristiyan inanç sistemi ve değerleri bulunmaktadır. Almanya’da ortaya çıkan Ordo 

liberalizmin kültürel ve ahlaki temelini Eski Ahit ve Yeni Ahit, yani Katolik Hıristiyan inanç 

sistemi oluşturmaktadır. Kültürel temeli Katolik Hıristiyanlık olan Ordo teorisiyle egoizme 

dayalı merhametsiz ekonomik sistemin insanlığa hizmet etmesi sağlanmaktadır. Çünkü, 

zenginlik üreten merhametsiz bir ekonomik sistem yoksulluğun en önemli sebebi olarak 

görülür. Bu yüzden, Ordo teorisiyle zenginlik üreten egoizme dayalı ekonomik sistemin 

yoksulluk üretmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Kapitalist ekonomik sistem hukuk bilgisiy-

le düzenlenerek adaletin, kardeşliğin, yardımseverliğin, özgeciliğin ve iyiliğin gelişmesine 

katkıda bulunacak bir kurumsal yapıya sokulmaktadır. Ordo liberallerin sosyal piyasa 

ekonomisiyle ilgili bu görüşleri Katolik Hıristiyan din adamları tarafından da savunulmak-

tadır.  

Bu bağlamda tarih, kültür ve değerler önemli değişkenlerdir ve ekonominin izledi-

ği patikayı etkilerler. Kültürel olarak Katolikliğin hakim olduğu Kıta Avrupası ülkelerinde 
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sosyal adaletin önemli bir yeri bulunur. Bu yüzden, bu ülkelerde demokratik sosyal refah 

devletleri kurulmuştur. Kıta Avrupası ülkesi olan Almanya’da olduğu gibi İslam kültürüne 

göre de sosyal adaletin sağlandığı yüksek verimli bir ekonomiye ulaşılmaya çalışılmalıdır. 

Türkiye için farklı bir ekonomik sistem arayışında Sabri Ülgener’in iktisat sosyolojisi araş-

tırmalarının gözden geçirilmesine ve farklı bakış açılarıyla yeniden üretilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Kültürel kaynağı Protestanlık olan Neoliberal ekonomi düşüncesinin yeri-

ne, ekonomi ve toplumun birleştiği milli bir ekonomi modelinin Türkiye için daha uygun 

olduğu ileri sürülmektedir. 
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Avrupa Tarihinde Vebanın Öyküsü ve Covid-19 Sürecinde Öykünün  

Hakikati1 

The Story of the Plague in European History and the Truth of the Story  

during the Covid-19 

 

Doç. Dr. Samet ZENGİNOĞLU 

Öz: Salgınlar tarihi, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsan-çevre 
ilişkisinde, her bir aşama farklı türlerde ve boyutlarda salgın hastalıkları berabe-
rinde getirmiştir. Tarım aşamasından yeni coğrafyaların keşfine, sanayileşme dö-
neminden günümüze dünyanın pek çok noktasında insanlık salgınlarla birlikte ya-
şamış, onlara karşı mücadele içerisinde olmuştur. Her bir salgın da kendi bağlamı 
ekseninde çeşitli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma, 21. yüzyılın ilk çeyreğin-
deki Covid-19 salgını ile Avrupa tarihindeki “veba” söyleminin süreçler ve sonuç-
lar itibariyle bir karşılaştırmasını yapmak amacını taşımıştır.  Bu karşılaştırmada 
ise Avrupa tarihindeki iki büyük vebanın (Kara Ölüm ve Büyük Londra Vebası) 
“Decameron” ve “Veba Yılı Günlüğü”ndeki yansımaları ile Covid-19’un günümüz 
Avrupa’sındaki yansımaları arasındaki bağıntıların analiz edilmesi hedeflenmek-
tedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa, salgınlar, veba, kara ölüm. 

Abstract: The history of pandemics has a history as long as the history of humani-
ty.  Each stage has brought pandemics of different types and scopes in the human-
environment relationships. People from different places in the world have experi-
enced pandemics and struggled against them from the agricultural stage to the 
discovery of new lands, from the industrialization period to the present. Each 
pandemic has brought along its various consequences. The aim of the present 
study is to make a comparison of the Covid-19 pandemic in the first quarter of the 
21st century and the "plague" discourse in European history in terms of processes 
and results.  In this comparative study, the aim is to analyze the correlations be-
tween the reflections of the two great plagues in European history (Black Death 
and Great Plague of London) in the “The Decameron” and “A Journal of the Plague 
Year” and the reflections of Covid-19 in today's Europe. 

Keywords: Europe, pandemics, the plague, black death. 
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Giriş 

İnsanlık tarihini etkileyen pek çok olay bulunmaktadır. Doğal afetler, iklimsel deği-

şimler, ekonomik krizler gibi örnekler bu bağlamda ifade edilebilir. Şüphesiz salgınlar da 

bu örneklerin nedenleri ve sonuçları ile bağlantılı bir diğer boyutunu temsil etmektedir. 

Harari’nin ifadesi ile (2017: 13), insanlık Antik Mısır’dan 20. yüzyıl Çin’ine değin hep üç 

temel sorun ile meşgul olmuştur: kıtlık, salgın ve savaş. Bu üç temel sorun arasından “sal-

gın” insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanoğlunun çevresi ile olan ilişkile-

rindeki değişim ve dönüşüm salgınların yeni boyutlarını ve farklı türlerini her daim bera-

berinde getirmiştir. Örneğin hızla artan nüfus sonrası ormanların tahrip edilmesi sıtmayı, 

çevrenin çeşitli atıklarla kirletilmesi tifoyu, kolerayı ve dizanteriyi; inek, at ve köpek gibi 

hayvanların evcilleştirilmesi kızamığı, tüberkülozu ve şarbonu ortaya çıkarmıştır (Karai-

mamoğlu, 2021: 10). 

Salgınlar tarihinin son dönemi ise 2019 yılının son günlerinde Çin’in Wuhan ken-

tinde ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile birlikte yaşanmıştır (Polat, 2020). Kısa süre 

içerisinde salgın bütün dünyayı etkisi altına almış ve birçok insan hastalığı ağır bir şekilde 

atlatmış ya da bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Bu etkinin yaşandığı coğrafya-

lardan birisi de Avrupa olmuştur. Avrupa, kurumsal bir eksende Avrupa Birliği (AB) öze-

linde ekonomik, ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan pandeminin süreç ve sonucu itiba-

riyle gündemde sıkça yer alan bir alanı teşkil etmiştir. Bu çalışma da Avrupa özelinde Co-

vid-19 tartışmalarına tarihsel bir mukayese bağlamında yaklaşmak amacını taşımaktadır. 

Bu amacın temellendirilmesinde Avrupa tarihindeki en büyük/yıkıcı salgınlardan 

birisi olan “veba”ya dikkat çekilmektedir. Avrupa, dönem dönem veba ile karşılaşmış ve bu 

karşılaşmaların demografik, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel sonuçları ile yüzleşmek 

durumunda kalmıştır. Çalışma açısından bunlardan iki tanesi “Kara Ölüm” ve “Büyük 

Londra Vebası” odaklanılan salgınlar arasında yer almışlardır. Çünkü her iki vebaya dair 

kaleme alınan “Decameron” ve “Veba Yılı Günlüğü” edebi birer eser olarak dikkat çekmiş-

tir. Dolayısıyla bu eserlerdeki yansımalar ve bugün Avrupa’nın yaşadığı Covid-19 arasın-

daki benzerlikler ilgili amacın odak noktasını oluşturmuştur. 

Bu genel çerçeve dahilinde çalışma üç bölüm üzerine kurgulanmıştır. Birinci bö-

lümde, Avrupa tarihindeki vebalara yer verilmiş ve özellikle “Kara Ölüm”e dair değerlen-

dirmeler ve teşhisler paylaşılmıştır. İkinci bölümde Decameron’da ve Veba Yılı Günlü-

ğü’nde “veba”nın ne şekilde yansıdığı değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise günümüzde 

Avrupa’nın (Avrupa Birliği’nin) Covid-19 karşısında yaşadığı gelişmeler ile ikinci bölümde 

ifade edilen yansımaların hangi bağlamlarda benzerlikler taşıdığına dair tespitler sunul-

muştur.  

Avrupa Tarihinde “Veba”  

Avrupa tarihinde salgınlara bakıldığında, ilk olarak dünyanın ve dünya tarihinin 

birçok veçhesini etkileyen sıtma belirtilebilir. Nikiforuk’a göre (2020: 34), tarihin başlan-

gıcından bu yana, dünyamızda ölen erkek, kadın ve çocukların yarısı sıtmanın kurbanı 

olmuştur. Avrupa’da 12. yüzyıl sonunda ve hususen 14. yüzyılda bu kez cüzam ile karşıla-

şılır. Müteakiben kentleşmeyle birlikte tüberkülozun arttığı argümanı ifade edilmekte ve 
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tüberkülozun cüzzam hastalığına karşı bağışıklık kazandırmış olduğu eklenmektedir (Ka-

raimamoğlu, 2021: 59). 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başlangıcı itibariyle “Yeni Dün-

ya”nın keşfi süreci, çiçek hastalığını beraberinde getirmiştir. Yeni dünyadan Avrupa’ya ise 

bu kez cinsel yolla bulaşan, zührevi bir hastalık olan frengi hastalığı getirilmiştir. Avrupalı-

ların canını uzun süre yakan frengi, Kristof Kolomb’un denizcilerinin taşıdıkları hastalıklar 

karşılığında Arawaklar tarafından deyim yerindeyse hediye edilmiştir. Sanayi devrimi ile 

birlikte ise tifüs, kentlerin kirliliğinden doğan en büyük hastalıklardan birisi olacaktır (Ka-

raimamoğlu, 2021: 12-14). 20. yüzyılın başlangıcı itibariyle de Avrupa bu kez “İspanyol 

gribi” olarak nitelendirilen salgın ile karşı karşıya kalmıştır. Harari’nin ifadesi ile (2017: 

21) “salgın bir yıldan kısa bir sürede toplamda 50 ila 100 milyona yakın insanın canına 

mal oldu. Oysa 1914-1918 tarihleri arasındaki I. Dünya Savaşı’nda 40 milyon insan ölmüş-

tü.” Yakın dönemler için ise AIDS ve şarbon gibi örnekleri eklemek olasıdır. 

Bu salgınların haricinde vebanın tarihte yaşanan salgın hastalıklar arasında ayrı 

bir yeri bulunmaktadır. Veba, eski çağlardan 19. yüzyılın sonuna değin endemik, epidemik 

ve pandemik olarak sık sık ortaya çıkmıştır ve çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur 

(Kılıç, 2020: 20). Veba üçe ayrılmaktadır: (a) hıyarcıklı veba, (b) septisemik veba ve (c) 

pönomik veba. Avrupa’da en yaygın görüleni ise hıyarcıklı veba olmuştur (Ülgen, 2017: 33; 

Martin, 2011: 16). Avrupa tarihinde “veba” söylemine bakıldığında, kronolojik olarak te-

melde üç hıyarcıklı veba salgınından söz edilmektedir. Bunlardan birincisi, 542 yılındaki 

Jüstinyen vebasıdır (bkz. Snowden, 2019: 34). İkincisi “Kara Ölüm” olarak da adlandırılan 

vebadır. Üçüncüsü ise 19. yüzyılın ikinci yarısında Çin’de başlayan veba salgınıdır 

(Crawford, 2019: 89). Bunların haricinde MÖ 430’daki Atina Vebası’ndan ve Roma İmpara-

torluğu döneminde MS 185 yılında görülen Antonine vebasından söz etmek olanaklıdır. 

Atina vebasına ilişkin göstergelere dair Tukidides, MÖ 5. yüzyılda veba olabilecek salgın 

hakkındaki bilgiyi Peloponez Savaşı Tarihinde paylaşmıştır. Tapısız ve Kıykaç Altınbaş 

(2020: 56), mevcut kanıtlar dahilinde bu epideminin büyük ölçüde tifüs ya da tifo olduğu-

nu ifade etmişlerdir.  

Antotine vebasına (165-180) bakıldığında, vebanın menşei olarak Yakındoğu’daki 

seferlerden dönen askerler tarafından Roma İmparatorluğu’na getirilmiş olduğu düşü-

nülmektedir. Salgının Roma’da günde iki bin kişinin ölmesine sebep olduğundan ve top-

lamda beş milyon kişinin yaşamını yitirdiğinden söz edilmektedir (Tapısız, ve Kıykaç Al-

tınbaş, 2020: 58). Roma İmparatorluğu’nun kriz döneminde olduğu bir süreçte bu etki 

demografik sonuçları beraberinde getirmiştir. MS 6. yüzyıldaki Jüstinyen vebasının Avru-

pa’da görülen ilk hıyarcıklı veba salgını olduğu bilinmektedir (Martin, 2011: 15). Salgın iki 

yüz yıl sürmüş, gizemli bir biçimde altı yüzyıl yıl boyunca ortalarda görünmemiş ve 14. 

yüzyılda “Kara Ölüm” olarak tekrar ortaya çıkmıştır (Crawford, 2019: 85; Horrox, 1994). 

14. yüzyılın sonunda bu veba yatışmış görünse de 1665-66 yılları arasında baş gösteren 

Rönesans vebası (Büyük Londra Vebası) veba mikrobunun son saldırısı olmuştur 

(Crawford, 2019: 93). 

Çalışmanın odak noktası açısından ilk olarak “Kara Ölüm”e bakıldığında yaşanan 

gelişmeleri ve sonuçlarını analiz etmek gerekmektedir.  Kara Ölüm’ün kökenine/menşeine 

yönelik olarak, “1337 yılıyla birlikte Çin’de peşi sıra meydana gelen doğal afetlerin yol 

açtığı ölümler sonucunda vebanın başladığı ve İpek ve Baharat yolları ile” dağıldığı belir-

tilmektedir (Karaimamoğlu ve Gümüş, 2020: 510). 
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Görsel 1. Kara Ölüm’ün Yayılma Haritası (1346-1353). 

 

Kaynak: (Byrne, 2006: 5). 

Kullanılan kavram açısından bu büyük vebaya “Kara Veba” ya da “Kara Ölüm” 

denmesinin nedeni kurbanlarının son saatlerinde vücutlarının çeşitli yerlerinde kararma-

lar oluşması ve şişlikler ortaya çıkarması ile görünümünü bozması sebebiyledir (Karai-

mamoğlu, 2021: 84). Bir başka görüşe göre ise kavramın, Latince atra mors kelimelerinin 

yanlış tercüme edilmesinden kaynaklandığı iddia edilmektedir. Çünkü atra “korkunç” an-

lamına geldiği gibi “kara” anlamına da gelmektedir (Crawford, 2019: 89). 1346 ila 1353 

yılları arasında yoğun bir şekilde görülen bu salgının nedeni olarak Yersinia pestis adında 

bir bakteri gösterilmekte olup, bu bakterinin pirerler, fare, sıçan, dağ sıçanı veya sincap 

gibi bakterinin kan dolaşımında bulunduğu kemirgenler aracılığıyla bulaştığı ifade edil-

mektedir (Martin, 2011: 16). Vebanın etkeni olan bakteri, “gram negatif kokobasil Yersinia 

pestis, Fransız Alexandre Yersin (1863-1943) tarafından tanımlanmıştır” (Parıldar, 2020: 

22). Kısa sürede içerisinde vebanın etkisini göstermesi nedeniyle Avrupa’da vebaya karşı 

birtakım tedbirler alınmıştır. Ülgen (2020: 194), vebaya karşı alınan önlemlerden söz 

ederken şu hususları ortaya koymaktadır:  

 Veba olan şehirlere giriş yasaklanmıştır. 

 Sadece yerel ürünlerin satıldığı pazarlar, kontrol altına alınmıştır. 
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 Cenaze işlemleri bile ailelere verilmiş ve artık çan çalınmamıştır. 

 Vebanın yaygın olarak bulunduğu şehirlere seyahatler yasaklanmıştır. 

 Ölüler, artık şehir mezar kazıcıları takımı tarafından gömülebilecektir. 

 Şehrin savunma kuralları da yeniden düzenlenmiştir. 

Görsel 2. Bir Doktorun Vebadan Korunma Yöntemi. 

 

Kaynak: (Snowden, 2019: 61). 

Ancak alınan bütün tedbirlere karşın kaynaklarda yer verilen rakamlar çok fazla 

sayıda insanın veba sebebiyle yaşamını yitirdiğini göstermektedir. Yaşamını yitirenlerin 

sayısı hakkında; Sherman (2020: 94) yirmi milyon, Crawford (2019: 107) yirmi beş mil-

yon, Nikiforuk (2020: 38) otuz milyon, Ülgen (2017: 47) otuz beş milyon kişiden söz et-

mektedir. Tablo 1’de de Kara Ölüm nedeniyle ortaya çıkan ölümlerin bazı Avrupa şehirle-

rindeki sayıları yer almaktadır.  

Tablo 1. Kara Ölüm ve Bazı Avrupa Şehirlerindeki Ölüm Sayıları (1348-1351). 

ŞEHİR ÖLÜM SAYISI 

Floransa 60.000 
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Venedik 100.000 

Marsilya 16.000 (bir ayda) 

Siena 70.000 

Paris 50.000 

St. Denys 14.000 

Avignon 60.000 

Strasburg 16.000 

Lubeck 9.000 

Basel 14.000 

Erfurt 16.000 (en az) 

Weimar 5.000 

Limburg 2.500 

Londra 100.000 (en az) 

Norveç 51.100 

Kaynak: (akt. Kılıç, 2020: 24-25). 

Yukarıda zikredilen yirmi milyon ila otuz beş milyon arasındaki rakamların o dö-

nemki Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ettiği düşünüldüğünde, yaşanan 

demografik dönüşümün ortaya çıkardığı sonuçları ekonomik, politik ve sosyo-kültürel 

açılardan dikkate almak gerekmektedir (Genç, 2011; Deming, 2012: 6 vd.). Bu sonuçlar 

genel itibariyle beş bağlam dahilinde ifade edilebilir. Birincisi, nüfusun azalması sebebiyle 

ücretlerin artması ve feodalizmin çok büyük bir yara almış olmasıdır (Nikiforuk, 2020: 

68).  İkincisi, bir “günah keçisi” olarak bu musibetin arka planında Yahudilerin gösterilme-

si ve antisemitizmin ciddi bir yükseliş göstermiş olmasıdır. Üçüncüsü, vebanın, Avrupa 

tarihindeki pek çok olumsuz gelişmede de kullanıldığı üzere “Tanrı’nın gazabı” olarak nite-

lendirilmesidir (Ülgen, 2020: 195). Dördüncüsü, bu ölümlerden Kilise’nin de etkilenmiş 

olması nedeniyle ruhban sınıfa yönelik inancın sarsılmasıdır (Sherman, 2020: 95). Çünkü 

şayet Tanrı’nın gazabı günahkâr kullar için bir ceza ise ve günahsız addedilen kilisede de 

benzer nedenli ölümler yaşanıyorsa burada büyük bir çelişki mevcuttur (Karaimamoğlu, 

2021: 90). Dolayısıyla bu güç kaybı orta vadede Latince odaklı ortak dil anlayışını da etki-

lemiştir. Beşinci ise ölü sayısı arttıkça okumuş insan sayısının da azalması ve üniversitele-

rin bu durumdan etkilenmeleridir. Seyahatin kısıtlanması, öğrencilerin uzak şehirlerdeki 

üniversitelere kaydolmasına engel olunca bu durum yeni üniversitelerin kurulması sonu-

cunu doğurmuştur (Sherman, 2020: 95).  

Burada yer alan faktörlerin bir bölümünün Decameron’da çeşitli yansımalara sahip 

olduğu görülmektedir. Ayrıca Veba Yılı Günlüğü’nde yer alan Büyük Londra Vebası da tıpkı 

“Kara Ölüm” gibi büyük bir demografik etkiyi beraberinde getirmiştir. İngiltere tarihindeki 

bu son büyük salgın ile birlikte Londra nüfusunun yaklaşık dörtte birinin yaşamını yitirmiş 

olması bu ifadeyi teyit etmektedir (www.bbc.com, 2016; ayrıca bkz. Moote ve Moote, 
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2004). Ayrıca 2-5 Eylül 1666 tarihlerindeki Büyük Londra Yangını da dönemin İngiltere’si 

için bir diğer yıkımı ortaya çıkarmıştır. 

Görsel 3. Büyük Londra Vebası Dönemini Temsil Eden Bir Görsel. 

 

Kaynak: (Lord, 2014). 

Avrupa’da Vebanın Öyküsü: Decameron ve Veba Yılı Günlüğü 

Esas itibariyle, vebanın öyküsüne dair birden fazla örnekle karşılaşılmaktadır. Ör-

neğin çalışmanın odak noktasını teşkil eden “Decameron” ve “Veba Yılı Günlüğü” haricinde 

Jack London’ın (2021) ilk kez 1912 yılında yayımlanan ve 21. yüzyılın başlangıcında orta-

ya çıkan bir vebayı anlattığı “Kızıl Veba”dan ve Albert Camus’nün (2020) 194…’larda Ceza-

yir’in bir Fransız ili olan Oran’da bir ölü fare bulunmasını müteakip ortaya çıkan vebayı 

anlattığı “Veba”dan bahsedilebilir. Her iki eserde de “veba” söyleminin ortak yansımaları-

na şahit olunmaktadır. Kızıl Veba’da kaotik bir durum ortaya konulmakta ve artık herkesin 

kendisi için yaşadığı vurgulanmaktadır (London, 2021: 34). Benzer şekilde Veba’da da 

yalnızlıktan herkesin kendisini düşünmesinden bahsedilmektedir (Camus, 2020: 79). Ya-

şananlar sadece toplumsal değil ekonomik alanda da etkiler doğuracaktır. Eserde önemli 

sayıda insanın işsiz kaldığına dikkat çekilmiştir (Camus, 2020: 177). Aynı hususa De-

foe’nun da dikkat çektiği görülecektir. 

Decameron ve Veba Yılı Günlüğü’nü bu eserlerden ayıran temel faktör, yazarların 

veba dönemlerinin çağdaşları olması nedeniyledir. Giovanni Boccaccio (1313-1375) Kara 

Ölüm’ün, Daniel Defoe (1660-1731) ise Büyük Londra Vebası’nın yaşandığı dönemde ve 

yüzyılda eserlerini kaleme almışlardır.  İlk olarak, deyim yerindeyse Kara Ölüm, Boccac-
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cio’nun Decameron’unda ölümsüzleştirilmiştir (Martin, 2011: 29). Eser, 1348-1351 yılları 

arasında yazılmıştır. Decameron Yunanca on anlamına gelen Deca ve gün anlamına gelen 

Hemera kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır ve buradaki on ifadesi, Decameron’da 

yeni kadınla üç erkeğin “on gün” boyunca anlattıkları yüz hikâyeye atıf yapmaktadır. Boc-

caccio, Kara Ölüm’ün yaşandığı süreci şu şekilde ifade etmektedir (2020: 12): “(…) veba 

çıkageldi. İster semavi varlıkların üzerimizdeki etkisinden ötürü olsun, isterse Tanrı’nın 

haklı öfkesi tarafından, korkunç eylemlerimiz karşısında, ıslah olalım diye biz fanilerin 

üstüne salınmış olsun (…).” Şüphesiz burada, bir önceki bölümde ifade edilen Tanrı’nın 

gazabı bakışı ile ilgili bir bağlam söz konusudur. Kısa sürede o kadar fazla insan yaşamını 

yitirmişti ki bu durum: “Her yer dolduktan sonra, kiliselerin mezarlıklarında devasa çu-

kurlar kazıldı ve yeni gelen yüzlerce ceset, çukur tepeleme doluncaya dek, tıpkı tacir gemi-

lerindeki kat kat istifler gibi aralarına birazcık toprak serpe serpe bu çukurların içine yer-

leştirilmeye başlandı” (Boccaccio, 2020: 18) şeklinde anlatılmaktadır. Boccaccio, ölümlerin 

ortaya çıkardığı sosyo-politik güç boşluğu hakkında ise yasaları koyanların ve yürütmekle 

sorumlu olanların ya ölmüş olmaları ya da hastalanmış olmaları nedeniyle görevlerini ye-

rine getirememiş olduklarına dikkat çekmiş ve haliyle herkesin aklına estiği gibi davran-

maya başladığını dile getirmiştir (Boccaccio, 2020: 15). Bu husus pek çok veba söylemin-

deki kaotik perspektifin bir boyutunu temsil etmektedir.  

Defoe ise “Veba Yılı Günlüğü”nde Londra’da 1665 yılındaki son büyük salgın sıra-

sında dikkat çeken hadiseleri ve kayıtları paylaşmıştır. Bu hadise ve kayıtlardan ön plana 

çıkan birçok husustan söz etmek olanaklıdır. Örneğin veba karşısında “Tanrının gazabı” 

ifadesine Defoe da (2021: 25) yer vermektedir. Böylesi bir salgına hazırlıksız yakalanılmış 

olduğuna vurgu yapmakta (Defoe, 2021: 89) ve dolayısıyla kentin yaşadığı kargaşayı ifade 

etmektedir (Defoe, 2021: 175). Daha önce de örnekleri müşahede edildiği üzere bu kaotik 

durumda “kimse başkalarının derdiyle uğraşacak durumda değildi(r)” (Defoe, 2021: 111). 

Camus gibi Defoe da artan işsizliği dile getirmiştir (Defoe, 2021: 92) ve salgının daha çok 

yoksulları vurmuş olduğuna vurgu yapmıştır (Defoe, 2021: 87). Veba karşısında alınan 

birçok tedbirle de karşılaşılmıştır. Hastalığın bildirilmesi zorunluluğu, hastaların tecrit 

edilmesi (karantina), ölülerin gömülmesi esnasında toplu merasim yapılmaktan kaçınıl-

ması ve eğlencenin yasaklanması gibi hususlar bu açıdan belirtilebilir (Defoe, 2021). Bü-

tün bunların yanında bir de tedbirlere karşı isyan eden insanların sesi de duyulmaktadır. 

Defoe (2021: 47), bu isyanı şu şekilde dile getirmektedir: “Evlerin kapatılması başlarda 

çok gaddarca ve Hıristiyanlığa aykırı bir davranış olarak algılandı ve zavallı insanların 

böyle kısıtlanması feryat etmelerine yol açtı.”  

Covıd-19 ve Avrupa: Olağanüstü ve Olağan Arasında 

Covid-19 pandemisi 2019 yılının sonlarından itibaren kısa sürede bütün dünyayı 

etkisi altına almıştır. Dolayısıyla Avrupa Birliği ülkelerinin de bu süreçten etkilenmemesi 

kaçınılmaz olmuştur. Bu noktada AB ülkeleri çeşitli tedbirler almışlardır. Tıpkı birçok sal-

gında ve hususen Kara Ölüm sürecinde olduğu gibi uluslararası seyahatlere kısıtlamalar 

getirilmiş ve toplulukların yoğunluk oluşturması muhtemel birçok alanda kapanmaya gi-

dilmiştir. Böylesi olağanüstü bir kriz yönetiminde AB ülkelerinin başarılı bir sınav verip 

vermedikleri tartışmaları gündemde kendisine yoğun bir biçimde yer bulmuştur (Ökten 

Sipahioğlu, 2021; Akdoğan vd., 2020). Ancak bu eksendeki tartışmaların olağan boyutunun 

göz ardı edildiği düşünülmektedir. Nitekim sonuçta öngörülemeyen bir salgının ortaya 
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çıkarabileceği etkiler ve sonuçlar kaçınılmazdır.  

Öyle ki gerek Decameron’da gerekse de Veba Yılı Günlüğü’nde müşahede edildiği 

üzere kaotik bir süreçle Covid-19 döneminde de karşılaşılmıştır. Kısa sürede bulaş oranı-

nın yükselmesi sonucunda sağlık politikalarının dönem dönem yetersiz kalması ve bu kri-

zin de kısa sürede aşılamaması bu bağlamda değerlendirilebilir. Belki de mukayese naza-

rında en dikkat çekici göstergelerden bir diğeri ise “Tanrı’nın gazabı” söyleminin Covid-19 

odağında yeniden kullanılmış olmasıdır (Carvalho, 2021). Literatürde bu söylem eksenli 

çalışmalar ile karşılaşılması aslında salgınlara karşı verilen tepkilerin bilinçaltındaki bir 

yansıması olarak da görülebilir.    

Demografik ve ekonomik etkilerin bir sonucu olarak işsizlik bağlamındaki tartış-

malar yine eklenmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Büyük Londra Vebası’nın 

yoksulları daha çok etkilemiş olması gibi Covid-19 sürecinde de eşitsizlik eksenindeki ay-

rımlara dair analizler ve teşhisler müşahede edilmiştir. Dolayısıyla mukayesenin bir diğer 

boyutunu da bu hususun teşkil ettiği düşünülmektedir. Kendi başının çaresine bakma hu-

susunun Covid-19 sürecinde ulus-üstü AB bağlamında ulus devlet hassasiyetlerinin yük-

selmesi açısından da okumak olanaklıdır. Zira “kendi kendine yeterlilik fikri ile başının 

çaresine bakmaya çalışan ulus devletler” olgusu pandemi sürecinde belirginleşmiştir 

(Derman, 2021). 

Son olarak ise, Defoe’nun bahsetmiş olduğu üzere “kısıtlamalara feryat etme” ör-

neğinde olduğu gibi AB üyesi birçok ülkede, ülkelerin getirmiş oldukları kısıtlamala-

ra/tedbirlere karşı eylem ve yürüyüşlerin yapıldığına şahit olunmuştur 

(www.euronews.com, 2021). Hollanda, Almanya, Avusturya, Hırvatistan ve İtalya gibi bir-

çok Avrupa ülkesinde artan vaka sayıları karşısında alınan tedbirlere yönelik olarak (so-

kağa çıkma yasağı başta olmak üzere) binlerce kişi bu yöndeki eylemlerde ve protestolar-

da yerlerini almışlardır. Eylem ve protestolar elbette sadece tedbirlere/kısıtlamalara yö-

nelik olmamıştır. Aynı zamanda pandemi karşısında devletlerin izledikleri politikalar da 

yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. 

Fakat burada Avrupa’yı topyekûn eleştirmenin doğru olmadığı düşünülmektedir. 

Çünkü salgın öngörülemeyen bir krizdir. Her ne kadar süreçleri ve sonuçları itibariyle ola-

ğanüstü boyutları ihtiva etse de tarihin olağan vetireleri de söz konusudur. Mukayese 

odaklı bu çalışmada aradan geçen yüzyıllara karşın birçok noktada benzer argümanların 

ortaya çıkması gelişmelerin olağan boyutunu bir bakıma teyit etmektedir. Bu nedenle Av-

rupa’nın yaşamış olduğu krizleri ve yüzleştiği sınavları analiz ederken olağanüstü ve ola-

ğan parametreler arasındaki ayrımın da dikkatle değerlendirilmesi bir gereklilik olarak 

görülmektedir.  

Sonuç 

Avrupa, tarih boyunca sıtma, cüzam, tüberküloz ve frengi başta olmak üzere birçok 

salgınla karşılaşmıştır. Ancak bunların arasında Avrupa bilincinde en çok iz bırakan salgın 

veba olmuştur. Jüstinyen vebası, Kara Ölüm ve Büyük Londra Vebası’nın yanı sıra Atina 

vebası ve Antonine vebası Avrupa’yı derinden etkileyen gelişmeler olarak değerlendiril-

miştir.  Dolayısıyla Antik Yunan’dan Roma’ya Orta Çağ döneminden Rönesans çağına değin 

Avrupa, vebanın çeşitli veçheleri ile karşılaşmıştır. Bu karşılaşmalar demografik değişimin 
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de etkisi ile ekonomik, politik ve sosyo-kültürel sonuçları beraberinde getirmiştir. 14. yüz-

yıldaki Kara Ölüm ile 17. yüzyıldaki Büyük Londra Vebası’na dikkat çeken bu çalışma da 

bahsi geçen faktörlerle ilgili süreçlere ve sonuçlara yer vermiştir. Kara Ölüm sürecinde 

Boccaccio tarafından kaleme alınan Decameron ve Büyük Londra Vebası sürecinde Defoe 

tarafından kaleme alınan Veba Yılı Günlüğü yaşananların dönem nazarında nasıl tezahür-

lere sahip olduğunu göstermesi açısından önem arz etmiştir. İki kaynakta sunulan dikkat 

çekici vetireler ile bugün Avrupa’nın karşılaştığı Covid-19 karşısındaki söylem ve reaksi-

yonlar arasında da bir mukayese inşa edilmiştir. 

Bu üç dönem arasında uzun bir zaman dilimi söz konusu olsa da salgın karşısında-

ki söylem ve reaksiyonlar arasında benzerliklerin olduğu görülmüştür. Bu benzerlikleri 

dört eksende ifade etmek mümkündür. Birincisi, Avrupa tarihinde dış kaynaklı birçok so-

runa karşı da geliştirilen “Tanrı’nın gazabı” söyleminin Boccaccio’da ve Defoe’da yer aldığı 

gibi literatürde Covid-19’a karşı da kullanılmış olmasıdır. İkincisi beklenmeyen kriz karşı-

sında ortaya çıkan kaotik yapıdır. Herkesin “kendini düşündüğü” söylemi Defoe da vurgu-

lanmıştır. Bugün de AB çatısı altında Avrupalı ülkelerin geliştirdikleri birlikten ayrı ulusal 

hassasiyetlerin yüksek olduğu yöne doğru hamleleri bu açıdan değerlendirilmiştir. Üçün-

cüsü şüphesiz ekonomik etkiler dolayısıyla ortaya çıkan işsizlik ve eşitsizlik probleminin 

kaçınılmaz bir biçimde yeniden yaşanmış olmasıdır. Dördüncü olarak ise getirilen kısıtla-

malara karşı gösterilen tepkilerden bahsetmek olasıdır.  

İlgili genel çerçeve dahilindeki benzerlikler bir bakıma salgınların olağan yansıma-

larını ortaya koymaları açısından önemlidir. Dolayısıyla Covid-19 pandemisinin başlangı-

cından itibaren, topyekûn Avrupa (Birliği) ülkelerini eleştirmenin çok doğru olmadığı gö-

rülmektedir. Çünkü öngörülemeyen bir kriz karşısında Avrupalı devletlerin gösterdikleri 

reaksiyonlar büyük orada diğer birçok ülkede de müşahede edilmiştir. Ancak bu durum 

eleştirilere başka bir perspektiften bakılması gerektiğini de göstermektedir. Bu, Avru-

pa’nın oluşturduğu küresel algı/imaj ile ilgilidir. Çünkü salgın dolayısıyla dünyanın birçok 

noktasında yüzbinlerce kişi yaşamını yitirirken, aynı salgın nedeniyle Avrupa’da yaşamını 

yitirenlere karşı Avrupa’nın eleştirilmesi aslında bu algının/imajın nasıl bir konum arz 

etmiş olduğunu da ortaya koymuştur. 
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Aromatik Köy Kızıklı Üzerine Bir İnceleme1 

A Review on Aromatic Village Kızıklı 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gizem ÖZGÜREL 

Öz: Dost yaklaşımı ile ekoturizm, yerel halka, kültüre ve çevreye hassas, çok yönlü ve 
kapsamlı etkinlikleriyle dikkat çeken bir turizm çeşididir. Coğrafi bir yerde, doğa 
ve/veya kültür temelli turizm etkinlikleriyle ekoturizmin varlık kazanabilmesi için 
besleneceği kaynakların tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışmada, Balıke-
sir/Burhaniye İlçesi’ne bağlı Kızıklı Mahallesi’nin ekoturizm kaynaklarının ve yapıla-
bilecek etkinliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda nitel araştırma 
yöntemi benimsenmiş, yerinde gözlem ve belgesel tarama yapılarak araştırma bulgu-
ları güçlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Kızıklı’da; Aromatik Köy Pro-
jesi’nin yürütüldüğü, Sinan Dede Türbesi ve Tescilli Servileri, Sülüklüçeşme Neolitik 
Yerleşim Alanı, Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Mutfak ve Zeytin Kültürü, Kültür Varlı-
ğı Mezarlığı,  Sanat Atölyesi ve Kızıklı Bıçakları ile kültür temelli etkinlikler için kay-
nakların olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Kızıklı’da Doğa Yürüyüşü, Bisiklet 
Sürüşü, Manzara Seyri ve Doğa Fotoğrafçılığı için 4 Parkur belirlenmiş ve doğa temelli 
etkinliklerin kaynakları ortaya çıkarılmıştır. Kızıklı’nın; dinlenme, öğrenme ve eğlen-
me odaklı ekoturizm etkinliklerine evsahipliği yapabileceği, Aromatik Köy olarak 
anılması gerektiği, Kızıklı sakinlerinin ekoturizmi aktif biçimde destekleyebilecekleri 
ve gelişimine katkı sağlayabilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aromatik köy, ekoturizm, Kızıklı-Burhaniye, hiking-
trekking/bisiklet/manzara seyri/fotoğraf rotası. 

Abstract: With its friendly approach, ecotourism is a type of tourism that draws atten-
tion with its multifaceted and comprehensive activities that are sensitive to the local 
people, culture and environment. In order for ecotourism to exist in a geographical lo-
cation, with nature and/or culture-based tourism activities, the resources that will 
feed on must be determined. In the study, it is aimed to reveal the ecotourism re-
sources and activities that can be done in the Kızıklı District of Balıkesir/Burhaniye. At 
the same time, qualitative research method was adopted, by on-site observation and 
documentary screening were made to strengthen the research findings. As a result of 
the research, in Kızıklı; It has been determined that there are resources for culture-
based activities with the Aromatic Village Project, the Sinan Dede Tomb and its Regis-
tered Cypress Trees, Sülüklüçeşme Neolithic Settlement Area, Kızıklı Oil Wrestling, 
Culinary and Olive Culture, Cultural Heritage Cemetery, Art Atelier and Kızıklı Knives. 
In addition, 4 Route for Nature Walking (Hiking/Trekking, Cycling, Scenery and Na-
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için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  
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ture Photography were determined in Kızıklı and the sources of nature-based activi-
ties were revealed. Kızıklı's; It has been concluded that it can host ecotourism activi-
ties focused on relaxation, learning and entertainment, that it should be called Aro-
matic Village, and that the residents of Kızıklı will actively support ecotourism and 
will contribute to its development. 

Keywords: Aromatic village, ecotourism, Kızıklı-Burhaniye, hiking-
trekking/bicycle/landscape/photo route. 

Giriş 

1. İlgili Literatür 

Ekoturizm ve Ekoturizme Yönelik Etkinlikler 

Turizm çeşitliliği içerisinde ekoturizm büyüyen ve dikkat çeken pazar bölümleri 

arasındadır. Kavramsal olarak ziyaretçilerin/turistlerin diğer canlılar ve çevreyle olan 

etkileşiminde ekoturizm, kitle turizminin çevresel zararlarını en aza indirmek prensibin-

den ortaya çıkmıştır (Kuter ve Ünal, 2009: 149). Uluslararası Ekoturizm Derneği [TIES-The 

International Ecotourism Society] (2019) ekoturizmi; çevreyi koruyan, yerel sakinlerin 

yaşam kalitesini ve refahını sürdürülebilir kılan, dinlenme ve eğlenme ile hem sakinlerin 

hem de ziyaretçilerin eğitim etkinliklerini kapsayan sorumlu seyahat biçimi olarak tanım-

lamaktadır. Ekoturizm karakteristik olarak bitki ve/veya hayvan çeşitliliği ile kültürel mi-

ras kaynaklarına sahip olan coğrafi yerlerde gerçekleştirilerek, yerel kaynakları korumak 

için değerli bir araç olabilmektedir. 

Ekoturizme açılmak isteyen destinasyonların bazı ilkeleri benimsemesi ve yerine 

getirmesi, ekoturizm etkinlikleri sonucunda sağlanacak olumlu katkıların en yüksek düze-

ye çıkartabilmesi için bir gerekliliktir. Ekoturizmin ilkeleri arasında (The International 

Ecotourism Society (TIES), 2019); 

 Turizm gelişimi ile ortaya çıkabilecek fiziksel, sosyal, davranışsal ve psikolojik etki-

lerin en düşük düzeye indirilmesi, 

 Turizm destinasyonunda çevresel ve kültürel farkındalığın artırılması ve çevreye 

saygı duyulmasının sağlanması, 

 Yerel halkın yaşam kalitesi ve ziyaretçilerin deneyim kalitesinin artırılmasına 

odaklanılması, 

 Destinasyon çevresini korumak için doğrudan finansal kazanımların temin edilme-

si, 

 Turizm paydaşlarından yerel halk ve turizm işletmeleri başta olmak üzere desti-

nasyondaki işletmelere finansal faydaların sağlanması, 

 Destinasyona gelen ziyaretçilere doğal, kültürel çevre ve yerele ilişkin duyarlılığını 

artırmaya destek olacak unutulmaz yorumlayıcı deneyimler sunulması, 

 Çevre dostu tesislere sahip olunması, 

 Yerel halkın hakları korunarak dezavantajlı grupların (engelliler, kadınlar, yoksul-

lar vb.) güçlendirilmesine yönelik ortak çalışmalar yapılması yer almaktadır. 

Ekoturizm felsefesinde temel alınan konu, bilinen kitlesel turizm hareketlerinin 

aksine doğa ve kültür üzerinde oluşan baskı ortamını ve zarar veren yapıyı, sayıları çok 

daha düşük tutulan ekoturistlerle, yılın her döneminde, tatil kavramını oturtmaktır. Akçu-

ra ve Karadağ (2015: 106) çalışmalarında coğrafi yerlerin sahip olduğu doğal, kültürel, 
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tarihi ve sosyal varlıklarını koruyan turizm çeşitlerine, yazarların ifadesiyle alternatif tu-

rizm akımlarına ilginin giderek arttığını belirtmektedirler. Söz konusu temel akıma istina-

den ekoturizm etkinliklerini, belirgin planlar dâhilinde, sistemli, tutarlı ve diğer turizm 

çeşitlerine nazaran daha uzun döneme yayılan etkinlikleri içerdiğini belirtmek gerekmek-

tedir (Gülüm ve Torun, 2009: 112). Ekoturizm çok sayıda ve çeşitte ürün gamına sahip bir 

özellik göstermektedir. Bu bağlamda hemen hemen her biri ayrı bir turizm çeşidi olarak 

kabul edilen ve açıklanmaya çalışılan turizm çeşitlerinin birçoğunun kapsamındaki etkin-

likler, ekoturizm etkinlikleri kapsamına ve ilgi alanına da girebilmektedir ve turizm çeşit-

leri arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır. Ekoturizmin çekirdeğinde ise doğaya ve 

kültüre saygılı, görece daha az sayıda turistin birlikte gerçekleştirdikleri, sürdürülebilirlik 

hassasiyetinin hâkim olduğu etkinlikler dikkat çekmektedir. Tablo 1’de göre Ekoturizmin 

Öğrenmeye Dayalı Etkinlikler, Eğlenmeye Dayalı Etkinlikler ve Dinlenmeye Dayalı Etkinlikler 

olarak 3 farklı başlık altında kategorize edildiği görülmektedir. Yine Tablo 1’de farklı tu-

rizm çeşitlerinin ekoturizm ile kesişerek yepyeni bir etkinlik oluşturabildiği belirtilmekte-

dir. Bu durumun ekoturizmin kendi yapısal özellikleri sayesinde meydana geldiği düşünü-

lebilir.  

Tablo 1. Ekoturizme Yönelik Etkinlikleri 

 

Kaynak: A. T. Polat (2006: 50). Karapınar ilçesi ve yakın çevresi peyzaj özelliklerinin ekoturizm kul-

lanımları yönünden değerlendirilmesi üzerine bir araştırma [Yayınlanmamış doktora tezi], Selçuk 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

2. Metodoloji 

2.1. Araştırma Yöntemi 

Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada, Kızıklı Mahallesi ve çevresin-

de yerinde gözlemler yapılmış, araştırma sahasına yönelik hazırlanan gözlem formu ile 

tespitler kayıt altına alınmış ve doküman incelemesi ile ikincil kaynaklardan veriler elde 

edilmiştir. 2021 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 1 yıl boyunca sahada yapılan gözlemler, 

kayıt altına alınan notlar ve yapılan kapsamlı doküman analizine ilişkin bulgular devam 

eden kısımda ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

2.2. Bulgular 

Öğrenmeye Dayalı 
Etkinlikler 

Bilim Turizmi 

Kültür Turizmi 

İnanç Turizmi 

Eğlenmeye Dayalı 
Etkinlikler 

Macera Turizmi 

Spor Turizmi 

Dinlenmeye Dayalı 
Etkinlikler 

Sağlık Turizmi 

Kamp Karavan 
Turizmi 
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2.2.1. Kızıklı Mahallesi (Köyü)  

Balıkesir ili Burhaniye ilçesinin Kızıklı Mahallesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 

olmadan önceki adıyla Kızıklı Köyü, Burhaniye merkeze 5 km uzaklıktadır. Kızıklı’nın yer-

leşim yeri olarak kuruluşu XII.-XIII. yüzyılla kadar uzanmaktadır ve o tarihlerden günümü-

ze kadar aynı adla anılmaktadır (Bicik, 2017: 36-37). 2021 yılında mahallede kayıtlı olan 

nüfus 1699’dur ve mahalle sakinlerinin 826’sını kadınlar, 873’ünü erkekler oluşturmakta-

dır (www.nufusune.com, 2022). Ekonomisi tarıma dayalı olan mahallede çiftçilik ana 

geçim kaynağıdır ve pamuk, fasulye, yonca başta olmak üzere çeşitli sebze ekimleri 

yapılmaktadır. Çiftçiliğin yanısıra Kızıklı sakinleri hayvancılık ve zeytincilik ile de 

uğraşmaktadır. 

2.2.2. Kızıklı Aromatik Köy  

Kızıklı’da gelir çeşitlenmesini sağlamak, kadını güçlendirmek ve Edremit 

Körfezi’ne gelen turistleri Kızıklı’ya çekebilmek için Aromatik Köy Projesi başlatılmıştır. 

Proje kapsamında kadın çiftçilere aromaterapi ve kozmetikte önemli bir bitki olan 15.000 

adet ıtır fidesi hibe edilmiş, 9 çiftçi kadın ile ıtır yetiştirilmeye başlanmıştır. Projede 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin  desteğinin olması, çiftçiler tamamiyle sahipleninceye 

kadar toplanan hasadın alımlarının BAÇEM’ce yapılması ile, çabaların sürdürülebilir 

kılınması sağlamıştır. BAÇEM’in ar-ge çalışmaları sonucunda dünyanın en kaliteli ıtırı 

olarak kabul edilen Fransa’daki Bourbon Rose Gerenium’a denk fideler üretilmiştir 

(www.aromatikkoy.com, 2022).  

 

Görsel 1. Kızıklı Aromatik Köy (Ergenç Çavuşoğlu’nun Duvar Resmi) 

Hasadı yapılan ıtırdan; uçucu yağ, hidrosol, çaylık bitki, koku keselerine 

yerleştirilerek böcek kovucu olarak, ıtırlı dondurma, limonata, baklava, güllaç gibi hamur 

işleri, sütlaç, muhallebi gibi sütlü tatlılar, reçeller yapılabilmektedir. Ayrıca "kötü ruhları 

kovar, kötü enerjinin içeriye girmesine engel olur, güzel enerji verir inancı ile evlerde kapı 

girişlerine, pencere önlerine ıtır yerleştirilmektedir (Tanrıkulu, 2021). Proje ile tarım ve 

turizm sinerjisi yaratılarak Kızıklı’da ıtır tarlalarının görülmesi, turistlerin hasata katılma-

sı, üretimin satışa dönüşmesi, Kızıklı sakinlerinin gelirlerinin artırılması ve çeşitlendiril-

mesi, yerelde sosyal kazanımlar elde edilmesi hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların ar-
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tarak devam etmesinin bölgede bir ıtır vadisi yaratacağı ve beraberinde bir turizm vadisi-

ne dönüşüme destek verebileceği öngörülmektedir. Aşağıda Görsel 2’de Kızıklı Aromatik 

Köy Projesi’nden bazı görseller paylaşılmıştır. 

 

Görsel 2. Kızıklı Aromatik Köy Projesi’nden Kareler (www.aromatikkoy.com, 2022). 

2.2.3. Sinan Dede Türbesi ve Tescilli Serviler  

Kızıklı’da kutsal bir mekân olan Sinan Dede’de koruma altına alınmış yüzlerce yıl-

lık dört Servi (Selvi) ağacı ile boyutu, görsel çekiciliği ve çevre estetiği nedeniyle koruma 

altına alınması gereken Sinan Dede mevkiindeki 350 yıllık Çınar ağacı (Efe vd., 2012: 241-

247) ekoturizm açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.  

 

Görsel 3. Sinan Dede Türbesi ve Çınar Ağacı (Çınar Ağacı Fotoğrafı [Efe vd., 2012: 247]). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Sinan Dede Türbesi Korunması Gerekli Kül-

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

tescil edilmiştir. Tescillenen 4 serviden;  1 numaralı servi yaklaşık 500 yaşında, 2 numaralı 

servi yaklaşık 335 yaşında, 3 numaralı servi yaklaşık 450 yaşında ve 4 numaralı servi yak-

laşık 600 yaşındadır (Efe vd., 2012: 241-247). Aşağıda tescillenmiş servilere ait fotoğraflar 

Görsel 4’de sunulmuştur. 
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Görsel 4. Tescilli Serviler 

2.2.4. Sülüklüçeşme Neolitik Yerleşim Alanı 

Kızıklı ve Börezli Mahalleleri arasında yer alan ve Edremit Körfezi’nin en eski yer-

leşimi olan Sülüklüçeşme, yerleşik hayata geçişin izlerini taşıyan Neolitik Yerleşim alanı-

dır. Sülüklüçeşme yerleşim alanı, Kızıklı Mahallesi’nin yaklaşık 600 metre güneydoğusun-

dadır. Alandan elde edilen buluntular arasında; çay taşı ve sileks malzemeler, baltalar, 

öğütme tablası, silindirik formda ezgi taşları, ip kulplu çömlek parçaları, günlük kullanım 

kapları, Roma Dönemi tabak, kâse parçaları ve Bizans Dönemi sırlı keramik parçaları yer 

almaktadır. (Özgen, 2017). Neolitik yerleşim alanı özelliği ile Sülüklüçeşme, arkeolojik 

değerlere ev sahipliği yapmaktadır. Zeytinliklerle bezeli ova içerisinde görsel bir seyir 

sunan düzlük, doğa terapi için uygundur.  

 

Görsel 5. Kızıklı/ Sülüklüçeşme Yerleşimi ve Buluntuları  

Kaynak: Adramytteion Kazı Heyeti Arşivi (Özgen, 2017). 

2.2.5. Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri 

Ege Bölgesi’nin geleneksel etkinliklerinden olan pehlivan geleneği Kızıklı Yağlı 

Pehlivan Güreşleri ile Kızıklı’da yaşatılmaktadır. Güreşler Kızıklı Er Meydanı’nda gerçek-

leştirilmektedir. 2019 yılında 6.’sı yapılan etkinliğe, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 300 

pehlivan katılmış, yaklaşık 5.000 kişi güreşleri arenadan izlemiştir (Burhaniye Belediyesi, 

2019). Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri, günübirlik düzenlenen bir etkinlik olmasına rağ-

men katılımcı ve ziyaretçileriyle yörede ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler yaratmıştır. 

Aşağıda 6. Burhaniye-Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri Görsel 6’da sunulmuştur.   
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Görsel 6. 6. Burhaniye-Kızıklı Yağlı Pehlivan Güreşleri (Burhaniye Belediyesi, 2019). 

2.2.6. Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Sürüşü, Manzara Seyri ve Doğa Fotoğrafçılığı 

için Parkurlar 

Burhaniye Kızıklı Mahallesi; doğal bitki örtüsü, benzersiz zeytin dokusu, kültürel 

mirası ve görsel zenginlikleri ile doğa ve kültür temelli turizm faaliyetleri için zengin bir 

potansiyele sahiptir. Madra Dağlarının eteklerindeki Kızıklı Mahallesi merkez olup çevre-

sindeki doğada ve kültürle birlikte köy yaşamını görmek ve yaşamak için doğa yürüyüşü 

(hiking/trekking), bisiklet sürüşü, manzara seyri, doğa fotoğrafçılığı için toplam 4 parkur 

belirlenmiştir. Bunlar: 

Parkur 1: Burhaniye/Kızıklı-Dutluca Rotası (Mesafe: 13 km/2saat 13 dk. ve Teknik 

Zorluk Seviyesi: Çok Kolay) 

Burhaniye Meydan Kızıklı köy meydanında ilk mola (tercihe bağlı Sinan Dede Tür-

besi ve Anıtsal Ağaçlar ziyareti), Dutluca-Deliktaş (Doğal Teras) körfez manzarası ve Bele-

diye tesisinde yeme-içme etkinliği ve tekrar Kızıklı’ya dönüş. Aşağıda Harita 1’de Burhani-

ye/Kızıklı-Dutluca Rotası sunulmuştur. 

 

Harita 1.Burhaniye/Kızıklı-Dutluca Rotası 

Parkur 2: Burhaniye/Kızıklı-Dutluca-Havran/Büyükdere Rotası (Mesafe: 19 km/3 

saat 53 dk. ve Teknik Zorluk Seviyesi: Kolay) 

Burhaniye Meydan Kızıklı köy meydanında ilk mola (tercihe bağlı Sinan Dede Tür-

besi ve Anıtsal Ağaçlar ziyareti), Dutluca-Deliktaş (Doğal Teras) körfez manzarası ve Bele-

diye tesisinde yeme-içme etkinliği ve Büyükdere ve orman içinden Kızıklı Köyü’ne dönüş. 

Aşağıda Harita 2’de Burhaniye/Kızıklı-Dutluca-Havran/Büyükdere Rotası verilmiştir.  
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Harita 2. Burhaniye/Kızıklı-Dutluca-Havran/Büyükdere Rotası 

Parkur 3: Burhaniye/Kızıklı-Çallı-Bahadınlı Rotası (Mesafe: 24 km/5 saat 9 dk. ve 

Teknik Zorluk Seviyesi: Orta) 

Burhaniye Meydan Kızıklı köy meydanında ilk mola (tercihe bağlı Sinan Dede Tür-

besi ve Anıtsal Ağaçlar ziyareti), Börezli, Çallı (yamaç evler manzarası) ve Kuyucak, Çam-

tepe doğa ile iç içe ve Bahadınlı’ya iniş, Adalı Efe Zeytinyağı Fabrikası ziyareti, Şarköy ve 

Burhaniye Meydan. Aşağıda Harita 3’te Burhaniye/Kızıklı-Çallı-Bahadınlı Rotası yer al-

maktadır. 

 

Harita 3. Burhaniye/Kızıklı-Çallı-Bahadınlı Rotası 

Parkur 4: Burhaniye/Kızıklı-Havran/Kocadağ Rotası (Mesafe: 32 km/6 saat 34 dk. ve 

Teknik Zorluk Seviyesi: Zor) 

Burhaniye Meydan Kızıklı köy meydanında ilk mola (tercihe bağlı Sinan Dede Türbesi ve 

Anıtsal Ağaçlar ziyareti), Büyükdere ve orman içinden Kocadağ Köyü ve çiftliği, Küçükdere 

ve Kızıklı Köyü’ne Dönüş. Aşağıda Harita 4’te Burhaniye/Kızıklı-Havran/Kocadağ Rotası 

yer almaktadır. 
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Harita 4. Burhaniye/Kızıklı-Havran/Kocadağ Rotası 

2.2.7. Zeytin Kültürü 

Kızıklı zeytin, zeytinyağı ve zeytin/zeytinyağı ile ilgili diğer üretimin yapıldığı alan-

lar arasındadır.  Zeytin kültürü; zeytin hasadı, zeytin toplama, zeytinyağını tatma, zeytin-

yağını sıkma, zeytinyağlı sabun yapımı, zeytin motifli el sanatları ürünleri, zeytinli ekmek 

ve zeytinliklerde gezinti vb. etkinliklere kaynak oluşturmakta ve zeytin turizmi açısından, 

Edremit Körfezi’nin ve zeytin kültürünün bir parçası olarak yüksek düzeyde potansiyel 

barındırmaktadır. Kızıklı Mahallesi’nde Fahri Bal Yağhanesi faaliyetlerine devam etmekte-

dir ve endüstriyel miras değeri yaratmaktadır. 

2.2.8. Kızıklı’nın Sahip Olduğu Diğer Değerler 

Ege’nin mutfak kültüründe yaygın olan otlar ve otlardan yapılan yemekler, zeytin-

yağında kızartılmış mantı, keşkek Kızıklı’nın gastronomik açıdan zenginliğidir. Kızıklı’da 

kekik, kuşburnu, gel-gör (muşmula), acı filiz/tatlı filiz (sıçan filizi), akkız (diken) ve turpo-

tu hemen ilk akla gelen ve yerel mutfakta yer eden lezzetlerdir. 

Geleneksel çiftçi hayrı Kızıklı Mahallesi’nde her yıl tekrarlanan etkinlikler arasın-

dadır. Birlik ve beraberliğin, yardımlaşmanın sergilendiği hayırda yağmur duası da yapıl-

maktadır. Bahar ayında Kızıklı sakinlerinin bağışlarıyla gerçekleştirilen köy hayrında, ye-

mekler pişirilerek birlikte yenilmekte, topluca dualar yapılmaktadır.  

Kızıklı’da Eski Çağ ve Osmanlı Dönemi’ne ait mezarlar bulunmaktadır. Bu dönem-

lere ait, mezar taşlarının en güzel örneklerinin bulunduğu Kızıklı Köyü Mezarlığı, kültür 

varlıklarıyla bir açık hava müzesi niteliğindedir (Çelik Uğuz, 2019: 93). Aşağıda Görsel 7’de 

Kızıklı mezarlığının dışarıdan görünümü ve Osmanlı Dönemi’ne ait iki mezar başı örneği 

yer almaktadır. 
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Görsel 7. Kızıklı Mezarlığı ve Mezar Başları (Kaba, 2019: 370-400). 

Kızıklı Mahallesi’nde sanatsal çalışmalar dikkat çekicidir. Ergenç Çavuşoğlu, köy 

evine onarım yaptıktan sonra yeni bir kimlik kazandırmıştır. “Çavuşoğlu Sanat Atölye-

si”nde ev ve atölye birlikteliğiyle sanatsal üretimler yapılmaktadır. Aynı zamanda “Çavu-

şoğlu Sanat Atölyesi”nin olduğu alan sanat sokağı olup,  duvar boya ve resmi yapılmakta-

dır. Atölyede köy çocuklarına resim ve su kabağı işleme kursu ücretsiz verilmekte ve ço-

cuklarla duvar resmi uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca atölye, kalıcı ve ge-

çici sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Aşağıda Görsel 8’de Ergenç Çavuşoğlu Duvar Re-

simleri ve Atölyesi’ne ait fotoğraflar verilmiştir. 

 

Görsel 8. Ergenç Çavuşoğlu Duvar Resimleri ve Atölyesi (Çelik, 2021). 

Kızıklı ile bütünleşmiş el sanatları ürünleri arasında Kızıklı Bıçakları yer almakta-

dır. Nesilden nesile aktarılan, bölgede yetiştirilen manda, koç ve tekelerin boynuzlarından 

yapılan Kızıklı’ya özgü bıçaklar, bu geleneksel sanatın son temsilcileri Tanju Polat (Burha-

niye İlçesi’nde) ve Yavuz Taranlar (Edremit İlçesi’nde) tarafından yapılmaktadır. Bıçaklar 

sap ve kınındaki motifleri ile dikkat çekmekte ve hatıra, hediyelik eşya olarak satışı yapıl-

maktadır. Aşağıda Görsel 9’da Kızıklı Bıçaklarına ait fotoğraflar sunulmuştur. 

 

Görsel 9. Kızıklı Bıçakları (Şenkökçü, 2018; İhlas Haber Ajansı, 2014). 
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Kızıklı Mahallesi’nde ekoturizm kapsamında gerçekleştirilebilecek öğrenmeye, eğ-

lenceye ve dinlenmeye dayalı etkinlikleri sahada yapılan gözlemler ve belgesel taramadan 

elde edilen bilgiler doğrultusunda şu şekilde özetlenebilir: 

 Öğrenmeye Dayalı Etkinlikler: Doğa Fotoğrafçılığı, Bitki İnceleme (Botanik Tu-

rizmi), Bilim Turizmi/Eğitim ve Koruma Amaçlı Ziyaretler, Yaban Hayatı Gözleme, 

Festival Turizmi, Gelenek Görenek Turizmi, Kültür Gezileri, Tarım/Çiftlik Turizmi, 

Doğa ve Kültür Temelli Turizm (İnanç Turizmi ve Jeo Turizm), Arkeoloji Turizmi, 

Zeytin Turizmi, Gastronomi Turizmi, Sanat Turizmi, Sokak Sanatı ve El Sanatları. 

 Eğlenceye Dayalı Etkinlikler:  Doğa Keşfi, Doğa Yürüyüşleri (Trekking, Hiking) ve 

Bisikletli Gezintiler. 

 Dinlenmeye Dayalı Etkinlikler: Manzara Turizmi, İklim Tedavisi/Konforu Tu-

rizmi (Klimatizm), Doğa Terapi, Bitki Terapi, Bahçecilik, Hobi Bahçesi Terapisi ve 

Kamp/Karavan Turizmi. 

Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışma ile Burhaniye sınırları içerisinde yer alan Kızıklı Mahalle’sinin kent 

merkezine yakınlığı, ulaşım kolaylığı ve sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklı değerleri 

ile saklı kalmış bir köy olduğu tespit edilmiştir. Kızıklı sakinlerinin köye gelen yabancıya 

gösterdikleri misafirperverlik, geleneksel Türk misafirperverliğinin yaşatıldığını göster-

mektedir. Kızıklı; mahalle girişindeki Köy Meydanı, Muhtarlık Binası ve Kahveler ile gelen 

ziyaretçileri karşılamaktadır. Kızıklı Mahallesi Muhtarı Berrin Satır ve köyün kadınların-

dan oluşan bir grup ıtır yetiştiriciliğine devam etmektedir. Kadın girişimciliği ve kadının 

güçlendirilmesi açısından Kızıklı için değer yaratmaya başladığı ve yaratılan değerin bir 

katma değere dönüşeceği gözlemlenmiştir. Kızıklı’nın sahip olduğu potansiyel ile doğa 

ve/veya kültürden beslenen ekoturizm etkinlikleri açısından yüksek bir potansiyele sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda aşağıda yer alan öneriler geliştirilmiştir: 

 Kızıklı ve çevresinde ekoturizm etkinliklerinden hangilerinin ön plana çıkartılaca-

ğının belirlenerek, planlama çalışmalarına başlanması, 

 Kızıklı ve çevresinin taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, 

 Edremit Körfezi bütünündeki doğa ve kültür temelli çekicilikler ekseninde bölgeye 

yönelik ekoturizm markası yaratma adına ön çalışmalara ivedilikle başlanması,  

 Kızıklı’nın aromatik köy olarak ön plana çıkartılması, bu kapsamda görünürlüğü-

nün artırılması için Ekoköy Kızıklı tabelalarının uygun noktalara yerleştirilmesi, 

 Kızıklı çehresinin, köy evlerinin duvarlarının, sokak ressamlarının çalışmalarıyla 

görsel kalitesinin ve çekiciliğinin artırılması,  

 www.aromatikkoy.com sitesinin interaktif hale getirilmesi ve tanıtım için Kızık-

lı’da gerçekleştirilebilecek ekoturizm etkinliklerinin, yöresel ürünlerin ve hatı-

ra/hediyelik eşyaların sergilendiği bir platforma dönüştürülmesi,  

 Yerel halk, turizm işletmeleri ve diğer işletmelerin ekoturizm etkinliklerinden doğ-

rudan ya da dolaylı gelir elde etmesini sağlayabilmek için Burhaniye Kızıklı Kadın 

Kalkınma Kooperatifi kuruluşunun ivedi olarak tamamlanması, 

 Burhaniye Kızıklı Kadın Kalkınma Kooperatifi üzerinden www.aromatikkoy.com 

sitesinin elektronik alışveriş için teknik altyapısının hazırlanması, 

http://www.aromatikkoy.com/
http://www.aromatikkoy.com/
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 Balıkesir Üniversitesi’nden destek alınarak, Kızıklı Mahallesi’nden başlanarak Ed-

remit Körfezi’nde turizm paydaşlarına (yerel halk, özel sektör işletmeleri, Sivil 

Toplum Kuruluşları, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnaf Sanatkârlar Odası üyeleri, 

yerel medya vb.) doğa ve kültürü koruma odaklı ekoturizme yönelik eğitimler ve-

rilmesi böylece toplumsal bilinç, farkındalık ve işbirliğinin sağlanması ve 

 Bölgede düzenlenecek doğa-kültür eksenli turlarda Kızıklı’nın seyahat rotalarına 

dâhil edilmesi gerekmektedir. 

 Bundan sonra yapılacak akademik çalışmalarda bölgedeki ekoturizm çeşitliliği, ge-

liştirilebilirlik düzeyi ve her bir ekoturizm etkinliği için güçlü ve zayıf yanları orta-

ya çıkartacak gelecekte karşılaması muhtemel tehdit ve fırsatlara bakış açısı suna-

cak GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehditler) analizinin yapılması gerekmektedir.  
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İftira Teolojisi ve Bireyin Psikososyal Sorumluluğu 1 

The Theology of Calumny and the Psychosocial Responsibility of Individual 

 

Dr. Osman ORAL 

Öz: Bu çalışmanın amacı, iftira teolojisi ve bireyin psikososyal sorumluluğunu incele-
mektir. Kur’an’da iftira Allah’a ve kullara yönelik eylem olarak açıklanır. Allah ve din 
konusunda teolojik iftiranın büyük bir zulüm ve günah olduğu bildirilir. Kötümserlik, 
kıskançlık, yalancılık ve aldatmak gibi olumsuz eylemleri barındıran iftirayı masum 
birine atmak büyük günah ve suçtur. İftirayı araştırmadan doğruymuş gibi benimse-
mek, söylemek ve yaymak ağır bir vebal ve zulümdür. İftira türü eylemlere duyarsız 
kalıp akıllarını kullanmayan kendilerini düzeltmeyen fert ve toplumlar fitne, haksızlık, 
kargaşa gibi kötülüklere uğrarlar. Allah iftiracıyı sevmez, gazâb eder, tövbe etmez inat, 
kibir ve inkâr halini sürdürürse psikolojik kalbi mühürlenir. İftiralara karşı sabretmek, 
çağdaş metodlarla çıkış yolu aramak, Allah’ın buyruğu ve Peygamberlerin sünnetidir. 
Masum birey bu psikolojik halini sabır ve iradesiyle güzelliğe, mutluluğa ve bağışlan-
maya dönüştürebilir. Her birey duyduğu, okuduğu haberin veya bilginin doğruluğunu 
işlevsel akılla araştırmak, her çeşit iftiradan sakınmakla sorumludur. 

Anahtar Kelimeler: İftira, müfteri, yalan, günah, sorumluluk. 

Abstract: The aim of this study is to examine the theology of calumny and the psycho-
social responsibility of the individual. In the Qur'an, calumny is explained as an act 
committed against Allah and his servants. It is reported that theological calumny 
about Allah and religion is a great sin and crime. It is a great sin and crime to throw a 
calumny that contains negative actions such as pessimism, jealousy, lying and deceit at 
an innocent person. Adopting, saying and spreading calumny as if it were true without 
research is a grave plague and cruelty. Individuals and societies that are insensitive to 
slanderous actions and do not correct themselves who do not use their minds will suf-
fer evils such as sedition, injustice, turmoil. If the slanderer does not repent and con-
tinues his state of stubbornness, arrogance and denial, his psychological heart will be 
sealed. It is the command of Allah and the sunnah of the Prophets to seek a way out of 
calumny with patience and modern methods. An innocent individual can transform 
this psychological state into beauty, happiness and forgiveness with his patience and 
willpower. Each individual is responsible for investigating the accuracy of the news or 
information he has heard, read with a functional mind, and avoiding all kinds of cal-
umny. 

Keywords: Calumny, slanderer, lie, sin, responsibility. 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article.  
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Giriş 

İftira olgusu psikolojik ve sosyal açıdan hayatı ciddi mânada sarsan insan edimidir. 

Kur’an’da Allah ve din konusunda Allah’a şirk koşmak, helâle haram, harama da helâl de-

mek, ilahi kitaplardaki bilgileri ve kelimeleri tahrif etmek gibi iftiranın büyük bir zulüm ve 

günah olduğu teolojik ve itikadî açıdan açıklanır. Yapmadıkları halde masumlara suç, gü-

nah yahut kusur sayılan bir söz, davranış veya nitelik isnad edenlerin iftira suçunu ve gü-

nahını yüklendikleri pişman olup bu hallerini düzeltmedikleri takdirde psikolojik kalpleri-

ni mühürlettikleri bildirilir (Nisâ 4/112; Ahzâb 33/58). Toplumsal kardeşliği ve dostluğu 

bitirmesi, öfke, nefret ve kırgınlıkları artırması, âileleri, şirketleri ve ortaklıkları dağıtması, 

ölümlere sebep olmasıyla iftira en zararlı eylem kabul edilebilir. Dünyevî ihtiras ve siyâsî 

nedenlerle yapılan psikolojik şiddet iftira sonunda fiziksel şiddet ve zulümlere dönüşebilir. 

İftiraya uğrayan masumlar açısından ruhsal yıkımlara yol açabilir, âile ve çevresinde düş-

manlık ve ayrılıklar doğurup insanlar arası güveni de sarsabilir (Muhâsibî, 1990: 525 vd; 

Kasapoğlu, 2006: 231, 234; Maverdi, 2020: 532 vd). Fert ve toplum hayatı için büyük bir 

tehdit oluşturduğundan insanlık tarihi iftira sonucu yaşanmış acı olaylar ve tecrübelerle 

doludur. Aynı zamanda iftira bir insanlık suçudur (Soysaldı, 2005: 91 vd; Öztürk, 2014: 80; 

Yılmaz – Albayrak, 2018: 23; Doğan, 2019: 5 vd).  

Allah, insana aklını ve iradesini kullanarak kin, haset ve düşmanlık barındıran duy-

guları sabırla gemlemesini nefsi terbiye ile kendisi için yaşamsal ilahi buyruklara kendini 

alıştırmasını ister, onu gücü ve kapasitesi ile sorumlu tutar. Sorumluluk, Kur’an’ın bir dav-

ranış modeli olarak sunduğu inanç ve ahlâk anlayışının merkezinde insanın kendi özünde 

bulunan özelliklerinden olup ilahi hitaba mazhar oluşu ve sahip olduğu akıl ve irade yeti-

sinin ürünüdür. Toplumu oluşturan bireylerin iyi veya kötü yöndeki durumunu kendi ira-

deleriyle değiştirmedikçe Allah’ın onları değiştirmeyeceği psikolojik ve sosyolojik kuralı 

(Enfâl 8/53; Ra’d 13/11) ile iftira sorununun çözümü insanın kendi elinde, iyi niyet, irade 

ve gücündedir. Sosyal hayat bir organizma gibi telakki edilirse iftira gibi sosyal hayatta 

zararlı eylemlere duyarsız kalıp tepki vermeyen, olumsuz hallerini ortak akıl ve iradeleriy-

le düzeltmeyen fert ve toplumların fitne ve haksızlıklara maruz kalacağı, en sonunda yıkı-

lacağı belirtilir (Fârâbî, 1995: 18, 79; Gazâlî, 1974: 3/16; İbn Haldûn, 1968: 3/33).  

Kur’an’da “Mü’minseniz iftirayı Allah konuşmamanızı öğütlüyor” (Nûr 24/16-17) 

ifadesi iman şartı ile iftirayı konuşmama istenir. Bunun hikmeti yalan söz ve yanlış bilgi-

lerle atılan iftiranın araştırılmadan kalbin onaylaması, rastgele konuşulması, yazılması ve 

yayılmasının teolojik açıdan büyük bir vebal ve sorumluluk olmasıdır. İftira sonucu kalp-

lerde kin ve düşmanlık oluşur. Geçmiş iman sahiplerine karşı kin ve kıskançlık gibi duygu-

lara yer verilmeme duâsı (Haşr 59/10) ve cennette kalplerden kin ve düşmanlığın çıkartı-

lacağı hakikatı ile (A’râf 7/43; Hicr 15/47) sevginin zıddı “kin, kıskançlık” gibi duyguların 

kalpteki iman sürecinde büyük bir zararı olmasıdır. Yalan ve iftiranın kalpten benimsen-

mesi iman ile yararlı iş ve eylemlerin içten yapılmasına engel oluşturur. Allah’ın kendisine 

güvenen inanan kullarına iftirayı rastgele konuşmama öğüdü kalbî eylemleri olumsuz etki-

lemesi sonucu psikolojik ve sosyolojik hastalıklara maruz kalmama ikazı olmalıdır 

(Mâtürîdî, 2005b: 5/349-350, 15/77, 17/349; Abdülcebbâr, 2017: 934).  

Arka planında suizân, kin, nefret, haset, intikam vb. gibi duyguları barındıran ifti-

ranın sabırla gemlenmesi, iftiraya uğrayan masumların psikososyal zararlarını sabırla 
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karşılaması, peygamberler gibi çözüm üretilmesi, Allah’ın buyruğu nebilerin de sünnetidir. 

Yalan ve iftiralara maruz kalan Hz. Peygamber’e Allah ulü’l-azm yani azimli, kararlı, sebat-

lı, gayretli rasüller gibi sabretmesini ister (Ahkâf 46/35; Sa’d 38/17). İlâhî mesajı canı pa-

hasına da olsa en güçlü ve zâlimlerin yalan, kumpas ve çeşitli iftira söylemlerine karşı yıl-

madan, korkmadan, azim, sabır, kararlılık ve tevekkülle tebliğ ulü’l-azm elçilerin özellikle-

rindendir (Mâtürîdî, 2005b: 5/168, 227, 6/72, 7/75, 10/118, 13/379; Râzî, 1981: 9/70).   

Bu çalışmada iftira teolojisi ile bireyin psikososyal sorumluluğu incelenmektedir. 

Konu ile ilgili teolojik itikadî açıdan akademik bir çalışma tesbit edilememiştir. Nitel bir 

araştırma tarzındaki bu çalışma doküman analizi metodu ile konuyu araştırmaktadır. 

1. İftira Kavramı 

Uydurmak, yalan, asılsız isnatta bulunmak anlamında Arapça “fe-ri-ye” kökünden 

iftira, masum biri/birilerine işlemediği bir suç ve günah yahut kusur sayılan bir söz, dav-

ranış veya nitelik isnat etmektir (Isfehanî, 2012: 793-4; İbn Manzûr, 1992: 15/152-3). 

Kur’an’da geçen ifk, kazf, ramy, bühtan ve zur kelimeleri ile hem Allah’a hem de yaratılmış-

lara iftira atmak şeklinde anlamdırılır (Âl-i İmrân 3/94; En’âm 6/21, 93, 144). Bir arzuya 

karşı zaaf sonucu yapılan iftira ile yakın anlamdaki bühtan kelimesi; çirkin ve iğrençliğin-

den şaşkınlık veren yalan söz, iftira ise aslı olmayan sözdür. Behete/iftira ile keze-

be/yalancılık aynıdır (Çağrıcı, 2000: 21/522; Mâtürîdî, 2005b: 10/120). Irz ve namusa 

yapılan en kötü, çirkin yalan ve iftira çeşidi olan ifk, Kur’an’da yalan, iftira anlamında “asıl-

sız söz uydurmak, yalanı doğruyla, hakla batılı değiştirmek, yanlışı doğru diye sunarak 

insanları aldatmak” (Nûr 24/11, 12; Furkân 25/4; Şuara 26/222; Sebe 34/43) şeklinde 

anlamlandırılır. Bu bağlamda iftira, söylenebilecek, yapılabilecek en etkili büyük yalan ve 

sabır gerektiren büyük ve açık bir günah (İsm) ve suçtur denilir (Kılıç, 1982: 125). Taş 

veya ok gibi şeyleri atmak olan ‘Ramy’ kelimesi mecâzen zina iftirası atmak demektir (Nûr 

24/4, 6; Isfehânî, 2012: 85-6). Yalan, boş ve faydasız söz anlamındaki “Zur” kelimesi de 

iftira atmak anlamındadır (Isfehânî, 2012: 467; İbn Manzûr, 1992: 15/152-3). Gıybet, buh-

tan ve ifk arasındaki farkı anlatmak için şöyle bir ayırım yapılabilir. Gıybet birinde olan 

hata ve kusuru, bühtan olmayan hata ve kusuru, ifk ise her duyduğu şeyi rastgele söyle-

mektir. “Her duyduğunu gelişigüzel söylemesi kişiye günah olarak yeteceği” belirtilir. Söy-

lenilen yalan sözün gıybet, bühtan ve ifk olma ihtimâli sözkonusudur (Gazâlî, 1974: 

3/323). İfk, kazf, ramy, bühtan ve zur vb. kelimeleri, hem Allah’a hem de kullara yönelik 

iftira atmak demektir. Münker kötü nitelikli yerilen, kerih görülen ve günah eylemlerden 

biri olarak iftira; yalan, küfür, Allah’a şirk isnadı ve zulüm eylemi olarak anlamlandırılır. 

2. İftiranın Nedenleri 

İftiranın arka planında kötümserlik, kıskançlık, yalancılık ve aldatma gibi yerilen 

ve dünyevi çıkar sağlamak için bir çok psikolojik ve sosyolojik neden ve eylem sayılabilir. 

İnsanı iftiraya sevketmede nefsânî arzu, öfke, kıskançlık, tarafgirlik, taassup, gaflet ve 

ümitsizlik gibi psikolojik faktörlerin etkili olabileceğidir. Allah-kul ilişkisinde iftira, ulûhi-

yet, nübüvvet ve âhiretle ilgili teolojik anlamda reddetme ve yalan isnadı, doğrunun yerine 

yanlışı, bâtılı ikâme etme iken insanlar arası iftira bir şeyi elde etmek veya başkaların elin-

dekini haset, zarar verme gibi kötü niyetten kaynaklanabilir. Dünyevî ve siyâsî çıkarlar 

uğruna Allah ve din hakkında asılsız şeyler söyleyen, fert ve toplumda kötülükleri planla-

yan iftiracılara ve onların bu iğrençliklerine uyan gaflet hallerindeki aklını kullanmayan 
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kişilere mecazen her türlü kötülük ve çirkinliğin sembolü şeytanlar inerler (Şuâra 26/221-

226). Kişiye şeytanın inmesi, iftira gibi kötülüklere iten içgüdü, nefsî arzu ve dürtülerinin 

vesvesesi telkini anlaşılabilir (Mâtürîdî, 2005a: 263; 2005b: 1/130, 5/300, 9/73-4).  

Allah’ın inananlara her türlü iftiradan uzaklaşma isteği iftirayı inanç ile ilişkilendi-

rebilir. “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın!” (Nûr 24/17) uyarısı ile iftirayı 

önemsiz gibi sayıp konuşmak ve yazmak şeytanın adımı, süslediği bâtıl, nefse hoş gelen 

şeylerdendir. Allah’ın hüküm ve hikmetlerine karşı –sözgelimi iftira yasağı konusunda- 

inatla kalbî körlük edene kötülük telkin eden bir şeytan arkadaş olur (Zuhruf 43/36). 

İnancı sağlam, nefsini, duygularını kontrol edebilen ihlâs ve takvâ sahiplerine şeytanlar 

(kötülüklere iten içgüdü, arzu ve dürtülerinin vesvesesi ve telkinleri) inemez (İbrahim 

14/22; Nahl 16/99; Sa’d 38/82-83), tesir de edemez. Akletmeden körü körüne inanan 

taklidî inanç sahipleri yanlış, yalan, bâtıl bilgi ve iftiralara kanabilirler. Hakikî iman sahip-

leri ise aklettikleri güzelliği ve hakikatı gönüle nakşettikleri için döndürülemez, zorluklar 

karşısında imânî nitelikleri kolaylıkla terketmezler, yalan, yanlış ve iftiralara da hemen 

kanmazlar (Abdülcebbâr, 2017: 860; Selim, 2020: 37 vd). Çıkarları engellenen, kendisine 

göre engel gördüğü biri/birilerine karşı kin, haset, düşmanlık veya başkalarıyla rekabet 

içinde yalan ve iftiradan çekinmeyen kötü niyet, zarar amaçlı şeytanî dürtüler vardır (Ma-

verdi, 2020: 532 vd; Düzgün, 2017: 213-4). Türk-İslâm dünyasının önemli âlimi ve itikadî 

mezhep kurucusu İmam Mâtürîdî (ö. 333/944), insanı iftiraya sevkeden âcizlik, acelecilik, 

nankörlük, tahammülsüzlük ve cimrilik gibi Kur’an’da anlatılan (İsrâ 17/11; Enbiyâ 

21/37; Mearic 70/19-22) nefsânî/psikolojik bazı faktörlerin sabır ve alışkanlıkla iyi hale 

dönüşeceği öngörüsünde bulunur. “Nefsinin aşırı (şeytanî) isteklerinden korunmayı başa-

ranlar felâha ererler” (Haşr 59/9) ifadesinin bu hikmeti açıkladığını belirtir. Allah kötü 

niyet, zarar amaçlı şeytanî dürtülerden korunma yöntemlerini ve bu gücü insana lütfet-

miştir, der. Müfteride yetersizlik ve aşağılık duygusu hâkim olduğundan kendini kusurlu 

ve eksik hisseder, kıskanç kişiliklidir. Kendi yetersizliklerinden kaynaklanan aşağılık duy-

gusu ve kaygıdan kurtulmak için iftiraya başvurabilir. Her çeşit iftiranın nedeni olarak 

nefsanî arzularına ölçüsüzce uyma, kötülüklere gafletle dalma ve dünyevî çıkar sağlama 

vb. gibi etkenler sayılabilir. Dünyevî-siyâsî çıkarlar uğruna birine “Sen mü’min değilsin” 

(Nisâ 4/94) iftirası, sadece Allah’ın bilebileceği gaybî gönül kalp âlemindeki bir şeyin iddi-

ası, bilgisizlik ve teolojik anlamda gâfil inanç eylemi, büyük bir yalandır. Nefsi arzularını 

akıl ve iradesiyle dizginleyemeyen müfteriler dünyada ve âhirette pişmanlık, zilletlik, al-

çaklık şeklinde ceza çekerler (Tâhâ 20/61). İftira yasağının bir hikmeti, şüphelenince araş-

tırma emrinin olması, dünyevî çıkarlarla insanlara zarar verip gönlü kırmanın kul hakları-

nı içermesindendir (Hucurât 49/6; İsrâ 17/36). Kişi şüpheli her iş ve haberde, bilgisi ol-

mayan şeylerde hemen harekete geçmeyip durmak konuyu araştırmakla sorumludur. 

Araştırmadan, bir delili olmadan birine katl ve iftirâ atmak câiz olmaz. Malın tazmîni 

mümkün olabilir ama iftiranın psikolojik, biyolojik ve sosyolojik zarar yönleri ağır oldu-

ğundan telafisi de mümkün olmayabilir. Bu sebeple teolojik açıdan vebali ve kul hakları 

yönünden sorumluluğu da büyük olur (Mâtürîdî, 2005a: 155; 2005b: 2/116, 3/423-4, 

6/119 vd, 8/235-6, 367, 9/281-2, 10/89-90, 16/75, 17/303; Abdülcebbâr, 2013: 1/236).  

Tarihi süreçte dünyevî-siyasî amaçlarla tekfir iftirasının ilk defa Hâricîler tarafın-

dan başlatıldığı siyasî kanaatlerin din boyası ile boyanarak bir kutsallık oluşturulduğu, 

sonraları iman, amel, küfür, büyük günah, kader vb. teolojik meselelerde bazı mezhepler 
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birbirlerini küfür iftirası ve ötekileştirme gibi psikolojik şiddet yöntemleriyle itham ettik-

leri belirtilir (Akbulut, 2016: 158, 162 vd). Osmanlı son dönem âlimlerinden M. Zâhidü’l-

Kevserî Düzcevî (ö. 1952) iftiranın arka planıyla ilgili önemli bir tesbitte bulunur:  

“Tarihte bir çokları sağlam delilleriyle yenemedikleri muhalif müslümanları öldür-

mek, mallarına el koyabilmek, eş ve çocuklarını köle ve cariye yapmak gâyesiyle fitneyle hâin, 

baği, zındık, zâlim, kâfir ve müşrik türü yalan ve iftiralara sarıldılar” (Kevserî, 1968: 466).  

İnsan psikolojisiyle ilgili bu gerçek tarihin her döneminde görülebilir. Muarızlarına 

karşı zulüm psikolojik ve fiziki şiddet sergileme karakterine sahip kişiler daha çok iftira ve 

muhalifini kâfir ilan etme tekfir biçiminde uygulayabilirler. Allah dünyevî-siyâsî çıkar uğ-

runa birine “Sen mü’min değilsin” (Nisâ 4/94) iftirasını yasaklar. İnsanın kalp ve gönül 

dünyasındaki inançları, görünen ve görünmeyeni en ince ayrıntısına kadar ancak Allah 

bildiğinden melekler dahi kalpten geçenleri bilemezler, söz olarak çıkan ve organlarla ya-

pılanları şâhit olup yazabilirler. Yani imân ve küfür gibi hiç kimsenin müdahale edemediği 

inançlar en özgür uzuv kalpte baskısız bir şekilde oluşur (Mâtürîdî, 2005a: 594; Râzî, 

1981: 7/140-1.). İnsanî onuru kıran günah, zulüm ve büyük bir haksızlık iftiranın arka 

planında kötümserlik, kıskançlık, tarafgirlik, öfke, yalan ve aldatma gibi yerilen ve dünyevî 

çıkar sağlamak amaçlı bir çok neden ile psikolojik ve sosyolojik eylem sayılabilir. 

3. Allah’a Karşı Atılan İftiralar 

3.1. Allah’a Ortak Koşmak 

İftiranın en büyüğü Allah’ın oğlu, eşi, ortağı olduğu iftirası yani Allah’a şirk koşmak 

şeklinde gerçekleşir. Allah’ın bir ve tek olduğu inancı tevhidin zıddı olan şirk; zâtı, sıfatları, 

fiilleri veya kullukta Allah’a ortaklık, O’nun benzeri ve dengi bulunduğunu söyleme ve 

inanma şeklinde teolojik iftiradır (Nisâ 4/48; Mukatil, 2004: 35; Isfehanî, 2012: 548; İbn 

Manzûr, 1992: 10/447-450; Zebîdî, 1975: 7/138.). Yalan sözlerle Allah’a iftira eden en 

büyük zâlim olur (En’âm 6/165). Allah’a oğul, kız veya başka şeyleri ilah isnad etmek şek-

linde iftiralar küfür ve şirk kapsamında değerlendirilir. Mü’min, ateşte yakılma yahut iftira 

atmada serbest bırakılsa ateşle yakılmayı iftiraya tercih eden bir karakterde olmalıdır 

(Ebû Hanîfe, 2011: 19; Mâtürîdî, 2005a: 425; 2005b: 1/285-6; 2/521-2, 9/170, 373).  

Peygambere ve vahye atılan iftiralar, Allah’a ve dine atılan iftira çeşidinden sayıla-

bilir. Hak bilgiyi savunan ve öğretenlerin kaderi; yalancılık, delilik, uğursuzluk, sihirbazlık, 

kahinlik, şairlik vb. gibi psikolojik şiddet iftiralarla doludur. Âdem’den Muhammed’e Al-

lah’ın elçileri iftiralara uğramış, bazıları öldürülmüş bazıları da hicret etmişlerdir (Oral, 

2019: 298 vd). Muhâcir ve ensâra iftirada bulunan ile Hz. Peygamber’e aynı iftirada bulu-

nan gerçekte Allah’a ve dine iftirada bulunma arasında fark görülmez (Abdülcebbâr, 2017: 

58). Bununla dinin temeli vahye ve onu peygamberden kaydeden, sonraki nesle aktaran 

sahabeye zarar verip dini tahrif kötü niyetiyle engelleme çabası olmalıdır. Allah’a karşı 

yapılan teolojik iftiranın diğer bir çeşidi de “Allah katında bunlar aracılarımız” diyerek 

yaratılmışlara ilah gibi değer verme, sevme, onlardan rab gibi yardım beklemedir. Kâinatı 

yaratan, yaşamaya elverişli hale getiren âlemlerin Rabbi Allah’tan başkasına kulluk, ibadet, 

istiâne ve istiâzede (kötülüklerden Allah’a sığınıp O’ndan yardım isteğinde) bulunmak 

(İsrâ 17/70; Lokman 31/13), hamde lâyık Allah’a karşı büyük bir iftira olduğu gibi birçok 

yaratıktan şerefli kılınan tevhid üzere proğramlanmış insanın ontolojik varlığına da iftira 



İftira Teolojisi ve Bireyin Psikososyal Sorumluluğu                                                    208                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

sayılabilir. Büyük bir zulüm denilen şirk için neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından 

yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek gibi benzetmelerle anlatımı (Meryem 19/90) ile müşriğin 

gökten düşüp parçalanan, kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ıssız uzak bir yere sürüklediği 

nesnelerden farksız diye nitelenmesi (Hac 22/31), şirk iftirasının kötülüğünü, fert ve top-

lum hayatına, insanın yapısına yaptığı tahribatı, akıl, his ve duyguları iknaya yönelik olma-

lıdır. Tövbesiz büyük günahı –iftira da dâhil- affedilmeyecek şirk kapsamında sayanlara 

karşı bazı âlimler ise tövbesiz ölünse bile kul hakları dışındaki büyük günahı Allah’ın diler-

se affedebileceğini öngörürler. Kul hakları ile günahın tövbesi ve affı kul haklarına terettüp 

etmesinden dolayı ilgilileriyle helâlleşme şartına bağlıdır denilir (Mâtürîdî, 2005a: 543, 

579; 2005b: 1/63-4, 14/333-4; Abdülcebbâr, trs: 369; 2013: 2/648). Kur’ân’da şirk, iman 

etmeyenlerin bir kısmını kapsarken küfür ise inkâr edenlerin hepsini kapsar. Şirkin küfür 

çeşitlerinden biri olduğu belirtilir (Sâbûnî, 2013: 263; Kılavuz, 1990: 75; Serdar, 2012: 13-

4). Allah’a karşı yapılan yalanla iftiranın çeşidinin O’nun oğlu, eşi, ortağı vb. iftirası yani 

Allah’a şirk koşmak şeklinde gerçekleştiği söylenebilir. 

3.2. Kesin Bir Hükme Dayanmadan Helâl veya Haram Demek 

Kur’an’ın kesin hükümlerini dikkate almadan herhangi bir şeye helâl veya haram 

demek, kendi arzu ve düşüncelerini zannî bilgilerle Allah’ın sözü ve hükmü diyerek isnad 

etmek (Yûnus 10/60; Nahl 16/116; Tâhâ 20/61), Kur’an’da kesin bir şekilde haram kılın-

mayan ve geçmeyen bir hususta ‘Allah bu kötülüğü emretti’ (A’râf 7/28) demek Allah’ın 

hükümranlığına ve rububiyyetine karşı büyük bir iftira sayılabilir. Kur’an’da verilen bir 

örnekte helâl olan bal şerbeti içmeyi veya helâl olan başka bir şeyi kendine haram eden Hz. 

Peygamber ilahî ikaza uğrar (Mâide 5/87; En’âm 6/144; Tahrim 66/1). Bununla helâl veya 

haram yetkisinin sadece Allah’a âit olduğu, O’nun rububiyyetine ve hâkimiyetine müdaha-

lenin büyük bir iftira olmasıdır. Peygamber bile olsa dini anlamda helâl veya haram kılma 

yetkisinde değildir. Helâl ve haram gibi dinin hükümlerinin ancak Kur’an’dan öğrenilir, 

peygamberlerin dahi helâl ve haram kılma konusunda mutlak bir yetkiye sahip olmadıkla-

rı onların yetkisinin Allah’ın belirlediği oranda olmasıdır (Mâtürîdî, 2005a: 332-4; 2005b: 

7/75-6, 147-9, 8/208; Eş’arî, 2008: 265; Abdülcebbâr, 2013: 2/366).  

Günah, günah olarak kaldıkça Allah’a iftira olmaz ama günah dinde kural koyma 

aracı yapıldığında kendini ilah yerine koyma mesabesinde Allah’la aldatmak ve Allah’a 

karşı teolojik anlamda büyük bir iftira olur (Öztürk, 2004: 35). Hangi sebep olursa olsun 

Kur’an’da açık bir şekilde belirtilmeyen bir hususta zannî rivâyet bilgisi ve yorumlarla 

helâl veya haram denilmesi, muhkem âyetlerle sabit olan helâl veya haram bir hükmün 

değiştirilmesi, dinin doğallığını bozmaya, onun tahrifine yönelik bid’at ve hurafelere zemin 

hazırlayabilir. Diğer yönden de dini anlamda helâl veya haram yetkisinin sadece Allah’a âit 

olduğu, O’nun rububiyyetine ve hâkimiyetine müdahalenin büyük bir iftira olmasıdır. 

3.3. İlâhi Kitaptaki Bilgileri Değiştirmek 

İlahi kitaptaki bilgileri değiştirmek şeklindeki iftira, gaybî dini konularda delilsiz 

fikir beyanı ve konuşulması şeklinde gerçekleşir (Bakara 2/79; Âl-i İmrân 3/78). Anlamını 

değiştirerek asılsız inançları anlatmak cehâlet, küfür, karanlık ve zulüm olarak açıklanır 

(Âl-i İmrân 3/7; Saf 61/5). Bilgi ve kelimeleri tahrif (Mâide 5/41, 106); anlamları değiş-

tirmek, bilmeyenlere anlamı çarpıtmak şeklinde ilahi bilgi ve hükümler için cahilce bu 

böyledir şu şöyledir demekle Allah’a yalanla iftira atmaktır (Abdülcebbâr, trs: 112). İlâhî 
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kitaplardaki gaybı câhilce konuşmak ‘Recmen bi’l gayb/gaybı taşlamak’ (Kehf 16/22) gay-

bı zanla kesinmiş gibi konuları açıklamaya çalışmak Allah’a iftiradır. Zan, hakikatın yerini 

tutmaz. Zannî bilgi ile hakikate ulaşılmaz (Yûnus 10/36; Necm 53/28). Gaybı izafi (görece-

li) ve mutlak olarak inceleyen Mâtürîdî, zamana, şartlara göre göreceli gaybı insanların 

ilimler ile bilebilmesi mümkün iken mutlak gaybı Allah’tan başkasının bilmesi beşerî bilgi-

nin ona ulaşması mümkün değildir, der. Gaybî haber ve kıssalarla Kur’an’da bahsedilenler 

dışında eklemeyi Allah’a karşı iftira sayar. Sözgelimi “Âdem’in eşi” ifadesine Kur’an’da 

geçmediği gerekçesiyle “Havva”, Hz. Mûsâ ile arkadaşlık yapana “Hızır” veya “Yuşa”, Aziz’in 

karısı’na “Züleyha” demez. “Kur’an’da açıklandığı kadarını anlatır, ona başka bir şey ekle-

meyiz. Zikredilmeyenleri eklemek Allah’ın sözlerine yalanla iftira katmaktır” der 

(Mâtürîdî, 2005b: 4/229, 5/339, 7/55, 184, 9/35-8, 104, 10/403). Bu düşünce ve bakış 

açısı İslâm’ı kaynağından doğallıkla sürdürebilme, bâtıl, hurafe ve farklı kültürlerden dinin 

özünü koruma ve çağlara orjinali aktarma çabası olmalıdır. İslâm Mezhepler ve Kelâm 

Tarihi’nde bir çok psikolojik ve sosyolojik nedenlerle Hadis Ehli (kendilerine muhalif gör-

dükleri akılcı fikirlere karşı dini delil oluşturma çabasında olanlar) tarafından te’lif edilen 

iftira türü rivâyetler bazı itikadî ekolleri etkilemiş, Kur’an’ın evrensel kapsayıcı yönü ve 

çağlar üstü bilgisi yalanlara hak libası giydirilerek ketmedilmiştir. Gerçek ve doğru habe-

rin ketmedilmesi aklen dinen uygun görülmez, hakikî iman ile de bağdaşmaz (Abdül-

cebbâr, 1969: 220; 1959: 15/409-410; Oral, 206: 372; 2021: 81 vd).  

Hakkı batılla karıştırmak, bilerek gerçeği ketmetmek, yanlış ve iftiraları bilinçli bir 

şekilde doğru ve hak diyerek sunmak, halkları kandırmak büyük bir vebal ve sorumluluk 

gerektirir (Âl-i İmrân 3/71). Hakkı bâtılla karıştırıp hak bilgiyi gizleyerek yalan yanlışlarla 

halkı dünyevî-siyasî aldatma teşebbüsleri yerilir (Bakara 2/79; Âl-i İmrân 3/71, 78; Nisâ 

4/46). Yalan söylemlerle Allah’a iftira atanların iflah olmayacak en büyük zâlim kişiler 

olduğu bildirilir (En’âm 6/165). İlahi kitaplardaki bilgileri tahrif iftirasında göz, kulak ve 

gönül sorumludurlar (İsrâ 17/36). İşlevsel akıl çağdaş ilmi metodlar ile doğru, hak bilgi 

yalan ve iftiranın ayrıştırılması mümkün olabilir. Allah ve din konusunda Allah’a şirk koş-

mak, helâl bir şeye haram, harama da helâl demek, ilahi kitaplardaki bilgileri ve kelimeleri 

tahrif etmek gibi teolojik iftiranın büyük bir zulüm ve günah olduğu da söylenebilir. 

4. İnsanlara Karşı İftiralar 

İnsanlara karşı iftiraların en büyüğü onun izzet ve onurunu kırmaya yönelik yapı-

lanıdır. Kur’an’da ‘Başa kakmak, kalp, gönül kırmak, eziyet ve zulmetmek’ kelimeleri ile 

insanî onur ve izzete dikkat çekilir. Psikolojik şiddet yönü ile insanın uğradığı her türlü 

maddi zarardan daha ağır kabul edilir. Başa kakmak ve gönül kırmakla yapılan iyi amelle-

rin iptali sözkonusudur (Bakara 2/263-264). Allah kendini yoksuların yerine koyar, onlara 

borç vermeyi ve yardımı kendine yapılmış gibi sayar (Bakara 2/245; Mâide 5/12; Hadîd 

57/11, 18; Tegâbün 64/17; Müzzemmil 73/20). Diğer yönden ilahî sevgi ve iman merke-

zinin kalp olması sebebiyle gönül kırılması uygun görülmez. Kalp kırılması ile insanî onur 

ve izzetin Allah katında basite alınmaması (Nûr 21/15) gerektiği düşünülebilir. Türk-İslâm 

düşünürü ve şâir Hoca Ahmed Yesevî (ö. 562/1166) şöyle der: “Gönlü katı, gönül incitici-

den Hüda bizar/Allah şahid, öyle kula Siccin (cehennem azabı, mutsuzluk ve huzursuzluk) 

hazır” (Bîce, 1993: Hikmet-1). Türk şâir Yunus Emre (ö. 720/1320)’de gönül kırmayı şöyle 

dile getirir: “İki cihân bedbahtı kim gönül yıkar ise/Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz 

değil/Emek yimesin hacca bir gönül yıkar ise” (Tatcı, 1990: 243). Haset, sûizan, yalan ve 
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aldatmayı da içeren, yalan ve doğru olmayan söz iftira ile insanın onur, izzet, şeref, itibar, 

namus ve haysiyet gibi manevî haklarına saygısızlık olduğundan kalpleri kırar, insanî iliş-

kilerde psikososyal rahatsızlıklara yol açar. Bu ağır psikolojik durum tüm sosyal ilişkileri 

de kötü yönde etkiler. Kul haklarıyla ilgili büyük bir suç olduğundan fiziksel nefsi eğitici 

bir ceza verilmesini Kur’ân öngörür (Nûr 21/4, 6-10). Modern hukuk sistemlerinde iftira 

suçunun cezası ile maddî-manevî tazmin hakkı da vardır (Çağrıcı, 2000: 32 vd).  

Farklı bir ihtimam ve hikmetle, iki eliyle, en şerefli, güzel bir biçimde, Allah’ın ru-

hundan üfleyerek (Secde, 32/9; Sa’d 38/75; Teğabun 64/3; Tin 95/4), topraktan özel bir 

yaratışla yarattığı her insanın onur, şahsiyet ve şerefinin çok değerli olmasıdır. Karakter, 

eylemler eleştirilebilir, yanlış veya doğru gibi bir yargıda bulunulabilir. Ama şahsiyet, onur 

ve şerefi ilahi ilim, kudret, yaratılış ve hikmet ile olduğundan eleştirilmez. Bu üstünlük ve 

şeref, inancından yediği içtiği gıdasına kadar her işinde kendini gösterir. Bir yönüyle gönül 

kırmak, onur ve izzeti yok etmek teolojik anlamda ilahî yaratılışı hafife almak, inkâr etmek 

gibidir. İnsanın yok edilmesi psikolojik şiddet iftira yalan sonucu psikolojik çöküş ve sos-

yal dışlanma, ötekileştirmeyle de olabilmektedir. “Bir insanı yok etmek tüm insanları yok 

etmek gibi birini hayata kavuşturmak da tüm insanları kurtarmış gibi” (Mâide 5/32) oldu-

ğundan Kur’an’da birine iftira atmak, tüm insanlığın onuru ve kul haklarıyla ilgili büyük 

günah, psikolojik şiddet, büyük bir haksızlık ve vebalden sayılabilir. Yapmadıkları halde 

masumların gönüllerini incitenlerin, onları psikolojik, biyolojik ve sosyolojik yıkıma ileten-

lerin apaçık iftira ve günah yüklendikleri anlatılır (Ahzâb 33/58; Nisâ 4/112). Kur’an’da 

iftiranın büyük bir haksızlık ve vebâl olduğu vurgulanır, masumlara iftira atanların dünya-

da ve âhirette lânetlenip büyük bir azap ile karşılaşacağı, geçici dünyanın heveslerine kapı-

larak sevmediği ya da kıskançlık duyduklarına iftira atmakla günah kazanacağı belirtilir 

(En’âm 6/138; Yûnus 10/60; Nûr 24/15). İnsanî onur ve izzeti kırmaya yönelik psikolojik 

şiddet iftiranın yasak olmasının hikmeti, kul haklarına terettüp eden bir çok yönden hak-

sızlıklar içermesidir. İnsan herhangi bir şekilde aşağılanmaya asla dayanamaz, iftira, insan 

yaşamına yapılabilecek saldınların en şiddetlisi denilebilir. Her türlü iftiraya uğrayan ve 

kırılan gönlün Allah katında değeri ve vebali aynıdır. Irk, renk, cins, din… ayırımı yapılma-

dan masum/masumlar hakkında hüsnüzan ile “Bu açık bir iftiradır” (Nûr 24/16-17) de-

nilmesi imanî bir nitelik ve sorumluluk olmalıdır. Sosyal hayatta kin ve düşmanlığı doğur-

ması sebebiyle büyük bir vebâl, masumların ve yakınlarının toplumdan dışlanması, başka-

larıyla iletişim kuramaması vb. gibi sonuçları yönünden büyük bir haksızlıktır. Bir çok 

psikososyal zararları içeren iftiranın büyük günah olabilmesidir (Nisâ 4/112; Nûr 24/4, 

23). İftira eylemini Allah’ın sevmemesi, müfterilerin yalanlarına kananlara gazabı, televiz-

yon, sinema, internet, gazete, kitap, sosyal medya vb. gibi kitlesel iletişim araçlarıyla iftira 

yapılmasının günah, suç ve kul hakkı ihlâli, zararı, gönüllerin kırıcılığı muhtemelen daha 

derin ve geniş kapsamlı olabilmesidir. Psikososyal hayatı ifsatın en yaygını ve şiddetlisi 

günah iftiranın arka planında sûizan, haset, yalan ve aldatma gibi bir çok yerilen, yasak 

eylemlerin olması Kur’an’da “Yalanla iftira atandan daha zâlimi kimdir?” (En’âm 6/21, 93; 

A’râf 7/37; Yûnus 10/17; Hûd 11/18) cümlesiyle dile getirilir. Hem müfterilerin hem de 

iftiraya kananların pişman olup tövbe etmedikleri takdirde dünya ve âhirette mutlu ola-

mayacakları söylenebilir. Bu hikmet Kur’an’da “İftiracılar felâha ermezler” (Nahl 16/116) 

yani umdukları şeylere nâil korktuklarından güvende olamazlar ifadesiyle anlatılır. Bu 

durum psikolojik şiddet iftiranın fert ve toplum hayatına verdiği zararları ile masum ve 

mazlumlara yaptığı zulüm, haksızlık ve vebalin büyüklüğünü de gösterebilir.  
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5. İftiranın Zararları 

5.1. Psikososyal Barışı Bozma 

İftira, fert ve toplumsal barışı bozan psikolojik ve sosyolojik bir hastalık kabul edi-

lir. Yalan, sûizan, gıybet, aldatma içerikli iftira kalbi hastalandırır, benliği ve kişiliği bozabi-

lir. İftiranın yasaklanma hikmeti; bireyin psikososyal hayatını olumsuz etkilemesi, toplum-

sal birlikteliği ve düzeni bozması, kardeşlik ve dostlukları bitirmesidir. Psikolojik şiddet 

iftira sebebiyle hem fert hem de toplumsal hayatta sosyal bağ sevgi ve saygı azaldığından 

kin ve nefret duygusu çoğalır, pek çok sorunlar baş gösterir. Kurulmuş âileler yıkılır, eko-

nomik hayatın temeli şirketleri ve ortaklıklar dağılır, hatta ölümlere bile sebep olabilir 

(Mâtürîdî, 2005b: 7/106, 10/116-120, 11/235; Muhâsibî, 1990: 525 vd). İftira, büyük bir 

tehdit olduğundan insanlık tarihi iftiralar sonucu yaşanmış acı tecrübelerle doludur (Yıl-

maz-Albayrak, 2018: 23 vd; Doğan, 2019: 5 vd). Sosyal hayat bir organizma gibi telakki 

edilirse iftira gibi münker eylemlere duyarsız kalan, tepki vermeyen bireylerden oluşan 

toplumların fitnelere maruz kalacağı en sonunda da yıkılacağı belirtilir (Fârâbî, 1995: 18, 

79; Gazâlî, 1974: 3/16; İbn Haldûn, 1998: 3/33 vd). Nefsin tabiatındaki gurur, haset, ben-

cillik gibi güdü ve eğilimler ile cinsellik, mal-servet tutkusu, itibar, iktidar, yönetme gibi 

arzular, toplumsal dışlanma, horlanma gibi endişe ve korkular sağlıklı bir hayat için engel-

dirler (Duman, 2008: 1/58; Akdoğan, 2011: 367). İftira, bireyin psikolojik yönünü besle-

yen manevî kuvvetlerini kaybederek, acziyetle yalan, gıybet, dedikodu, zan vb. gibi yerilen 

ahlâka yönelişinden geçer, hedef edinilen insanları ve toplumları tahrip etme bakımından 

en üst noktaya tırmanır (İbn Adî, 2013: 14-5; Algül, 2000: 131 vd). İftiralara fert ve gruplar 

hataya düşebilir, bu öfkeye, kızgınlığa, sırları ifşâya, kinlerin ve eski düşmanlıkların hatır-

lanmasına, insaf bir yana bühtâna/iftirâya sevk edebilir. Allah fert ve toplum hayatında 

iyilik ve takvâ hususunda yardımlaşmayı yalan ve iftira gibi günah ve haksızlık konuların-

da ise yardımlaşmayı yasaklar (Mâide 5/2). Toplum iyi veya kötü yönde kendi halini değiş-

tirmedikçe Allah’ın onlardaki özellikleri değiştirmeyeceği ilahi beyanı (Enfâl 8/53; Ra’d 

13/11), toplumun ortak akıl ve iradesinin bu konuda da önemli olduğunu gösterebilir 

(Mâtürîdî, 2005b: 7/397; Abdülcebbâr, 2017: 862; Zemahşerî, 2018: 3/730). İftirayı atan-

lar ve yalanlara kananlar açısından kendisine ve çevresine psikolojik ve sosyolojik verdiği 

şiddet, kul hakları, hastalık ve zararlar yadsınamaz. Maddî ve manevî hayat sağlığını ve 

barışını olumsuz etkileyen yalan ve iftiralardan sabırla uzaklaşanların daha huzurlu ve 

mutlu yaşayabilecekleri de söylenebilir. 

5.2. Psikolojik Kalp Mühürlenmesi 

Psikolojik kalp mühürlenme sebeplerinden biri de iftiradır (Nisâ 4/156; Meryem 

19/27). İftira eylemleri işleyenin kalben pişmanlık duymayıp tövbe etmemesi, kalp ve 

yetileri gönül, vicdan, nefis ve aklını yaratılış hikmetlerine uygun kullanmaması, tefekkür, 

nazar ve teemmülü terketmesi kalp mühürlenmesine sebep olur (Gazâlî, 1974: 3/5 vd; 

Oral, 2020: 499). Biri aklını kullanmadan nefsin aşırı isteklerine uyup kalbi işlevsizleştirip 

köreltmesiyle, diğeri yine nefse uyanın dünyalık gerekçelerle gaflet hallerinde âhiretteki 

mükâfat ve cezayı unutmasıyla kalp mühürlenir. Âhireti hafife alan kalp dünyayı ebedî 

zannederek hareket eder. Psikolojik mühürlenme kasıtlı, bilinçli görme ve anlamayı iste-

memektir. Determinist/cebrî anlayışların aksine psikolojik kalp mühürlenme süreci ira-
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denin hür seçimiyle yapılan kötü eylemlerin bir sonuç göstergesidir (Mâtürîdî, 2005a: 218, 

551; 2005b: 1/35, 4/100, 5/31, 145, 6/9, 428, 13/335; Abdülcebbâr, 1959: 2/724, 8/25).  

İftira sözlerini duyanların akılları kullanmayıp gafletle iftiralara kanmaları, nefisle-

rine uymaları, çağdaş metod ve yöntemlerle araştırmadan iftirayı gelişigüzel her yerde 

konuşmaları, yazmaları, kitle iletişim ve sosyal medya ile yaymaları, gönülleri kırmaları 

mühürlenmede etkilidir. Yapılan kötü, çirkin, günah iftira eylemi hem atanlar hem de ya-

lan ve iftiralara araştırmayıp kananlar için pişman olup tövbe istiğfarı yapmamaları, kul 

haklarıyla ilgili helâlleşmemeleri ilahi gazab ve lâneti gerektiren yalan ve iftirayı bilerek 

inatla sürdürmeleri, haram iftirayı helâl gibi saymaları veya hafife almaları sebebiyle kal-

bin/kalplerin teolojik anlamda psikolojik mühürlenme sürecine girdiği düşünülebilir. 

5.3. Kul Haklarına Girme 

Masumlara iftira atmak ve her duyduğunu araştırmadan gafletle söylemek, yazmak 

Kur’an’da zulüm, kul hakkı ve günah olduğu açıklanır (Nisâ 4/112; Nûr 24/4, 23). İftira ne 

kadar çok yayılırsa iftiracıların sorumluluğu ve kul hakkı kapsamı da o derece artabilir. 

“Müfterilerin ve iftirayı dillerine dolayanların her biri işlediği günahı yüklenir” (Nûr 

24/11) ifadesi ile sayıları ne kadar olursa olsun kul haklarının kapsamının artacağı ve 

azap çekecekleri düşünülebilir. Müfteriler iftira eylemini insanların gözünden bu dünyada 

saklayabilir, sorumluluğundan kaçabilir. Attığı iftiranın sonuçlarını ve cezasının karşılığını 

görmeyeceğini sanabilir. Yaptıklarıyla baş başa kalacağını, kimsenin kendisine hesap sor-

mayacağını düşünebilir. Mahşere kul hakkıyla gelenler onu sırtlarında taşıyarak gelecekle-

ri hakikatı Kur’an’da, yüklendikleri şeyin en kötü olduğu (En’âm 7/31), kıyamette günahı-

nı boynuna asılı olarak geleceği (Âl-i İmrân 3/161), günahı ağır gelenin onu taşıması için 

başkasını çağırsa, bu akrabası da olsa yükünden bir şey yüklenmeyeceği (Fatır 35/18) 

şeklinde açıklanır. İftiraya uğrayanların müfterilerden haklarını alacaklarını, sevapları 

kalmazsa masumların günahlarını yüklenirler (Ankebût 29/13). İftira gibi günahları hafife 

alıp inkâr edenlerin yaptıkları fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu işe yaramaz 

küle benzetilir (Bakara 2/262-264; Mâide 5/5; A’râf 7/147; Muhammed 47/33; Hucurât 

49/2). Mazlumlardan helâlleşilmedikçe iftiraları yayanların ve yalanlara kananların affe-

dilmesi ilahi adâlet ve hikmet gereği mümkün görülmez (Nesefi, 2010: 71). İftiranın büyük 

bir suç ve ahlâksızlık olduğunu dünyada veya âhirette itiraf atmak zorunda kalan bu suçun 

ve günahın cezasını vicdanında üzüntü ve azab olarak mutlaka çeker. Vicdan azabını hafif-

letmek ancak özür dilemek ve ilgilisiyle helâlleşmekle olabilir. Kul haklarıyla ilgili bir gü-

nahın tövbe şartının ilgili kişi/kişilerden helâllik alınması gereğini belirten bazı âlimlere 

göre “Nasuh tövbe” (Tahrim 66/8) kalben pişmanlık, bir daha günahı yapmamaya azim, 

sebat, kararlılık ile Allah’tan içten bağışlanma dileği, uzuvların da pişmanlığı yani kul hak-

larıyla ilgili maddî ve manevî helâlleşme şeklinde olmalıdır (Mâtürîdî, 2005a: 9, 10, 66-7; 

2005b: 15/270; Abdülcebbâr, 2013: 2/56; Zemahşeri, 2018: 6/804; Râzî, 1981: 30/47).  

Masum biri/birilerine iftira atmanın, her duyduğu yalanı ve iftirayı araştırmadan 

gafletle kanıp konuşmanın, yazmanın, sosyal medya ve iletişim araçlaryla hiçbir kaygı en-

dişe duymadan gelişigüzel yaymanın büyük bir zulüm, vabal, suç, kapsamlı kul haklarını 

içermesi ve büyük bir günah olmasıdır. İlahi gazap ve lânete de uğratan, psikolojik kalp 

mühürlenmesine de sebep olan iftiranın kapsamlı kul haklarını içermesi hikmetiyle so-

rumluluk ve teolojik açıdan yasaklandığı söylenebilir. 
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5.4. İlahî Gazap ve Lânete Uğrama 

Allah’a karşı yalan ve teolojik iftira en büyük günah ve aşırılık olduğundan ilahî ga-

zabı ve lâneti gerektirir. İlahi buyrukları dinlemeyenlere, suizan, yalan, aldatma ve iftira 

türü eylemleri işleyenlere Allah gadap eder. Müfteriler, dünyada ve âhirette lânetlenirler 

(Nûr 24/23; Fetih 48/6). Lânet, kişinin iftira gibi zararlı eylemleri yapması sebebiyle sevgi, 

merhamet, rahmet ve güzelliklerin uzaklaştırılması, sevgisiz, çirkinlik ve kötülükleriyle 

anılmasıdır. Allah tarafından lânetlenme dünyada iyilik ve hidayetten, âhirette lutuf ve 

merhametten mahrum bırakılma, yaratılmışlar tarafından hakaret ve bedduayı hak etme-

dir (Isfehanî, 2012: 961). Allah iftiracıları sevmez ve onlara gazap eder, dünyada ve âhiret-

te mutlaka kaybedenlerden olurlar (Tâhâ 20/61). Kullara zarar verme amacıyla yapılan 

iftiraya, duyarsızca eşlik eden, onu basit, sıradan önemsiz bir şeymiş gibi gören, yaptığı 

davranışın insan ve toplum üzerinde büyük etkiler bırakacağını hesap edemeyen, Allah 

katındaki vebalini unutan gâfiller, aklını ve iradesini iyi yönde kullanmadıkları için ilahi 

gazaba da uğrarlar. Allah’ın iftiracıları sevmemesi ve kızması gibi müteşâbih, mecâzî ha-

berlerin ilahî tenzih ilkesine uygun te’vili gerektiği tezini savunanlara göre, Allah’ın adâlet 

ve hikmeti gereği kulun özgür irâdesiyle yapılan iyi eylemlerin O’nun rızâsını, kötü fiillerin 

ise gazâbını celbeder. İftira atan ve yalanlara kanan dünyada da âhirette de ilahî adalet ve 

hikmet gereği mutlaka perişan olur (Mâtürîdî, 2005a: 473; 2005b:1/24, 2/324, 5/234; 

7/234, 269; Sâbûnî, 2005: 25; Cüveynî, 2003: 32-3; Gazâli, 2004: 184 vd).  

Allah’ın gazâbı, nehyettiklerini yapanlara ceza ve azab ile te’vil edilebilir. Masumla-

ra iftirayı Allah kendisine yapılmış gibi üstlenir, iftira atanları ve gelişigüzel konuşanların 

işlediği günahın cezasını mutlaka göreceğini, iftiranın en büyüğünü atana ve yayana büyük 

bir azap olduğunu da kullarına bildirir (Nûr 24/11). İftiracıların anlattıklarına kananları, 

sanki doğruymuş gibi gelişigüzel anlatanları kınar. Nebilere, salihlere iftiraların Kur’an’da 

haber, mesel ve kıssalarla anlatımının (Yûsuf 12/23; Meryem 19/27-28; Mü’min 40/23-

24) hikmeti, yalan, inkâr ve iftiralar sonucu fert ve toplum hayatında başa gelen zillet ve 

azap hallerini bireyin idrâki, olumsuz hallerden ders, ibret ve ilkeler çıkarması olmalıdır 

(Abdülcebbâr, 1959: 6(2)/52-4; 2013: 1/378, 2/260, 268; 2017: 858-860).  

Kur'an’ın müfterilere birtakım caydırıcı, ıslah edici fiziksel ve psikososyal yaptırım 

istemesi, lânet ve gazaba uğradıklarını bildirmesi, iftiraya uğrayan masumların ruhunu, 

psikolojisini, kırılan gönüllerini tedavi etmek ve müfterileri bu çirkin psikolojik şiddet 

eyleme yeltenmeyi önleme hikmetiyle olmalıdır. İftira türü eylemleri yapmada ısrarcı 

olanların ve yalanlara, iftiralara kananların, doğru zannı ve kötü niyetleriyle iftiraları ya-

yanların insanî onur, şahsiyet ve izzeti, gönülleri kırdıkları büyük suç, vebal ve günahları-

na tövbe etmedikleri, kul haklarıyla ilgili mazlum ve masumlarla helâlleşmedikleri sürece 

ilahi sevgiden mahrum kaldıkları, gazap ve lânete uğradıkları söylenebilir. 

6. İftira Karşısında Bireyin Sorumluluğu 

6.1. İftiranın Aslını Araştırmak 

Herhangi bir haberi veya olayı fâsık kişi/kişilerden duyduğunda her birey sonra-

dan pişman olmamak ve vicdanî rahatsızlık çekmemek için etraflıca iftira olayı veya habe-

rini çağdaş yöntem ve metodlarla araştırmakla sorumludur (Hucurat 49/6). Fâsık kavra-

mı, iftira atabilecek kâfir, münâfık ve mü’min olsun kötü karakterli bireyleri kapsar. Her 
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insanın nefsinde (güdü ve dürtülerin) bu tür şeytanî/kötü niyetli fısk niteliklerin olabilme-

si mümkündür (Nesefi, 1993: 2/768, 770). İftirayı işiten ve okuyan kişi/kişiler araştırma-

dan cehâletle söyler, yayar veya iftiralara akılsızca kanarlarsa bu günahından dolayı ma-

sumlarla helâlleştikten sonra tövbe etmeleri de gerekir. Kul haklarıyla ilgili günahın tövbe-

sinin ilk şartı sayıları çok olsa da ilgililerle helâlleşmektir. Duyduğu, okuduğu haberi, gör-

düğü olayı, öğrendiği bilginin doğruluğunu araştırması, üzerinde düşünmesi ve sorgula-

ması, sonrasında pişmanlık duymaması için her akıllı birey durumuna göre sorumlu olur 

(Mâtürîdî, 2005a: 20; 2005b: 11/283-4, 14/62-3; Abdülcebbâr, 2017: 934-6).  

Birey yüzde yüz emin olmadığı olay ve konularda rastgele gelişigüzel söyleme ve 

yazma konusunda daha dikkatli ve gerçeğin peşinde olmakla sorumludur. Aklını kullanma 

ve hakkı araştırma, sorma, sorgulama melek metodu, aklını kullanmama, sorgulamama, 

bilmediğini sormama şeytan adımı, yöntemi ve yolu denilebilir. Dünyasını ve âhiretini inşa 

ve ihya etmek isteyen iftira sözlerini okuduğunda veya işitttiğinde “Böyle şeyleri dilimize 

dolamak bize yakışmaz. Haşa! Bu çok çirkin bir iftiradır” (Nûr 24/16-17) demesi kulluk 

görevidir. Müfterinin değil masum ve mazlumun yanında olduğunu kalp, söz ve eylem ola-

rak göstermek, onlara hissettirmek, kırılan masum gönülleri maddî manevî psikolojik ve 

sosyolojik yönlerden onarmakla her birey sorumludur. İftira ve yalan içerikli söz ve bilgi-

leri duyana Kur’an’ın önerisi, hakkı, doğruları ve gerçekleri aklın işlevselliğinde çağdaş 

yöntem ve metodlarla araştırması, iftiralara kanmaması ve sorgulamasıdır, denilebilir.  

6.2. İftirayı Yaymamak 

İftirayı rastgele konuşmamak ve yaymamak konusunda her bireyin konumuna gö-

re sorumlu olduğu dile getirilir. Duyduğu veya okuduğu iftirayı yalan mı doğru mu diye 

araştırmadan söylemek ve yazmak (Nûr 24/15, 26), akıllı bireye yakışmadığı belirtilir. 

Toplumsal birlikteliklerde kaynaşma ve dayanışmayı isteyen Allah ötekileştirici, dışlayıcı 

değil, kaynaştırıcı ve bütünleştirici ma’rûf (aklın güzel ve iyi, vicdanların hoşlandığı) sözü 

önerir (Bakara 2/263; Nisâ 4/8; Mâide 5/119). Söylem ve eylem olarak iyilik ve güzellikle-

ri sosyal hayatta yapmayıp müslüman olduğunu (Fussilet 41/33) söyleyenin tutarsızlığını 

Mâtürîdî “dilin sadece hayırda ve hikmette kullanılması, yalan, iftira ve kötü sözlerden 

uzak en güzel ve doğru bir şekilde kullanmakla kul sorumludur” der. “Mü’min iseniz” (Nûr 

24/16-17) şart ifadesiyle Allah’ın iftirayı konuşmama öğüdü teolojik anlamda bireyin uy-

ması gereken imanî, ahlâkî ilke ve sorumluluk olmalıdır (Mâtürîdî, 2005b: 7/106, 10/116-

120, 11/235, 17/315-6). Zina iftirası atıp (kazf) dört şahit getiremeyenlere tarihsel bağ-

lamda 80 sopa vurulması gibi fiziki ceza verilmesi istenir (Nûr 21/4, 6-10). Çağına, döne-

mine göre iftira suçunu önleyici, caydırıcı, eğitici nitelikle farklı cezalar verilebilir. Hz. Pey-

gamber’in ashabı iftirayı celde cezası ile önlemeye çalışır yalancıları da meclisten çıkarma-

ları buna delil gösterilebilir (Abdülcebbâr, 2017: 600; Kılıç, 1982: 358-9). Aslolan iftira 

suçuna giden yolları kapatmak, iftira suçuna karşı eğitim ve ıslah yoluna gitmektir. İftira 

gibi bir kötülüğü gören veya işiten birey, hakkın ve doğruların yanında olmayı teolojik 

anlamda imanî açıdan gönülden istemek durumundadır. Yalan ve iftirayı caydırıcı, eğitici 

nitelikle ceza ile Kur’an, yoğun bir eğitim faaliyetine yer verir. Bir iftira karşısında insanla-

rın nasıl davranması gerektiğini öğretir. Mü'minlerin birbirleri hakkında iyi zan besleme-

lerini, tanıksız ve kanıtsız insanlar hakkında ileri geri konuşulmaması gerektiğini idrâklere 

sunar (Kasapoğlu, 2006: 246). Peygamberler ve ümmetleri yalan ve iftiraları yaymamak ve 

sabırla karşılamakla sorumlu tutulmuşlardı. Birey iftirayı önlemekle müfterileri sosyal 
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hayatta bir nevi eğittiği gibi çevresine de duyarsız kalmamış olabilecektir. Mazlum bireyin 

psikososyal eziyetten kurtarılması herkesin üzerine düşen imanî ve ahlâkî görevdir. İftira 

münker (din, akıl ve vicdan tarafından kerih, çirkin ve günah görülen) bir eylem olduğun-

dan buna sevinen zulme destek vermiş olur, bu gafletinden dolayı ateş ve azap gibi (Hûd 

11/113) psikolojik ve sosyolojik olumsuz hallere düşebilir. Kurtuluşa ermek isteyen her 

çeşit iftiradan uzak durmak suretiyle her söze doğru gibi itibar etmeden araştırmak, iftira-

cılara tepki gösterip kötülüklerin yaygınlaşmasına engel olmalıdır (Nahl 16/116; Tâhâ 

20/61). Allah “İyilik ve takvâ’da birbirinizle yardımlaşın, günah ve haksızlıklarda yardım-

laşmayın!” (Mâide 5/2) ilkesi ile iftiranın yayılmasını yasaklar. Hakkında ciddi kanıt bu-

lunmayan, yeterli miktarda tanığın olmadığı hallerde tahminlerle masum insanları suçla-

maya kalkışmak, itham etmek Kur’an'ın teolojik ilkelerine de aykırıdır (Nûr 24/13). Sosyal 

hayatta duyarlılık ve bilinçlilik halleri imanî bir nitelik görüldüğünden yalan ve iftira türü 

münker fiilleri yaymamakla her bireyin sorumlu olduğu da söylenebilir. 

6.3. Takvâ ve Sabırla Karşılamak 

İnsan, sabırla iftira atmaması gerektiği gibi kendisine atılan iftira karşısında sabır 

ve takvâ ile (Âl-i İmrân 3/186) bu psikolojik halini irâdesiyle güzelliğe ve bağışlanmaya 

dönüştürmelidir. Masumlara iftira atmama ile duyduğu okuduğu iftirayı konuşmama ve 

yazmama konusunda sabretmekle âhiret şâhitliğinin gerçekleşeceğine gönülden inanmış 

olur. Sorumluluk duygusu ile âhiret inancını kalbinde pekiştirdiğinden kul haklarıyla ilgili 

gelecekteki hesaplaşma ve mahşer olayını daha dünyadayken basîret ve firâsetle görerek 

yaşamış gibi hazırlıklı olur. “Ey iman edenler! Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!” 

(Haşr 59/18) ilahi ikazı ile nefis muhasebesi yapar, sabır ve takvâ halleriyle yaşar. Mah-

şerde iftira atanların ve araştırmadan iftirayı konuşanların, yazanların, yayanların dilleri, 

elleri ve ayakları yaptıkları aleyhine şahitlik eder. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı 

tastamam verir ve onlar hak ile iftirayı ortaya çıkaran Allah’ın hak olduğunu da anlarlar 

(Nûr 24/23-25). Bu tanıklık ve hesaplaşma ilahî adâletin eksiksiz bir şekilde olacağını ilahî 

kudretin anlaşılmasında duyu ve duyuları iknaya yöneltmektir. O gün ağızlar mühürlenir, 

yapılan eylemleri elleri konuşur ayakları şâhitlik eder. Dil yalan söylediği için (En’âm, 

6/23) diğer organlar konuşur ayakları aleyhlerine tanıklık eder. Allah konuşma lütfunu 

dünyada dile vermiş, âhirette ise diğer uzuvlara da verir ve konuşturur (Nûr, 24/24; Fussi-

let, 41/20-21;). Kıyamet günü kişi iftira atmak gibi isyanlarıyla tutsak olduğundan uzuvlar 

büyük bir açıklık ve netlikle şâhitlik ederler. İlahi fiile dönen bu hale her elin ve ayağın 

kelamı denilir. Her şeyi konuşturan Allah konuşturur. Şâhitliğin ayrıntılı bir şekilde anla-

tımı insanı takvâ’ya yöneltmek, sorumluluk şuuru oluşturmaktır. “Mü’minseniz” (Nûr 

24/16-17) şart edatını dikkate alan bazı âlimler teolojik bağlamda âhiret inancı sağlam 

bireyin Allah’a ve kullarına iftira atmaması, rastgele konuşmaması, duyduğu ve okuduğu 

iftiralara kanmaması araştırması gereğini dile getirirler (Mâtürîdî, 2005b: 5/227, 6/72, 

7/75-6, 10/125-8, 12/101-2, 17/315-6; Abdülcebbâr, trs: 350; 2017: 934).  

Bu, aslında iman süreçleriyle de ilgilidir. Kur’an’da sabır ile îmân bazen aynı an-

lamda geçer (Tâhâ 20/130). İman ve İslâm, bireyin nefsini, duyu ve duygularını Allah’ın 

rızâsına yönlendirmesi, ilahî buyruklara taati sabırla sürdürmesi, tevhid üzere sebat gös-

termesidir. İslam ve iman, insanın iradesi ile onaylaması ve reddetmesine bağlı olarak 

azim ve sebatla gerçekleşir. Hikmet ve hakikatlerin sabır eğitimi ve gönüllerin kabulü ile 

yararlı bir hale dönüştürülmesi de mümkündür. Bu sabretme tavrı bireyin savunmada 
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gösterdiği psikolojik direnci anlatır (Tarhan, 2010: 127-8; Atay, 2014: 356-7). İftirada sa-

bır ve takvâ ölçüsü de vardır. Olmayan kusurlarla iftira atıldıysa Settar (kusurları örten) ve 

Gafûr-Gaffâr (kusurları bağışlayan) Allah’a ayrıca şükretmek gerekir. Masuma iftira, sıkıntı 

ve incinmeye sebep olur, sabrederse hata ve kusurları temizlenir. Bir yönüyle müfteri 

kendi sevaplarını sana hediye etmiş gibidir. Lânetlenen müfteri küfür inatla şirk hallerine 

ısrar etmiyor, pişmanlık, özür, helâllik isteme gibi mü’minlik sıfatları kendilerinde gözlem-

leniyorsa bu acınacak hallerine peygamberler ve salihler gibi ‘Allahım! Onları ıslah eyle, 

tövbekâr eyle, merhamet eyle!’ diyerek duâ etmek de takvâ sahibi bireyin niteliği olmalıdır 

(Gazâlî, 1974: 3/635). Kalbî eylemlerde gönüle atılan vesvese ile mücadele önemli görülür 

ve şeytan/kötülüklerle mücadele takat ve gücünü Hakîm ve Adil Allah’ın bireye hikmet, 

hidayet ve lütuf olarak verdiği belirtilir. Her akıllı kişinin aklına nefis arzularının zararını 

defetme bilgisi ve gücü yerleştirilmesi, iradesiyle iftira gibi kötülüklere engel olması so-

rumluluk açısından olmalıdır (Mâtürîdî, 2005a: 518, 522, 525-6, 541-2; 2005b: 1/98-9, 

245, 2/522, 377, 4/140, 548, 7/181; Abdülcebbâr, 1969: 478, 548; 2013: 1/142, 422).  

Bireyin son nefesine kadar bu sorumluluk ve kulluk bilinci sabır ve takvâ hassasi-

yetinin devamı önerilir. Sabrın her işte gerekli ve lüzümlü olduğu, iyi ahlâkî nitelik ve ba-

şarıların sabırla kazanıldığını, iftiraya sabırla girilmediğini, bireyin nimete teşekkürü sa-

bırla yaptığını, iman, tevhid ve takvâ üzere sabretmesi gerektiği de söylenebilir. Sınanma-

da olduğunun şuurundaki akıllı birey, masum biri veya birilerine iftira atmaması gerektiği 

gibi kendisine atılan iftira karşısında sabır ve takvâ ile hem kendisini hem de çevresindeki 

canlıları hastalandırmadan varlıklara zarar vermeden bu psikolojik halini güzelliğe, mutlu-

luğa ve bağışlanmaya dönüştürmekle sorumludur denilebilir. 

6.4. Gıybetten Uzak Durmak 

Fert ve toplum hayatına zararları ve kul haklarıyla ilgili büyük günah gıybetten her 

birey sabırla uzak durmakla sorumludur. Kişinin gıyabında hoşlanmayacağı şeylerle ra-

hatsızlığın iğrençliği ve vebalin büyüklüğü “Ölmüş kardeşinin etini yeme” (Hucurât 49/12) 

ifadesiyle anlatılır. Hikmeti işin kabihliği ve çirkinliğini duyu ve duygular yoluyla idrâk 

olmalıdır. Bireyin gizlediği ve açıklanmasını istemediği işlerini anlatmak şeklinde olan 

gıybet ile kendisinin söylemediği veya açıklamadığı gizli kötü halin ve çirkin huyun açık-

lanması şeklinde iki gıybet şekli vardır. Arkadan konuşulan hoşlanmadığı bir şey gerçeğe 

uygunsa gıybet, değilse iftira olur. Gıybetin sebepleri öfke, kin, sohbet ve yarenlik, başka-

sını kötülemek suretiyle kendi itibarını yükselteceği düşüncesi ve kıskançlık şeklinde sıra-

lanabilir. Bireyde olmayan veya yapmadığı bir şeyin söylenmesi, yazılması şeklindeki ifti-

ranın zararı ve iğrençliğinin ölü eti yemek şeklindeki gıybet örneği ile daha iyi anlaşılabile-

ceğidir (Mâtürîdî, 2005b: 14/75-7; Abdülcebbâr, trs: 395). Yani kişide olan bir hata veya 

kusuru söylemek böyle iğrenç, kötü bir uslupla anlatılırsa olmayan bir şeyi yalan, hile ve 

kumpasla iftira atılmasının günahı, kul hakkı ve vebalinin büyüklüğünü insanın duyu, duy-

gularının idrâkine yönelik olmasıdır (Gazâlî, 1974: 3/323 vd). İftira olması muhtemel gıy-

bet gibi çirkin, günah ve haram münker eylemlerden uzak durmak her bireyin görevi ve 

zararlarından sabırla uzaklaşmakla teolojik anlamda sorumluluk olduğu söylenebilir. 

6.5. Âile İçi İftiralardan Kaçınmak 

Huzurlu ve mutlu yaşamak isteyen birey âile içi iftiralardan kaçınmak durumun-

dadır. Kur’an’da verilen âile içi örneklerden biri, eşe verilen mehri (mal veya para) bo-
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şanma durumunda iftira ve haksızlık ile geri alınmasıdır (Nisâ 4/20). Âile içi iftira, birinin 

ar ve namusuna leke sürmeyi, onun hakkında çirkin şeyler uydurmayı ve bu yolda nefsi 

ihtiraslar uğruna entrikalar çevirmeyi kapsar. Akrabalık bağlarının âhirette de devam ede-

ceğinden kötü geçimin sebebi, gönüldeki sevgiyi yok eden yalan, aldatmayı içeren âile içi 

iftira türlerinden kaçınmak gerektiğidir. Âilenin iyi geçim (Nisâ 4/19) statüsünde merha-

met, iyi muamele, karşılıklı iletişim, lütûf ve nezâket ile olmasını önerilir. Annenin çocuk 

konusunda nesil iftirası yani gerçek babasından başka birine nisbet edilmesi teolojik an-

lamda yasaktır (Mümtehine 60/12). Kadınların rahimlerdeki oluşum bilgisinin gizlemesi 

iman hakikatıyla bağdaşmaz (Bakara 2/228). Nesil iftirası cehâlet karanlığı içindeki top-

lumların niteliklerinden biridir denilir. Gönül rızası olmayan âile içi her türlü ilişkilerde 

haramlık ve kul hakkı sözkonusudur (Mâtürîdî, 2005b: 3/103-5, 10/343-4, 15/128-9; 

Abdülcebbâr, trs: 89; Zemahşerî, 2018: 6/688).  

Gönül rızâsızlık, sevgisizlik ve ücret karşılığı yapılan cinsel yararlanma, neslin bo-

zulması fert ve toplum hayatının sıhhatini, birlikteliği bozan zinâ kapsamında yasaklanır 

(Eliaçık, 2014: 572-3). Karı ve koca arasındaki zinâ iftirası karşılıklı lânetleşme 

‘Liân/mülâane’ ile çözüme kavuşturulur. İffetli kişilere iftira atıp (kazf) dört şahit getire-

meyenlere (o dönemde tarihsel 80 sopa vurulması gibi) fiziksel ceza verilmesi istenir (Nûr 

21/4, 6-10). Çağına, dönemine göre iftira suçunu önleyici, caydırıcı, eğitici nitelikle cezalar 

verilebilir. Hz. Âişe örnekliğinde ifk/iftira olayı (İbnü’l-Esîr, 1991: 181) değerlendirilir, 

iftiraya uğrayanlar için hüsnüzanda iyimser bakış açısıyla eylemlerde bulunulması öneri-

lir. Eşine yapılan bu iftira yüzünden Hz. Peygamber hayatının en büyük acılarına maruz 

kalmış, Âişe'nin babası ve annesi başta olmak üzere çevresi büyük üzüntü yaşamışlardır. 

Âile ve toplumda iftiraların yayılmasından hoşlananlar, kalpleri kıranlar, insanları üzenler 

dünyada âhirette ağır bir şekilde kınanırlar. Masuma iftira göklerden daha ağır denilir 

(Nûr 24/12, 19). Bu, iftira suçu, günahı ve vebalinin büyüklüğünün duygulara yönelik anla-

tımı olmalıdır. Âile içi kin, nefret ve tardetmek, kovmak, bedduâ etmek olan liân ve iftira, 

sevgi, rızâ ve gönül hoşluğunun temelini sarsar, bitirir, bedensel ve ruhî hastalıklara sebep 

olabilir. Liânda boşanma ancak tarafların lânetleşmeleri ve hâkimin aralarını ayırmasıyla 

gerçekleşir, karı-koca lânetleşmesinde içlerinden biri -hangisi yalancı ve iftiracı ise o- 

lânetli olur. Lânetli birinden yararlanmak ise iradesiz, gönülsüz olduğu için çirkin görülür. 

Tövbede helâlleşme olmadan gönülleri almadan yani lânet kalkmadan bir araya gelemez-

ler. Tövbe, özür ve eşlerin birbirlerinden karşılıklı râzı olmaları ile yeniden bir araya gel-

melerine birbirlerinden yararlanmalarına imkân verir. Pişmanlık ve affetme kalp, söz ve 

davranış şeklinde olmalıdır. Âile içi eş ve çocuklardan oluşabilecek huzursuzlar, hoşgörü 

ve affetme temelinde sevgiye dönüşür (Tegabûn 64/14). Sorumluluklarını ifa eden, yalan, 

iftira, zulüm gibi münkerlerden kaçınan bilinçli eşlere salih ve saliha (Nisâ 4/34) denilebi-

leceğidir (Mâtürîdî, 2005b: 3/202, 204, 10/103, 111, 15/128-9, 275; Râzî, 1981: 10/91-2).  

Kıyamette kişinin anne ve baba, kardeş, eş ve evladlarından kaçmaması (Abese, 

80/33-37), âile yakınlık bağlarının âhiret hayatında devamı için âile içi, akraba ve çevre 

sorumlulukları konusunda her birey hassasiyet ve özen göstermeli, yalan, iftira ve aldatma 

gibi kul haklarına terettüp eden eylemlerden her daim uzak durmalıdır. Hem dünya hem 

de âhiret huzur ve mutluluğunu isteyen bireyin âile içi yalan ve iftiralardan sabırla kaçın-

mak gerektiği, üzerine düşen görev ve sorumlulukların şuurunda iyi ve kötü zamanlarda 
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birbirlerine yardımcı olmaları elzem olduğu, maddî-manevî yaralarını sarmakla, birbirle-

rini huzur ve mutluluklarla yaşatmada kollektif sorumlu oldukları söylenebilir. 

6.6. İftiradan İmanı Korumak 

Dünya ve âhirette, huzur, saadet ve nimetlere kavuşabilmek isteyen her bireyin 

son nefesine kadar imânını yani kalbî güzel ve iyi hallerini koruması, iftira türü söz, dü-

şünce ve eylemlerden gönüldeki inançlarını uzak durması gerekir. Kur’an’da geçen “Müs-

lüman olarak can vermeyi” (Bakara 2/132; Âl-i İmrân 3/102), bireyin son nefesine kadar 

sorumluluk, kulluk bilinci ve takvâ hassasiyeti ile iftira gibi günahlardan imanın korunma-

sı olarak öngörülebilir. Çünkü iman, ölüm anına kadar baki olan imandır. Çeşitli ve farklı 

olumsuzluklarla karşılaşabilen insanın mü’minlik sıfatına halel getirecek iftira ve inkâr 

türü söz ve eylemlerden uzak durması büyük bir sabır ve özveri gerektirir. Haram ve gü-

nah işlemekle inkâr edilmediği sürece kalpteki imanın yok olmadığı genel bir kural olmak-

la beraber kul haklarına sebep iftiranın hafife alınması, yapılan zulüm ve haksızlıkları kal-

bin onaylaması ile daha büyük teolojik zararlara sebebiyet verebilir. Birey ruh sağlığını 

korumak, iyi amellerinin iptalini önlemek için Kur’an’da bildirilen inkâr ve şirk türlerini 

(elfâz-ı şirk ve küfür) iyi bilmesi gerektiği gibi iftira gibi kötülükleri kalbin onaylamaması 

da asıldır. İnkâr eden birey Allah’ı bilir fakat Allah’a değil puta (ilah gibi değer verdiği mal, 

para, makam, evlad, eş…) tapar, sıkıntıya düşünce Allah’a sığınır, şartlı kulluk yapar iyilik 

anında memnun sıkıntıda yüz çevirir (Hac 22/11; Ankebut 29/65; Zümer 39/3, 8). Mü’min 

birey ise rahatlık, sevinç, şiddet, sıkıntı hali olsun son nefesine kadar ihlâsla Allah’a inanır, 

başa gelen nimetlere şükreder, musibet ve sıkıntılara da sabreder (Bakara 2/156). İnkâr 

hallerinden imanını zedeleyecek şeylerden her an uzak durur. Kendisinden yararlanılan 

iman, ölüm anına kadar baki olan imandır. Allah akıllı bireyin iftira türü zulüm, haram ve 

büyük günahlardan son nefesine kadar kaçınmasını, imanını sabırla korumasını ister. İfti-

raya yapılan tehdîd, ikaz ve azabın bu denli olmasının suçun psikolojik ve sosyolojik yönü-

nün kapsamlı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. “Eğer mü’minseniz Allah size öğüt 

veriyor” (Nûr 24/17) ikazını teolojik anlamda iman ile ilişkilendirilir “Biz söyleneni söylü-

yoruz, iftira da atmadık, şâhitlik de etmedik” diyerek psikolojik yapılan savunanın azap ve 

tehditden kurtarmayacağı belirtilir. Sınanan akıllı bireyin her türlü iftira ve çeşitlerinden 

her an kaçınması imanını olumsuz hallerden son nefesine kadar koruması da önerilir 

(Mâtürîdî, 2005a: 160, 223, 356; 2005b: 2/23, 470, 8/274-5; Abdülcebbâr, 2017: 934).  

“Kim hataya düşer veya günahı suçsuz birinin üzerine atarsa andolsun o, bir iftira 

ve apaçık bir günah yüklenmiş olur” (Nisâ, 4/112) ikazı fert ve toplum hayatında huzurlu 

ve mutlu yaşamak isteyen tüm bireylere tarafsızlığı, objektifliği ve her zaman hak ve ger-

çeklerden yana olmayı yalanlara kanmamak gerektiğini anlatır. İnsan hangi dinden olursa 

olsun, isterse hiçbir dine ait olmasın, hak ve hukuk davasında Kur’an’ın hükmüne başvur-

maktan çekinmemesi gerekir. Allah’ın kitabı Kur’an kimseye özgü bir kitap olmadığından 

her insanı koruma altına alır (Atay, 2014: 356-7). Her birey hangi inanca sahip olursa ol-

sun iftira gibi münker eylemlerden son nefesine kadar kulluk bilinci ve takvâ şuuru ile 

uzaklaşmak, psikolojik sıhhatini korumakla sorumludur. Birey kendisi ve çevresinin kalp 

hallerini ve imanını zedeleyecek aklını, kalbini ölü gibi duyarsız, işlevsiz kılan iftira çeşitle-

rinden her daim sabırla korumanın kulluk görevi olduğu söylenebilir. 
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Sonuç 

Arkaplanında kötümserlik, kıskançlık, yalancılık ve aldatma olan iftira, Allah-kul 

ilişkisinde ulûhiyet, nübüvvet ve âhiretle ilgili inançları reddetme ve yalan isnadı, doğru-

nun yerine yanlışı ikâme şeklinde iken insanlar arası bir şeyi elde etmek veya başkalarına 

zarar vermek gibi kötü niyet, dünyevî-siyâsî çıkarlar için yapılan kul haklarıyla ilgili günah, 

suç ve münker bir eylemdir. Teolojik ve itikâdî açıdan Allah’a yalanla iftira, şirk koşmak, 

bir esasa dayanmadan ilahî kitaplardaki bilgi ve kelimeleri tahrif etmek, helâle haram veya 

harama helâl demek suretiyle ilahi hükümleri değiştirmektir. Kur’an’da geçen gaybî konu-

larda zannî bilgilerle kesinmiş gibi anlatmak gayba taş atmak, Allah’a yalanla iftira atmak-

tır. Kullar arası iftira gönül kırar, kalpleri incitir, psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik rahat-

sızlık, zulüm, şiddet, kul hakları gibi zararlara yol açabilir. Arkaplanında suîzan, haset, ya-

lan, aldatma ve iftira olması muhtemel asılsız haber ve bilgileri araştırmadan hak, doğru 

gibi kalpten benimsemek, rastgele konuşmak, yazmak, sosyal medya ve iletişim araçlarıyla 

yaymak teolojik açıdan büyük bir vebâli ve sorumluluğu gerektirir. Hem müfteriler hem de 

yalan ve iftiralara gafletle kananlar dünya-âhirette rezillik, alçaklık, lânet ve büyük bir 

cezaya ilâhî adâlete uğrarlar. Allah iftiracıları ve yalanlara kananları sevmez, tövbe etme-

dikleri sürece onlara gazâb eder. İftiranın gönülden benimsenmesi ve inatla bu halin sür-

dürülmesi sonucu psikolojik kalp mühürlenmesi gerçekleşir. Bu süreç, determinist/cebrî 

anlayışların aksine bireyin özgür irâdesiyle tercihi ve yaptığı kötü eylemlerin pişmansız 

tövbesiz inatla sürdürmesinin bir sonucudur. İftiraya uğrayan kişi bu psikolojik halini öz-

gür irâdesi, takvâ ve sabır ile güzelliğe, mutluluğa ve mağfirete dönüştürebilir. İftiralara 

karşı güzel bir sabır göstermek, kendini ve diğer canlıları hastalandırmamak Allah’ın bir 

emri, peygamberlerin de sünnetidir. Allah Hz. Peygamber’e çeşitli iftiralara karşı azim ve 

sabır örneği gösteren ulü’l-azm elçiler gibi sabretmesini öğütler. İftira karşısında masum 

birey kendini çağdaş metod ve yöntemlerle savunmalı, bu olumsuz psikolojik halini sabır, 

metanet ve takvâ ile karşılamalı, dünyada Allah’ın rahmet ve ihsanını kazanacağını, âhiret-

te ise Rabbin rızâsı ve cenneti ile ödüllendirileceğini ümit etmelidir. Kişi, duyduğu ve oku-

duğu iftirayı doğru veya yalan olup olmadığını çağdaş yöntemlerle aklını kullanarak araş-

tırmak, kendisine gaybî olan bilmediği konuları rastgele her yerde konuşmamak ve yaz-

mamakla mükelleftir. Yalan ve iftiraları duyduğunda iyi niyet ve iyimserlikle “Bu apaçık 

iftiradır” demekle sorumludur. Bu ikrâr ile kişi haksızlık ve zâlimlerden değil mazlumlar 

ve doğrulardan yana olduğunu söz ve eylem olarak gösterir. Dünyada ve âhirette felâha 

ermek yani korktuklarından emin umduklarına nâil olmak isteyen, Allah hakkında muh-

kem bilgilerle sabit dini konularda yalan, yanlış ve zannî bilgilerle konuşmamalı, yazma-

malı, eklemeler yapmamalıdır. Sosyal hayatta her türlü iftiralardan uzaklaşmalı onur, şah-

siyet ve izzeti zedeleyici hak ihlâllerinden kaçınmak durumundadır. Huzur ve mutlu olmak 

isteyen, kendisini tehlikeye düşürecek iftira türü inanç, söz ve davranışlardan son nefesine 

kadar sabırla uzaklaşmalı, gaflet halleriyle yalan ve iftiralara kanmamalı, hem kendi hem 

de başkalarının bedeni, kalbi ve imanına zarar verecek psikolojik ve sosyolojik yalan ve 

iftira türü eylemleri yapmamalıdır. İftira teolojisi ve bireyin iftira karşısında psikososyal 

sorumluluğu ve görevleri hakkındaki bu çalışma, günümüz fert ve toplumların inanç ve 

ahlâk problemlerine çözüm önerileri şeklinde de düşünülebilir.   
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In the Context of Passing between the Branches of Art  

Bedri Rahmi Eyüboğlu 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN 

Öz: Edebiyat, resim, heykel, mimari, müzik, tiyatro, dans gibi türlere ayrılan sanat 
dalları arasında doğrudan ya da dolaylı bir etkileşim bulunmaktadır. Sanatta te-
dahül, sanat dallarının iç içe geçmesi, bir sanat dalına ait bir özelliğin başka bir sa-
nat dalı içinde yer almasıdır. Şiirin dilini, söz ile musiki arasında sözden ziyade 
musikiye yakın bir dil olarak gören Ahmet Haşim, sanatta tedahülün temsilcile-
rindendir. Ahmet Haşim’in şiirine ve şiir anlayışına karşı çıkan Garip şairleri de 
bir sanatın malzemesinin bir başka sanat içinde gereği gibi kullanılamayacağı dü-
şüncesiyle sanatta tedahüle karşı çıkmışlardır. Cumhuriyet dönemi şair, yazar ve 
ressamları arasında yer alan Bedri Rahmi Eyüboğlu, özellikle şiir ve resimleriyle 
Türk sanat dünyasında önemli bir yere sahip olmuştur. Hem şiir hem de resim sa-
natında önemli bir yer edinmiş olan Bedri Rahmi üzerine hazırlanmış bu çalışma-
nın amacı da öncelikle sanatçının düşüncelerini esas alarak, sanatta tedahüle ba-
kışını belirlemek, yapılan çalışmalarda sanatçının bu niteliğinin ne ölçüde ele 
alındığını ortaya çıkarmak, yapılacak çalışmalara dair öneriler sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Filoloji, şiir, resim, Bedri Rahmi Eyüboğlu. 

Abstract: There is a direct or indirect interaction between the branches of art 
such as literature, painting, sculpture, architecture, music, theatre and dance. In 
art, the intertwining of art branches, a feature belonging to an art branch of an-
other art is to take part in the branch. Ahmet Haşim, who considers the language 
of poetry as a language close to music rather than a word, is one of the representa-
tives in the art. Garip poets who opposed Ahmet Haşim's poetry and his under-
standing of poetry also objected to the artistry in the thought that the material of 
an art could not be used in another art as required. Bedri Rahmi Eyüboğlu, one of 
the poets, writers and painters of the Republic period, has an important place in 
the Turkish art world with his poems and paintings. The aim of this study, which 
has been prepared on Bedri Rahmi, who has an important place in both poetry 
and painting, is primarily to determine the artist's view of circulation in art based 
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on his thoughts, to reveal the extent to which this quality of the artist is addressed 
in the studies, and to offer suggestions for the works to be done. 

Keywords: Philology, poetry, painting, Bedri Rahmi Eyüboğlu. 

 

Giriş 

Türkçede birbirinin içine girme olarak tanımlanan “tedahül” (TDK, 2005, 1929), iki 

veya daha fazla disiplini birleştirmek ve kapsamak anlamında kullanılmaktadır. Bu disip-

linlerin resim, heykel, mimarlık, müzik, şiir gibi güzel sanat dallarından oluşması “sanatta 

tedahül” olarak değerlendirilmektedir.  

Klasik tasnifte işitsel sanatlar (müzik, edebiyat), görsel sanatlar (heykel, resim, 

mimari, hat) ve dramatik sanatlar (tiyatro, dans, sinema, bale, opera) olmak üzere üç grup-

ta ele alınan güzel sanatlar, modern sınıflandırmada altı gruba ayrılmıştır. Bunlar, yüzey 

sanatları (süsleme, duvar resmi, fotoğraf, minyatür, hat, ebru), hacim sanatları (heykel, 

kabartma, seramik), ses sanatları (müzik), dil sanatları (roman, hikâye, şiir), dramatik sa-

natlar (tiyatro, opera, sinema) ve eylem sanatları (bale, dans, pandomim) olarak gruplan-

dırılmıştır.  

Kimi zaman uygulama biçimine kimi zaman hitap ettiği duyu organına göre çeşit-

lendirilen güzel sanat dalları arasındaki ilişki geçmişten bugüne kadar gündemde olmuş-

tur. Birçok çalışmada Antik Yunan şairlerinden Simonides’in (MÖ. 556-467) “şiir konuşan 

resimdir ve resim susan şiirdir.” cümlesinin sanat dalları arasındaki ilişkiye dair ilk ifade-

ler arasında yer alışına vurgu yapılmıştır (Anar, 2015: 15; Anar, 2021: 139; Kahraman, 

2005: 96; Yavuz, 2005: 56). Edebiyat ve görsel sanatlar arasındaki ilişkiye dair ilk tespit-

lerden biri de Horatius’un Ars Poetica’sında yer alan “şiir de resme benzer: kimine yakın-

dan baktığın zaman hoşlanırsın, kimine uzaktan bakınca. Kimisi yarı aydınlıkta bakılmak 

ister, kimisi de eleştiricinin titiz gözlerinden korkmadığı için, çıplak ışıkta! Kimini bir defa 

okusan hoşuna gider, kimini on defa okusan, yine tadına varamazsın.” şeklindeki yakla-

şımdır (Fırat, 2013: 83).  

Çalışmasını Horatius’un "Ut pictura poesis" (resim şiirdir) ekseninde hazırlayan 

Gayango da edebiyat ve resmin Antik Çağ'dan günümüze nasıl bir bütünlük içinde olduğu-

nu, bu sanatların ortak yaşam biçimini şiir ve resim örnekleriyle anlatmayı amaçlamıştır 

(Gayango, 2013: 166). 

Tevfik Fikret’in aynı zamanda ressam olduğu için şiir ve resimle bir arada ilgilen-

diğini, kendisinden önce başlayan resim altına şiir yazma (pitoresk) geleneğini sürdürdü-

ğünü ifade eden Kaplan (1953, 16), Cenab’ın bütün şiirlerinin en esaslı unsurunun resim 

olduğunu, Fikret ve Haşim’in de Cenab’ın bu özelliğinden fazlasıyla istifade ettiklerini be-

lirtir (1953, 18). Kaplan’a göre Yahya Kemal ve Hamdi Tanpınar'ın şiirlerinde de pitoresk 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu da Cenab'ın şiirde resim konusunda çok aşırıya giden de-

nemeleri sayesinde olmuştur (1953, 18).  

Ahmet Haşim, 1926 yılında yayımladığı Piyale adlı şiir kitabında yer alan “Şiir Hak-

kında Bazı Mülahazalar" başlıklı yazısında şairin bir hakikat habercisi olmadığını vurgula-

yarak şairin lisanının “nesir” gibi anlaşılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut bul-

muş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisan olduğunu 
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söyler (2005, 70).  

Haşim’in şiirle müziği birbirine yaklaştıran yaklaşımı, “Şiir Hakkında Bazı Mülaha-

zalar"ın kaleme alınışından 15 yıl sonra karşıt bir tavırla yüz yüze gelmiştir. Orhan Veli 

Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu’nun 1941’de ortaklaşa yayımladıkları 

Garip adlı eserin mukaddimesiyle Türk edebiyatında “sanatta tedahül”e dair Cenap’tan, 

Fikret’ten, Haşim’den farklı bir bakış açısı sergilenir. Orhan Veli tarafından kaleme alınan 

bu mukaddimede “sanatta tedahül”e dair şu görüşler yer almaktadır (Ercilasun, 1994: 

182): “Ben san’atlarda tedahüle taraftar değilim. Şiiri şiir, resmi resim, musikiyi musiki 

olarak kabul etmeli. Her san’atın kendine ait hususiyetleri, kendine ait ifade vasıtaları var-

dır.”  

Garip mukaddimesinde ayrıca şiirde musiki, musikide resim, resimde edebiyat 

arayışının, sanatın kendi özellikleri içinde kalarak güzeli elde etme güçlüğünü yenemeyen 

insanların başvurdukları bir hileden başka bir şey olmadığı iddia edilmektedir (Ercilasun, 

1994: 183). Mukaddimede Haşim’in alev kelimesiyle eski harflerle alevin yazımı arasında 

kurduğu bağdan hareketle şiirin sadece musikiden değil, resimden, heykelden, hatta mi-

mariden istifade edebileceğini ama heykelden istifadenin resmin bile hakkı olmadığı dü-

şüncesi ortaya konularak sanat dallarının iç içe geçişine dair kesin tutum sergilenmiştir 

(Ercilasun, 1994: 183). 

Ozansoy’un, şiirlerini önceki dönemlerden farklı bulduğu, geçmişi iğnelemelerini 

bir eksiklik olarak değerlendirdiği (Ozansoy, 1928: 378) Yedi Meşaleciler de sanatta teda-

hül açısından dikkat çeken bir şiir topluluğudur. Ozansoy, Yedi Meşale sanatçılarının şiir-

lerinde duyguları bir ressam gibi kuvvetli çizgilerle göstermeye heves ettiklerini, Ahmet 

Haşim’in etkilendiği Baudelaire, Verhaeren gibi sanatçıları daha iyi anlayacak isimler ola-

caklarını ifade eder (Ozansoy, 1928: 378).  

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı içinde sanat dalları arasındaki yakınlığı şah-

sında bir araya getirmiş isimler de vardır. Hem şair hem de ressam kimliğiyle eserler ver-

miş olan Bedri Rahmi Eyuboğlu da bu sanatçılardan biridir. Bedri Rahmi’nin çok yönlü 

kişiliği üzerine pek çok araştırma yapılmıştır. Erzen’in “Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Şiiri 

Üzerine Bir Araştırma” (Erzen, 2007), Kıvrak’ın “Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Türkiye'deki 

Sanat Eğitimine Resim-Şiir İlişkisi Bağlamında Katkıları” (Kıvrak, 2010), Ozan’ın “Bedri 

Rahmi Eyuboğlu’nun Şiirlerinde Görsellik” (Ozan, 2011), Üstten’in “Halk Edebiyatına Uza-

nan Bir Köprü Bedri Rahmi Eyüboğlu” (Üstten, 2016),  Ergün’ün “Geleneksel Motiflerimi-

zin Soyutlanmasıyla Yeni Bir Plastik Anlayışa Varılması” (Ergün, 2019) ve Aydoğdu’nun 

“Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun şiirlerinde resme ait unsurlar” (Aydoğdu, 2020) başlıklı ça-

lışmaları, bu araştırmalardan sadece birkaçıdır.  

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Sanatta Tedahül 

Gençlik yıllarında, kalem ile fırçadan birini kullanarak sanatın merdivenlerinden 

çıkmak isteyen Eyüboğlu, kalemi de fırçayı da bırakmadan her ikisini de başarıyla kullanan 

bir sanatçıdır (Çelik, 1996: VII). Resimlerinde şair olduğunu açık bir şekilde hissettiren 

Eyüboğlu, şiirlerinde gerek kullandığı kelimelerden gerekse dış dünyayı yorumlayışından 

hareketle bir ressam olduğunu ortaya koymaktadır (Çelik, 1996: 14-15).  

Bedri Rahmi, şiirle resim ilişkisine dair düşüncelerine yazılarında yer vermiştir. 
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“Bir Resim Ne Zaman Biter?” adlı yazısında, “Zaman zaman şiir sanatı ile resim sanatını, 

müzikle resmi karıştıranların kulakları çınlasın. Bir şiir, bir müzik bir defa yayımlanmaya 

görsün. Hemen herkesin malı olabiliyor.” (Eyüboğlu, 1987: 101) tespitini yaptıktan sonra 

şairin daha sonra yaptığı değişmelerin okur için artık bir anlam taşımadığını, resmin si-

linmesi durumunda ise geriye bir şey kalmayacağını belirtir.  

Sanatçı, şiir ve gerçeklik üzerine yaptığı yorumlarda da ressam bakışını bırakma-

mıştır. Yunus Emre’nin cennet ve cehennemi tasvir eden şiirlerinden örnekler veren Eyü-

boğlu, Yunus’un “Rengine boyanmışam, solmazam artık” dizesinde cennette renklerin en 

hasını bulduğunu ressamca bir gururla söylese de cenneti sahici anlatamadığını, aşağıdaki 

dizelerde ise cehennemi daha canlı anlattığını belirtir (Eyüboğlu, 1987: 162):  

Yana yana kara kömür olmuşlar 

Nice yüzyıl cehennemde kalmışlar 

Dizlerine demir zincir vurmuşlar 

Çeker çeker de ağlaşırlar. 

Bedri Rahmi, Yunus’un dizelerindeki şiir resim yakınlığına kendi şiirinden bir bö-

lümle de (Ölüme Dair) örneklendirmeyi ihmal etmez ve şiirin tasarlama gücünün kapıları-

nı sonuna kadar açarak, yüz binlerce sanatkârı, milyonlarca insanı kendine çeken bir cen-

net, cehennem tablosu çizdiğini vurgular (Eyüboğlu, 1987: 162):  

Şiiri seferber eylediler 

Ve elbirliği ile 

Gökyüzünün en münasip katında 

Mükemmel bir cennettir kuruldu 

Ve üzerimize güller 

Mezkûr cennette har vurup harman savurdu ölüler. 

Eyüboğlu’nun şiirde anlam açıklığı, kapalılığı üzerine düşünceleri de kimi zaman 

resim eksenli olmuştur. Şiirini incelemesi için gösterdiği bir arkadaşının, “Çok açık seçik be 

birader, hiç gizlisi kapalısı yok. Niçin resim yaptığın zaman bir sürü gizli kapalı renklere 

biçimlere önem veriyorsun da şiirde böyle her şeyi uluorta söylüyorsun? Peki hani bu şiir-

de susan renkler, sağır renkler? Hepsi de apaçık meydanda.” şeklindeki eleştirisine açıkça 

cevap veremese de öteden beri şiirin insandan insana varan en kısa ve en sağlam yol oldu-

ğuna inandığını, şairin aydınlığı, alacakaranlığa, alacakaranlığı zifiri karanlığa değil, tam 

tersine alacakaranlığın içindeki bir damla ışığı emmesini, gözü kamaştıran, kör eden ışığı 

hepimizin, günlük ışığımız haline getirmesini, zifiri karanlığın içinde el yordamıyla bir şey-

ler bulup çıkartmasını beklediğini belirtmiştir (Eyüboğlu, 1987: 284-285).  

Sanatta tedahül düşüncesi, Bedri Rahmi’nin sadece kendisinde değil yakın çevre-

sinde de mevcuttur. Birlikte Fransızca çalıştığı arkadaşı Ferit’ten Bedri Rahmi’ye yazıldığı 

düşünülen mektupta, arkadaşının sanatçıya şiir resim yakınlığından bahsettiği görülmek-

tedir (Eyüboğlu, 1985: 284-285):  

“Şiir, resmin kardeşi değil midir?... Resim ki şiirin başka bir tecellisidir, şiirden 
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uzak değil, onun can yoldaşıdır, hangi dahi bir vecd içinde ve ruhun derinliklerinden gelen 

bir duyguyla yapılmayan eser, yok olmaya mahkûm değildir? ...” 

Bu ifadeler, şairin, sanatta tedahüle dair yakın arkadaşlarıyla da fikir alışverişinde 

bulunduğunu göstermektedir. Ressam ve şair kimliğinin yanında seramik ustası, öğret-

men, yazmacı, vitraycı, heykeltıraşlık gibi birçok meziyete sahip olan Eyüboğlu’nun haya-

tında sanat dalları arası geçiş ve etkilenmelerin önemli bir yere sahip olması gayet doğal 

bir durumdur.  

Bedri Rahmi’nin sanatındaki geçişler, daha çok şiirlerinde görülen resim etkisi açı-

sından ele alınmıştır. Durmuş, şairin, resimde şiir ve ışık bütünlüğünü aradığını; şiirinde 

de resim ve ışık güzelliğini aradığını belirterek Eyüboğlu'nun şiirlerinde ışık ve renk un-

surlarını ayrı ayrı ele alarak incelemiştir (Durmuş, 2001). Işık unsurunu tabii ışık unsuru, 

renge bağlı ışık unsuru olarak iki başlık altında Bedri Rahmi’nin şiirlerinden örneklerle 

ortaya koyan Durmuş, şairin şiirlerinde doğa ile anılan renk unsurunu tek başlık altında 

ele almıştır (Durmuş, 2001: 251).  Aydoğdu da çalışmasında “Bu tutum, onun şiire de bir 

ressam gözüyle yaklaştığını, şiirlerini âdeta bir tablo gibi kurguladığı ve şairliğini de res-

samlığının yansımalarıyla ördüğünü açıkça göstermektedir.” tespitiyle Durmuş’la aynı 

noktada buluşmaktadır (Aydoğdu, 2020: 1807).   

Eyüboğlu’nun şiirlerde renklere dair Ozan da farklı bir sınıflandırmayla değerlen-

dirmeye giderek renkleri açık ve kapalı kullanımlar olarak iki başlıkta ele alır, renkleri 

şiirlerin başlığında ve içeriğinde ayrı ayrı tespit etmeyi amaçlar (Ozan, 2011).  

Çalışmalarda dikkat çeken temel nokta, çok yönlü bir sanatçı olan Bedri Rahmi’de 

farklı sanat dalları arasındaki ilişki ve geçişlerin, şiirleri üzerinden ele alınmış olmasıdır. 

Sanatçının şiirlerinde resim sanatından izler olduğu gerçekliğinde hemfikir olunmuştur. 

Aslında bu durum bir rastlantının sonucu değil, şairin eserlerinin niteliğiyle ilgilidir. Zira 

Doğan da (2012) Eyüboğlu’nun şiirleriyle ilgili olarak, o şiirleri okuyacak okurların edebî 

bir zevk tatmanın dışında, ekonomi, coğrafya, sosyoloji, psikoloji gibi alanlara özgü bilgiler 

de keşfedebilecekleri; şiirler sayesinde kendi coğrafyalarını, kültürlerini tanıma fırsatı 

bularak, çevrelerine farklı bir gözle bakmayı öğrenebilecekleri tespitini yapmaktadır.  

Bedri Rahmi’nin bir başka özelliği de eserlerinde Türk kültürüne mal olmuş, elinde 

bağlamalı türkü söyleyen figürlere yer vermesidir. Bunlar arasında “Aşık Veysel”, “Han 

Kahvesi”, “Sarı Saz”, “Saz Çalan”, “Şair”, “Konser”, “Kahpe Felek” isimli çalışmaları yer al-

maktadır (Başbuğ, 2019). Başbuğ’a göre Türk halk kültürü imgeleri, sanatçının eserlerinin 

ana merkezini oluşturmakta ve dışavurumcu kimliğini desteklemektedir (Başbuğ, 2019: 

207). 

Bedri Rahmi’nin farklı sanat dallarındaki çalışmalarına yönelik araştırmalarda da 

Türk kültürüne duyarlılığına dikkat çekilmektedir. Yemenicioğlu Negir ve Korkmaz’ın ça-

lışması Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Türk resim sanatı için olduğu kadar, Türk seramik sa-

natı için de önemli bir figür olduğu ortaya koymayı amaçlamaktadır (Yemenicioğlu Negir 

ve Korkmaz, 2019: 864). 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerinde resme dair unsurları irdeleyen çalışmalar-

dan farklı olarak, Soylu ve Köroğlu (2017), sanatçının “Aşık Veysel” adlı resminin göster-

gebilim çözümlemesini yapmayı amaçlamışlardır. Resmi değerlendirmeden önce şairin 
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“Âşık Veysel’e Selam” adlı şiirine ve âşık Veysel’le renkler üzerine sohbetine yer veren 

Soylu ve Köroğlu (2017, 1993), Bedri Rahmi’nin Anadolu’nun tüm değerlerini kucakladı-

ğını ve daha çok zihinlerde kalmaları için çabaladığını vurgularlar. 

 

Görsel 1: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aşık Veysel, 37x27cm. 1954, Kâğıt Üzerine 

Guvaj Boya, Ankara Cer Müzesi. Fotoğraf: Rasim Soylu (Soylu ve Köroğlu, 2017: 

1995) 

Çalışmada “Aşık Veysel” adlı tablosunda da yer alan figürler ve stilize motifler gös-

tergebilim bağlamında incelenerek tabloda düz anlamların yanında yan anlam ve derin 

anlamların varlığı Bedri Rahmi’nin halk kültürüne ve Anadolu’nun değerlerine yaklaşımı 

doğrultusunda irdelenmiş; tabloda binlerce yılık bir birikimin sonucu olan Anadolu kültü-

rüne ait imgelerin kendini gösterdiği, resmin zengin kompozisyonunu oluşturan bitki mo-

tifleri, kuş ve güvercin stilizasyonlarıyla insanın doğa sayesinde huzura kavuşmasına gön-

derme yapıldığı, bağlama çalan figür ve göz figürünün ise Aşık Veysel’in kör olmakla birlik-

te gönül gözünün açık olduğuna işaret edildiği sonucuna varılmıştır (Soylu ve Köroğlu, 

2017: 1995).  

Bedri Rahmi ve sanatını farklı açılardan ele alan örnekler verilerek, kısaca tanıtılan 

çalışmaların dışında onlarca çalışma daha yer almaktadır. Ancak yukarıdaki sunulan örnek 

araştırmalar Bedri Rahmi’nin eserlerinde sanatta tedahülün önemli bir yer tuttuğuna dair 

verileri ortaya koyduğu için tüm çalışmalara ayrıca yer verilmemiştir.   

Sonuç 

“Ressamlara sorarsanız iyi şair olduğumu, şairlere sorarsanız iyi ressam olduğumu 

söylerler ama ben öğretmenliğime laf ettirmem.” diyen Bedri Rahmi, ömrünü de ortadan 

ikiye bölerek yarısını şairliğe yarısını da ressamlığa adamayı dilemiş bir sanatçıdır.  

Sanatın farklı kollarında eserler vermiş olan Bedri Rahmi üzerine yapılan çalışma-

lar da sanatçının kişiliğine uygun olarak şiir, resim, sanat eğitimi, seramik gibi farklı alan-
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larda gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların önemli bir kısmı Bedri Rahmi’nin eserlerinde farklı 

sanat dallarının etkisi üzerinedir. Bu çalışmalarda da yoğunlukla şiirlerinde resim ve halk 

kültürü etkisi ele alınmıştır. Sınırlı sayıda çalışma da resimlerinde şiirselliği, göstergeleri 

anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Bedri Rahmi’nin şiirlerinde tabiat unsurlarını ele alan, 

resimlerinin seramik yüzey malzemesi olarak kullanımını öneren çalışmalar da mevcuttur.  

Bedri Rahmi üzerine araştırma yapanların Türk dili ve edebiyatı, güzel sanatlar, 

sanat ve tasarım, plastik sanatlar gibi farklı alanlardan oluşu, sanatçının çok yönlülüğünün 

ve sanatta iç içeliğe önem verişinin göstergesidir. Yapılan çalışmalar ilgili alanlara ciddi 

katkılar sağlamaktadır. Ancak çalışmaların belli bir alanın gözüyle hazırlanmış olması, 

bakış açısının genişliğine engel teşkil eder niteliktedir. Bu nedenle Bedri Rahmi gibi sanat-

ta tedahülü kimliğinde de birleştirmiş sanatçıların eserlerini irdeleyen araştırmalarda 

disiplinler arası çalışmaya önem verilmesi, farklı disiplinlerdeki araştırmacıların bir araya 

gelerek çalışmalar gerçekleştirmesi, alanlara zenginlik katacaktır. Bu tarz disiplinler arası 

çalışmalarla sanat ürünlerinin analizinde yeni yöntemler ve farklı bulgular da ortaya çıka-

bilecektir.  
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Göreve Yeni Başlayan Köy Okulu Yöneticilerinin Karşılaştıkları  

Yönetimsel Sorunlar (Van İli Örneği)1 

Administrative Problems Encountered by Village New School Managers 

(Van Province Example) 

 

Doç. Dr. Ahmet AKBABA 

Aygün YAĞMUR 

Öz: Bu araştırmanın amacı, göreve yeni başlayan köy okulu yöneticilerinin karşılaştığı 
yönetimsel sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2019-
2020 öğretim yılında Van ili Gürpınar ve Edremit ilçelerindeki köy okullarında çalışan 
34 yönetici, çalışma grubunu ise bu yöneticiler arasından göreve yeni başlayan 12 
okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmacı tarafın-
dan geliştirilen ve uzman görüşleri doğrultusunda geçerlilik ve güvenirliği sağlanan 
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılarak, toplanan veriler içerik analizi 
teknikleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda; yöneticilerin en önemli 
sorunları arasında, yetersiz internet alt yapısı ve ulaşım sorununun geldiği, müdürle-
rin belirli bir tecrübeden sonra atanması, öğretmenlere mesleki rehberlik yapmada 
yeterli bilgiye sahip olmaları gelirken, en az sorun ise öğretmenler ile müdürler ara-
sındaki iletişim boyutundadır. 

Anahtar Kelimeler: Köy okulu, müdür, yönetsel sorunlar. 

Abstract: The aim of this research is to determine the opinions of the village school 
administrators who have just started working on the administrative problems they 
face. The universe of the research consists of 34 administrators working in village 
schools in the provinces of Van, Gürpınar and Edremit in the 2019-2020 academic 
year, and the study group consists of 12 school administrators who have just started 
working among these administrators. The research is a qualitative research. The col-
lected data were evaluated using content analysis techniques, using a semi-structured 
interview form developed by the researcher and validated in line with expert opin-
ions. At the end of the research; While the most important problems of administrators 
are inadequate internet infrastructure and transportation problems, the appointment 
of principals after a certain experience, having sufficient knowledge to provide profes-
sional guidance to teachers, the least problem is in the dimension of communication 
between teachers and principals. 

Keywords: Village school, principal, administrative problems. 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma için herhan-
gi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışmanın veri toplama aşaması 2019 yılında gerçekleştirildi-
ğinden etik kurul onayı gerekmemektedir. Bu çalışma ikinci yazarın tezsiz yüksek lisans çalışmasından tü-
retilmiştir. Sorumlu Yazar: Ahmet AKBABA 

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No conflicts of inter-
est were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this article. This study is 
derived from the second author's master's (non-thesis) work. Corresponding Author: Ahmet AKBABA 



 

Ahmet AKBABA-Aygün YAĞMUR                                                                                                             233                          

https://tidsad.com 

Giriş 

Her ülkenin farklı farklı eğitim sistemi vardır. İnsana yapılan yatırımın en karlı ya-

tırım olduğu ifade edilmektedir. Öğretmeni ve yöneticisini iyi eğitimden geçiren devletler 

eğitim öğretimde kalite ve verimlilikte daha başarılı olmaktadırlar.  

Eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin güçlendirilmesi ve öğretmen ve öğ-

rencilerin yetişmelerinin önemli bir konu olduğu yönündeki düşünceyi ortaya koymakta-

dır. Her ikisi de eğitimdeki verimliliği, kaliteyi ve karlılığı arttırır. Ülkenin gelecekte 

sürdürülebilir rekabet avantajları elde etmesi ve küresel bir rekabet ortamında hayatta 

kalabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Öğretmenin öğrenme ve davranışı eği-

timin gelişimdeki en önemli faktörlerdendir. Öğretmenin sahip olduğu bilgi ve donanım 

ülkelerin en önemli rekabet aracıdır (Nas, 2021: 23). Yaşam normlarını yükseltmek iste-

yen her toplumun temel amacı, sahip olduğu kaynakları öncelikleri doğrultusunda, en ve-

rimli ve etkili şekilde kullanarak üretim düzeyini en yükseğe çıkarmaktır (Tuzcu, 2004). 

Eğitim: Bireyin kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik davranış değişikliğidir (Ertürk, 

1984). Ertürk'ün yukarda çok kısa ve öz olarak sunulan görüşüne çok az şey katılabilir. 

Çünkü bu yaklaşım, adına kısaca eğitim denen, kişiye kendi yaşantıları yoluyla istendik 

davranışlar kazandırma sürecini hemen hemen tam bir açıklıkla ortaya koymaktadır (Öz-

çelik, 1988: 12), Eğitimin en önemli unsurlarından birisi de yönetimdir. Yönetim hakkında 

geçmişten günümüze birçok tanım yapılmıştır. Bugüne kadar yönetim üzerine yapılmış 

birkaç tanımı şu şekilde belirtebiliriz: 

Yönetim: Birden çok kişiden oluşan bir grubun ortak çabası ile tüm grup üyelerinin 

belli bir amaç doğrultusunda emek ve diğer imkânlarını birleştirerek yaptıkları eylemleri 

belirten bir süreçtir (Satıcı, 1998). Yönetim süreci çeşitli işlevlerden oluşmaktadır. Bu iş-

levler literatürde farklı olsa da, genel olarak planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim-

den oluşur. Yönetim; Genellikle yönetim denildiğinde akla üst düzey gelir, ancak gerçekte 

yönetim her örgütte çeşitli düzeylerde vardır. Bu tanımların hemen hepsinde belli ortak 

unsurlar bulunur; Yönetim başkalarını çalıştırabilme sanatıdır. Yönetim insanlara iş yaptı-

rabilme bilim ve sanatıdır. Yönetim insan iradesidir. Yönetim kendinden daha zeki insan-

ları, kendi denetimi altında çalıştırabilme sanatıdır. Yönetim birden çok kişiden oluşan bir 

grubun ortak çabası ile tüm grup üyelerinin belli bir amaç doğrultusunda emek ve diğer 

imkânlarını birleştirerek yaptıkları eylemleri belirten bir süreçtir. (Satıcı, 1998: 34) 

Yönetim en eski bilimdir. Tarih boyunca insanlar hem yönetmiş hem de yönetil-

miştir (Bursalıoğlu, 2012: 43). Yönetim dediğimiz bilimin en üst kısmında yönetici bulu-

nur. Yönetici, sadece örgüt içinde çalışanların veya kullanılan araç ve gereçlerin uyumunu 

dikkate almaz ayrıca örgütün faaliyette bulunduğu yakın çevre ve genel çevre koşullarını 

da dikkate alır. Yakın çevre ve genel çevre koşullarını dikkate almasının sebebiyse, bu çev-

relerde meydana gelebilecek bir değişimin ya da sıkıntının yöneticinin örgütünü etkileme-

sine yol açacaktır. Bu yüzden yönetici, hedeflere ulaşmak için hem örgüt içi hem örgüt dışı 

koşullarını birbirlerine uyumlaştırmalıdır (Paşaoğlu, 2013: 76). Türkiye de öğretmen 

adayları eğitim fakültesin de normal şartlar altında 4 yıl boyunca alması gereken eğitimini 

tamamlar. Bundan sonraki süreçte ise öğretmen adayları Kamu Personel Seçme Sınavına 

(KPSS) girer. Milli Eğitim Bakanlığı o yıl yapılan KPDS’ye göre öğretmen alım sayısını belir-

leyip sayıyı açıkladıktan sonra öğretmenler atama başvurusunda bulunur alım sayısının 3 
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katı kadar öğretmen başarı sırasına göre sözlü mülakata çağrılır. Sözlü mülakata çağrılan 

öğretmenler sözlü mülakattan aldıkları başarı puanına göre Milli Eğitim Bakanlığının ter-

cih ekranında açılan okullardan 40 tanesini tercih eder. Başarı sırasına göre en yukardan 

en aşağı doğru öğretmenler tercih ettikleri okula atanır. Daha sonra ataması yapılan öğ-

retmenlerin güvenlik soruşturması yapılır güvenlik soruşturmasından kalanların yerine 

sıradaki öğretmen atanır ve atama süreci tamamlanmış olur. 

Öğretmen atamaları tamamladıktan sonra öğretmenler 1 yıl süren adaylık sürecin-

de hizmet içi eğitim alırlar ama herhangi bir yöneticilik eğitimi alınmaz. Köy okuluna yö-

netici olarak atanan öğretmenler ekstra bir eğitime tabi tutulmaz. MEB, ise ideal okula ve 

okul yöneticisine ulaşmak için bir takım çareler aramakta ve çözüm yollarına başvurmak-

tadır. Bu çalışmalar genellikle merkezden yönetimin bir anlayışı olarak oluşması istenen 

durumları, yazılar, yönetmelikler veya yasal değişiklikler yoluyla emretmek biçiminde 

olmaktadır (Akçadağ, 2014). 

Ülkemizde öğretmen adaylarının öğretmen olana kadar olan yaşadığı eğitim süreci 

kısaca bu şekildedir. İnsanlığın var olduğu tarihten bu zamana kadar süregelen vazgeçil-

mez olguya eğitim denir. Geçmişten günümüze her millet kendine has bir eğitim sistemi 

belirlemiştir.  Bu sistem, o toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değerlerine bağlı 

olarak kurulur ve geliştirilir. Başka bir deyişle ifade edecek olursak; her eğitim sistemi ait 

olduğu toplumun kültürünü, yaşantısını yansıtmak ve o toplumun ihtiyaçları doğrultusun-

da eğitimden beklediklerini gerçekleştirmek sorumluluğundadır. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile eğitim sistemleriyle arasında doğru orantılı bir 

ilişki vardır. Toplumları ayakta tutan, toplumlara geleceklerine yön veren, toplumlarının 

sürekliliğini sağlayan eğitim sistemleridir. Toplum bireylerinin eğitim sisteminden bekle-

dikleri bunlarla da sınırlı değildir. Gençleri gelecekteki rollerine hazırlama, onları alkol, 

sigara, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıkların pençesinden kurtarma, kişiliklerini geliştirme, 

iyi vatandaş olarak yetişmelerini sağlama, eğitim programının gerektirdiği şekilde onları 

yetiştirme hemen her toplumunun eğitim sisteminin beklenir. Eğitim sisteminden bekle-

nenler arasında bu beklentilere ilave olarak 21. yüzyılda "bilgi toplumu" olmanın gereği 

olarak öğrenmeyi öğrenen, tartışmasını, sorgulamasını bilen, bilim üretebilen bir gençlik 

yetiştirmek de vardır. Temel işlevler arasında yaşadığımız çağın ve insan doğasının gereği 

olarak her yaştaki insanların yaşam boyu eğitilmeleri ihtiyacını karşılamak, insanların 

değişme ve çağın gelişmelerine uyumlarını sağlamak eğitim sistemlerinin temel işlevleri 

arasındadır. 

Öğretmen toplumun beklediği değerleri yerine getirmede en önemli eğitim faktö-

rüdür. Okul olarak adlandırdığımız sosyal sistemin eğitimde en stratejik parçalarından biri 

öğretmendir. Bir ülkede öğretmenliğin meslek oluşu, devletin öğretmen yetiştirme ve ça-

lışma ölçütlerini ortaya koymasıyla gerçekleşmektedir. Geçmişten günümüze kadar gelen 

sürede öğretmen yetiştirmede ortaya konulan ve uygulanan ölçütlerin, çoğu zaman kar-

maşık, çelişkili ve yetersiz olduğu görülmektedir. Eğitim fakültelerinde öğretmen adayla-

rının yetiştirilme süreci, gelecek dönemlerde o öğretmenlerin okullarda vereceği eğitim 

etkinliklerinin kalitesi için önemli bir süreçtir.  Bu sebeple, öğretmen yetiştirme sisteminin 

bütün süreçlerinin, devamlı bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması, bugünün ve 

geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte kalitede öğretmen yetiştirmek için sürekli gelişti-
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rilmesi gerekmektedir. Öğretmenlerin rollerini yerine getirmede önemli bir etken olarak 

gördüğümüz bir diğer nokta ise hizmet öncesi eğitimleri sırasında iyi yetiştirilmeleri ve 

aldıkları eğitime uygun olarak kendi branşlarında çalışmaları öğretmenlerin bu rollerini 

yerine getirmeleridir. 

Değişim, dönüşüm ve rekabetin yaşandığı 21. Yüzyılda okulların görevlerini dört 

duvarla sınırlandırılmış bir ortamda sürdürmeleri mümkün değildir. Önemli bir misyon ve 

vizyona sahip olması gereken okul idareciliği görevini yürütecek öğretmenlerin pek çok 

üstün özelliklere sahip olması gerekir. Kurumunu içeriden veya dışarıdan, olumlu veya 

olumsuz etkileyen pek çok değişkeni bir okul yöneticisi evvela bir orkestra şefi gibi usta-

lıkla yönetebilmelidir. (Özan vd., 2014) 

Eğitim sisteminin temel birimi okuldur. Sistem içerisindeki yeri ve önemi açısından 

okullar, sistemin en stratejik parçası, eğitimdeki yönetim anlayışını meydana getiren tipik 

bir kuruluştur. Okul öğrenmenin gerçekleştiği, eğitim hizmetinin üretildiği, bireyin kişili-

ğinin şekillendiği, daha sonra ise topluma sunulduğu bir yerdir. Dünyanın her ülkesinde 

bu kurumlar birbirine benzer veya birbirlerinden farklı bir şekilde sistemleştirilmiş olsa 

dahi genel amaç ve işlevsellik bakımından birbirine benzerlik göstermektedir. Nasıl ki 

eğitim yönetimi, yönetimin okula uyarlanmasından meydana geliyorsa, okul yönetimi de 

aynı şekilde eğitim yönetiminin okula uyarlanmasından meydana gelir. Okulu amaçlarına 

uygun olarak yaşatmak okul yöneticisinin önemli bir görevidir. Okuldaki insan ve madde 

kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak okulu amaçlarına göre yaşatmayı sağlayabili-

riz. Okul yöneticisinin tüm bu yazdıklarımızı sahada yapabilmesi, okul yönetimiyle ilgili 

kavram ve süreçleri çok iyi bilmesinden ve bu bilgilerini iş ve işleyiş esnasında uygulama-

sıyla mümkündür. 

Bu çalışma göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili 

görüşlerini, yöneticilerinin öğrencilerle, öğretmenlerle, öğrenci velileri ile ve İl-İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü ile yaşadıkları sorunların anlaşılıp önlemler alması araştırmanın prob-

lemini oluşturmaktadır. Eğitim, insan yaşamının bütününü oluşturan bir süreçtir. İnsanlı-

ğın bugün ulaşmış olduğu bilgi seviyesi, yüzyıllar süren bir gelişim ve eğitim sürecinin 

sonucudur. Her durumda, içinde bulunulan koşullara uyum sağlayarak kendini sürekli 

yenileyebilen, geliştiren, kendisiyle yarışabilen, üretken, yaratıcı, yapıcı ve sorumluluk 

duygusu gelişmiş bir vatandaş olabilmek için her şeyden önce eğitime gereksinim vardır 

(Turan, 2007). Okul yöneticilerinin en önemli amacı, okulda kaliteyi artırarak ülkenin eği-

tim düzeylerini artırmak ve daha faydalı insanlar yetiştirmektir. Bu temel amaç doğrultu-

sunda; öğretmenlerle iyi ilişkiler kurmak, demokratik bir okul iklimi oluşturmak, eğitim ve 

öğretimde kaliteyi artırmak için uygun öğretim ortamı oluşturmak gibi görevleri ifa etmek 

durumundadırlar (Akbaba, 2015). 

Okuldaki her türlü durumun yöneticisi olan ve okulu yöneten kişilere okul müdürü 

denilir. Bu çalışma okul yöneticiliği görevine yeni başlayarak görevini sürdüren köy okulu 

müdürlerinin görüşlerine dayanarak yapılmıştır. Çalışmada köy okulu yöneticilerinin gö-

rev sırası veya görevleriyle ilgili İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile velilerle yaşadıkları 

sorunları tespit edip giderilmesi ve köy okulu yöneticiliği yapan veya yapacak olan kişilere 

ve eğitim yöneticilerine tavsiyede bulunmak, temel problem olarak belirlenmiştir. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı: Göreve yeni başlayan köy okulu yöneticilerinin karşılaştığı 

yönetimsel sorunlarla ilgili görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaca yönelik olarak aşa-

ğıdaki alt problemlere cevaplar aranmıştır: 

1. Öğretmenlerle iletişim kurmada ne oranda sıkıntı yaşıyorsunuz? 

2. Resmi yazışma belgelerini zamanında ve uygun şekilde yazma durumunuz 

nasıldır? 

3. Öğretmenleriniz görev ve sorumluluklarını ne oranda yerine getirmekte-

dir? 

4. Öğretmenlerinize mesleki rehberlik yapmada kendinizi ne oranda yeterli 

görüyorsunuz? 

5. Okulunuzda, kararlar alınırken ne oranda çatışma yaşanıyor? 

6. Eğitim ve öğretimle ilgili seminer ve mesleki toplantıları ne sıklıkla düzen-

liyorsunuz? 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma göreve yeni başlayan okul yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlarla ilgili 

görüşlerini, yöneticilerinin öğrencilerle, öğretmenlerle, öğrenci velileri ile ve İl - İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile yaşadıkları sorunların anlaşılıp önlemler almasını amaçlayan nitel 

bir araştırmadır. Fraenkel ve Wallen (2006) nitel araştırmaları, psikolojik ölçümler ve 

sosyal olaylarla ilgili derinlemesine bilgi sağlayan, ilişkilerin, etkinliklerin, durumların 

ya da materyallerin niteliğinin incelendiği araştırmalar olarak tanımlamışlardır (Akt. 

Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009, 248). Araştırmada “durum 

çalışması” kullanılmıştır. Durum çalışması, bir olayı meydana getiren ayrıntıları tanım-

lamak ve görmek, olası açıklamaları geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır 

(Gall, Borg ve Gall, 1996, akt. Büyüköztürk vd. 2009, 267). 

 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Van ili Gürpınar ve Edremit ilçelerinde yöneticiliğe yeni baş-

layarak görev yapan ve köy okulunda çalışan 34 yönetici çalışma grubunu ise göreve yeni 

başlayan gönüllü 12 okul yöneticisinden oluşmaktadır.  

Veri Toplama ve Analizi 

Araştırma da araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatür taraması yapılarak soru 

bankası oluşturulmuş, oluşturulan bu sorularla ilgili alan uzmanı öğretim üyelerinin gö-

rüşlerine başvurulmuştur. Sorulara geçerlilik ve güvenirliği uzman hocaların görüşleri 

doğrultusunda açık uçlu 6 soruya indirilerek son şekli verilmiş, görüşme formu hazırlana-

rak uygulama aşamasına ulaşılmıştır. 

Görüşmeler pandemi süreci dolayısıyla sanal ortam üzerinden hazırlanarak önce-

den telefonla görüşülerek bilgi verilen katılımcılara iletilmiş ve online olarak dönütler 

alınmış ve dönütler gizlilik ilkesine uygun olarak dosyalanarak kayıt altına alınmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler kâğıt üzerine dökülmüştür. Veri ana-

lizi sürecinde nitel araştırma metotlarında sıkça kullanılan verilerin analizinde içerik 

analizi teknikleri kullanılmıştır. Verilerin çözümlemesinde, daha sonra yapılan değerlen-
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dirmelerde kolaylık sağlamak amacıyla benzer içerikli olanlara temalar ve kodlamalar 

yapılmıştır. Temalar 1,4 ve 6. Soruları kapayan Rehberlik ve 2, 3 ve 5. Soruları kapsayan 

Yönetim temaların belirlenmesinden sonra kodlar oluşturulmuştur. Kodlama sırasında 

kod numaraları ve harfleri kullanılmıştır. Bu karakterlerden “Y” katılımcıyı, harften sonra 

gelen rakamlar ise görüşme yapılan yöneticileri birey olarak sembolize etmektedir. Örne-

ğin; Y1, görüşme yapılan birinci Y12. de görüşme yapılan 12. Katılımcıyı temsil edecek 

biçiminde ele alınmıştır. Soruların cevaplarının tamamı önce analiz daha sonrada sentez-

lere tabi tutularak değerlendirmeye alınmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde alt amaçlara uygun olarak hazırlanan sorular ve katılımcıların bu so-

rulara verdikleri cevapların analiz ve sentezlerine yer verilmiştir. 

Tema 1,4 ve 6. Sorular 

S. 1). Öğretmenlerle iletişim kurma durumunuz nasıldır? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) Öğretmen arkadaşlarımla çoğu zaman aynı fikirde olduğumuz için bir sıkıntı 

yaşamıyorum, Y2) Öğretmen arkadaşlarım ve ben kendimizi yetiştirmiş bireyler olduğu-

muz için iletişim konusunda sıkıntı yaşamıyoruz, Y3) Öğretmenlerle iletişim kurarken 

saygı çerçevesinden çıkmadığım için pek sıkıntı yaşamıyorum, Y4) Okul öğretmenlerimiz 

ve idare ekibi olarak ortak ideallerimiz olduğu için iletişim konusunda sıkıntı yaşamıyo-

ruz, Y5) Okul öğretmenlerimizle günlük hayatta da beraber vakit geçirdiğimiz için sıkıntı 

yaşamıyoruz, Y6) Öğretmen arkadaşlarım ile iletişim konusunda herhangi bir sıkıntı ya-

şamıyorum, Y7) Öğretmen arkadaşlarımla birbirimizi anlama yetimiz yüksek olduğu için 

iletişim konusunda sıkıntı yaşamıyoruz,Y8) Öğretmenlerimle empati yeteneğimiz yüksek 

olduğu için birbirimizi anlıyoruz ve dolayısıyla iletişim konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.Y9) 

Öğretmen arkadaşlarımla günlük hayatta da arkadaşlık ilişkimiz kuvvetli olduğu için ileti-

şim konusunda sıkıntı yaşamıyorum, Y10) Öğretmen arkadaşlarım ile iletişim konusunda 

herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum, Y11) Öğretmen arkadaşlarım iletişim kurmada iyi ol-

dukları için sıkıntı yaşamıyorum ve son olarak Y12) Okul olarak ortak bir hedefimiz oldu-

ğu için iletişimimiz de buna paralel olarak iyi seviyede bulunuyor bu yüzden iletişim ko-

nusunda sıkıntı yaşamıyoruz şeklinde olmuştur. 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre idareciler ile öğretmenler 

arasında herhangi bir iletişim sıkıntısı bulunmamaktadır. 

S. 4). Öğretmenlerinize mesleki rehberlik yapmada kendinizi ne oranda ye-

terli görüyorsunuz? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) Kendimi yeterli hissediyorum çünkü öğretmenlerime mesleki açıdan tüm bilgi-

lendirmeleri zamanında yapıyorum. Y2) Bu konularda kendimi güzel yetiştirdiğime inanı-

yorum ve tecrübelerimden kaynaklı kendimi yeterli görüyorum. Y3) PDR mezunu olmadı-

ğım için rehberlik konusunda bazen sıkıntı yaşıyorum. Y4) Görevde yeni olduğum için 

kendimi yeterli görmüyorum. Y5) Gerektiği kadar yeterli görüyorum, tecrübelerimi akta-

rıyorum. Y6) Sınıf yönetimi ve çevreyi tanıtmada kendimi yeterli görüyorum. Y7) Kendimi 
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bu yönde yetiştirdiğimden dolayı yeterli görüyorum. Y8) Herhangi bir sıkıntı yaşamadığım 

için yeterli görüyorum. Y9) Kendimi bu yönde aldığım eğitimlerden dolayı yeterli görüyo-

rum. Y10)  Bu yönde eğitimler aldığım için herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Y11)Mesleki 

rehberlik alanında yeterli olduğumu düşünüyorum ve kendimi yeterli buluyorum. Tabi ki 

kendimi daha da yetiştirme kanısındayım. Y12) İlçe düzeyine baktığımız da kendimi yeter-

li görüyorum şeklinde olmuştur. 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulunda idarecilik ya-

pan müdürlerin büyük çoğunluğu kendilerini mesleki rehberlik konusunda yeterli bulur-

ken çok az bir kısım ise yeterli görmemektedir. Bununla birlikte kendilerini yetiştirme 

konusunda hepsi benzer fikirdeler. 

S. 6). Eğitim ve öğretimle ilgili seminer ve mesleki toplantıları ne sıklıkla dü-

zenliyorsunuz? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) Hizmet içi eğitim döneminde ve proje dönemlerinde düzenliyoruz.Y2) Hizmet 

içi eğitim döneminde ve proje dönemlerinde düzenliyoruz. Y3) Hizmet içi eğitim döne-

minde, proje dönemlerinde ve okul kutlamalarında düzenliyoruz. Y4) Her ay sonunda ya-

pıyoruz. Y5)Her aybaşında önümüzdeki ayın plan ve programını yapıyoruz. Y6) Hizmet içi 

eğitim döneminde, proje dönemlerinde ve milli eğitimin özel konularda isteği olduğu za-

man düzenliyoruz. Y7) Hizmet içi eğitim döneminde, proje dönemlerinde ve her ay sonun-

da o ayın değerlendirmesini yapmak için düzenliyoruz. Y8) Hizmet içi eğitim döneminde 

ve proje dönemlerinde düzenliyoruz. Y9) Her ay sonunda o ayın değerlendirmesini yap-

mak için düzenliyoruz. Y10) Çok sık değil sadece hizmet içi eğitim döneminde ve proje 

dönemlerinde yazıyoruz. Y11) Sene başında ve dönem sonunda, ayrıca gerekli gördüğü-

müz zamanlarda yapıyoruz. Y12) Haftada bir toplantı yapıyoruz şeklinde olmuştur. 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre çoğu köy okulunda seminer 

ve mesleki toplantılar hizmet içi eğitim ve proje döneminde yapılırken bazı köy okulları-

mız buna ilave olarak aybaşında veya ay sonunda da aylık değerlendirme yapmaktadır. 

Tema 2, 3 ve 5. Sorular 

S. 2). Resmi yazışma belgelerini zamanında ve uygun şekilde yazma duru-

munuz nasıldır? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) Yetersiz internet altyapısı olduğu için belgeleri zamanında yetiştirmekte sıkıntı 

yaşıyorum. Okulumun ilçeye olan uzaklığından dolayı acili yeti olan belgeleri zamanında 

yetiştiremiyorum. Y2) Okulda ki sorumluluğumun çok olmasından dolayı belgeleri zama-

nında yetiştirmekte sıkıntı yaşıyorum. İnternet alt yapısının olmaması ve ulaşımdan kay-

naklı sorunlar olduğu için bazı belgeleri zamanında yetiştiremiyorum. Y3) Okulda ki iş 

yükümün çok olmasından dolayı belgeleri zamanında yetiştirmekte sıkıntı yaşıyorum. 

Yeterli internet altyapısının olmaması ve ulaşımdan sorunundan kaynaklı belgeleri yetiş-

tirmekte sarkmalar meydana geliyor. Y4) İnternet altyapısının yetersizliğinden dolayı bel-

geleri yetiştirme de ara ara sıkıntı yaşıyorum. Y5) Okulum ilçeye yakın olduğu için her-

hangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Y6) Okulum ilçeye yakın olduğu için herhangi bir sıkıntı 
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yaşamıyorum.Y7) İnternet altyapısının yetersizliğinden dolayı belgeleri zamanında yetiş-

tirme de sıkıntı yaşıyorum. Y8) İnternet alt yapısının olmaması belgeleri zamanında yetiş-

tiremiyorum. Ulaşımdan kaynaklı sorunlar olduğu için belgeleri zamanında yetiştiremiyo-

rum. Y9) İnternet alt yapısının olmamasından kaynaklı olarak belgeleri zamanında yetiş-

tirmekte sıkıntı yaşıyorum. Ulaşımdan kaynaklı sorunlar olduğu için belgeleri zamanında 

yetiştiremiyorum. Y10) Yetersiz internet altyapısı ve okulumun ilçeye olan uzaklığından 

dolayı bazı belgeleri anında takip edemiyoruz. Dolayısıyla zamanında yetiştiremiyoruz. Bu 

yüzden ilçeye hafta da 2 ya da 3 gün geliyoruz. Y11) İnternet alt yapısının olmaması ve 

ulaşımdan kaynaklı sorunlar olduğu için belgeleri zamanında yetiştiremiyorum. Y12) Ge-

rek yeterli internet alt yapısı gerekse okulumun ilçeye yakın olmasından kaynaklı olarak 

istenilen belgeleri zamanında ve istenilen şekilde yetiştiriyoruz şeklinde olmuştur. 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulu idarecilerinin 

belgelerini zamanında yetiştirememesinin başlıca sebepleri yetersiz internet altyapısı ve 

ulaşım sorunu gelmektedir. Köy okulu eğer ilçeye yakın ise internet ve ulaşım problemi 

sorun olmamaktır. 

S. 3) Öğretmenleriniz görev ve sorumluluklarını ne oranda yerine getirmek-

tedir? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) Öğretmenler görev ve sorumluluklarının bilincinde olup yerine getirmeye ola-

bildiğince gayret ediyorlar. Y2) Ders anlatımında materyal eksikliği yaşıyorlar fakat bun-

dan doğan eksikliği görevlerini fazlası ile yerine getirerek kapatmaya çalışıyorlar.  

Y3) öğretmenler elinden geldiğince özverili çalışmalar yapıyor. Y4) Okul öğretmen-

lerimiz sorumluluklarının biliyorlar görevlerini yerine getiriyorlar. Y5)Öğretmenlerimiz 

çoğu zaman görev ve sorumluluklarını yerine getiriyorlar fakat görev sorumluluğunun 

bilincinden uzaklaşan öğretmenlere hatırlatmalar yapılıyor. Y6) Öğretmenlerimiz görevle-

rini yerine getirmeye son derece gayret ediyorlar. Y7) Öğretmenlerimizin büyük çoğunlu-

ğu görev ve sorumluluğunu yerine getiriyor fakat bireysel farklılıktan kaynaklanan sebep-

lerden dolayı bazı öğretmenler görevlerini aksatmaktadır.Y8) Öğretmenlerimiz mümkün 

olduğunca yerine getirmektedir. Y9) Görev ve sorumluluklarının farkındalar fakat bazı 

öğretmenlerimiz hala öğretmenlik meslek ilkelerinin farkında değiller. Y10) Öğretmenle-

rimiz ellerindeki bütün imkânları kullanıp, her şeyi yapıyorlar. Y11)Öğretmenlerim bilinçli 

olduğundan dolayı sorumluluk sahibi öğretmenlerle çalışıyorum. Y12) Öğretmenlerimiz 

görev ve sorumluluklarının bilincinde olup özveri ile çalışıyorlar şeklinde olmuştur. 

Köy okulunda çalışan öğretmenlerin büyük çoğunluğu materyal ve imkân eksiklik-

lerinden kaynaklanan eğitim açığını kapatmak için görev ve sorumluluklarının daha fazla 

bilincinde olup daha fazla çalışmaktadırlar. 

S. 5).  Okulunuzda, kararlar alınırken ne oranda çatışma yaşanıyor? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) İdareye güveniyorlar herhangi bir çatışma yaşanmıyor. Y2) İdarenin aldığı ka-

rarlara güveniyorlar fakat nadiren de olsa çatışma yaşanıyor. Y3) İdarenin aldığı kararlara 

saygı duyuyorlar fakat nadiren de olsa fikir ayrılığı yaşanıyor. Y4) İdareye güveniyorlar 
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fikir ayrılığı yaşanmıyor. Y5) Sene başında kurul toplantılarında ortak karar alındığı için 

çatışma yaşanmıyor. Y6) İdarenin yeterliliğine güvendikleri için çatışma yaşamıyoruz. Y7) 

İdareye kararlar konusunda güveniyorlar çatışma yaşanmıyor. Y8) Herhangi bir konuda 

sıkıntı yaşamıyoruz. Y9) Öğretmenlerin görev ve sorumluluğunu bilmedikleri için çoğu 

zaman çatışma yaşanıyor. Y10) İdarenin aldığı kararlara güveniyorlar fakat nadiren de 

olsa çatışma yaşanıyor. Y11) Karar almadan önce ortak bir noktada buluşup fikir alışverişi 

yapıldığından çatışma yaşadığımız söylenemez. Y12) İdareye güveniyorlar herhangi bir 

çatışma yaşanmıyor şeklinde olmuştur. 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulunda çalışan öğ-

retmenler ile müdür arasında iletişimin sağlıklı olduğunu ve hepsinin gayesinin okul ve 

öğrenciler için daha iyisini yapmak olduğu için çatışma yaşanmadığını söyleyebiliriz. 

S. 6). Eğitim ve öğretimle ilgili seminer ve mesleki toplantıları ne sıklıkla dü-

zenliyorsunuz? 

Bu soruya aldığımız cevaplar sırasıyla; 

Y1) Hizmet içi eğitim döneminde ve proje dönemlerinde düzenliyoruz. Y2) Hizmet 

içi eğitim döneminde ve proje dönemlerinde düzenliyoruz. Y3) Hizmet içi eğitim döne-

minde, proje dönemlerinde ve okul kutlamalarında düzenliyoruz. Y4) Her ay sonunda ya-

pıyoruz. Y5) Her aybaşında önümüzdeki ayın plan ve programını yapıyoruz. Y6) Hizmet içi 

eğitim döneminde, proje dönemlerinde ve milli eğitimin özel konularda isteği olduğu za-

man düzenliyoruz. Y7) Hizmet içi eğitim döneminde, proje dönemlerinde ve her ay sonun-

da o ayın değerlendirmesini yapmak için düzenliyoruz. Y8) Hizmet içi eğitim döneminde 

ve proje dönemlerinde düzenliyoruz. Y9) Her ay sonunda o ayın değerlendirmesini yap-

mak için düzenliyoruz. Y10) Çok sık değil sadece hizmet içi eğitim döneminde ve proje 

dönemlerinde yazıyoruz. Y11) Sene başında ve dönem sonunda, ayrıca gerekli gördüğü-

müz zamanlarda yapıyoruz. Y12) Haftada bir toplantı yapıyoruz şeklinde olmuştur. 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre çoğu köy okulunda seminer 

ve mesleki toplantılar hizmet içi eğitim ve proje döneminde yapılırken bazı köy okulları-

mız buna ilave olarak aybaşında veya ay sonunda da aylık değerlendirme yapmaktadır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu araştırmada; köy okul yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar, köy okulu müdürle-

rinin görüşleri sonucunda elde edilen bulgular, sorulan sorular bağlamında değerlendir-

meye alınmıştır. Değerlendirme sonucu elde edilen bulgular soru soru sınıflandırılmış ve 

katılımcıların cevapları sıralanmıştır.  Köy okulu yöneticilerinin öğretmenlere karşı ileti-

şimde sıkıntı yaşayıp yaşamama durumlarını ölçmeye yönelik “Öğretmenlerle iletişim kur-

mada ne oranda sıkıntı yaşıyorsunuz?” sorusuna, çalışmaya katılan köy okulu müdürleri 

genel olarak; 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulu müdürleri ileti-

şim konusunda okulumuzda ki öğretmenlerle çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz diyerek okulda 

ki idare ile öğretmenler arasında ki iletişim durumlarını ifade etmişlerdir. Okul yöneticileri 

iletişim kurarken doğru üslubu seçmede yetenekli olan, sözlerinde doğru, sözlerinin arka-

sında duran ama aynı zamanda karşıdaki öğretmeni veya öğretmenlere karşı din, dil, farkı 

gözetmeksizin adaletli ve eşit yaklaşan, tarafsız, yeni fikirlere, eleştirilere ve yeniliklere 
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açık bir şekilde dinlemesini de bilen, iletişim konusunda karşıdaki bireylere güven veren 

bir kişi olmalıdır. 

Köy okulu yöneticilerinin resmi yazışma belgelerini ve uygun şekilde yazıp yaza-

mamaya karşı yaşadığı sorunların durumunu ölçmeye yönelik olarak “Resmi yazışma bel-

gelerini zamanında ve uygun şekilde yazma durumunuz nasıldır?”  Sorusuna, çalışmaya katı-

lan köy okulu müdürleri genel olarak; 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulu yöneticileri Res-

mi yazışma belgelerini zamanında ve uygun şekilde yazamamaktadır. Köy okulu idarecile-

rinin belgelerini zamanında yetiştirememesinin başlıca sebepleri yetersiz internet altyapı-

sı ve ulaşım sorunu gelmektedir. Köy okulu eğer ilçeye yakın ise internet ve ulaşım prob-

lemi sorun olmamaktır diyerek durumlarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca çalışmaya katılan 3. müdür “Okulda ki sorumluluğumun çok olması, internet 

alt yapısının olmaması ve ulaşımdan kaynaklı sorunlar olduğu için bazı belgeleri zamanın-

da yetiştiremiyorum” derken çalışmaya katılan 10.müdür “Yetersiz internet altyapısı ve 

okulumun ilçeye olan uzaklığından dolayı bazı belgeleri anında takip edemiyoruz ve dola-

yısıyla zamanında yetiştiremiyoruz. Bu yüzden ilçeye hafta da 2 ya da 3 gün geliyoruz” 

diye cevap vermiştir. Bu sonuç okulların altyapı eksikliklerinin varlığını ortaya koymakta-

dır. 

Köy okulu yöneticilerinin okul öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine 

getirip getirmemesine karşı yaşadığı sorunların durumunu ölçmeye yönelik olarak” Öğ-

retmenleriniz görev ve sorumluluklarını ne oranda yerine getirmektedir?” sorusuna, çalış-

maya katılan köy okulu müdürleri genel olarak; Köy okulunda çalışan öğretmenlerin bü-

yük çoğunluğu materyal ve imkân eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar olduğunu ve 

bundan dolayı eğitim bu eğitim açığını kapatmak için görev ve sorumluluklarının daha 

fazla bilincinde olup daha fazla çalışmaktadırlar diyerek durumlarını ifade etmişlerdir. 

Ayrıca çalışmaya katılan 5. Müdür “Öğretmenlerimiz çoğu zaman görev ve sorum-

luluklarını yerine getiriyorlar fakat görev sorumluluğunun bilincinden uzaklaşan öğret-

menlere hatırlatmalar yapılıyor”, çalışmaya katılan 7. Müdür “Öğretmenlerimizin büyük 

çoğunluğu görev ve sorumluluğunu yerine getiriyor fakat bireysel farklılıktan kaynaklanan 

sebeplerden dolayı bazı öğretmenler görevlerini aksatmaktadır” derken çalışmaya katılan 

9. Müdür ise “Görev ve sorumluluklarının farkındalar fakat bazı öğretmenlerimiz hala öğ-

retmenlik meslek ilkelerinin farkında değiller” diye cevap vermiştir. Bu sonuçtan anlaşıl-

dığı kadar bazı öğretmen ve idarecilerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmekte sı-

kıntıların olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Köy okulu yöneticilerinin okul öğretmenlerine mesleki rehberlik yapmada kendi-

sini yeterli görüp görmediğine görüyorsa ne oranda gördüğüne karşı yaşadığı sorunların 

durumunu ölçmeye yönelik olarak” Öğretmenlerinize mesleki rehberlik yapmada kendinizi 

ne oranda yeterli görüyorsunuz?” sorusuna, çalışmaya katılan köy okulu müdürleri genel 

olarak; “Öğretmenlerinize mesleki rehberlik yapmada kendinizi ne oranda yeterli görüyor-

sunuz?” sorusuna, çalışmaya katılan köy okulu müdürleri genel olarak; 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulunda idarecilik ya-

pan müdürlerin büyük çoğunluğu kendilerini mesleki rehberlik konusunda yeterli bulur-



Göreve Yeni Başlayan Köy Okulu Yöneticilerinin Karşılaştıkları Yönetimsel ...                  242                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

ken çok az bir kısım ise yeterli görmemektedir. Bununla birlikte kendilerini yetiştirme 

konusunda hepsi benzer fikirdeler diyerek durumlarını belli etmişlerdir. Ayrıca çalışmaya 

katılan 3. Müdür “PDR mezunu olmadığım için rehberlik konusunda bazen sıkıntı yaşıyo-

rum”, çalışmaya katılan 4. Müdür “Görevde yeni olduğum için kendimi yeterli görmüyo-

rum” derken çalışmaya katılan 12. Müdür ise “İlçe düzeyine baktığımız da kendimi yeterli 

görüyorum.” diye cevap vermiştir. Sonuçlarda görüldüğü gibi öğretmenlerin mesleki yar-

dım ve işbirliğine ihtiyaç duydukları ifade edilmektedir. 

Köy okulu yöneticilerinin okulda karar alırken ne gibi çatışmalar yaşadığına karşı 

yaşadığı sorunların durumunu ölçmeye yönelik olarak” Okulunuzda, kararlar alınırken ne 

oranda çatışma yaşanıyor? Sorusuna, çalışmaya katılan köy okulu müdürleri genel olarak; 

Bu soruya verilen cevaplardan ulaştığımız sonuca göre köy okulunda çalışan öğretmenler 

ile müdür arasında iletişimin sağlıklı olduğunu ve hepsinin gayesinin okul ve öğrenciler 

için daha iyisini yapmak olduğu için çatışma yaşanmadığını söyleyebiliriz diyerek durum-

larını belli etmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan 9. Müdür “Öğretmenlerin görev ve sorum-

luluğunu bilmedikleri için çoğu zaman çatışma yaşanıyor.” diye cevap vermiştir. Köy okulu 

yöneticilerinin okulda eğitim ve öğretimle ilgili seminer ve mesleki toplantıların kararını 

alırken yaşadığı sorunların durumunu ölçmeye yönelik olarak” “Eğitim ve öğretimle ilgili 

seminer ve mesleki toplantıları ne sıklıkla düzenliyorsunuz? Bu soruya verilen cevaplardan 

ulaştığımız sonuca göre çoğu köy okulunda seminer ve mesleki toplantılar hizmet içi eği-

tim ve proje döneminde yapılırken bazı köy okullarımız buna ilave olarak aybaşında veya 

ay sonunda da aylık değerlendirme yapmaktadır diye cevap vermiştir. 

Ayrıca çalışmaya katılan 6. Müdür “Hizmet içi eğitim döneminde, proje dönemle-

rinde ve milli eğitimin özel konularda isteği olduğu zaman düzenliyoruz.”, çalışmaya katı-

lan 3. Müdür “Hizmet içi eğitim döneminde, proje dönemlerinde ve okul kutlamalarında 

düzenliyoruz.” diye cevap vermişlerdir. Bundanda anlaşıldığı gibi seminer ve mesleki top-

lantıların öğretmenlerin eğitimine önemli katkısı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 SONUÇ VE ÖNERILER 

Bu çalışmada tümden gelim ve tüme varım yöntemi kullanılmaktadır. Verilerin ön-

ceden düzenlenmiş kategorilere göre temalara uygun analiz kategorilere ayrılmıştır. Bu 

işlem sürecinde, temellendirilmiş kuram yaklaşımı çerçevesinde, elde edilen veriler ince-

lenerek, sürekli karşılaştırmalar yapılarak benzer veriler sınıflandırılıp kategoriler elde 

edilmiştir. (Ekiz, 2003). Elde edilen bu veriler araştırmaya katılan katılımcıların görüşme-

lerinde kaydedilen konuşma metinleriyle desteklenmiştir. Elde edilen bulgular literatürle 

desteklenerek tartışılmış ve yorumlanmıştır. 

“Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Davranış ve Kişiliklerinin Öğretmen Görüşlerine Gö-

re Değerlendirilmesi: Iğdır Örneği” (Akbaba 2015) çalışmasını incelediğimizde “Araştırma 

nitel desende oluşturulmuş ve yürütülmüştür. Bu araştırmada görüşmeye katılan katılım-

cıların görüşleri sonucunda elde edilen bulgular, sorulan soru bağlamında değerlendirme-

ye alınmıştır. Elde edilen veriler sonucu ile bizim çalışmamızın sonucu ile örtüşmektedir. 

“Göreve Yeni Başlayan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Öneri-

leri “(Keman 2019) çalışmasını incelediğimiz de bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde 

göreve yeni başlayan okul yöneticilerin yaşadıkları sorunların ve bu sorunları etkileyen 

çeşitli etmenlerin derinlemesine incelenip ortaya konması amacıyla nitel araştırma yön-
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temleri temel alınmıştır. Araştırmanın sonucu ile bizim çalışmamızın sonucunu karşılaş-

tırdığımız da bu sonuç bizim sonucumuzla benzerlik arz etmaktedir. 

“Okul Müdürlerinin Eğitim Yönetiminin İşlevleri Bağlamında Yönetim Sürecinde Kar-

şılaştıkları Temel Sorunlar” (Meriç 2012) çalışmasını incelediğimiz de bu araştırma, okul 

yönetiminde karşılaşılan sorunları okul müdürlerinin görüşleri doğrultusunda belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucu ile bizim çalışmamızın sonucunu karşılaştır-

dığımız da sonuçlar örtüşmektedir. 

“Çankaya İlçesi’nde Görev Yapan İlköğretim Okul Müdürlerinin Yönetim İşlevlerinde 

Karşılaştıkları Sorunlar Ve Sorun Çözme Uygulamaları” (Turan 2007) çalışmasını inceledi-

ğimiz de bu çalışmada okulda yönetim görevini yerine getiren okul müdürlerinin yönetici 

olarak sorumlulukları, yeterlikleri ve sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları 

sorunlarla ilgili yapılab araştırmanın sonucu ile bizim çalışmamızın sonucunu karşılaştır-

dığımız bu sonuç bizim sonucumuzla paralellik arz etmaktedir. 

“Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulların Yönetim Sorunları” (Sağır 2013) çalışmasını ince-

lediğimiz de veriler betimsel analiz yoluyla ele alınarak çözümlenmeye ve yorumlanmaya 

çalışılmıştır. Elde edilen veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalar çerçevesin-

de düzenlenmiş, özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu araştırmanın sonucu ile bizim çalış-

mamızın sonucunu karşılaştırdığımız da sonuçlar örtüşmektedir. 

“Kurucu Müdürlerin Okul Yönetimi Bağlamında Karşılaştıkları Temel Yönetsel So-

runlar ve Çözüm Önerileri” (Aküzüm 2017) çalışmasını incelediğimiz kurucu müdürlerin 

görüşleri belirlenen temalar çerçevesinde yorumlanarak sunulmuş ve doğrudan alıntılar 

yapılarak çalışma desteklenmiştir. Bu araştırmanın sonucu ile bizim çalışmamızın sonucu-

nu karşılaştırdığımız da sonuçlar örtüşmektedir. 

Öneriler; 

Köy okulu yöneticilerinin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak yapılan bu çalış-

mada ulaşılan temel bulgulara dayalı olarak aşağıda ki öneriler geliştirilebilir. Aciliyeti 

olan belge veya evrakların yetiştirilmesi gerektiğinde internet veya ulaşım ile ilgili sorun-

ların ortadan kaldırabilmek için merkezde görev yapan müdürlerden yardım istenilmeli-

dir. 

Öğretmenlerle iletişim sıkıntısı yaşamamak için okul öğretmenleri ile beraber sos-

yal etkinlikler yapılmalı böylece birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı sağlanmalıdır. 

Öğretmenlerle beraber okul başarısı için ortak bir hedef belirlenmelidir. Böylece 

öğretmenler ortak belirlenen hedefe ulaşmak için görevlerini daha fazla yerine getirmeye 

çalışacaktır. 

Öğretmenlere mesleki rehberlik yapabilme yetisine daha fazla sahip olmak için 

hizmet içi eğitimlere katılımın artması sağlanmalıdır. 
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Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Türkçe Yazma Eserlerde 

Karşılaşılan Tescil Hataları1 

Registration Mistakes Encountered in Turkish Manuscripts Registered in 

Ziya Gökalp Manuscripts Library 

 

Davut ERTEM 

Öz: Atalarımızın büyük emekler sonucu yazıp bize emanet bıraktığı en değerli mi-
raslardan birisi olan yazma eserler başta sosyal bilimler olmak üzere fen, tıp, mu-
siki gibi alanlarda çok büyük bir öneme sahiptir. Yazma eserler, tarih, kültür ve bi-
lim mirasımızın vazgeçilmez kaynakları ve belgeleridir. Yazma eserlerin bulundu-
ğu kütüphane kataloglarının hazırlanması, yayımlanması dil, din, tarih, bilim tari-
hi, edebiyat tarihi ve daha birçok alanla uğraşan araştırmacılar için bir kolaylık 
sağlar. Tasnif ve tanzim alanına katkı sağlamak bağlamında Türkiye'de yazma 
eserleri bakımından önemli bir yeri olan Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde 
kayıtlı Türkçe yazmaların tescil hataları tespit edilmeye gayret edilmiştir. Makale, 
Türkçe yazmaların kütüphane arşiv bilgilerinin incelenmesi ve tescil hatalarının 
tespitinden oluşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kütüphane, yazma eser, arşiv, tescil, inceleme. 

Abstract: Manuscripts, one of the most valuable legacies that our ancestors have 
written and entrusted to us as a result of great efforts, have a great importance in 
fields such as science, medicine and music, especially in social sciences. Manu-
scripts are indispensable sources and documents of our historical, cultural and 
scientific heritage. The preparation and publication of library catalogs containing 
manuscripts provides convenience for researchers dealing with language, religion, 
history, history of science, history of literature and many more. In the context of 
contributing to the field of classification and arrangement, it has been tried to de-
termine the registration errors of the Turkish manuscripts registered in the Ziya 
Gökalp Manuscript Library, which has an important place in terms of manuscripts 
in Turkey. The article consists of examining the library archive information of 
Turkish manuscripts and detecting registration errors. 

Keywords: Library, manuscript, archive, registration, review. 

 

 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article.  
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Giriş 

İslâm'ın ortaya çıkması ile birlikte yazma eserler alanında nicelik ve nitelik 

bakımından artış ve ilerleme kaydeden Müslüman toplumlar, İbn-i Sina gibi dünya tarihine 

mal olmuş önemli isimler yetiştirmişlerdir. Kadim kültür dünyamızın temelini teşkil eden 

ve toplumumuzun ortak hafızası olan yazma eserler arşivi, sahip oldukları bu büyük önem 

sebebiyle akademik çalışmalarda temel işleve sahiptir. Osmanlı medeniyetinin layıkıyla 

bilinmesi bu büyük arşivimizin dolayısıyla yazmalarımızın incelenmesine bağlıdır. 

Osmanlı medeniyetinin uzun yıllar temsilciliğini yapmış doğudaki önemli kültür 

merkezlerinden biri olan Diyarbakır, sahip olduğu yazma eser kütüphanesi ile kültür ve 

medeniyet tarihimiz açısından müstesna bir yere sahiptir ve arşiv hazinesi bakımından 

incelenmeye değerdir. 

Diyarbakır’ın eski bir bilim ve kültür merkezi olduğuna dair önemli göstergelerden 

birisi de aralarında günümüzde Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi olarak kullanılan ve 

Anadolu’da kurulan ilk üniversitelerden sayılan Mesudiye Medresesi’nin de olduğu 

şehirdeki medreselerdir. 

1919 yılında El-Cezire Cephesi kumandanı Cevat Paşa tarafından Milli Kütüphane 

ismiyle kurulan kütüphane, 1938 yılında Halkevi ile birleştirilip Halkevi Kütüphanesi adı 

altında hizmet vermeye devam etmiştir. Bu kütüphane İl Halk Kütüphanesinin temelini 

oluşturmuştur. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 29.12.1954 tarihinde mülkiyeti Vakıflar 

Genel Müdürlüğüne ait Ulu Camii’nin doğu maksuresine taşınmıştır. 1978 yılına kadar bu 

binada hizmetine devam etmiştir. 1978 yılında hala hizmet vermekte olduğu binası tip 

proje olarak inşa edilmiş ve kütüphane mevcut binasına taşınmıştır2. 

Tarihi Sur ilçesinde Diyarbakır Ulu Cami Külliyesi içinde yer alan Mesudiye 

Medresesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Ziya Gökalp Yazma Eser 

Kütüphanesine tahsis edilmiştir. Yapımına 1198 yılında Artuklu Meliki Ebu Muzaffer II. 

Sökmen zamanında başlanan ve 32 yıl sonra Melik Mesud lakaplı Mevdud zamanında 1223 

yılında tamamlanan Mesudiye Medresesi, Diyarbakır’da yapılan ilk büyük medresedir. 

İnşası Melik Mesud döneminde bitirildiği için Mesudiye ismiyle tanınmıştır. Medresenin 

kitabesine göre medresede fıkıh, tıp, fizik, matematik, biyoloji, kimya, edebiyat ve felsefe 

gibi dersler okutulmuştur (Özçelik, 2011: 26). 

Çok eski bir ilim yuvası olan Mesudiye Medresesi, Anadolu’da kurulan ilk 

üniversitelerden birisi olarak göze çarpmaktadır. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

ait olan medrese, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi hizmet binası olarak kullanılmak 

üzere 2886 Sayılı Yasanın 7. Maddesine istinaden 01.07.2013 tarihinden itibaren Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kiralanmıştır. 

Makalemize konu olan yazmaların kayıtlı olduğu Ziya Gökalp Yazma Eser 

Kütüphanesi aralarında İbn-i Sina’nın bin yıl önce yazdığı “Urcûzetun Fi’t-Tıb” adlı eserinin 

de yer aldığı el yazmaları, matbu eserler toplamda yaklaşık 10.000 eser kayıtlıdır. 

Kütüphanede yaklaşık 3250 Arapça, 425 Türkçe ve 130 Farsça el yazması eser mevcuttur. 

                                                           

2 Makeleye konu olan kütüphanenin kısa tarihçesi ve kütüphanede yer alan yazmalar ile ilgili künye 
bilgileri kütüphanenin “ziyakokalp.yek.gov.tr” internet sitesinden alınmıştır. 
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Çoğunluğu dini ilimler olmak üzere birçok alana ait eser iklimlendirme sistemiyle 

ısı ve nem dengesi sağlanan odada muhafaza edilmektedir. Özel güvenlik sistemi ve yangın 

sitemiyle korunan ve özel izinle girilebilen depolardaki yazmalar Konya Bölge Yazma 

Eserler Kütüphanesi Restorasyon Merkezinde bakım ve onarımları yapıldıktan sonra 

dijital ortama aktarılmıştır. 

Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi arşiv kayıtları dijital ortamda incelendiğinde 

ne yazık ki birçok eserin ve yazarın hatalı kaydedildiği, çok sayıda yazım yanlışının olduğu 

görülmektedir. Bu durum araştırmacıların kütüphaneden sağlıklı ve verimli bir şekilde 

faydalanmalarının önündeki engellerden biri olarak durmaktadır. Bu bakımdan Ziya 

Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde kayıtlı yazmaları tanıtan, sınıflandıran, tescil 

hatalarını tespit eden çalışmalar son derece önem arz etmektedir. 

1. Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Yazmaları Tanıtan 

Çalışmalar 

Kütüphanedeki Türkçe yazmalardan elli tanesini Prof. Dr. Önder Göçgün, 

“Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerinde Bir Araştırma” adlı 

makalesinde önce şekilsel özellikleri daha sonra da muhteva özelikleri yönünden alfabetik 

sırayı esas almak suretiyle tanıtmıştır (Göçgün, 1979: 191-238). 

Kütüphanedeki Türkçe yazmalardan on tanesi benzer şekilde Dr. Hayrettin Ayaz 

tarafından “Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerine Bir 

Araştırma” adlı makalesi ile tanıtılmıştır  (Ayaz, 1979: 191-238). 

Prof. Dr. Sadettin Özçelik, “Edviye-i Müfrede’nin Bilinmeyen Bir Nüshası” (Özçelik, 

1996: 337-338) adlı makalesinde bir yazma, “Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe 

Yazma Eserler Üzerine Bir Araştırma” (Özçelik, 2005: 247-255) adlı makalesinde altmış 

yazma, “XV. Yüzyılda Yazılmış Üç Tıp Kitabı Üzerine” (Özçelik, 2000: 385-395) adlı 

makalesi ile de üç yazma olmak üzere toplam 64 Türkçe yazmanın şekil ve içerik 

yönünden tanıtımını yapmıştır.  

Arapça yazmalar alanında Arşt. Gör. Rıfat Işık’ın “Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma 

Eserler Kütüphanesinde “Yer Alan Arapça Gramere Dair Eserlerin Tasnif ve Tanzimi” adlı 

yüksek lisans tezi ve bu tezden üretilen “Sarfa Dair Yazma Eserler Biyografisi” adlı bir 

makale çalışması mevcuttur. (Işık, 2015) Prof. Dr. M. Edip Çağmar’ın Dicle Üniversitesi 

İlâhiyat Fakültesi Dergisinde “Diyarbakır İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Yazma 

Eserler(Arap Dili İle İlgili Olanlar)” adlı makalesi yayımlanmıştır. (Çağmar, 2001: 177-193) 

Farsça yazmaların tasnif ve tanıtımı konusunda ise herhangi bir çalışma tespit 

edilmemiştir. 

   3. Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Türkçe Yazma Eserlerde 

Karşılaşılan Tescil Hataları 

Ecdadımızın Türkçe, Arapça ve Farsça yazdıkları çoğunu da hat ve tezhip sanatının 

doyulmaz güzellikleri ile bezedikleri nadide eserlerden günümüze kadar gelebilen on 

binlercesi hala yazma halde kütüphane raflarında beklemektedir. Türk ve İslam kültürüne 

ışık tutacak olan bu eserlerin içinde tek nüsha olduğu için kaybolma ihtimali ile yüz yüze 

olanlar pek çoktur. Bazıları da kütüphane kataloglarında bile zikredilmemiş veya yanlış 

isimle kaydedilmiştir.  (Yılmaz, 1991: 1) 
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Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde dijital ortamda katalog taramamız 

sonucunda çok sayıda çok sayıda eser ve müellif isminin yanlış tescil edildiği, eser 

içeriklerinin belirsiz ifadeler ya da kabaca bir başlıkla verildiği veya yanlış verildiği 

görülmektedir. Yanı sıra eser ve müellif isimlerinin yazımında tutarsızlıklar da göze 

çarpmaktadır. Bu tutarsızlıklarda kütüphane görevlilerinin okuma hataları yapmalarından 

başka kütüphaneler için ortak bir tasnif kuralının olmamasının da payı vardır.  

XIX. asrın ikinci yarısından bugüne kadar gerek Doğu ve gerekse Batıda Arapça, 

Türkçe ve Farsça yazma eserlerin birçok katalogları yayınlanmıştır. Arapça, Türkçe ve 

Farsça yazma eserlerin, ilimlere göre tasnif işinde herkes tarafından kabul edilmiş bulunan 

müşterek bir esas yoktur, kataloglarda tasnife esas olarak alınan fasıllar tam ihtiyacı 

karşılayacak, yazmaların zaman zaman ortaya çıkardığı müşkülleri giderebilecek bir 

mükemmeliyete sahip değildirler (Sezgin, 1960: 201-208). 

Kütüphanelerde eserlerin tasnifinde müşterek esaslar olmayınca Ziya Gökalp 

Yazma Eser Kütüphanesi örneğinde görüleceği gibi müellifleri aynı olan bazı Türkçe 

yazmaların kayıtlarında müellif isimlerinin farklı şekillerde yazıldığı tespit edilmiştir. 

Kataloglamada Osmanlıca, Arapça ve Farsçanın transliterasyonu sorunu 

yaşanmaktadır. Bunlardan Osmanlıcanın uluslar arası kabul görmüş bir transliterasyon 

şeması yoktur. Bunun dışında Arapça ve Farsça transliterasyonun Türkçeye mi yoksa 

uluslar arası standarda uygun olup olmaması ayrı bir sorundur.(Al-El- Muhammed- 

Mohammed, Abdullah- Abd’Allah gibi) ( Küçük, 1999: 40-49). 

Yazım yanlışlarına dayanan tescil hataları olarak sınıflandırdığımız eserler tablosu 

incelendiğinde Arapça ve Farsça transliterasyonu konusunda özellikle tamlamaların 

yazımında bir kafa karışıklığının, tutarsızlığın mevcut olduğu görülmektedir. 

3.1.Türkçe Yazma Eserlerde Karşılaşılan Tescil Hataları 

Müellif isminin tespiti gibi yazma kataloglamanın doğasından kaynaklanan 

sorunların yanında Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsçanın transkripsiyonu meselesi, 

yetersiz ya da uygun olmayan kataloglama kuralları karşılaşılan sorunlardan bazılarıdır. 

Yazım yanlışına dayanan tescil hatalarında Türkçe olmayan uzun ünlülerin 

kullanılmaması, Arapça ve Farsça terkiblerin yazımında, özellikle elif lam takısının 

yazımındaki yanlışlıklar, Arapça ve Farsça transliterasyonun Türkçeye uygun olmaması; 

tespit hatalarında ise eserlerin müelliflerinin tespit edilememesi ve ya müellif isimlerinin 

karıştırılması sonucu yanlış yazılması dikkat çeken hususlardır. 

Eser ve müellif isimlerinin yazımında yapılan hatalar araştırmacıların sağlıklı bir 

sonuç almasına engel olur. Bu yüzden kütüphane görevlilerinin Arapça ve Farsçaya hâkim 

olması, eserlerin içeriği ile ilgili bilgi sahibi olması, eserin ve müellifin ismini doğru bir 

şekilde belirlemesi ve yazım yanlışı yapmadan kayıt tutması gerekmektedir. Aksi durumda 

birçok esere detaylı arama ve taramalarda ulaşılamayacaktır. 

Yazım Yanlışlarına Dayanan Hatalar, başlığı altındaki yanlışları Farsça olan 

tamlamaların Arapça tamlama kurallarına göre yazılması, Farsça tamlamaların yanlış 

yazılması, şeddeli harflerin yanlış yazılması, Arapça çoğul olan kelimelerin yanlış yazılması, 

Arapça isim tamlamalarında harf-i tarifin (el) kullanılmaması, uzun ünlüler ile nispet 
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eklerinin düzeltme (şapka) işareti ile gösterilmemesi, müelliflerin ve müstensihlerin 

nispet edildikleri şehirlerin yazılmaması, müellif, müstensih ve eser isimlerinin eksik ve 

yanlış yazılması şeklinde sınıflandırabiliriz. 

3.1.1. İsimleri Yanlış Yazılan Eserler 

 

Arşiv No 

 

Eserin Kaynaklardaki Yaygın  İsmi 

 

Kütüphane Kaydı 

21 hk 919/3 
 

Mefhûm’l-‘Avâmil 

 

Mefhum-i Avâmil-i Mie 

21 hk 1617/3 
 

Ĥikâyât-ı Ķız Ma'a Cüĥûd 

 

Hikâyetu Kız Me'a Cühud 

14. yy. da yazıya geçirilen ve “Kız” destanı olarak da bilinen bu halk hikayesi Şam’da yoksulluk 

içinde yaşayan bir aile ve köle olarak satılan kızlarının başından geçen olayları anlatmaktadır. 

21 hk 991/3 
 

Tecvîdü’l-Ķur’an 

 

Te'vîlâtü’l-Kur'ân 

21 hk 520/8 
Ferâiż-i Manžûm bi’t-Türkî 

 

 

Ferâ'izu Manzûm b. Türkî 

Eser, İslam miras hukuku hakkında yazılmıştır. 

21 hk 1480/15 

 

 

Fetiĥ-nâme-i Egri 

 

Feth-nâme Eğridir 

21 hk 520/9 
Ĥavâśś-ı Sûre-i Fâtiĥâ 

 

 

Havâsu Sûreti’l-Fatiha 

21 hk 539/3 
 

Ĥikâyât-ı Bâyezîd-i Bisŧâmî 

 

Hikâyetu Bayezıd Bistanri 

21 hk 502/5 
 

Ĥüccetü’l-Ġamîze 

 

Hücretü’l-Gamze 

Eserin konusu gizli ilimlerdir. 

21 hk 1032/2 
 

Ķavânîn-i ‘Örfiyye-i ‘Oŝmânî 

 

Kavanini Urfîye Osmani 

21 hk 501/2 
Mecmû‘atü’l-Vefķ 

 

 

Mecmû'atu’l-Vakf 

21 hk 995/2 
 

Tefsîr-i Sûre-i Yâsîn 

 

Tefsîr-i Sûret-i Yasin 

 

3.1.2. İsimleri Eksik Yazılan Eserler 

Arşiv No Eserin Kaynaklardaki Yaygın İsmi 
3
 Kütüphane Kaydı 

21 hk 

1570 

Kitâb-ı Güzîde 

 
Güzide 

Eser bir ilmihal kitabıdır. 

21 hk 

1479 

 

Maĥbûbü’l-Ķulûbü’l-‘Arifîn 

 

Mahbûbu’l-Kulûb 

                                                           

3 Yazma eser isimlerinin tespitinde yazmaların ön kapakları, mukaddimeleri, farklı yüzyıllarda ya-
zılmış çeşitli biyografi kaynakları, yazmalara dair makaleler, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ile 
TDV İslam Ansiklopedisi’nden istifade edilmiştir.  
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Eser, İslamiyet’in ilk yılları ve Selçuklu dönemlerine ait tarihi olayların hikâye edilmesi 

hakkındadır. 

21 hk 

677 

 

Śakk-ı Şer‘î 

 

Sakk 

Eser miras, nikah gibi konuları ihtiva eden dönemin bir nevi kanun hukuk kitabı 

niteliğindedir. 

21 hk 

1780 

 

Tuĥfe-i Vehbî 

 

Vehbî 

Eser, Farsçadan Türkçeye manzum sözlük şeklindedir. 

21 hk 992/4 
Tuĥfe-i ‘Aķâid 

 

 

Akâ'id 

21 hk 176/7 
 

Şerĥ-i Rûz-nâme-i Cedide-i Muĥammediye 

 

Şerh-i Rûz-Nâme-i Cedîde 

21 hk 401/4 
 

El-Emŝile-i Muħtelife 

 

Emsiletü’l-Muhtelife 

 

3.1.3. İsimleri Yanlış Yazılan Müellifler ve İsimlerde Standartlaşma Sorunu 

Müellif adlarında yaşanan standartlaşma sorununun birçok sebebi vardır. Bu 

durum transkripsiyon sorunundan kaynaklanmasının yanı sıra müellif adlarının kendi 

yapısından da kaynaklanmaktadır. Osmanlı dönemi müelliflerinin bugünkü gibi 

soyadlarının olmaması, çeşitli lakap, nisbe ve icra ettikleri meslekler ile doğdukları yere 

aidiyet bildiren çeşitli ifadelerle isimlendirilmeleri, müelliflerin birbirine karıştırılmasına 

sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra imparatorluk nizamının ortadan kalkmasıyla birlikte 

kullanılan yeni alfabenin, takvim düzeninin ve milliyet anlayışında yaşanan değişmelerin 

de müellif adlarındaki karmaşıklığı arttırdığı söylenebilir (Musnik, 2012: 565) 

Çeşitli biyografi kaynakları kapsamlı bir şekilde karşılaştırmalı olarak incelenirse 

müellif adlarının yazımı hususunda belli bir standart yakalanabilir. Aksi halde müellif 

isimlerinin yazımında standart bir kullanımın olmaması kataloglama konusunda en büyük 

sorun olarak devam edecek, yazarlara ve eserlere ulaşmada zorluklar sürecektir. Ziya 

Gökalp Yazma Eser kütüphanesinde de birçok yazma eser kütüphanesinde olduğu gibi 

müellif ve müstensih isimlerinde standart olmayan farklı ve hatalı yazılışlar dikkat 

çekmektedir. 
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Arşiv No 

 

Müellifin Kaynaklardaki Yaygın İsmi 

 

Kütüphane Kaydı 

21 hk 1000/2 
 

‘Abdullah b. Ħalîl Nûrullah 

 

Abdullah b. Halil Nûr-Allah 

21 hk 

1759 

 

‘Abdullah Efendi b. Yûsuf Ķastelli 

 

Abdullah Efendi b. Yusuf Kestelli 

21 hk 

1339 

 

‘Atâî Meĥmed Efendi 

 

Atayi Mehmed Efendî 

21 hk 

1902 

 

Hevâyî Ķubûrî-zâde ‘Abdurraĥmân 

Raĥmî 

 

Havâ'î Kuburî-zâde Abd er- Rahmân Rahmî 

21 hk 

587 

 

Heybetullah Gözcü b. İbrâhîm 

 

Hibet-Allâh Gözcü b. İbrâhîm 

21 hk 1565/3 
Ĥüseyin Nûri Ķaraĥiśârî 

 

 

Hüseyin en-Nevi Karahisârî 

 

21 hk 1000/1 
 

Ķâdı-zâde Meĥmed Efendi 

 

Kâdî-zâde Mehmed Efendî 

21 hk 

775/25 

 

Maĥmûd Efendi Üsküdârî Naķşibendî 

 

Mahmûd Efendî Üsküdari 

Nakşbendî 

21 hk 

1917 

 

Muĥammed Yümnî Efendi 

 

Muhammed Yummî Efendî 

21 hk 517/4 Nâbî Yûsuf b. ‘Abdullah Rehâvî 
 

Nala Yûsuf b. Abd-Allâh Ruhavî 

21 hk 294/2 
 

Yûsuf Efendi-zâde ‘Abdullah Ĥilmî 

 

Yûsuf Efendî-zâde Abd-Allâh Hilmî 

 

3.1.4. İsimleri Eksik Yazılan Müellifler 

Bu kategoride genellikle müelliflerin künye bilgilerinden lakab ve nisbelerinin 

yazılmadığı, eksik bırakıldığı görülmektedir. Ayrıca müelliflerin daha az bilinen isimlerinin 

yazılması karşılaşılan bir diğer durumdur.  

 

Arşiv No 

 

Müellifin Kaynaklardaki Yaygın İsmi
4
 

 

Kütüphane Kaydı 

21 hk 487/8 
 

Muĥammed Firâķî Müftî-i Âmid 

 

Mehmed Firakî 

21 hk 

1729/1 

 

Muĥammed Şa‘bân Kâmî Âmidî 

 

Muhammed Şa'bân Kami 

21 hk 

539/4 

 

Uskufî Bosnâvî 

 

Üskûbî 

21 hk 539/1   

                                                           

4 Eksik yazılan müellif isimlerinin tespitinde yazmaların ön kapakları, mukaddimeleri, farklı yüzyıl-
larda yazılmış çeşitli biyografi kaynakları, yazmalara dair makaleler, Türk Edebiyatı İsimler Söz-
lüğü ile TDV İslam Ansiklopedisi’nden istifade edilmiştir.  
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Yûnus Emre Aşık Yûnus Emre 

 

21 hk 

1977 

 

 

Şeyħ Sinân Efendi El-Mekkî 

 

Sinân Efendî 

 

3.1.5. İsimleri Yanlış Yazılan Müstensihler 

Arşiv No Müstensihin İsmi Kütüphane Kaydı 

21 hk 511/6 
 

Seyyid İbrâhîm el- Âmidî 

 

Seyyid İbrahim el-Amedî 

21 hk 

176/8 

‘Ömer b. Ĥüseyin Diyârbekirî 

 

 

Ömer b. Hüseyin Diyarbakıri 

21 hk 45/1 
 

Maĥmûd b. ‘Ali Dâġıstânî 

 

Mahmud b. Ali Dagıstani 

21 hk 916/4 
 

Yûsuf b. Burhân-zâde 

 

Yusuf b. Burhanzade 

21 hk 

917/4 

 

‘Ömer b. Cum‘a Çelebi Âmidî 

 

Ömer b. Cum'a Çelebi Amedi 

21 hk 

892 

‘Ömer b. ‘Ali Belġrâdî 

 

 

Ömer b. Ali Belgradi 

21 hk 

1720 

 

Aĥmed Ŧabîbzâde b. ‘Ali İstânbûlî 

 

Ahmed Tabibzade b. Ali İstanbuli 

21 hk 

414 

 

‘Ali b. Muĥammed Yaĥyâ Kilisî 

 

Ali b. Muhammed Yahya Kilisi 

 

4.1. Türkçe Yazma Eserlerde Karşılaşılan Tespit Hataları 

Yazma eserlerde yaşanılan en büyük güçlüklerden biri, eser ya da müellif isminin 

tespiti konusudur. Yazma eserlerin başında besmele, hamdele ve salveleden sonra sebeb-i 

telif bölümünde müellifin kendi ismini ve eserin ismini açıklaması yaygın bir uygulama 

olarak görülse de pek çok eserde sağlıklı sonuçlar alınamayabilir ( Erünsal, 1995: 236). 

Yazım usûlünden sonra kütüphane kaydına doğrudan etki eden hususlardan biri 

de eser ya da müellif hakkında kütüphane görevlisi tarafından yapılan tespitlerdir. Bu 

tespitler bazen eser ve müellif isimleri hakkında olurken bazen de eserin muhtevası ile 

ilgilidir. Tescil esnasında okuma hatası yapılmamış olabilir. Ancak nüsha içindeki bilgilerin 

yanlış değerlendirilmesi eserin ismini, müellifini ya da muhtevası hatalı bir şekilde tespit 

etme sonucunu ortaya çıkarabilir. Tabloda, eserin başka müellife nispet edilmesi, eser 

isminin hatalı tespit edilmesi ve müellif isminin kaydedilmemesi gibi hatalara örnekler 

verilmiştir. 

Teknik sorunlardan biri de kataloglama ve dijitalleştirme amacıyla yürütülen 

çalışmalarda disiplinler arası işbirliğinin göz ardı edilmesidir. Örneğin katalogların önemli 

bir bölümünde eserin konusu hakkında ya hiç bilgi yer almamakta ya da çok yüzeysel bir 

konu tanımlaması ile geçiştirilmektedir (Odabaş, 2016: 15). 

       Şimdi bu sorunlara tablo halinde örnek verelim: 
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4.1.1. Konusu Yanlış veya Genel Bir İfade İle Kaydedilen Eserler 

Arşiv No 
Kütüphane Kaydına Göre 

Eserin Adı ve Konusu 
Açıklama 

21 hk 801/8 

 

Manzûme fî Hakki't-Tasavvuf (Arap Dili 

ve Edebiyatı) 

Kütüphane kaydında manzume kelimesi 

ile başlayan birçok eserin konusu edebi 

kompozisyon veya yazıldığı dile göre 

genel bir ifade ile Arap dili ve edebiyatı, 

Fars dili ve edebiyatı şeklinde 

geçmektedir. 

Bu eserde tasavvuf konusu görmezden 

gelinmiştir. 

21 hk 

 

1574 

Şerh-i Gülistân 

 

(Fars Dili ve Edebiyatı) 

Ahlak, nasihat, usûl, erkan kitabı olan 

Gülistan eserinin diline ve manzum 

kısmına bakılarak konusu genel bir ifade 

ile Fars Dili ve 

Edebiyatı olarak kaydedilmiştir. 

21 hk 495/6 

Manzûme-i Ferâ‘iz, 

 

Edebi Kompozisyon (Retorik) 

Eserin konusunun “Fıkıh (İslam 

Hukuku)” olduğu tespit edildi. 

21 hk 

436 

Dekâyıkü’l-Hakâyık 

(Konu kısmı boş bırakılmış) 

Konusunun Farsça Deyimler ve 

Türkçe karşılıkları olduğu tespit edildi. 

 

4.1.2. İsimleri Yanlış Kaydedilen Edilen Eserler 

 

Arşiv No 

 

Kütüphane Kaydı 

 

Açıklama 

21 hk 

1606 
Sa‘âdet-nâme 

Eser adının “Şerh-i Pend-nâme-i 

'Attâr” olduğu tespit edildi. 

21 hk 

993/2 
Vâkı‘a-nâme 

Eser adının “Hâb-nâme-i Veysî” 

olduğu tespit edildi. 

21 hk 

539/1 
İlahiyât 

Eser adının “İlâhiler” olduğu tespit 

edildi. 

21 hk 

1538/12 
Câm-nâme 

Eser adının “Risâle-i 'Amâme” 

olduğu tespit edildi. 

21 hk 

592 
Hutbeler ve Ed‘îyeler Eserin “cönk” olduğu tespit edildi. 

21 hk 

979/6 

Tanrı Te‘âlanın Sıfâtlarını Beyâni 

Eder 

Eser  adının “Esmâ-i İlâhiyye” 

olduğu tespit edildi. 

21 hk 

343/2 
Menkûlât 

Eser adının “Kitâbü’l-Va'z” 

olduğu tespit edildi. 
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4.1.3. Müellifleri Kayıtlı Olmayan Eserler 

 

Arşiv No 

 

Eser İsmi 

 

Açıklama 
5
 

21 hk 

1477 

 

İskender-nâme 

Eserin müellifinin “Ahmedî “olduğu 

tespit edildi. 

21 hk 

1004 

 

Miftâĥü’l-Cenne 

Eserin müellifinin “Ahmed-i Dâ‘î” 

olduğu tespit edildi. 

21 hk 

1892 

 

Yûsuf u Züleyħâ 

Eserin   müellifinin “ Ahmed-i 

Mürşidî” olduğu tespit edildi 

21 hk 

1537 

 

Kenzü’l-Fütûĥ 

Kütüphane kaydında müellif olarak 

“Vehbi”ismi geçmektedir. 

Müellifinin “Erzurumlu İbrahim 

Hakkı”olduğu tespit edildi. 

21 hk 371/6 
 

Tercüme-i Yâni‘-i Semere 

Eserin müellifinin “Hasan b. 

Muhammed Şirâzî”olduğu tespit 

edildi. 

21 hk 1687/2 Melâĥim 

Eserin müellifinin “Hoca İbn-i Ali” 

olduğu tespit edildi. 

 

 

 

Arşiv No 

 

Eser İsmi 

 

Açıklama 

21 hk 992/2 
 

Risâle-i Tecdîdü’l-İmân 

Eserin müellifinin “Hüseyin 

Efendi” olduğu tespit edildi. 

21 hk 1922/2 
 

Risâle-i Tertîb-i Nefs 

Eserin müellifinin “İbrahim 

Edhem” olduğu tespit edildi. 

21 hk 578/2 
 

Şerĥ-i Dîbâce-i Gülistân 

Eserin müellifinin 

“Lami‘î Mahmûd Çelebi” olduğu tespit edildi tespit edildi. 

21 hk 371/5 
 

Gülistân-ı Esrâr 

Eserin

 müellifinin“Ne

cûmî Muhammed b. 

İbrahim” olduğu 

tespit edildi. 

21 hk 615/1 
 

Risâle-i Taśavvûf 

Eserin

 müellifinin“Safâ

yî” olduğu tespit edildi. 

21 hk 

339 

 

Ġâyâtü’l-Beyân Fi Ŧıbbi’l-

İnsân 

Eserin müellifinin

 “Sâlih

 b. Nasrullah” 

olduğu tespit edildi. 

                                                           

5 Müellif isimleri kayıtlı olmayan yazmaların müelliflerinin tespitinde yazmaların ön kapakları, 
mukaddimeleri, farklı yüzyıllarda yazılmış çeşitli biyografi kaynakları, kütüphanedeki yazmala-
ra dair makaleler, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü ile TDV İslam Ansiklopedisi’nden istifade 
edilmiştir. 
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21 hk 1538/4 

 

Risâle Der Medĥ-i Îmâmân-

ı 

Düvâzde 

Eserin müellifinin “Seyfî” 

olduğu tespit edildi. 

21 hk 520/2 
 

Ķaśîde-i Ķamîśiyye 

Eserin müellifinin “Şaban 

Kâmî Efendi” olduğu tespit 

edildi. 

21 hk 102/10 
 

Na‘t-i Şerîf 

Eserin müellifinin “Zihnî 

Efendi” olduğu tespit edildi. 

 

Sonuç 

El yazması eserler kültürümüzü gelecek nesillere aktaran önemli araçlardan biridir 

ve her el yazması eser, kendisine has bir özelliğe sahiptir. Bu açıdan kütüphane 

kayıtlarının ve nüshaların güvenirliliği konusundaki şüpheleri gidermek amacıyla yapılan 

araştırma ve incelemeler, bir hayli ehemmiyet kazanmıştır. “Ziya Gökalp Yazma Eser 

Kütüphanesinde Kayıtlı Türkçe Yazmalar ve Tescil Hataları” başlıklı çalışmamız bu alanda 

yapılan araştırmalara mütevazı bir katkıdır. Kütüphane kayıtlarının araştırma ve 

incelenmesine dayalı çalışmamız neticesinde şu tespitler yapılmıştır: 

Bazı eserlerin künye bilgisindeki yanlışlıklar, yazım yanlışları düzeltilmiş bazı 

eserlerin ise müellifleri tespit edilmiştir. Kütüphane kayıtlarının Osmanlı Türkçesi, Farsça 

ve Arapçaya yeterince hâkim olan görevliler tarafından yapılmadığı durumlarda eser 

isminin yanlış veya eksik kaydedilmesi, müellif isminin tespit edilememesi ya da hatalı bir 

şekilde tespit edilmesi, muhtevaya dair verilerde hatalı tercihlerin yapılması veya genel 

ifadelerin kullanılması gibi sorunlar yaşanmaktadır. Transkripsiyon ya da transliterasyon 

alfabelerine dayalı müşterek bir uygulamanın olmamasından kaynaklı bazı kayıt tercihleri 

de dijital ortamda eserlere ulaşmayı daha da güç hale getirmektedir. Bu bakımdan 

standart bir yazılışın sağlanması gerekliliği ortadadır. Bunun için de biyografi 

kaynaklarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi, müellif isimlerinin doğru bir şekilde tespit 

edilip isimlerin yazılışında standart bir kullanımın esas alınması, kataloglamada ortak bir 

yöntemin benimsenmesi gerekmektedir. 

Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan el yazmalarının çoğu dil 

bakımından başta Arapça olmak üzere Türkçe ve Farsça yazılmıştır. Muhteva bakımından 

ise tarih, din, siyaset, tasavvuf, astronomi, coğrafya, fal ve mezhep gibi konuları içeren 

yazmalardan oluşmaktadır. Türkçe yazmalarda konu bakımdan daha çok “İslâm Dini-

Tasavvuf ve Tarikatlar” konusu geçmektedir. 

Bazı yazmaların müstensihlerine Ömer b. Ali Belgradî, Tabibzade b. Ali İstanbulî, 

Ahmed b. Ebi Bekr Erzurumî, Hacı Hüseyin b. Ali Katip Edirnevî, Ömer b. Hüseyin 

Diyarbekirî, Seyyid İbrahim el-Amidî, Ahmed b. Abdulbaki Harbudî, Ahmed Ali b. 

Muhammed Yahya Kilisî gibi nispet edildikleri şehirlere göre ad verildiği görülmektedir. 

Müellif isimlerinde olduğu gibi bazı müstensih isimlerinin yazılışında da sınırlı da olsa 

birtakım hatalar göze çarpmaktadır. 

Sonuç olarak ülkemizde son yıllarda eski Türk edebiyatı ve doğu dilleri bağlamında 

el yazmaları, kütüphaneler, bibliyografya alanında yapılan ilmi çalışmaların sayısı her ne 
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kadar kısmen artmış olsa da üzerinde çalışılması gereken muazzam arşiv ortadadır. Bu 

bağlamda makalemizle tahkik, metin inceleme, bibliyografya vb. alanlarda çalışacak 

olanlara el yazmalarını kolay istifade edilebilir hale getirme, araştırmacıları bilgilendirme 

ve ön fikir oluşturma temennisini taşımaktayız. 

 

Kaynakça 

Ayaz, H. (1987). Diyarbakır il halk kütüphanesi’ndeki Türkçe yazma eserler üzerine bir 

araştırma. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 171-

176. 

Çağmar, M. E. (2001). Diyarbakır il halk kütüphanesinde bulunan yazma eserler (Arap dili 

ile ilgili olanlar). Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 2 (3), 177- 193. 

 Devellioğlu, F. (2017). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat (Hz. Aydın Sami Güneyçal). 

Aydın kitapevi. 

 Erünsal, İ. (1995). Yazma eserlerin kataloglanmasında karşılaşılan güçlükler I: Eser ve 

müellifin adının tespiti. Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız Armağanı (233-243). Türk 

Tarih Kurumu. 

Göçgün, Ö. (1979). Diyarbakır il halk kütüphanesi’ndeki Türkçe yazma eserler üzerinde bir 

araştırma. İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 3,  191-238. 

 Işık, R.  (2015). Diyarbakır Ziya Gökalp yazma eserler kütüphanesinde yer alan Arapça 

gramere dair eserlerin tasnif ve tanzimi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Küçük, M. E. (1999). Türkiye’de yazma eserler sorunu ve çözüm önerileri. Türk 

Kütüphaneciliği, 13(1),  40-49. 

Musnik, Y. S. (2012). Yeniden ele alınan şekliyle osmanlı yazarları. Türk Kütüphaneciliği,  

26 (3), 564-577. 

Odabaş, H. (2016). Osmanlı yazma eserleri ve Türkiye’de yazma eser kütüphaneciliği. Bilig, 

56, 143-164 

Özçelik, S. (1996). Edviye-i Müfrede’nin Bilinmeyen Bir Nüshası. Türk Dili Dergisi, 530,  

337-338. 

 ----------. (2005). Diyarbakır il halk kütüphanesindeki Türkçe yazmalar kataloğu. Türk 

Dünyası İncelemeleri Dergisi,  5 (2), 247-255. 

 ----------. (2000). XV. yüzyılda yazılmış üç tıp kitabı üzerine. TDAY Belleten, 385-395. 

Özçelik, M. (2011). Diyarbakır merkez maddi kültür varlıkları [Yayınlanmamış yüksek 

lisans tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.   

Sezgin, F. (1960). Arapça, Türkçe, Farsça yazma eserlerin ilimlere göre tasnifi. İslam 

Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, 2(4), 201-208. 

Yılmaz, A. (1991). Müstakimzâde Süleyman Sadeddin: Hayatı, eserleri ve Mecelletü’n- Nisab’ı 

[Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 



Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde Kayıtlı Türkçe Yazma Eserlerde  …                    258                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

İnternet Kaynakları 

www.ziyagokalp.yek.gov.tr  Erişim Tarihi: 08. 01. 2021 

www.teis.yesevi.edu. tr. Erişim Tarihi: 14. 02. 2021 

www.islamansiklopedisi.org.tr. Erişim Tarihi: 15. 02 2021 

 

http://www.ziyagokalp.yek.gov.tr/


 

 

Nurettin Durman’ın Poetik Görüşleri  
Üzerine Bir Değerlendirme  

An Evaluation on Nurettin Durman's Poetic 
Views 

Mehmet GÜL* 

 
  

 

 

 

Geliş/Submitted:  

 Kabul/Accepted:   

Yayın/Published:  

17.12.2021 

08.03.2022 

27.03.2022 

 

 
Citation / Atıf  

Gül, M. (2022). Nurettin Durman’ın Poetik Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 9 (32), 259-270. 

Gül, M. (2022). An Evaluation on Nurettin Durman's Poetic Views. The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 9 (32), 
259-270. 

 

10.29228/TIDSAD.55020 

 

This article was checked by Intihal.net. Bu makale İntihal.net tarafından taranmıştır. 

This article is under the Creative Commons license. Bu makale Creative Commons lisansı altındadır.  

 

 

*Arş. Gör. Dr., Bingöl Üniversitesi, mgul@bingol.edu.tr   

 

Makale Türü: Araştırma Makalesi Article Information: Research Article  

http://dx.doi.org/10.29228/TIDSAD.55020
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-8534-0773
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-8534-0773
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-8534-0773
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-8534-0773
https://tidsad.com/
https://orcid.org/0000-0001-8534-0773


 

 

 

Nurettin Durman’ın Poetik Görüşleri Üzerine Bir Değerlendirme 1 

An Evaluation on Nurettin Durman's Poetic Views 

 

Arş. Gör. Dr. Mehmet GÜL 

Öz: Nurettin Durman, şiiri renklerin oluşturduğu imgeler dünyası olarak tarif 
eder. Toplumda yaşanan kötülük, çirkinlik ve haksızlıklar karşısında savunulması 
gereken değerler için şiiri bir araç olarak görür. Şairin şiirsel eyleminden dolayı 
ödül ve ceza bağlamında sorgulanacağına inanır. Geniş bir anlam ve çağrışım yel-
pazesine sahip olan imgeyi şiirin ruhu, canı ve kanı olarak tanımlar. Şiiri; zihinsel 
bir fantezi olarak değil, hayatın bize verip aldıklarını soyut ve somut verilerle or-
taya koyan ve böylece dünyaya kök salan bir eylem olduğunu belirtir. Gittikçe ar-
tan yabancılaşmanın meydana getirdiği bunalıma işaret eden şair, dünyada yaşa-
nan acıların şiirde yankılanmamasına, karşılık bulmamasına isyan eder. Şiirin bir 
dinin, ideolojinin, davanın yazılı ve bütüncül metni olmadığını; ancak şairin din, 
ideoloji ve dava sahibi olduğunu, ya Rahman’ın yolunda ya da şeytanın yolunda 
savaşım verdiğini düşünür. Siyasi baskıların şairin kendi dünya görüşü doğrultu-
sunda şiir yazmasını zorlaştırdığını dile getirir. Dikta yönetimlerin şairi hüzne, çi-
leye ve hapis hayatına zorlamasını eleştirir. Bu çalışmada Nurettin Durman’ın ya-
zılarında yer alan poetik düşünceler ana hatlarıyla başlıklar halinde tasnif edilerek 
analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nurettin Durman, poetika, şair, imge, hayat. 

Abstract: Nurettin Durman describes poetry as a world of images created by col-
ors. He sees poetry as a tool for the values that need to be defended against the 
evil, ugliness and injustices experienced in the society. He believes that the poet 
will be questioned in the context of reward and punishment because of his poetic 
action. He defines the image, which has a wide range of meanings and connota-
tions, as the spirit, soul and blood of the poem. He states that poetry is not a men-
tal fantasy, it is an action that reveals what life gives us and takes with abstract 
and concrete data and thus takes root in the world. Pointing to the depression 
caused by the increasing alienation, the poet rebels that the pains experienced in 
the world do not resonate and find no response in poetry. The author, who says 
that poetry is not a written and holistic text of a religion, ideology or cause, still 
thinks that the poet has religion, ideology and cause, and is fighting either on the 
path of Rahman or on the path of the devil. He states that political pressures make 
it difficult for the poet to write poetry in line with his own worldview. He criticizes 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article.  
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the dictatorship's forcing the poet to sorrow, suffering and prison life. In this 
study, poetic thoughts in Nurettin Durman's writings are analyzed in outline by 
classifying them under headings. 

Keywords: Nurettin Durman, poetics, poet, image, life. 

 

Giriş 

Nurettin Durman, kendi edebiyat çevresi içinde hususi edası olan şiirler kaleme alan 

bir şairdir. Şiir “insanın özünden yapıldığı için milliyete çok bağlıdır ve asıl şöhretini ce-

maati içinde yapar” (Tanpınar, 2003: 13). Durman’ın şiiri de dini-muhafazakâr çevre ken-

dine yer bulur ve içinde bulunduğu edebi iklimin özelliklerini yansıtır.  İçe dönük ve izle-

nimci bir şiir anlayışına sahip olan şairin duygusallığın belirgin olduğu bir söyleyişe yö-

neldiği görülür. Yalın bir dile sahip olan şiirleri metafizik bir karakter taşır. Şair, dini motif-

leri yoğun bir şekilde kullanır. Hem geleneksel hem de yerel imaj ve söyleyiş biçimlerine 

yer verir.  İnsanın gizil boyutuna yönelik sorgulamaları ve bunu sonuca bağlama eğilimi 

sürekli kendini hissettirir. Varlığı algılama, analiz etme ve değerlendirme biçimi 

dinî/imanî bir bakış açısının tezahürlerini taşır. Tabiat karşısında çoğu zaman bir “vecd” 

hali yaşayarak “bir”i arama, ona ulaşma gayreti içine girer. Hayatın olağan bir kesitinden 

yola çıkarak yaptığı sorgulamalar devingen ve sarsıcı bir duygulanımla sonuçlanır. 

 Somut toplumsal gerçeklikte müşahede ettiği sorunlar ve aksayan yönler üzerinde 

durur. Dünyada ve özellikle İslam dünyasında yaşanan acıları bir “mümin” duyarlılığıyla 

dile getirir. Zulümlerin çoğalması ve derinleşmesi sonucu ortaya çıkan karanlığa son ver-

me arzusu çaresizlikle sonuçlanır. Bu yüzden soylu bir hüzne sahiptir. Yaşanan acılar kar-

şısındaki farkındalık durumu, duygusal ve anlamsal yoğunlaşma çocukluk döneminden 

kalma yaşantıların etkisini taşır. İçinde bulunduğu çağın maddeyi önceleyen, ruhu örsele-

yen yaşam tarzına karşı çıkar.  

Nurettin Durman şiirinde şiiri kendi mecrasından çıkaran sapmalar görülmez. Bu 

yüzden onun şiiri sürekli aynı irtifada cereyan eden bir edim olarak kalır. Kendi şiir evreni 

içinde imgenin önemini kavramış bir şairdir. Hayatındaki acıklı yaşantılar, anılar ve dinî 

duyarlılık onun şiirinin özsuyudur. Bunun yanında toplumdaki incelik ve hassasiyetleri 

kavrayan bir duygusal zekâya sahiptir.  

1. Şiirin Tanımı 

Nurettin Durman’ın yazılarında şiiri farklı boyutlardan tanımladığı dikkati çeker. 

Fantastik öğelerin yanında biçim ve dil kaygısı ön plana çıkar. 8 Aralık 1995 tarihli Şiir 

İnşa Etmek yazısında Divan şiiri ekseninde şiiri tanımlar. Bu bağlamda “Bir gökkuşağı gibi 

harikulade renklerin oluşturduğu imgeler dünyası… Söz söze ulanıyor ve dizeler alıyor başını 

gidiyor ülkesi serazat motiflerden oluşan gizemli hayata” diyerek şiir türünün renk, imge ve 

motif üçgeninde oluşan estetik zenginliğine dikkati çeker (Durman, 1998: 18). Burada 

gökkuşağı harikulade gibi kişide fantastik çağrışım uyandıran kelimelerle şiiri tanımlama-

sı, onu gizemli bir yapı olarak idrak ettiğini gösterir. Nurettin Durman’ın şiiri en geniş şe-

kilde tanımladığı yazılarından biri Şiirin Halleri: Ne, Ki, O, Şiir yazısıdır. Burada şiiri, bu 

türün kendine has dokusu içinde tanımlar: 

“Söz dizimi. Kelime yumağı. Ölçü, kalıp, serbestiyet… Aruz, hece, serbest… Yoğunlaşa-
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rak ortaya çıkarsa nesir. Bir şey için oluşan, alabildiğine vücuda zerk edilen bir karşı savaş 

biçimi. İçinde birikmiş enerjinin patlayarak dışarı çıkması. Bir ışık şelalesi halinde, hatta 

rayihalar, tatlar; dahası gene insanın içini kabartan, coşturan, halden hale sevk eden imge-

nin haykırış hali…” (Durman, 2018: 13). 

Duygusal devinimin söz ve kelimeye yansıması, bunları hem çeşitli ahenk unsurla-

rıyla süslemesi hem de imgesel bir anlatımla ortaya koyması ve estetik bir forma dönüş-

türmesi şiir olarak tanımlanır. Burada biçim, dil ve imge gibi şiirin başat unsurlarının ön 

plana çıktığı görülür. Bir yandan renk, ışık, koku ve tat gibi geniş bir duyu yelpazesi yoluy-

la şiir adeta somut bir varlığa bürünürken diğer yandan ruhsal coşkunluk ve sürekli deği-

şen psikolojik atmosferle birlikte şiir etken, okuyucu ise edilgen bir şekilde tasvir edilir. 

Fakat buradaki coşku, beşerî ve tabiata ait unsurlardan neşet eden romantik bir coşku 

değil; metafizik/gayba ait saiklerle ortaya çıkan dinî/imanî bir özelliğe sahiptir. Yazının 

sonraki bölümünde “sükunetin ardından coşkuyla harekete geçmeye hazırlanan; şiddetli 

ateşler içinde yanmakta olan oluş” şeklindeki tanımıyla Ülkü Tamer’in “Şiir ateşin haberci-

sidir / Yangının kundakçısı” anlayışına yaklaşır (Altıok, 2003: 60). Durman’ın bu şiir tanı-

mı aynı zamanda ruhsal coşkunluğu ön plana çıkararak önceki tanıma paralel bir çizgi 

takip eder (Durman, 2018: 14). Şair, benzetmeler yoluyla tanımladığı şiirin dinamik, farklı-

laşan ve değişen bir ruh iklimi meydana getirdiğine inanır; ne olduğundan ziyade nasıl bir 

saik ile ortaya çıktığına odaklanır. Şiiri Beklerken yazısında şiirin hedefini açıklar. Ona göre 

şiir “güzel olanı, iyi olanı” ve şairin kendine yakın olanı arayışıdır (Durman, 2018: 17). Öz-

gün bir tanım ve sağlam bir karakter taşıyan bu söylem, şairin hayat görüşünün izdüşü-

müdür. Şiiri sınırları belli bir çizgide tanımlaması, şiirselliği sağlayan estetik unsurları ön 

plana çıkarması Nurettin Durman’ın poetik açıdan net bir tutum içinde olduğunu gösterir. 

Eylül Şiirleri kitabında şiir, “Sırrı arayan bilgenin yolculuğudur” diyerek hikmetin şiirdeki 

önemine değinir (Durman, 2018, 77). Böylece şairin hayat yolculuğunu, onun bilgeliği ku-

şanarak gizemli olana yöneldiği bir eylem olarak tanımlar.  

2. Şiir ve Şair 

Birçok yazısında şairin şiirle ilişkisi ve şiir karşısındaki duruşu hakkında açıklama 

yapan Nurettin Durman, 11 Kasım 1994 tarihli Benim Düş Çınarım yazısında tabiattaki 

“koyu” renklerin olumsuz çağrışımı üzerinden şiirsiz geçirdiği günleri “kara” günler olarak 

adlandırır (Durman, 1998: 22-24). Ona göre şair için şiirsiz geçen her gün gereği gibi ya-

şanmamış ve mutsuzluğun kuşattığı bir zaman dilimidir. 

28 Temmuz 1995 tarihli Nerde Kalmıştık, Ey Şair yazısında dini bir diyalektikle şair-

liğin mahiyetini sorgular. Yazıda Adem ile Havva kıssasına telmihte bulunan Durman, şai-

rin şiirsel eyleminden dolayı ”ödül ve ceza” bağlamında sorgulanacağına inanır. Bu yüzden 

kaygısız bir ruh haliyle yazan şairleri eleştirme gereği duyar: 

“Hayatı disipline etmek kaygısı taşıyor mu acaba şair? Yoksa bir kaos betimleyicisi mi-

dir? Bu kendi kişiliğini yani insani teamül vasfını ortaya koyan, bilincini kendine payda ya-

parken, seçmeciliğini varoluşsal nedenlerin kendince ayrıştırmasında saptayabildiği en’lerin 

ışığında bulacağı da olası bir hal olarak da görülebilen şair.” (Durman, 1998: 25). 

Nurettin Durman’a göre disiplinli bir hayata sahip olmayan, gelişi güzel yaşayan ve 

bunu şiirine yansıtan, kişilik sahibi olmayan bir şair sorumluluğunu yerine getirmemiş ve 

“yasak meyveyi yemiş” biridir. Bu anlamda “zihinde çökertilmemiş fena dürtüler, şairi sap-
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kınlığa sürükleyen, sonu hüsran olan, yani; din gününde mutlaka karşılığını göreceği yaşam-

sal umdelerdir” (Durman, 1998: 25). Bu görüşe göre şair her şeyden önce düzenli bir ya-

şama sahip olmalıdır. Şiirlerinde kaotik unsurlar değil; karakterini, kişilik değerlerini yan-

sıttığı bir düzenin temsilcisi olarak bilinçli bir edim ortaya koymalıdır. 

23 Eylül 1994 tarihli Şiir Zarafettir yazısında şiire yeni başlayan gençlere öğütte bu-

lunur. Durman’a göre “gençler şiire giden yolda azimli olurlarsa ve de şiir anlayışlarını net-

leştirip kendilerini zor bir uğraşın beklediğini idrak ederlerse, şiir üzerinde zihinlerini yoğun-

laştırıp kolaya kaçmazlarsa başarıya ulaşırlar” (Durman, 1998: 67). Böylece genç bir şairin 

ilhamın yanında azmini de ortaya koyması ve kolaycılığa kaçmadan şiir anlayışının temel 

parametrelerini ortaya koyma kararlılığı göstermesinin önemine dikkati çeker. Bunun 

yanında şiirin zarafet ve incelik gerektirdiğini ve yüksek hassasiyete sahip insanların işi 

olduğunu düşünür (Durman, 1998: 67). Yeterli derecede ruhsal incelik ve düşüncel derin-

liğe sahip olmayan insanların şiirde başarıya ulaşamayacağına inanan Durman, Bir Pazar 

Gününe Düşülen Not yazısında “Şiire yakın durmak gerekiyor, yanmak gerekiyor bana kalır-

sa. Çünkü şiir, şiir olalı hep zoru seçmiştir kendine” diyerek şairin bir işçi gibi çile çekmesi 

halinde gerçek kişiliğini bulacağı kanaatini taşır (Durman, 1998: 72). 

 16 Ekim 1994 tarihli Yağmursuz Bir Eylül yazısında şiir muarızları üzerinden şairin 

görevini ve şiirsiz toplumun niteliklerini ortaya koyar. Çeşitli eğilimlere sahip olan insan-

lar içinde şiire karşıt bir eğilimin de görülebileceğini ifade eden Durman, şairin bunu 

önemsememesi ve şiire devam etmesi gerektiği kanaatini taşır. Ona göre şairleri olmayan 

bir toplum kaba, yozlaşmış, incelik ve zarafetten yoksun bir toplumdur (Durman, 1998: 

70). 

Divan şiirine estetik zenginliğe sahip gizemli bir dünya olarak bakan Durman, Şeyh 

Galip ve Nefi üzerinden şair hakkındaki düşüncelerini açıklar. Sanat ve hayat anlayışları 

birbirinden farklı olan bu iki şair aslında Durman’ın kişiliğinde temayüz eden iki yöne işa-

ret eder. Onun bireysel/içsel yönelimi Şeyh Galip’te; eleştirel/dışsal yönelimi ise Nefi’de 

karşılığını bulur. Nitekim şiirlerine baktığımızda bireysel duygu ve düşünceleri dile getir-

diği şiirlerin yanında, toplumsal acılar ve mazlumların dünyada gördüğü zulümleri dile 

getirdiği şiirler olmak üzere iki damarın baskın olduğu görülür. Bu açıdan bakıldığında 

birçok şairde görülen tek boyutluluk Nurettin Durman’da görülmez. Söz konusu iki Divan 

şairi, onun şairlik muvazenesinin klasik şiirimizdeki izdüşümleridir. Durman, bireye ve 

hayata karşı duyarlı olmayı şairliğin temel vasıfları arasında sayar. Bu bağlamda “şiir inşa 

etmek, herkesin üstesinden geleceği bir iş değil”; “anlayış ve kavrayışları yüksek, içlerinde 

ateşli hassas bölgeler barındıran, söz söyleme yetisine sahip kişilerin harcıdır” (Durman, 

1998: 19). Bu kişilerden biri olan “şair Nefi’yi boğdurtan şiir; meşakkatli, zor, mesuliyetli 

bir şahitliğin adıdır” (Durman, 1998: 19). Nefi gibi bir şaire “söz söylemek yasağı koymayı; 

hayata, zamana, çağına şahitlik etmeyi susturmak” olarak görür (Durman, 1998: 19). Bu 

bağlamda Nefi’ye Güzelleme şiirinde Nefi’nin şiir anlayışını över: 

Ey bir devri cilasından soyutlayan söz sultanı 

Derdini dalgalarla dalgalandıran şair 

Ah bu dili neyleyim de kalmasın kem sözler ile 

Okunun menziline giren gayet makul maruzat 
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Böyledir ahkâmı dil üzere seyreylemek âlemi 

Âlem ki türlü belalar ile sarhoş iken bencileyin 

Ölümüne sebep olacak şiirler söylemek olanın 

Penceresine konarsa kuşlar bahtiyar olsun (Durman, 2018: 50). 

Nurettin Durman’a göre söz, şaire bir dalga halinde gelen tecessüs halinin neticesidir 

ve “Böyle dilber beladır başına ey Nefi” mısraına imge olmuştur (Durman, 1998: 19). Nite-

kim Durman’ın şiirinden görülen mizahi unsurlar, “ironi dünyasında mayalanan kendi 

gerçekliğinin ve bu gerçekliğin özlemlerini” dile getirir (Ünlü, 2012: 174). Bu yönüyle şiir-

lerinde Nefî etkisi açık bir şekilde görülür. 

Şairin Halleri: Şair yazısında şairliği dini ve evrensel değerler ekseninde tanımlar. Bu 

bağlamda şairliği, “Hayatın içinde olmanın ötesinde hayata hükmetme psikozu. Değişmeyen 

bir şeyin, varlık şuurunun derin baskısı altında mecz olunan imgenin fenalıklara karşı duru-

şunun ifadesi” olarak tanımlanır (Durman, 2018: 8). Bu bağlamda İbrahim’e Gül Bahçesidir 

Ateş şiirinde benzer bir tutum içinde olduğu görülür: 

Karanlığı aşan aydınlık belirtileri 

Çoğaldı çoğalacak 

O bekletilmiş ilkbahar çiçekleri 

Ha açtı ha açacak. 

Değil midir ki 

İbrahim’e gül bahçesidir ateş… (Durman, 2017: 10). 

Şairin Halleri: Şair yazısında hayat ve varlık ekseninde şairliğin ne olduğuna değinen 

Durman, sonraki satırlarda şairin evrensel değerleri savunan yönüne dikkati çeker. Bu 

anlamda şair, “karşısında olunmakta beis görülmeyen, bünyesinde insana zararlı, insanı 

küçülten insanı sömüren, insanı köleleştiren zihin egzersizlerinin amansız düşmanı”dır 

(Durman, 2018: 9). Bunun yanında özgürlük, aşk gibi temel evrensel meselelere baş ko-

yan; bu uğurda militan, devrimci, anarşist ve baştan çıkarıcı bir özelliğe sahiptir (Durman, 

2018: 9). Ancak şair bu özelliklerini “İyinin, güzelin, haklının, adaletin, muhabbetin önderi… 

Hayatın içinde hep var olan uz dili” olarak kullanmalıdır (Durman, 2018: 9). İdeal şair tipini 

dini bir çerçevede tasvir eden Durman’a göre şair aynı zamanda mecnun, muttaki, müslim 

ve mümin’dir ve bu yönüyle Rahman’ın yolunda yürüyen kişidir. Bu tanımlamanın dışında 

kalanlar Şeytan’ın yolunda yürüyen ve Şuara Suresi’nde her vadide şaşkın şaşkın dolaştık-

ları ve yalan söyledikleri belirtilen şairlerdir (Durman, 2018: 11-12).  

Şiirin Avantajları yazısında şiiri ormandaki vahşi bir ejdere benzetir. Bu ejderin ba-

kışlarından kaçarak kemendi onun boynuna dolamayı ise şiirin başlangıç noktası olarak 

görür (Durman, 2018: 23-24). Bu yönüyle şair bir ejder avcısıdır. Bir şair için en zor olan 

şey şiirin başlangıç noktasını, diğer bir deyişle şiiri doğuran ilhamı yakalamaktır. Şiirin Acı 

Tadından Yola Çıkarak yazsında ise bir şairin izlemesi gereken yol haritası üzerinde durur: 

“Şair kendini rahat bırakmalı şiirine yoğunlaşırken. Kelimelerini özgür bırakmalı. Bı-

rakacak ki ne varsa çıksın ortaya. Sonrasında; muhayyilenin ortaya çıkmasından sonra bir 
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düzenlemeye, o da gerekli ise gidilmeli. Bir aykırılık durumu bir kan uyuşmazlığı varsa dik-

katli bir müdahil olarak müdahale edilir, şiirde uyuşmaz bir aykırılık varsa giderilmiş olur. 

Böylece bağışıklık sağlanmış olur” (Durman, 2018: 38). 

Nurettin Durman, sesin şiirdeki önemini kavrayan şairlerdendir. Ona göre şiirde ku-

lağı ve muhayyileyi rahatsız edici bir kelime varsa izale edilmeli ve ses değeri daha yüksek 

olan bir kelime ile değiştirilmelidir. Özellikle şiirin hareket tarzı, kazandığı ivme, şairi zor-

layan tarafları, imgesel yenilikleri ve yoğunlaşma gibi emek isteyen tarafları şiirin şekil-

lenmesinde önemlidir (Durman, 2018: 38). 

3. Şiir ve İmge 

Modern şiirin en önemli öğelerinden biri imgedir. Nurettin Durman yazılarında imge 

ile ilgili geniş açıklamalar yapar. İmgesiz Şiir Kurumuş Ağaç Gibidir yazısında şiiri meydana 

getiren unsurlar üzerinde durur. Dizeyi şiirin “can damarı” ve “haysiyeti” olarak gören 

Durman’a göre “dizesi kuvvetli şiirler kalıcı şiirlerdir” (Durman, 2018: 39). Bunun yanında 

dizeyi aşan ve daha geniş bir anlam ve çağrışım yelpazesine sahip olan imgeyi şiirin ruhu, 

canı ve kanı olarak tanımlar. İmgesi olmayan bir şiiri kuru ağaca teşbih eden şair, imgenin 

şiiri ayakta tutan, temeli sağlamlaştıran, onu göz alıcı yapan ve mükemmelleştiren yönüne 

işaret eder. Burada imgeyi hayale eşitleyen şair, ilhamın da hayallerden teşekkül ettiğini 

düşünür. Böylece şiirin tematik yapısını aşan ve ona okunabilir bir metin vasfını kazandı-

ran asıl şeyin “bütünlük” olduğunu savunur (Durman, 2018: 39-40). 

 Tabiata ait unsurlar imgenin ortaya çıkışında başat rol oynar. Durman, Senden Yok 

Bana Bir Faide yazısında imgenin cazibesine ve ortaya çıkışına dikkati çeker: 

“Sonra bir yaz günü Anadolu fenerinin orda, Karadeniz’in sonsuz maviliğinde  

karmaşık müthiş çekici olan 

bir imgenin ardına düştüğümde; 

ne kadar uzak ne kadar geniş. 

koşan bir ceylanı görmek gibi, ufkun orda, 

mavi çizginin hep öyle kalıyor olmasında.” (Durman, 2008: 12). 

Bir Medeniyet Tasavvuru Olarak Şiir yazısında “şiirin elle tutulur somut bir görünümü 

olmadığını” söyler. Ona göre göre “şiir göstermez ama görülmesini sağlar.” “Şiir işaretli me-

tinler değildir, ama işaret eder.” “İnsanın gönlü ile aklı arasındaki mesafeyi iyi tayin ve tan-

zim eder.”(Durman, 2018: 43-44). Şairin dile getirdiği bütün bu özellikler ancak imge ile 

sağlanabilir. Durman’ın imge anlayışı eşyanın tabiatıyla örtüşen, realite ile doğrudan bir 

ilişki içinde ve uçarı hayallerden uzaktır. 

4. Şiir ve Hayat 

Nurettin Durman, 21 Nisan 1995 tarihli Şiirimizin Acıları deneme yazısında şiir ve 

hayat arasında ontolojik bir ilişki kurar. Bizi kuşatan her şeye karşı oluşturduğumuz bakış 

açısı ve varoluşa yönelik aldığımız tavır bağlamında şiiri açımlamaya çalışır. Şair, söz ko-

nusu yazıda şiiri zihinsel bir fantezi kurmak değil, hayatın bize verip aldıklarını soyut ve 

somut verilerle ortaya koymak ve böylece dünyaya kök salmak olarak algılar. Bunun ya-

nında insanın hayatın her durumunda içinde taşıdığı özün ona yüklediği sorumluluk duy-
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gusuyla hareket etmesini ister. Şiire bir amaç olarak değil, bir araç olarak bakar. Onu lüks 

bir uğraş olarak görme basitliğine düşmez. Böyle yapanların şiiri putlaştırdığına ve ruhunu 

şeytana sattığına inanır (Durman, 1998: 13-14).  Şiiri müreffeh sınıfın bir hobisi olarak 

gören anlayışa karşı tavır alan şair, şiirini rahmani bir bakış açısıyla kurar. Böylece şiirde 

şeytanın söze karışmasına, dilini depreştirmesine izin vermez (Akın, 2014: 24). Şiiri haya-

tın ve gerçeğin yansıdığı sanatsal bir eyleme dönüştürür. Günümüz şiirinin acılarla dolu 

olduğunu belirten şair, onun ne anlaşılmak isteyen ne de anlaşılan bir şiir olduğunu söyler 

(Durman, 1998: 14). Bunun yanında Türk şiirinin henüz olgunlaşmadığını düşünür: 

“Olmayan bir nesne gibi, olmamış, hiç yokmuş gibi bizim dışımızdaki âlemde kendine 

yer edinebilirmiş gibi. Ulaşılmaz, bir kayıtsızlığın atmosferinde sürtmekte adeta. Uzak ve 

kaba bakışların çekim alanlarında anlaşılmaz bir nesnenin duruşu gibi duruyor. Orada ve 

uzakta… Potansiyeli büyük olan cemaatin kendine yetmezliği içinde cemaatin toplumsallaş-

madan kendi kendisiyle uğraşması gibi, şiirimiz de kendi başına uğraş vermektedir” (Dur-

man, 1998: 14-15). 

Şaire göre şiirimiz sahip olduğu potansiyeli ortaya koymada yetersizdir. Kendi sınır-

larını aşamayan, zamanla kronikleşen bir döngü içinde devinip durmaktadır. Bunun ya-

nında şiirin içinde bulunduğu hırçınlık, tedirginlik, çelişki ve karamsarlık gibi acıların ya-

nında özgün atılımlar, saf ve edepli çalışmalar gibi umut vadeden durumlar da göze çarp-

maktadır (Durman, 1998: 15). Şiire dayanarak kendine bir yaşam alanı açma gayreti bir-

çok şairde görülen bir durumdur. Durman ise bunun aksine şiiri hayatın merkezine koyar 

ve onunla hakikate bir yaşam alanı açmaya çalışır. Burada bir araç haline gelen şiir, insa-

nın özünde saklı olan ilahi cevherin yansıdığı bir aynaya dönüşür. Salt şairliği sapkınlık 

olarak gören Durman, şairin şiiri amaç edinmesine karşı çıkar. Sanatını hayatın genel akı-

şından koparan ve boş zamanların duygusal sağaltım aracına dönüştüren anlayışı lüks bir 

uğraş olarak görür. Şiiri amaç edinen şairin insana, hayata ve çevreye karşı taşıdığı sorum-

luluk duygusundan kaçtığını düşünür. Bu bağlamda Kasım 2014 tarihli bir röportajında 

şiirle hayat arsındaki karşılıklı ilişkiden bahseder. Burada şiirin hem hayatla ilgili olması 

hem de başka hayatlarla ünsiyet peyda etmesi gerektiğine dikkati çeker (Özger, 2014: 43). 

Hayatta yaptığımız her eylemin bir hedefi ve amacı olduğuna inanan Durman, şiire hayatın 

anlamını, yaşananların toplamından ortaya çıkan özü ortaya koyma vazifesini yükler. İşe 

yaramayan, boşa söylenen sözü şiir olarak kabul etmez. Şiir yazmayı, “şiir diye tesmiye 

edilen hayatın bir diğer yazılma hali” olarak görür (Durman, 2019: 46). Böylece şiiri/sanatı 

hayatın yansıdığı nahif ve başat bir alan olarak idrak eder. “Şiir çünkü hayatın atardamarı-

dır” (Durman, 2018, 77). 

5. Şiir ve Toplum 

Nurettin Durman 29 Eylül 1995 tarihli Şiirle Gelen deneme yazısında şiirin yüklen-

mesi gereken vazifeye atıfta bulunur. Toplum olarak kapitalizm öncesi bireysel ilişkilerin 

köprülerinden geçtiğimize inanır. Gittikçe artan yabancılaşmanın meydana getirdiği buna-

lıma işaret eden şair, dünyada yaşanan acıların şiirde yankılanmamasına, karşılık bulma-

masına isyan eder (Durman, 1998: 16). Şiirin tarihi görevini yerine getirerek yaşananların 

sesi olmasını ister: 

“Şiir bir başına fildişi kulesinde yalnızlığın saltanatını sürecek kadar aşağılanacak bir 

düşünüş eylemi değildir. Cevval bir delikanlı gibi özgürlüğü sever. Hayatın biraz da ayrıntısı-
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dır denilebilir. Hayat içinde şiirsel yürüyüşler hiç eksik olmamıştır. Önemli olan onun mümin 

veya şeytani bir algılama içinde kendini hangi konumda görmesidir.”(Durman, 1998: 16-

17). 

Hayat ve toplumdan kopuk bir şiiri aşağılanması gereken bir düşünüş eylemi olarak 

algılayan şair, hayatta yaşanan acıların ve değişimlerin şiire aksetmesinin onu prangalar-

dan kurtararak özgürlüğe kavuşturduğu kanaatini taşır. Bunun yanında hayata dinî bir 

perspektiften bakan Duman’ın şiiri algılama biçiminde İslamî kavramların öne çıktığı gö-

rülür. Ona göre şiirin “mümin veyahut şeytani bir algılama içinde” kendini gösterdiği ko-

num onun asıl fonksiyonunu ortaya koyar. Bu bağlamda mümin yani inanan/inanılan, 

kendisinden emin olunan şiirin toplumda ifa edeceği rolün önemine değinir (Durman, 

1998: 17). Bu yönüyle Durman, baştan beri inanmış bir insan olarak şiirlerinde hep mü-

min bir duyarlığı dillendirir (Ay, 2012: 220). Şeytani olan, hakikati dile getirmeyen veya 

kötülüğe sevk eden bir şiirin ise insan ve toplumda meydana getirdiği olumsuzluğa gön-

dermede bulunur. Duman’ın bu yazıda dile getirdiği diğer bir husus da Türk edebiyatında 

“şiirin entelektüel bir ayrıcalık olarak benimseniyor olması gerçeğidir” (Durman, 1998: 

17). Şair, böyle bir şiirin halktan ayrı ve onu küçümseyen bir yanı olduğuna dikkati çeker. 

Dönemin şiirinin sahip olduğu frekans ile halkın sahip olduğu frekansın farklı olmasını 

eleştirir. Halkın ve dönemin şiirinin, dilleri birbirinden farklı iki millet gibi birbirine ya-

bancılaşmasının doğurduğu tehlikeyi göz ardı etmez. Okuyucunun şiiri algılaması ve şairin 

de halkla özdeşleşmesi gerektiğini dile getiren Durman, böylece halk ve şair arasında bir 

uzlaşma/uyuşma olması gerektiği çıkarımında bulunur (Durman, 1998: 17).  

6. Şiirin İşlevi 

Nurettin Durman, anlamın belirsizleştiği, örtük hale geldiği şiir anlayışını yadırgar. 

14 Nisan 1995 tarihli Hakir Kuşu Eti İçin Öldürmek adlı yazısında şiirde anlam konusunu 

işler. Konuyu Ahmet Haşim’in “herkesin anlayabileceği şiir münhasıran dûn şairlerin işi-

dir” sözü üzerinden açımlar. Sadece “havas”ın anlayabileceği bir şiir anlayışını yadırgayan 

şair, “peki anlaşılması zor olan şiir ne iş yapar, ne işe yarar oluyor ki” diyerek şiirin pratik 

değerine işaret eder. İslam’ın ilk döneminde Hasan bin Sabit’in şiirleriyle Resul-i Ekrem’i 

(saa) övdüğünü ve düşmanı yerdiği hamasi şiir anlayışına atıfta bulunur. Pragmatik bir 

bakış açısıyla şiire yaklaşan Durman, Ahmet Haşim’in “mana araştırmak için şiiri deşmek, 

terennümü yaz gecelerinin yıldızlarını ra’şe içinde bırakan hakir kuşu eti için öldürmekten 

farklı olmasa gerek” sözüne karşı çıkar: “Peki, şiirin hayata sunacak şeyleri olmayacaksa 

öyle değilse eğer ne manası kalıyor vakit öldürmenin” diyerek şiirde anlamın belirgin ol-

masının gerekliliğine değinir. Bu bağlamda Gazali’nin (kişi) “sözden kendi âli himmeti ile 

alakalı ince manalar çıkarılabilir” sözüne atıfta bulunur. (Durman, 1998: 20-21). 

 3 Şubat 1995 tarihli Üsküdar Vapurunda Şahlanan Şiir yazısında şiir, Necip Fazıl’ın 

poetikası doğrultusunda anlam bulur. Durman için “yaşamak, rabbin rızasını almak”, “şiir, 

Allah’ı sır ve güzellik yolundan arama işidir.” Böylece yaşam ve şiir Necip Fazıl’da olduğu 

gibi aşkın/ilahi bir noktada buluşur. (Durman, 1998: 31). 

11 Mart 1990 tarihli Şiiri Klavuzla Okumak adlı yazısında şiiri kolaya almanın yanlış-

lığına değinir. Durman’a göre bir şair için başlangıçta her şey tozpembe görünür. Ancak 

şiir ciddiye alınıp vazgeçilmez bir hal aldığı zaman şiir söylemenin zorluğu ortaya çıkar. 

Burada İsmet Özel’in Şiir Okuma Kılavuzu’nda dile getirdiği ve toplumda yaşanan kötülük, 
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çirkinlik ve haksızlıklar karşısında savunulması gereken değerler olduğuna içtenlikle ina-

nıldığı zaman şiirin serpilip çiçek açtığını belirten görüşüne yer verir. (Durman, 1998: 32). 

Yani bir şair şiirinin gelişmesini istiyorsa topluma karşı sorumluluk bilinci içinde hareket 

etmelidir. Nurettin Durman, bir röportajında şairin sahip olduğu sorumluluk bilincinin 

onu yazmaya kışkırttığını ve bunun da vicdani bir temelinin olduğunu belirtir. Bunun ya-

nında sorumluluk bilincine sahip şairlerin çağının tanığı olduğunu, sırf kendi bunalımları-

nı, iç geçirmelerini yazan şairlerin bunun dışında olduğunu ifade eder (Bingöl, 2012: 72). 

7. Şiir ve İdeoloji 

Şiirin bir dinin, ideolojinin, davanın yazılı ve bütüncül metni olmadığına inanan 

Durman; ancak şairin din, ideoloji ve dava sahibi olduğunu, ya Rahman’ın yolunda ya da 

şeytanın yolunda savaşım verdiğine inanır. (Durman, 1998: 26). Burada İsmet Özel’in “Şi-

irler bir dünya görüşünün kaynak metinleri değildir” anlayışını esas alır (Özel, 1982: 36).  

Bir şairin yaşadığı ülkedeki siyasi rejimin niteliği şiiri doğrudan etkiler. Nitekim Ser-

vet-i Fünun şairlerinin içe dönük, toplumdan ve siyasi düşünceden uzak bir şiirsel söylem 

geliştirmesinde dönemin siyasi baskıları etkili olur. 1990’lı yıllarda siyasi bir renk kazanan 

ve gittikçe yükselen İslami söylem, İstanbul’da Cuma günü cami çıkışları Dünya ve ülke 

sathındaki Müslümanların sorunlarının dile getirildiği siyasi bir eyleme dönüşür. Durman, 

İstanbul Dikilitaş’ta bir Kasım günü katıldığı Cuma namazı sonrası gösteriyi şiirsel bir dille 

tasvir eder. Bu bağlamda “İşte orada Allahu Ekber. Orada aşk. Epik bir şiirin başlangıcıdır 

artık. Günlerden Cuma, Sultanahmet bahtiyar” diyerek içinde bulunduğu siyasi ve toplum-

sal atmosferin büründüğü dinî/İslamî rengi dile getirir (Durman, 1998: 28). Bunun yanın-

da 12 Eylül etkisinin devam ettiği 1990’lı yıllardaki baskı ortamında şiir yazmanın zorlu-

ğuna dikkati çeker: 

“Biliyoruz ki tağuti diktalarda şiir yazmak öyle kolay değil. Bunun mutlaka bir karşılı-

ğı var, hüznü var çilesi var. Medrese-i Yusuf’u var. Bu şiirin sağmalcılarda yazılanı var, daha 

başka yerlerde yazılanı var. Sabır ve savaşı tahsil ediyoruz, diyeni var. Yalnızlığımıza arka-

daş olacak şiirlerinizi hasretle bekliyoruz, diyeni var. Hüznü bir nişan olarak yüzlerinde taşı-

yan kardeşlerim, içimizdeki sevgiyle yaşasın şiirimiz…” (Durman, 1998: 28).  

Dönemin siyasi baskılarının şairin kendi dünya görüşü doğrultusunda şiir yazmasını 

zorlaştırdığına değinen Durman, dikta yönetimlerin şairi hüzne, çileye ve hapis hayatına 

zorlamasını eleştirir. Durman’ın uzun ve zorluklarla dolu şiir serüvenine baktığımızda 

onun şiirinin dirençli muhalif tavırdan beslendiğini görürüz (Akbaş, 2012: 20). Bu yüzden 

siyasi bakış açısının hâkim olduğu durumlarda yüksek sesli bir özelliği olan epik şiir anla-

yışını benimser. Ancak Durman’ın şiirinin “sosyal, siyasi ve gündelik her konuyu içerisinde 

barındıran ama kesinlikle ideolojik anganjmanlara kapılmayan bir tarafı var” (Akın, 2012: 

177). 

Vahşi Kapitalizm Şiiri Seviyor mu? yazısında kapitalizm şiir ilişkisine değinir. Toplu-

mun şiiri anlama noktasında eleştirilmesinin beyhude bir çaba olduğuna inanan şair, şiirin 

kültürel bir eylem olduğu inancını taşır:  

“Olgunlaşan toplumlarda edebi hazzın önemli derecede kendini ortaya koyduğu da bir 

gerçek(tir). Edebiyat yapmak, boş konuşmak değildir. Şiir bir üst kültür olayıdır. Alt kültür-

lerde yozlaşarak devam eden, rağbet gören oluşumlar; insanları basit, malayani algılamala-
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ra götürür. Orada kalır toplum. İlerlemesini sağlayamaz ve güdük kalır. Hâlbuki düşünen bir 

mahlûk olarak insan daima ileriye adımını atıyor” (Durman, 1998: 110). 

Özellikle şiiri kitaplarının az okunduğu için yayın evleri tarafından basılmak isten-

mediğini ifade eder. Kültür seviyesi düşük toplumlarda şiirin karşılaştığı sorunlardan biri-

nin kitap basımı olduğuna dikkati çeker. Kasım 2014 tarihli röportajında günümüz insanı-

nın çabuk tüketmeyi sevdiğini, ancak şiirin çabuk tüketilecek bir nesne olmadığını ve do-

layısıyla müşterisinin az olduğunu söyler (Özger, 2014: 42). Bunun yanında şiir kitapları-

nın az basılması ve az satılmasını şiirin değerli oluşuna bağlamakla birlikte mevcut kültü-

rel ortamın şiir üzerindeki menfi bir tesir icra ettiğini düşünür. Kapitalist kültürün zihinsel 

tembelliğe neden olduğunu, nitelikli edebi ürünler zihinsel çaba gerektirdiği için şiirin 

alıcısının az olduğunu belirtir (Özger, 2014: 42).  

Sonuç 

Nurettin Durman, şiiri kendine has dokusu olan gizemli bir dünya olarak tanımlar. 

Sözün veya kelimenin duygu, ahenk, imge ekseninde estetik bir forma bürünmesinin şiiri 

meydana getirdiğine inanır. Ona göre şair disiplinli bir hayata sahip, dürtülerini kontrol 

ederek sapkınlıktan uzak duran bunun yanında şiirinin temel parametrelerini belirlemiş, 

yüksek hassasiyete sahip ve Nefi gibi hakikati dile getirme noktasında hiçbir çekincesi 

olmayan biridir. Durman, imgeyi şiirin ruhu, canı ve kanı olarak görür. İmgenin şiiri ayakta 

tutan, onun temelini sağlamlaştıran ve mükemmelleştiren yönünü önemser. Durman’ın 

imge anlayışı eşyanın tabiatıyla örtüşen, realite ile doğrudan bir ilişki içinde ve uçarı ha-

yallerden uzaktır. Şiir ile hayat arasında ontolojik bir bağ kurar. Şiir zihinsel bir fantezi 

olarak düşünmez, hayatın bize verip aldıklarını soyut ve somut verilerle ortaya koyan ve 

böylece dünyaya kök salan bir eylem olarak algılar. Bunun yanında insanın hayatın her 

durumunda içinde taşıdığı özün ona yüklediği sorumluluk duygusuyla hareket etmesini 

ister. Şiire bir amaç olarak değil, bir araç olarak bakar.  
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Osmanlı Döneminde Musul Vakıfları H.922-1004/M.1517-15951 

Mosul Foundations in the Ottoman Period AH.922-1004/AD.1517-1595 

 

Dr. Isam ALBAYATY 

Öz: Irak’ın en önemli şehirlerinden biri olan Musul, Bağdat’tan sonra en büyük şehir-
dir. Irak coğrafyası içerisinde bulunan Musul vilayeti yüzyıllar boyunca Türk hâkimi-
yetinde kalmıştır.  Bu araştırmada Musul şehir ile civar ilçe, kasaba ve köylerde H.922-
1004/ M.1517-1595 tarihleri arasında kurulmuş ya da öncesinde kurulup ilgili dö-
nemde varlıklarını devam ettirmiş olan vakıflar incelenmiştir. Osmanlı Devleti’nin ku-
ruluş ve yükselme dönemlerinde sosyal hayatın en önemli kurumu olan vakıf müesse-
sidir. Bu çerçevede ilk olarak ibadet kurumları olan cami vakıfları ele alınmıştır. Bu 
sayede kurulan dini yapıların kurucuları, yerleri, vakıfları ve bugünkü durumları ince-
lenmiştir. Dinî kurumlardan sonra eğitim-öğretim kurumları ile ilgili vakıflar incelen-
miş ve bu vakıflar sayesinde kurulmuş olan medreseler açıklanmaya çalışılmıştır. Ça-
lışmanın sonuç kısmında Musul vakıfları ilgili tespit edilen ve açıklanan tüm vakıflar 
hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin yaptırdığı tahrirler 
sonucunda yazılan defterler günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşivinde muhafaza edilmektedir. Siyakat yazıyla 
yazılmış olan defterlerin bazılarının sayfa kenarları yırtık ve kıvrık olmasına rağmen 
genel olarak günümüze kadar iyi bir şekilde muhafaza edilerek geldiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Musul, Musul vakıfları, Osmanlı devleti, cami, medrese. 

Abstract: Mosul, one of the most important cities of Iraq, is the largest city after 
Baghdad. Mosul province, which is located in the geography of Iraq, has remained un-
der Turkish rule for centuries. In this research, foundations that were established be-
tween AH.922-1004 / AD.1517-1595 in the city of Mosul and its surrounding counties, 
towns and villages or that were established before and continued their existence in 
the relevant period were examined. It is the foundation institution, which is the most 
important institution of social life during the establishment and rise of the Ottoman 
Empire. In this context, firstly, mosque foundations, which are institutions of worship, 
are discussed. In this way, the founders, places, foundations and current situations of 
the religious structures established were examined. After religious institutions, foun-
dations related to educational institutions were examined and madrasahs established 
thanks to these foundations were tried to be explained. In the conclusion part of the 
study, a general evaluation was made about all the foundations that were identified 
and explained about the Mosul foundations. The notebooks written as a result of the 
registrations made by the Ottoman State are kept in the Kuyûd-ı Kadime Archive of 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Bu çalışma yazarın doktora tezinden türetilmiştir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. This article derived from author’s doctoral dissertation.  
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the Prime Ministry Ottoman Archive and General Directorate of Land Registry and Ca-
dastre. Although the page edges of some of the notebooks written in Siyakat script are 
torn and curled. 

Keywords: Mosul, Mosul foundations, Ottoman state, mosque, madrasa. 

 

Giriş 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde sosyal hayatın en önemli 

kurumu olan vakıf müessesidir.2 Bu müessese Osmanlı döneminde çok büyük bir inkişafa 

mazhar olmuş ve sosyal alanda, eğitimde, sağlıkta, sosyal yardım ve sosyal güvenlik gibi en 

temel alanlarda önemli roller üstlenmiştir. Osmanlı Devleti sosyal ihtiyaçlarını vakıflar 

yoluyla karşıladığından, Osmanlı medeniyeti için bir “vakıf medeniyeti” tabiri kullanılmak-

tadır.   Musul vilayeti Türk tarihi bakımından oldukça kıymetli bir yere sahiptir. Bu araş-

tırmanın temel amacı Osmanlı imparatorluğunu Arap coğrafyasındaki Müslümanların 

önemli vilayetlerinden olan Musul vakıflarının XVI. yüzyıllardaki tahlilidir. Bu konu hak-

kında günümüze kadar hem Türkiye’de hem de başka ülkelerde çok fazla araştırma yapıl-

mamış olması bu konunun çalışılmasında etkili olmuştur.3 

Musul İslam beldelerinden büyük ve meşhur bir şehir olup önemli yolların kesişim 

noktasındadır. Musul kelimesi )الموصل(, Arapça bir isim olup bölge Arap hâkimiyetine geç-

meden önce de var olan küçük bir kasaba idi. El-Cezire ve Irak topraklarını birbirine bağ-

ladığı için yolların birleştiği yer, kavşak, geçiş yeri, kavuşma yeri, ulaşılan yer gibi anlamla-

ra gelen “El-Mevsılu” olarak da anılmıştı.4 Emevîler devrinde gelişmeye başlayan Musul, 

Şam, Mısır, Horasan, Bağdat ve Basra kervanlarının kavuşma noktalarında bulunduğundan 

bu isimle adlandırılmıştır.5Azerbaycan’a ulaşımın buradan sağlanması nedeniyle Irak’ın 

kapısı ve Horasan’ın anahtarı konumundadır. Bu özelliğinde dolayı tarihsel süreç içerisin-

de birçok önemli ticaret yolunun da kavşak noktası haline gelmiştir. Musul tarihçiler tara-

fından Ummu’r-Rabi’ayn, El-Hazra, El-Fayha, El-Hadba gibi çeşitli isimlerle de anılmıştır.
6

 

Musul Tarihi 

Milattan önce Mezopotamya toprakları içinde yer alan Musul’da Asur uygarlığı, 

yaklaşık 1300 yıl hüküm sürmüştür. Ardından gelen Babil hükümranlığı ise Pers saldırıları 

nedeniyle kesintiye uğramış ve Perslerin eline geçmiştir. Pers yönetimi sırasında büyük 

bir Pers akınına maruz kalan bölge, Hıristiyanlığın ortaya çıkışından sonra bu dine yönel-

miş ve 2. yüzyıldan sonra Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. 

642 yılında Hz. Ömer tarafından alınan Musul, bu tarihten itibaren Arap nüfusunun göçüne 

maruz kalmıştır. Bölge, kısa süreli Emevî hâkimiyetinden sonra 751 yılında Abbasi yöne-

                                                           

2 Ertem, A. (2011), “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, Vakıflar Dergisi, sayı: 36, Ankara, s. 35-47.  
3 Şakir, A. (1992), Vilayetü’l-Musul fi’l-Karni’s-Sadis Aşr Dirasetün fi Evzâuhâ s-Siyasiyyeti ve’l-

İdariyyet ve’l-İktisadiyyeti, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Musul, s. 45.  

4 Al-Hamavî, Y. (1968), Mu’cemul-Buldan, c. 4, Beyrut: Kitabevi, s. 223.  
5 El-Ömeri, M. E. (1968), Manhalu’l-Evliyya ve Meşreb El-Esfiyya min Sadat El-Musul El-Hadbaa, c. 2, 

Musul:Matbaat Hürriyyat, s. 32.  
6 Sami, Ş. (1317), Kâmus-ı Türkî, Dersaadet İkdam Matbaası, s. 4480-4485; Musul Vilayeti Salname-

si (1308), Mektubî-i Vilayet Hasan Tevfik Efendi  Tarafından Basılmıştır, s. 94.  
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timine geçmiştir. Osmanlı öncesinde Zengiler, Timurlar, Akkoyunlular ve Safevi gibi Türk 

devlet ve beylikleri bölgede hâkimiyet kurmuşlardır. Yavuz Sultan Selim7 , Şah İsmail’in 

kan dökerek, küfretme, mescit ve ibadet yerlerini yıkmak gibi kötü işlerine bakarak, H.920 

/ M. 1514 yılında kendisiyle savaşa karar verdi. Bu iki Türk hükümdarını birbiriyle çarpış-

tıran en mühim sebep çok büyümüş olan bu iki devletin fütuhat siyasetlerinde de en kuv-

vetli devirlerine girmiş bulunmaları ve artık birbirinin toprağına göz dikmiş olmaları gös-

terilebilir.8 Musul H.922 / M.1517 tarihinde Osmanlı Devletin tarafından fethedildikten 

sonra sancağa tahvil edilerek Diyarbakır eyaletine bağlanmıştır. Böylece Musul Osmanlı 

hâkimiyeti altına olan bir bölgedir. Musul un sancak statüsü ile idaresi H. 994 / M. 1586 

tarihine kadar devam etmiştir. H.994/ M. 1586 tarihinde ise Musul sancağının eyalete tah-

vil edildiği anlaşılmaktadır.9   

Vakıf Tanımı   

İslam hukukuna göre vakıfların pek çok tarifi yapılmıştır. Sözlük anlamıyla; duruş, 

durmak, alıkoymak, ayakta bekleme ve hareketten alıkoyma gibi bir çok manaya gelen 

vakıf kelimesini10, ıstılah (deyim) olarak pek çok tarifi yapılmaktadır. Aynı bir malın her-

hangi biri tarafından temlik edilmesini engellemek anlamına gelmektedir. Vakıf kelimesi 

Arapça’da durmak, alıkoymak manasındadır. Istılah olarak ise; XIII-XIX. yüzyıllar arasın-

daki dönemde, İslam ülkelerindeki sosyal ve iktisadi hayatta önemli bir yer tutan dinî-

sosyal müessesenin adıdır.11 

Vakıf müessesesi, uzun asırlar boyunca bütün İslam memleketlerinde büyük önem 

kazanmış, içtimai ve iktisadi hayat üzerinde derin tesirlerde bulunmuş dinî-hukuki bir 

müessesedir.12Vakfı kısaca, bir kimsenin Allah’ın rızasını kazanmak için, sahip olduğu 

menkul veya gayrimenkulünü dinî, içtimai ya da hayır hizmetleri için tahsis etmesi olarak 

tanımlayabiliriz. Vakıf tesis eden kişiye vakıf, vakfedilen mala mevkûf denir. Vakıf kuran 

kişinin amaçlarını, şartlarını ihtiva eden, kurulacak vakfın yönetim şekline ilişkin esasları 

belirleyen ve mahkeme tarafından tescil edildikten sonra vakfın vücut bulduğu belgeye de 

Vakfiyename denilmektedir.13(Vakfeden kişi) kadı huzurunda tescil edilen vakfiyesinde, 

vakfiyenin hedeflerini, şartlarını ve yönetimini belirlemekte ve bu vakfa bir mütevelli gö-

revli tayin etmektedir.14 

                                                           

7Kutluca, M. (2012), Osmanlı Padişahları Albümü, Ankara: Reyhan Kitap, s. 9.  
8 Hemdemi, Solak-zade Mehmed, (1298), Tarih-i Solak-zade , İstanbul, s. 384; Musul Vilayeti Salna-

mesi (1308), s. 65-112.  
9 BOA, TT. d. 660, s. 283.  
10 El-Kübeysi, M. (1977), Ahkâmü’l-Vakıf fi ş-Şeriati İslamiyye, c. 1, Bağdat, s. 3-4.  
11Yediyıldız, B(1986), “Vakıf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XIII, s. 153.  
12 Köprülü, M. F. (1983), İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi, İstanbul: 

Ötüken Yayınları, s. 351.  
13 Özdemir, R. (1993, 14-17 Ekim), “Osmanlı Vakıflar ININ Kurulması ve Yaşatılmasında Devlet Ku-

rumlarının İşleyişi”, Fırat Üniversitesi Tarih Sempozyumu’na Sunuldu, Malatya, s. 76-77-78.  
14 İnalcık, H. (2002), Tarihil-Devlet El-Osmaniyye min Alnuşu ila İnhidar, (Çev. Muhammed Arnvut), 

Beyrut, s. 222-223.  
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Vakıflar gördükleri hizmetler itibariyle; dinî, içtimai ve iktisadi vakıflar, mahiyetle-

ri itibariyle ise; hayrı, zürri (evlatlık) ve avarız vakıflar olmak üzere bir takım kategorilere 

ayrılmaktadır.15 

Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Önemi 

Osmanlı Devleti’nde vakıf mefhumu geliştikten sonra vakıflara verilen değer ve 

önem artmıştır. Çünkü bu vakıflar, muhtelif alanlarda olumlu sonuçlar ortaya koymuştur. 

Bunun neticesinde ise somut gelişme olarak vakıfların sayıları ve infak olgusu gelişmiş ve 

artmıştır. Osmanlı şehirlerinin fiziki yapısını oluşturan cami, mescit, zaviye, medrese gibi 

dinî ve içtimai yapıların inşası ve muhafazası vakıflar vasıtasıyla olmaktaydı.16 Osmanlı 

Devleti’nde vakıf, toplumun benimsediği kültürün ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır. Os-

manlı vakıfları, yeterli düzeyde gerçekleştirilmek istenen refah ve saadet düzeyine ulaş-

mak amacıyla bir şerr-i şerifi olarak çok dikkatli bir şekilde yönetilmiştir. Diğer bir ifade 

ile toplumsal hayatın17 düzenlenmesinde önemli büyük bir rol oynamıştır. Toplumun tüm 

fertlerine bu vakıflar sayesinde ücretsiz hizmetler sunulmuştur.18Ayrıca vakıf ile menkul 

ve gayrimenkul malları tasarruf ederek Allah’ın rızasını kazanma amacı güdülmüştür. O 

halde vakıf, camileri, mescitleri, okulları ve toplumsal niteliği olan diğer kurum ve kuruluş-

ları koruma görevini üstlenmiştir.19 Tarihçi Yılmaz Öztuna “Toplumsal kurum ve kuruluş-

ların yapmış olduğu tüm işler, vakıf müessesesi sayesinde yapıldığına” dikkat 

tir20Bu kurum Osmanlı Devleti’nde insani ve sosyal kurumların en önemlilerinden biriydi. 

İnsanlar bu vakıflarda hayır işlerine koşar, güzel işler icra ederlerdi. 

Musul’un Vakıflar 

Musul şehri Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle buradaki vakıfların idaresi de Os-

manlı Devletine geçmiştir. Osmanlı Devleti bölgede kendilerinden önce kurulmuş olan 

vakıfların statüsünü değiştirmemiş ve vakıflar kurucularının belirlediği şartlar çerçeve-

sinde faaliyetlerini devam ettirmişlerdir. Bölge Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra da 

yeni vakıflar tesis edilmiş ve ayrıca vakıflaşma süreci hız kazanmıştır. Hatta Musul gerek 

Osmanlı Devleti’nden önce gerekse Osmanlı döneminde kurulan çok farklı türdeki bu va-

kıflardan bir kısmı varlığını günümüzde de devam ettirmektedir. Bu vakıfların genel ola-

rak cami,  medrese, çerçevesinde tesis edildiği görülmektedir. Bu araştırmada Osmanlı 

hâkimiyetindeki Musul H. 922-1004/ M.1517-1595 yılları arasında tesis edilen veya daha 

önce tesis edilip ilgili dönemde varlıklarını devam ettiren vakıflar belirli kriterleri göre 

kategorize edilerek ele alınacak; bu vakıfların işlevlerini devam ettirebilmesi, çalışanların 

ücretlerinin ödenmesi, binaların korunması ve tamir edilmesi için gelirleri bağışlanan gay-

rimenkullerden, arazi gibi Araratlar dan da bahsedilecektir.21   

                                                           

15 Kazıcı, Z. (1985), İslam ve Sosyal Açıdan Vakıflar, İstanbul, s. 79-97.  
16 Yediyıldız, a. g. e. , s. 153.  
17 Kazıcı, Z. (2003), Osmanlı Vakıf Medeniyeti, İstanbul, BilgeYayınları, s. 80;Akgündüz, A. (1996), 

İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, B. 2, İstanbul, Cihan Matbaası, s. 
115-145.  

18 Arnavut, M. (2002), Osmanlı Devleti’nde Vakıf, Evkaf Dergisi, sayı:65, Kahira, s. 47.  
19 İnalcık, a. g. e. , s. 220.  
20 Öztuna, Y. (1998), Osmanlı Devleti Tarihi Medeniyet Tarihi, c. 2, Ankara, Kültür Bakanlığı, s. 491.  
21 İnalcık, a. g. e. , s. 454.  
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Cami Vakıfları  

Osmanlı döneminde vakıf sisteminin en güzel örneklerinin görüldüğü yerleşim 

merkezlerinden olan Musul camilerin ihtiyaçlarının karşılanması için vakıf gelirleri temin 

edilmiş, buna ilaveten vakfın iradesi doğrultusunda görevliler ve yapılacak faaliyetler ko-

nusunda şartlar konulmuştur. İncelenen dönem itibariyle Musul vakıfları camii vakıfların-

da çalışanların maaş durumları aşağıda verdiğimiz tabloda şu şekilde gösterilebilir: 

Tablo: Musul Camii Görev Alan Kişilerin Akçe olarak Yevmiyeleri 22 

Görevli 
Gider Tutarı (Günlük – akçe) 

H.926/ 
M.1520 

H.932/ 
M.1526 

H.946/ 
M.1540 

H.965/ 
M.1558 

H.979/ 
M.1571 

H.983/ 
M.1575 

Mütevellisi 3 8 8 8 9 10 

İmam 3 4 4 4 5 6 
Müezzin 2 5 5 6 4 6 

Hatip - 4 4 5 - 10 

Vaiz23 - - - 7 - 7 

Ferraş24 1 1 2 2 2 2 

Cabi25 - 1 1,5 1,5 - 2,5 

Huffaz26 - 5 7 7 - 11 

Cüzhân27 - 5 10 13 - 13 

Katip28 - - 3 3 4 4 
Reugan ve Hasır - 4 1.5 1.5 - 1.5 

Rekabe29 0.5 4 10 10 - - 
Muarrif/Duâgûy30 - - 1 1 - 1 

Nazır -- - - 4 3 4 
Çerağ - 1 1 1.5 2 1.5 

Sure-i Yasinhan31 - - - - - 1.5 
Sure-i Tebarekhan32 - - - 2 - 3 

Sure-i En’am33 - - - - - 2 
Aşirhan34    2 - 3 

 

 

                                                           

22 BOA. TT. d. 386;998;195;308;660;MAD. d. 20207;20180.  
23Cami ve mescidlerde hazır olan cemaate İslami mevzular üzerinde izahatla va’z-u  nasihatte bulu-

nan zattır. Berki, A. (1965), Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Geçen 
Istılah ve Tabirler, s. 54.  

24Ferraş ya da Kannas süpürüp,  temizleyen demektir, Berki, a. g. e. , s. 31.  
25Vakfın gelirini toplayan tahsildar demektir. Berki, a. g. e. , s. 9.  
26Kur’an-ı Kerim’i başından sonuna kadar ezberliyor. Devellioğlu, F. (2013), Osmanlıca-Türkçe An-

sıklopedik  Lûgat, İstanbul: Aydın Kitabevi Yayınları, s. 371.  
27Kur’an-ı Kerim’i okunayı öğrenen talebe. Devellioğlu, a. g. e. s. 183.  
28Yazıcı. Sami, a. g. e. , s. 1136.  
29Aslında boyun demektir. Bir şeyin zatına ve maddi vücuduna da rakabe denir. Bir malın sahipliği 

ya kul, köle azadetmek. Berki, a. g. e. , s. 46; Sami, a. g. e. , s. 668; Devellioğlu, a. g. e. , s. 1049.  
30Muarrif: cami ve tekkelerde hayır sahiplerinin adlarını sayan müezzin veya derviş. Duâgûy: duacı-

lık, dua edicilik. Sami, a. g. e. , s. 1373;Devellioğlu, a. g. e. , s. 225-787.  
31Kur’an Kerim’i suret Yasini okuyan kişi.  
32Kur’an’ın 67. Suresi, suret-ül-mülk okuyan kişi. Devellioğlu, a. g. e. , s. 1251.  
33Kur’an-ı Kerim’de bir surenin adı okuyan kişi. Sami, a. g. e. , s. 179.  
34Aşere-i mübeşşere  zikır eden kişi. Sami, a. g. e. , s. 937.  
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El-Nurî El-Kebir Camii (Ulu Câmi) 

El-Nûrî Camii (Nureddin Şehit Camii), İslam dünyasının meşhur büyük camilerin-

den olup cami, Musul şehir merkezinde kendi ismi ile anılan El-Camiü’l-Kebir (Büyük Ca-

mi) mahallesinde yer almaktadır. Camiyi Nureddin Mahmud b. İmâdeddin Zengi H.566-

568/M.1170-1172 yılları arasında yaptırmıştır.35 Bu cami tarihsel süreç içerisinde birçok 

kere tadilat görmüştür..H.635/M.1237’de Bedreddin Lûlû  dönemi, 

H.881/M.1476’da 36 Uzun Hasan dönemi, H.1049/M.1640 ve H.1150/M.1738 ve 

H.1270/M.1854 yıllarında da geçirdiği tadilatlar örnek verilebilir.37Bu cami sahip olduğu 

vakıf gelirleri açısından vakıflar Musul’un en zengin vakfa sahip camisidir. Çünkü Nured-

din Mahmut Zengi camiye Musul’un köylerinden Akru’l-Hamîdiyye köyünün tamamını 

vakfetmiştir. Bu caminin Osmanlı döneminde de zengin vakıf gelirlerine sahip olduğunu 

görmektedir. İncelenen defterlere göre bu camin vakfı gelirleri şu şekildedir.38  

 
Tablo: El-Nurî El-Kebir Camii Vakıf Gelirleri 39 

Gelir Kaynağı Gelir Tutarı (akçe) Yıllık 

H.932/ 
M.1526 

H.946/ 
M.1540 

H.965/ 
M.1558 

H.983/ 
M.1575 

İcare-i40 Dükkân 6192 - - - 

İcare-iKayseriyye 
Kadim 

5484 2928 860 60 

İcare-iKayseriyye 
Cedid 

1080 20.000 20.546 36.500 

İcare-i Mahzen 360 - - - 

İcare-i Han, Han 
arsa 

1333 1600 10.195 11.040 

Hisse-i Malikâne 
karye Kaplan Ço-
lakî ¼ 

775 850 910 1920 

Mukata’a ve Bağçe 
adet 2 

400 - - - 

Dekakin 39 ve 36 
arasında bab Ha-
raba 

- - - - 

Toplam 15.624 25.378 32.511 49.520 

     

Tabloda görüldüğü üzere cami vakfının gelirleri; gayrimenkul kiraları, bir köyün 

(Kaplan Çölki köyü) malikâne hissesinden ve mukataa gelirlerinden sağlanmakta olup, 

büyük bir kısmı muhtelif personel maaşlarından ve levazım atadan sarf edilmektedir. 

                                                           

35 El-Ömeri, a. g. e. , s. 204.  
36 El-Ömeri, a. g. e. , s. 65-204.  
37 Gündüz, A. (2003), Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639), Elazığ, Fırat Üniversitesi Basımevi, s. 

105.  
38 El-Azzavi, A. (1949), Tarihü’l Irak Beyne İhtilalryn, c. 4, Kum, Mektebetü’l-Haydariyye, s. 144.  
39BOA. , TT. d. 998, 86;195, s. 142;308, s. 177;660, s. 257;TKGM, TADB, TT. d. 120, s. 119.  
40Kira, irat, gelir, kiraya verilmesi demektir. Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri 

Vesikalarda Geçen Istılah ve Tabirler, 24.  
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H.932/M.1526’da 142 akçesi de ziyade olarak kalmaktadır. Bu ziyade, fakir fukaraya dağı-

tılmak üzere pişen yemeğe ve gerekli malzemelere sarf edilmiştir.41 Ayrılan gelir miktarla-

rı 60 akçe ile 20.000 akçe arasında değişmektedir. Dikkat çeken bu caminin en önemli 

özelliği minaresinin diğer camilerin minarelerine nazaran daha yüksek olmasıydı .42 Cami 

2017 yılına kadar ayaktayken bu tarihte yaşanan terör olayları nedeniyle tamamen yıkıl-

mıştır. 

Hizâm Camii 

Cami Osmanlı döneminde yaptırılmıştır. Muhammed Hizâm b. es-Seyyid Nureddin 

er-Rüfâi tarafından Musul’da şu anda Ninova caddesi olarak isimlendirilen bölgede H.982-

985/M.1574-1577 yıllarında yaptırmıştır. Muhammed Hizâm b. es-Seyyid Nureddin er- 

Rüfâi H.905/M.1500’ten sonra Musul’da yaşamış ve bir tarikat (Rufai Tarikati) şeyhidir. 

Bu zat büyük bir servete sahiptir ve cami dışında yaptırdığı başka hayır eserleri de bulun-

maktadır. Cami birden çok onarım görmüştür. Caminin masraflarının karşılanması için 

cami yakınında olan beş dükkân vakfedilmiştir. Bu dükkânların kira geliri yılda 550 akçe 

idi ve bu meblağ camii masrafları için harcanmaktaydı.43 

Cemşid Camii 

Cami, Musul şehrindeki aynı isimle anılan mahallede yer almaktadır.44 Caminin is-

minin sâlih bir zat olan Cemşid’e dayandığı düşünülmektedir. Fakat camiye ismini veren 

bu zat hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Yapılış tarihi tam olarak bilinmemekle 

beraber bazı tarihçiler H.600/M.1203yılında yapıldığını düşünmektedir. Bunun ile beraber 

caminin H.967/M.1560 yılında yenilendiği kesindir. Ayrıca Hacı Hafız b. Ahur Can 45 ku-

zeydoğu tarafında yer alan sekiz dükkânı camiye vakfetmiştir. Vakfın bu geliri imam ciheti 

müezzin ve camii levazımına harcanmaktaydı fakat ne kader meblağ tahsis olduğu kayde-

dilmemiştir. Bu durum cami kapısının üzerinde ve mihrapta zikredilmektedir.46 

ez-Zeyvanî Camii 

Musul’un güney batısında, Babü’l-Beyz mahallesindedir. Bu camii Osmanlı döne-

minde, Şeyh Muhammed ez-Zeyvanî 47 tarafından H.1104/M.1692’de yapılmıştır. Bu camii 

yüksek minarelidir ve mimari üslûp bakımından Osmanlı camilerine benzemektedir.48 

Vakfın geliri ve gideri kaydedilmemiştir. 

Medrese Vakıfları 

Arapça “ derse “ fiil kökünden türetilmiş bir isim-mekan olan medrese sözlük an-

                                                           

41 BOA. , TT. d. 998, s. 86.  
42 Deveci, S. (1963), Cevami’ül-Musul fi Mutelifi’l-Usur, Bağdat, s. 131-132.  
43 Deveci, a. g. e. , s. 140.  
44 Cercis, A. (1975), Delilu’l-Musul’l-Ammı Münzü Te’esisiha Hatta Ami1975 Musul, Matbaatü Cum-

hur, s. 66.  
45 Uluçam, A. (1989), Irak’taki Türk Mimari Eserleri, B. 1, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 219.  
46 Seyufi, N. (1965), Mecme’u’l-Kitabati’l-Muharrati ala Ebniyeti’l-Musul, Bağdat, Matbaatü Şefik, s. 

119.  
47 Musul Vilayeti Salnamesi(1310), Mektubî-i Vilayet Hasan Tevfik Efendi Tarafindan Basılmıştir, s. 

124.  
48 El-Ömeri, a. g. e. , s. 113.  
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lamı olarak ders okunan yer (okul) demek ise de İslam tarihinin bir ıstılahı olarak talebe-

nin hem içinde yaşadığı (yiyip-içip, yatıp-kalktığı) hem de çeşitli dersler okuduğu öğretim 

kurumu demektir.49 İslam toplumlarında eğitim-öğretim başlangıçta mescit (cami)lerde 

yapılırken, zamanla İslam’ı ilimlerin kemiyet ve keyfiyet bakımlarından gelişmesi, bunların 

belli bir program ve düzen içerisinde öğretmesini zorunlu kılmış ve ibadet yerleri dışında 

sırf eğitim-öğretim amacıyla medrese denilen müesseseler kurulmuştu. Fakat mescit eği-

tim-öğretim amacıyla tamamen kaybetmemişlerdi. Günümüzde bile camiler eğitim faaliye-

tini sürdürmektedirler.50Osmanlı Devleti’nde ilim ve medrese eğitim konusunda büyük 

önem verilmiş ve vakıflar tarafından destek sağlanmıştır.51Araştırma konusu dönemde 

Musul vakıflar aracılığıyla varlığını devam ettiren medreseler aşağıdaki gibidir. 

Şeyhü’l-Beled Medresesi 

Medrese Musul’un 50 Km. batısında bulunan Eski Musul köyünde 

H.926/M.1520’de yapılmıştır. Medrese Osmanlı Devleti bölgeyi fethinden sonra Eski Mu-

sul ya da Şeyhü’l-Beled medresesi olarak anılmıştır.52Vakfın geliri için bir arazi içeresi ve 

bir çiftlikten sağlanmakta olup, bu gelirin ne kadar tuttuğu ve nereye sarf edildiği kayde-

dilmemiştir.
53

 

Hoca Kasım Medresesi   

Medrese, Musul merkezde El-Camii El-Kebir Mahallesinde yer almaktadır ve Nu-

reddin Şehit Camii yanındadır. Bu medrese vakfının gelir kaynağı Musul boyahanesinden 

vakfedilmiştir. Medrese için H.932/M.1526 tarihinde yılda 9000 akçe ayrılmıştır. Bu meb-

lağ harcanması şart koşulan cihetlere günlük hesabıyla tahsis edilmişti. Medresenin bu 

günlük giderleri talebeler için 10 akçe; tevliyet için 7 akçe; molla için 5 akçe ve rekabe için 

3 akçe toplam olmak üzere toplam 25 akçe idi.54 H.965/M.1558 yılında harabe halına ge-

lince Ta’an Medresesi olarak anılan yeni bir medrese inşa edilmiştir.55H.946-983/M.1540-

1575 tarihlerinde ise bu masraflar için yıllık 10.800 akçe ayrıldığı görüşülmektedir. Vakfın 

bu geliri de muhtelif görev ve hizmetlere günlük hesabıyla tahsis edilmiştir. Bu harcamalar 

talebe için 10 -7 akçe arasında değişirken tevliyet için 7 akçe, ferraş için 3 akçe ve kitabet 

için 3 akçe şeklinde sarf olunmuş olup vakfın günlük toplam gideri 30 akçe idi.56 

El-Yunusiyye Medresesi 

Musul’da Hz. Yunus Tepesi üzerinde küçük bir köy vardır ki burası da Ninova kö-

yüdür.57Bu köy geliri Hz. Yunus Vakfı için ayrılan köylerdendir. Medrese, Hz. Yunus Ca-

mii’ne bitişik şekilde inşa edilmiştir. Medresenin kimler tarafından inşa edildiğine dair 

herhangi bir bilgi mevcut değildir. Araştırma konusu dönemde medresede kayılır 3 adet 

                                                           

49 Sami, Ş. (1316), Kamus-l Alam, c. 6, İstanbul, Mihran Matbaası, s. 1313-1314.  
50 Pakalın, M. Z. , (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. 3, İstanbul, Milli Eğitim 

Basımevi, s. 436.  
51 Kazıcı, a. g. e. , s. 204.  
52 Bayatlı, N. (1999), XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 61.  
53 BOA. TT. d. 998, s. 88.  
54 BOA. , TT. d. 998, s. 87.  
55 BOA. TT. d. 308, s. 183.  
56 BOA. , TT. d. 195, s. 142;308, s. 183;660, s. 258;TKGM, TT. d. 120, s. 120.  
57 Gündüz, a. g. e. , s. 193-194.  
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talebe bulunduğu görülmektedir.58 XVI. yüzyıldan sonra bu medreseden çok sayıda din 

âlimi ve ilim adamı yetişmiştir.59 

Kophân Medresesi 

Musul’un kuzeyinde, İmadiyye kazasının merkezin kuzey batısında bulunan 

Kophân medresesi.60 H.940-981 / M.1533-1573 yılları arasında Seyyid Emir Kubad Han b. 

Sultan Huseyin İmadiyye velisi tarafından yaptırılmıştır. Bu medrese diğerlerine nispeten 

oldukça büyüktür. H.981/M.1573’te 13 talebesi vardır ve günde iki vakit yemek verilmek-

tedir. Medresenin giderleri vakıf tarafından karşılanmıştır ama vakfın gelir giderinin ne 

kadar tuttuğu kaydedilmemiştir.61 Bu Kanuni Sultan Süleyman dönemi Şeyhülislamların-

dan Ebussuud Efendi, 62 Abdulrahman b. Muhammed El-‘amaddi ve Muhammed b. Mu-

hammed b. Mustafa b. Mustafa b.İmad er-Rumi 63 gibi birçok meşhur âlim bu medresede 

okumuştur.     

Sonuç 

Bu çalışmada Musul’un Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı hâkimiyetine alın-

dığı H.922 / M.1517 tarihinden H.1004 / M.1595 tarihine kadar olan dönemde Musul va-

kıfları ele alınmıştır. Araştırma konusu Musul bölgesinde toplamda 8 vakıf tespit edilmiş-

tir. Bu vakıflardan tespit edilen 4 cami vakfıdır. Her biri birer vakıf yapısı olan bu camiler-

de ibadete açık olmayanlar vakıf faaliyetleri çerçevesinde Osmanlı Devleti döneminde iba-

dete açılmış zaman zaman tadilat görmüştür. Bu dönemde vakıf faaliyetleri çerçevesinde 

tesis edilmiş 4 medrese tespit edilmiştir. Bu durum bölgede eğitim-öğretime verilen öne-

min göstergesidir. Bu medreseler bölgede birçok ilim erbabının yetişmesine neden olmuş-

tur. Bu dönemde inşa edilen Osmanlı Devleti mimari üslûbuna göre inşa edilmişlerdir. 

Bölgede hüküm süren yönetimlerin vakıflara gösterdikleri ilgi ve alakanın en temel sadedi 

vakıfların, halk ve yöneticiler nazarında dinin teşvik ettiği hayır işleri olarak görülmesi ve 

bu özelliğinden ötürü toplumsal dayanışmanın ve siyasi istikrarın bir göstergesi kabul 

edilmesidir. Belirttiğimiz üzere vakıf görevlilerinin ücretleri çalıştıkları vakfın gelirine 

göre değişmektedir. Söz konusu Osmanlı Devleti döneminde kurulan birçok dini ve sosyal 

nitelikli vakıflar, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılarken, birçok kişinin de geçimini te-

min ediyordu.  

 

 

 

 

                                                           

58 Salname-i Nezaret-i Maarif Umumiye (1312), c. 6, İstanbul, Matbaa-i Amire Basılmış, s. 910-911.  
59 Deveci, a. g. e. , s. 103-104.  
60VGMA, ES. 169/1. , s. 146; Musul Vilayeti Salnamesi (1310), s. 173.  
61Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, (1319), c. 4, Darü’l-Hilafe El-Aliye, s. 911.  
62 Osmanlı devlet teşkilâtında “Müfti’l-enâm” ünvanı ile de anılan şeyhülislamlık, ilmiye sınıfının en 

üst makamlarından biridir. Ahmet, İ. H. (1992), Hareketü’t-Terbiyeti ve’t-Taʻlîm, Mevsûʻatu’l-
Mûsuli’l-Hadâriyye, c. 4, Musul, Daru’l-Kütüb li’n-Neşir, s. 339.  

63Bu âlimler bilmek için Bkz. Hurşit, A. (2012), El-Amair El-İslamiye fi İmadiyye ve Nevahiha hata 
Nihaye Kernel-Sani AşırEl-Hicri / El-Samın Aşır El-Miladi, İstanbul, Ravza Matbaası, s. 153.  
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H. 4. Yüzyıl’ın İlk Yarısında, Hadis Kaynaklarında Tasavvufun Ayak  

Sesleri: İbn Huzeyme ve İbn Hibban’ın Sahih’leri Özelinde 1 

In the Fırst Half of The 4th Century Hijri, The Foot Voices of Sufism in  

Hadith Sources: Specially of Ibn Huzeyme And Ibn Hibban’s Sahah 

 

Prof. Dr. Mustafa IŞIK 

Öz: Temel İslam bilimleri, bir elin beş parmağı gibi olup önemleri değişse de bir elin 
parmakları gibi olmaları değişmez. Her biri diğeriyle ilgili ve son derece geçirgendir-
ler. Temel İslam Bilimlerinden birisi de hadis ilmidir. Hadis kitapları temelde, rivayet 
eden sahabî adına veya konularına göre sınıflandırılarak yazılmıştır. Bu iş, eş zamanlı 
olarak gerçekleşmiştir. Miladi 1000 yılı öncesinde yaşayan müelliflerimiz, fıkhu’l-
hadisi ortaya koymak için yazdıkları ‘sahih’ adlı eserlerinde, hadis/ sünnet malzeme-
sini kullanarak hayatın Müslümanca yaşanabilmesi adına, çözümler önermişlerdir. İbn 
Huzeyme, fıkıh bablarına göre te’lif ettiği eserinde emir, nehiy, ibâha, ruhsat vb. kav-
ramları bab başlıklarında dile getirmiş; hadisin ilham ettiği hususu dile getirerek “mü-
kellefi bağlayıcılığı açısından fıkhî hükümler” çıkarmıştır. İbn Huzeyme’den ipuçlarını 
yakaladığını düşündüğümüz İbn Hibban da hadis/ sünnetin bütününe “bağlayıcılık” 
açısından; fıkhî bir bakış açısıyla, “her habere bir başlık” atmıştır. Yaşadıkları dönemle 
ilgili olarak konu başlıklarında tasavvufla ilgili bazı bilgiler de vermişlerdir. Zühdün 
tasavvufa dönüşü, İslam’ın farklı coğrafyalara yayılmasıyla hızlanmıştır. İslam düşün-
cesi gittiği yerlere İslamî hayatı taşırken, İslamî hayata da bazı sızıntılar olmuştur. 
“Kolaylaştırın; zorlaştırmayın” sözü Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) koyduğu bir ilkedir. 
Ama bazı sufiler zorlaştırma yolunu seçmişlerdir. Bazı sufilerin dünya ve dünyalığa 
karşı soğuk davrandıkları sezilmektedir ancak bu durum toplum halinde yaşamak du-
rumunda olan Müslümanların lehine olmamıştır. Nitekim zamanla slogan haline gelen 
“Bir lokma bir hırka” halkı Müslüman toplumlara büyük zararlar vermiştir. H. 4. Yüzyı-
lın ilk yarısında, hadislerden fıkıh oluşturmaya çalışan bu iki müellifin eserlerinde sa-
dece ‘mutasavvife’ anahtar kelimesinden hareket ettiğimizde, karşımıza çıkan metin-
ler bunlardır. Hadis/ sünnetten seçtikleri malzemeleri işlerken zaman zaman bazı ta-
savvuf erbabının yapıkları yanlışlara hadis /sünnetten somut örnekler vermişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Hadis, mutasavvıf, İbn Huzeyme, İbn Hibban, sahih. 

Abstract: ‘Basic Islamic Sciences’ are like the five fingers of a hand and although their 
importance may change, their being like the fingers of a hand does not change. Each of 
they are related to the other and extremely permeable. One of the basic Islamic sci-
ences is the science of Hadith. Basically the hadith books were written by classifying 
them according to the name of the narrator or their subject. This work took place sim-

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article.  
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ultaneously. Our authors, who lived before the year 1000 B.C, in their works called 
‘sahih’, which they wrote to reveal the fiqh’l-hadith, suggested solutions for the pur-
pose of living life as a Muslim by using the material of hadith/sunna. Ibn Huzeyme, in 
his copyrighted work according to the fiqh chapters, includes orders, prohibitions, 
ibaha, license, etc. expressed the concepts in the chapter titles; expressing the issue 
inspired by the hadith, he issued ‘fiqh rules in terms of binding the taxpayer’. Ibn Hib-
ban, who we think caught the clues from Ibn Huzeyme, in terms of ‘binding’ to the 
whole hadith/sunna; from a fiqh point of view, he gave ‘a headline to every news’. 
They also gave some information about Sufism in the titles of the period in which they 
lived. The return of Zuhd to Sufism accelerated with the spread of Islam to different 
geographies. While the thought of Islam carried the Islamic life to the places it went, 
there were some leaks to the Islamic life. ‘Make it easy; do not make it difficult’ is a 
principle set up by the Messenger of Allah (s.a.s). But some Sufis chose to make it diffi-
cult. It is perceived that some Sufis behaved coldly towards the world and the  worldly 
goods, but this situation did not favor the Muslims who had to live in society. As a mat-
ter of fact, which became a slogan in time, ‘One bite, one cardigan’, caused great harm 
to the people of Muslim societies. In the first half of the 4th century hijri, these are the 
texts we come across when we consider only the keyword 'sufi' in the works of these 
two authors who tried to create fiqh from hadiths. While processing the materials they 
chose from hadith/sunnah, they gave concrete examples from hadith/sunnah of the 
mistakes made by some Sufi connoisseurs from time to time. 

Keywords: Hadith, sufi, Ibn Huzeyme, Ibn Hibban, sahih. 

1- Giriş 

‘Temel İslam bilimleri’, bir elin beş parmağı gibidir. Önemleri değişse de, bir elin 

parmakları gibi olmaları değişmez. Her biri diğeriyle ilgili ve son derece geçirgendirler. Bu 

ilimlerden birinde uzman olan birisi, diğerlerinde de -az çok- bilgi sahibidir. Önem duru-

mu kişinin ilgi alanıyla alakalı olup; görecelidir. Ama kim nerede duruyorsa, kendini mer-

keze aldığından; uzman olduğu alan -o kişiye göre- önemlidir. 

Bu makalenin temelde iki ayağı olup birincisi hadis, ikincisi muhatap alındığı için 

“mutasavvife” yani sufilerle ilgili tasavvuf ilmidir. Hadisçi olmamıza rağmen “5 parmak” 

örneğini tasavvuf âlimlerinden vermek uygun olur. Erken dönem sufilerinden olmakla 

birlikte bazı sufilere eleştiri getiren Ebû Nasr Serrâc (ö.378/988) bunlardan biridir. 

Ona göre, “Şer’î ilimler; dört türlüdür:  

1- Rivâyet ilmi: “Eser ve haber” denilen rivayetleri sika (güvenilir) ravilerin birbi-

rinden aktardığı (hadis), ilmi. 

2- Dirâyet ilmi: Âlimler ve fakihlerin uğraştığı hukuk ve ahkâm (fıkıh) ilmi. 

3- Kelam ilmi: Din (İslam) karşıtlarına akıl/mantık çerçevesinde kanıtlar sunan; 

sapık mezhep ve bidatçı görüşlere karşı deliller getirerek dini savunan ilimdir. 

4- Bunların en üstünü ve şereflisi (tasavvuf) ilmidir. Gerçekler ve keşifler, yaşantı 

ve bunun için çaba harcama, ihlas ve boyun eğme, bütün yönleriyle Yüce Allah’a yönel-

me…” (Serrac,1960, 456). vb. övgüleri sıralayarak iddiasını ispatlamaya çalışır. 

Temel İslam Bilimlerinden birisi de hadis ilmidir. Hadis kitapları temelde, rivayet 

eden sahabî adına veya konularına göre sınıflandırılarak yazılmıştır. “Kitabu’z-Zühd” adıy-

la müstakil eserler yazıldığı gibi cami ve musanneflerin bir bölümü olarak da telif edilmiş-

tir. İsmi zühd’le özdeşleşen Hasan Basrî’den (ö.110/728) Abdullah b. el-Mübarek’e 

(ö.181/797), Vekî b. el-Cerrâh’dan (ö.197/812) Ahmed b. Hanbel’e (ö.241/855) kadar. 
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(Zühd’le ilgili kitaplar için bkz. Kettânî, 1986)  Bu iş, eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. 

Konularına göre eser yazma sürecinde ‘sıhhat’ konusu öne geçmiş; sahih adıyla ki-

taplar yazılmıştır. H. 3. Yüzyılda yazılmış olan Buharî (ö.256/870) ve Müslim’in 

(ö.261/874) kitaplarının ardından 4. yüzyılın ilk yarısında –bildiğimiz kadarıyla- “Sahih” 

adıyla iki kitap daha telif edilmiştir. ‘Hoca-talebe konumunda’ bulunan İbn Huzeyme 

(ö.311/925) ve İbn Hibban’ın (ö.354/965) Sahih’lerini okumalarımız sırasında, “Zamanı-

mızın bazı tasavvuf ehlinin ( ِفَح  ”…yaptığının, sandığının, söylediklerinin aksine (تَْعض اْىُمتََصّىِ

diyerek yapılmış göndermeler gördük. Eserlerini konularına göre telif ederken kullandık-

ları hadisin sufilerle ilgili bir hâdiseyle ilgisini kurarak, rivayeti yazdıklarına şahit olduk. 

Temel İslam Bilimlerinden Tasavufun da metot ve kurallarını ortaya koyan eserler 

bulunmaktadır. Bu iki eser müelliflerinden önce yaşamış olan Haris el-Muhâsibî’nin (ö. 

243/857) er-Riaye’si bunlardan biridir. Özellikle (متاب اىغّشج) başlığını taşıyan bölüm sufile-

rin aldanış noktalarına dikkat çekmekte olup “içtenkit” bağlamında uyarılar içermektedir. 

(Muhasibî, Tarihsiz, 461) Yine bu iki Sahih’den sonra yazılmış; tasavufun metod ve kural-

larını ortaya koyan birçok eser bulunmaktadır. Ebü'l-Leys Semerkandi’nin (ö.373/983) 

Tenbihu’l-Gafilîn’i, Ebû Nâsr Serrâc’ın (ö.378/988) el-Lüma'sı, Mekki b. Ebî Talib’in (ö. 

437/1845) Kûtü’l-kulûb’u, Abdulkerim Kuşeyrî’nin (ö.465/1072) er-Risâle’si, Hücvirî’nin 

(ö.465/1072) Keşfü'l-mahcub’u gibi. 

“Tasavvufta Tenkit Kültürü” adlı sunumda: “Mistik/ Tasavvufî düşünceyi tenkit 

edenleri üç grupta toplamak mümkündür: 1. Mistiklerin/ sûfilerin tenkitleri 2. Mistik ol-

mayan âlim ve filozofların tenkitleri 3. Materyalistlerin tenkitleri.” (Yıldırım, 2019, 321-

322) olarak grublara ayrılmaktadır. Bu iki Sahih’te bulunan tenkitler “ikinci gruba” gir-

mekle birlikte hadisleri anlama/ anlatma konusunda yazılmıştır. Burada “bazı sufilere” 

yapılan tenkitler, ilgili hadislerin kapsama alanındadır; ‘Tasavvufta Tenkit Kültürü’ ile ilgi-

si, dolaylı olup doğrudan değildir. Ayrıca bu eserler, el-Lüma' dışında, iç tenkit içeren kitap-

lar değildir. Bu eseri de gündemine alan Ahmet Yıldırım, “Tasavvufta Tenkit Kültürü” (Yıl-

dırım, 2019, 321-335) ile “Ebû Nâsr Serrâc’ın (ö.378/988) Dönemindeki Bazı Tasavvufî 

Akımlara Yönelttiği Eleştiriler” (Özçelik, 2021, 219-239) adlı sunumlar yeni olmasına rağ-

men, “buradaki tenkitlerle birebir örtüşen” bir kayda rastlamadık. 

Hadis için geç dönem olsa da tasavvuf için erken sayılacak bir dönemde, bu iki ha-

dis kitabında geçen zamanın “bazı sufileri” ile ilgili bilgileri araştırmacılarla paylaşmak 

istedik. Biz, temel İslam bilimlerini bir elin beş parmağı gibi gördüğümüzden; kimsenin 

alınganlık göstermesine gerek yoktur. “Tasavvufun Ayak Sesleri” diyoruz çünkü “Zühd’den 

tasavvufa” geçiş sürecinde, tasavvuf tenkit literatürünü ilgilendirmesi açısından erken 

sayılacak bir dönemdir. 

Bu iki ‘Sahih’e gelince, hadis uzmanlarınca bilinse de bu eserlerin kısa bir tanıtımı-

nın yapılması gereklidir. 

2. İbn Huzeyme ve İbn Hibban’ın Sahihlerinin Kısa Tanıtımı 

Bu kitapları tanıtmadan önce ‘bu kitapların yazıldığı coğrafyanın da kısaca belir-

tilmesi gerekir. İbn Huzeyme (ö. 311/923), çoğu 2. yüzyılın son çeyreğinde geçmiş olan bir 

asra yakın ömrüyle, uzun bir dönem görmüştür. Abbasîlerin Asya’ya hâkim olduğu bir 

asırda geçirse de değişik hanedanların idaresinde yaşamıştır. İslam âlemindeki belli başlı 
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şehirleri gezmekle birlikte, genellikle Nisabur’da bulunmuştur. Yani ömrünü coğrafi Hora-

san bölgesinde geçirmiştir. (Işık, 1997, 9, 11) Farsça söylenişiyle Nişapur, bugünkü İran’da 

yer almaktadır. 

İbn Hibban (ö.354/965) İbn Huzeyme’nin talebesidir; ancak onu aşmış ve kendi 

sistemini kurmuştur. Doğumu ve ölümü Afganistan’ın Helment şehrine bağlı Bust belde-

sindendir. Helment, bugünkü Afganistan’ın güneyinde bulunan bir eyalettir. 

25 yıl önceki tez çalışmamızda "Kimden duydun?” sorusu sened gibi bir harikayı 

ortaya çıkarmış, “Nerede duydun?” sorusu ise ilim merkezlerinin adlarını senede sokmuş; 

hadis rivayetini daha da bir sağlama almıştır.” (Işık, 1997, 21, 155) deyişimiz, müellifin 

şeyhini hangi şehirde dinlediğini ortaya koyar. Her iki müellif de “rıhle” sebebiyle zamanın 

belli başlı ilim merkezi olan şehirlerini dolaşmışlardır. 

Hadis kitaplarını konularına göre tasnif eden ve ilgili bölümdeki kitapları listeler 

halinde sunan Kettanî (ö.1926) der ki: “Muvatta ve Sahihayn dışında, müelliflerinin sahih 

hadisleri topladıkları kitaplar mevcuttur: 1- İbn Huzeyme'nin Sahih’i, 2- İbn Hibban’ın 

Sahih’i. Söylendiğine göre, Şeyhayn’ın sahihlerinden sonra, en sahih kitaplar bu ikisidir. 

(Kettânî, 1986, 20). Alışılmış ‘Sahihayn’ kavramından sonra bu sahihleri yadırgamamak 

için, işin uzmanlarının sözlerine kulak vermemiz gerekir. Bu müellifler hakkında Sem’ânî 

(ö.562/1167), İbn Hibban için, “Fıkıhda İbn Huzeyme’nin talebesiydi.” (Sem’ânî, 1988, 

1/349) demektedir. (Işık, 1997, 24-35) Hadis Usûlünün önderi sayılan İbnu’s-Salâh (ö. 

643/1245) “hadisi anlayıp hüküm çıkarma ve inceliklerini ortaya koymada şeyhi İbn Hu-

zeyme’nin yolunu izlemiştir.” (İbnu’s-Salâh, 1992, 1/116) derken Sem’ânî’yi tasdik etmek-

tedir. 

Bu iki sahih, şerh dönemi öncesinde yazılan, “adı şerh olmayan fakat şerhe ihtiyaç 

duyulmadan okunabilecek” (Işık, 1997, 208) kitaplardır. Şimdi bunları kısaca tanıtalım: 

2. 1. Muhtasaru’l-Muhtasar Mine’l-Müsned (Sahih) =  يختصر انًختصر يٍ انًسُذ

 .(İbn Huzeyme, 1992) انصذيخ

İbn Huzeyme, fıkıh bablarına göre te’lif ettiği eserinde emir, nehiy, ibâha, ruhsat vb. 

kavramları bab başlıklarında dile getirmiş ancak bu kavramları üst ve alt başlıklar halinde 

düşünmemiştir. Hadisin ilham ettiği hususu dile getirerek “mükellefi bağlayıcılığı açısın-

dan fıkhî hükümler” çıkarmıştır. Eserini fıkhî konu anlamında kitap, cima’ ve bablardan 

oluşturduğu için, emir, nehiy, ibâha, ruhsat… gibi üst başlıkların ayrıntıları olan farz, kera-

he, tahrim, istihbab gibi alt başlıklar bab başlıklarında ulaşılan fıkhî hükümler olarak kal-

mıştır. (Işık, 1997, 174-175). 

İbn Huzeyme’nin Sahih’i, “Kitabu’-Tahare” ile başlar ve Kitabu’l-Hac’dan sonra bi-

ter. Gerisi kayıp olup; şimdilik bulunamamıştır. Mevcud kısım 4 cild halinde yayınlanmış-

tır. 

2. 2. el-Müsnedu’s-Sahîh Ale’t-Tekâsîm ve’l-Enva’=  ٔ انًسُذ انصذيخ عهٗ انتقاسيى

 .(İbn Hibbân, 2012) ,االَٕاع

H. 4. yüzyılda, İbn Hibbân’da (ö.354/965) yukarıda “sahabe isimlerine ve konuları-

na göre” diyerek yazdığımız iki yönteme de benzemeyen; yepyeni bir yöntemle karşılaşı-

rız. Suyutî’nin (ö. 911/1505) dediği gibi “Alışılmadık, nev’i şahsına münhasır” (Suyûtî, 
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(ts.),.1/115; (Işık, 1997, 172) bir şekilde yazılmış olan “et-Tekâsîm ve’l-Envâ” adlı eseridir. 

İbn Hibbân (ö.354/965) bu eserinde hadis/ sünneti yaptırım derecesine göre kate-

gorize eder. Bu anlamda, bütün/ hadis sünneti 5 ana kategoride ele alır.  

1- “Emirler”/ İçinde emir geçen buyruklardır. (110 çeşit) 

2- “Yasaklar”/ İçinde emir geçen yasaklar (110 çeşit) 

3- “Bilinmesi Gerekli Haberler” Kısmı (80 çeşit) 

4- İşlenmesi mubah/ serbest kılınan şeyler (50 çeşit) 

5- Sadece Nebi’nin (s.a.s.) işlemiş /yapmış olduğu eylemler (50 çeşit) ki toplamda 

400 çeşiti bulmaktadır. (İbn Hibbân, 2012, 1/63; Işık, 1997, 176). 

Her kısmın mesajı ayrı olduğu gibi, her bölüm içinde 100’ü geçen nevilerin her bi-

rinin mesajı, farklıdır. Bu durumda âlim, din dilini kullanırken “emirler ve yasaklar” adı 

altında taksim ettiği dereceleri aynı tutmamakta; ‘fıkhu’l-evleviyyât’ (Telkenaroğlu, 2009, 

cilt: IX, sayı, 1) yani “öncelikli konulara dikkat” çekmektedir. Tekâsîm/ Kısımlar, musanni-

fin kafasında fıkıh kategorilerine göre yapılmış basit bir ayrımdır. İbn Huzeyme’den ipuç-

larını yakaladığını düşündüğümüz bu kısımlar, hadis/ sünneti kuşatan ve ona kuşbakışı 

bakan bir muhaddis için, basit fakat kapsamlı bir taksimdir. 

Bu taksimâtın dili, hadis/ sünnetin bütününe “bağlayıcılık” açısından fıkhî bir bakış 

açısıdır. Eserin tamamında “Her habere bir başlık” atılmıştır.  

Şimdi bu bab ve başlıklardan bazı mutasavvıfların anlayışlarını ilgi tutan haberlere 

göz atabiliriz. 

3. Bablar ve Nevilerde Bazı Mutasavvıflara Gönderme Yapılan Haberler 

Müellif, yaşadığı çağın çocuğudur. Gündemi, bulunduğu zaman ve ortamı yansıtır. 

İbn Huzeyme ve İbn Hibban da yaşadıkları dönemle ilgili olarak, konu başlıklarında bazı 

bilgiler vermişlerdir. Özellikle Sahih’lerinin konusu fıkhu’l-hadis olmakla birlikte, tasav-

vufla ilgili bazı bilgiler de bulunmaktadır. 

Biz, önce hoca İbn Huzeyme’nin haberlerini yazacağız. Ancak bu eserin yarıdan faz-

lası kayıp olup henüz bulunamamıştır. Kitabu’l-Hac sonrası biten eserde 3.079 haber bu-

lunmaktadır. Oysa İbn Hibban’da 7.447 haber vardır. Eserlerin düzenlemesi birbirinden 

farklı olduğu için; bir karmaşa oluşma ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden önce İbn Hu-

zeyme’de geçen ilgili haberleri ele alacağız. Aynı konuda İbn Hibban’da haber varsa, hangi 

konuda ele aldığına göz atacağız. Böylece bazı sufilerin anlayışlarını tenkitte birleştikleri 

ve ayrıştıkları noktalar kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

3.1. İbn Huzeyme’nin Sahih’inde Yer Alan Haberler: 

َجاجِ 1-  َجاجِ ِمَه »تَاُب إِتَاَحِح اْىُىُضىِء ِمْه أََواوًِ اىضُّ ِزي ٌَتََىهَُّم أَنَّ اتَِّخارَ أََواوًِ اىضُّ
فَِح اىَّ ِضذُّ قَْىِه تَْعِض اْىُمتََصّىِ

ْسَشاِف، إِِر اْىَخَضُف أَْصيَُة وَ  َجاجِ اْْلِ  «أَْتقَى ِمَه اىضُّ

Abdest almada, testi-bardak gibi saksı cinsinden kapların cam kaplardan daha sağ-

lam olması nedeniyle; bazı sufilerin israf olacağını sanmasının aksine, cam kaplardan ab-

dest almanın mübah olduğu konusu:  
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Enes anlatır: “Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) abdest almak için su istedi. Su kabı getirildi. 

Sanıyorum cam kap idi. Parmaklarını suya soktu. İnsanlar -tahminim 70/80 kişi- sırayla 

abdest aldılar. Suya baktım; sanki parmaklarının arasından kaynıyor gibiydi.” 

Ardından cam kap haberini güçlendiren rivayetlere işaret eder. Yazdığı metinde 

olmayıp da işaret ettiği rivayetlerde geçen (  َسْحَشاح) = “derinliği olmayan cam kap” anlamına 

gelen kelimeyi açıklar. 

“İbn Huzeyme’nin böyle bir başlığa yer vermiş olması, çabuk kırılması sebebiyle 

bunun israf olduğunu ileri süren sufilerin görüşlerinin aksini ortaya koymak içindir.” 

(Kettânî, 1990, 1/179). 

Bu kelimeye İbn Hibban’da baktığımızda, rivayet tam da bu kelimenin açıklanması 

konusunda geçer. (İbn Huzeyme, 1992, 1/64-65; İbn Hibban, 2012, 7/673). Ancak İbn 

Hibban bu haberde bazı tasavvuf erbabıyla herhangi bir ilgi kurmaz. 

ٍِْه اْىَماَء ِىٍَْطُهش2 - ِئ تَِمْه ٌَُصةُّ َعيَ ْخَصِح فًِ اْستِعَاوَِح اْىُمتََىّضِ فَِح أَنَّ َهزَا  تَاُب اىشُّ ِخََلَف َمْزَهِة َمْه ٌَتََىهَُّم ِمَه اْىُمتََصّىِ

 .ِمَه اْىِنْثشِ 

Abdest suyu döktürmek, bazı mutasavvıfların bunu kibirlenmek saydığının aksine; 

verilmiş bir ruhsattır. 

Mugire b. Şube (ö.50/670) anlatır: “Tebük seferinde (630) Yüce Allah Elçisi’nin 

(s.a.s.) abdest suyunu döktüm. Ayağındaki mest üzerine mesh yaptı.” (İbn Huzeyme, 1992, 

1/101-102) 

Konu, abdest suyunu döktürmenin kibir olmadığını ortaya koymaktır. Biz, evlerde 

musluk olmadığı 60’lı yıllarda büyüklerimizin abdest suyunu dökerdik. Sıra ayağa gelince 

elimizden ibriği alırlardı. Biz de havlusunu hazırlardık. 

Bu durumda abdest suyu dökmek /döktürmek büyüklere saygı ve hizmet olup ki-

birle ilgisi yoktur. 

فَ اُب اىذَِّىٍِو تَ 3 -  ىُهُ تَْعُض اْىُمتََصّىِ ًٌّ َعْىهُ إِْر رَِىَل ٌَُشقُّ َعيَى اْىَمْشِء , ِخََلَف َما ٌَتَأَوَّ  ِح َعيَى أَنَّ اْىِىَصاَه َمْىِه

ْه ٌُ  ًَ َوأٌََّاًماِممَّ ُب وَْفَسهُ ىٍََاِى ْقَمِح أَِو اْىَجْشَعِح ِمَه اْىَماِء فٍَُعَزِّ
  ْفِطُش َعيَى اىيُّ

“Visal Orucu Yani İftar Yapmadan Oruca Devam Etmenin, Yasaklandığının Delili: 

Çünkü bu durum, oruçluya güçlüktür. Günler geceler boyu nefsine eziyet eden bazı muta-

savvıfların yorumladığının tersine olarak, bir lokma ekmek yemeli veya bir bardak su iç-

melidir.  

Ebu Hureyre’den rivayetle Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) buyurdu: 

- Sakın ha visal orucu tutmayın! 

Sizi iftarsız oruç tutmaktan sakındırırım! 

Sakın iftar yapmadan oruca devam etmeyin. 

- Ama siz visal orucu tutuyorsunuz?! 

- Sizler bu konuda benim gibi değilsiniz; ben geceleyin yediriliyor ve içirili-

yorum. Sizler, dayanabileceğiniz ibadetleri yapın.” (İbn Huzeyme, 1992, 3/284) 

Bu haber İbn Hibban’da, “Visal orucunun yasaklanması ve nedeni?” konusunda ge-

çer (İbn Hibbân, 2012, 3/375). Ancak tasavvufla ilgisi kurulmaz. Bu durumda, bu iki müel-
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lifin bazı sufilerle kurdukları ilginin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. 

ِد ِىيسَّفَشِ 4 - - فَِح أَْهِو َصَماوِىَا تَاُب اْستِْحثَاِب اىتََّضوُّ ِ َص َوُمَخاىَفَحً ِىثَْعِض ُمتََصّىِ ًّ  اْقتِذَاًء تِاىىَّثِ

Zamanımızda Bazı Sufilerin Karşı Fikirde Olmalarına Rağmen Nebi’ye (s.a.s.) Uya-

rak (Hac) Yolculuğunda Azık Alarak Çıkmanın Müstehap Olduğu Babı: 

Hz. Aişe’nin anlattığına göre, Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) Ebubekir’in evine geldi. Gir-

mek için izin istedi; izin verildi. Yüce Allah Elçisi (s.a.s.): Çıkma/ hicret izni verildi. 

Ebubekir: Babam sana kurban olsun, ben de seninle birlikte çıkacak mıyım? 

- Evet. 

Aişe: İkisine de taze azık hazırladım; bir bohçaya sardım. Ebubekir’in kızı Esma 

eteğinden bir parça yırttı; çıkının ağzını bağladı. Bu yüzden “kordelalı azık” denildi.” İbn 

Huzeyme, 1992, 4/132; İbn Hibban, 2012, 7/699). 

Bu haber, Kitabu’l-Menasik’te geçtiği için, “hac yolculuğu” olarak tercüme ettik. 

İbn Hibban bu haberi ‘Hicretin nasıl başladığı’nı anlatırken ele alır ancak başlıkta 

azık konusuna değinmez. 

İç tenkit içeren ilk eserlerden Muhasibi’nin (ö.243/857) er-Riaye’sine baktığımız-

da, “Amel ve ibadet yaparken aldanma” konusunda “Bazıları rıza, zühd, tevekkül, Allah 

sevgisi gibi şeyleri, aslına uygun olmayarak ve en uygununu bilmeyerek yapmaya çalışır. 

“Zühd yapıyorum” diyerek giyim-kuşam ve yeme-içmesini azaltır; bazıları hacca azıksız 

çıkar, çalışıp kazanmayı bırakır ve bununla da tevekkül ettiğini sanır.” (Muhasibi, ts., 461) 

denilerek bu hususa işaret edilmektedir. 

Görüldüğü gibi “Hacca azıksız çıkma” konusu, yaklaşık bir asır öncesinde Muhasi-

bi’de geçmekte olup; kimi sufiler arasında yaşanmaktadır. 

3.2. İbn Hibban’ın Sahih’inde Yer Alan Haberler: 

İbn Hibban ‘da “her habere bir başlık” atıldığı için, başlıklar fazla ve haberler daha 

kısa olacaktır. Tekâsîm’de geçen hadisi İbn Huzeyme’de bulamazsak sessiz kalacağız. Bu-

lursak, ikisi arasında değerlendirme yapacağız. 

فَِح تِِإْتَطاِل اْنَكْسةِ   5-  ِ ّٕ تََص ًُ ٍَ اْن ٍْ قَاَل ِي َل َي ْٕ ْذِدِض قَ ًُ  ِرْكُر اْنَخثَِر اْن

Çalışmanın Gerekmediğini Söyleyen Sufilerin Sözünü Çeldiren Haber: 

Ebu Hureyre’den rivayetle Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) buyurdu: “Zekeriyya, marangoz 

idi.” (İbn Hibban, 2012, 4/86). Çalışmaya hor bakan; çalışmadan da yaşanacağına inanan 

kesimin düşüncesi Hz. Zekeriyya’nın el sanatıyla çalışan biri olduğu haberiyle çürütülmek-

tedir. 

Muhasibî’nin (ö.243/857) er-Riaye’sine baktığımızda “Amel ve ibadet yaparken al-

danma” konusunda bazı sufiler için “Çalışıp kazanmayı bırakır ve bununla da tevekkül 

ettiğini sanır.” (Muhasibî, ts., 461) denilerek aldanış şekline işaret edilmektedir. Görüldüğü 

gibi çalışmayı bırakıp adını “tevekkül” koyma tembelliği 100 yıl öncesinde tesbit edilmiş-

tir. 

ْسَرافِ  6 - ٍَ اْْلِ ائَِذِج ِي ًَ ٌَّ اْْلَْكَم َعهَٗ اْن فَِح أَ ِ ّٕ تََص ًُ ٍْ اْن ٍْ َزَعَى ِي َل َي ْٕ ْذِدِض قَ ًُ  ِرْكُر اْنَخثَِر اْن
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Sofrada Yemek Yemenin İsraf Olduğunu Söyleyen Sufilerin Sözünü Çeldiren Haber: 

Abdullah b. Abbas anlatır: “Teyzem Yüce Allah Elçisine (s.a.s.) yağ, keş ve bir kaç 

keler hediye etti. O yağ ile keşden yedi ama keleri iğrendiği için yemedi. Bu hayvan Yüce 

Allah Elçisi’nin (s.a.s.) sofrasında yenmiştir. Haram olsaydı onun sofrasında yenmezdi.” 

(İbn Hibban, 2012, 7/328). Burada kelerin haram olmadığı belirtilirken sofrada yemek 

yemenin gerçekleştiği haber verilmiş olmaktadır. 

Bu haber israfla ilgili olduğundan; İbn Huzeyme’de “cam kabtan abdest almanın is-

raf” olarak değerlendirildiğini ilk haberde görmüştük. 

ْسَرافِ 7- ٍَ اْْلِ ائَِذِج ِي ًَ ٌَّ اْْلَْكَم َعهَٗ اْن ٍْ َزَعَى أَ َل َي ْٕ ْذِدِض قَ ًُ  ِرْكُر اْنَخثَِر اْن

Sofrada Yemek Yemenin İsraf Sayılacağını Söyleyenlerin Bu Sözünü Çürüten Ha-

ber: Zehdem el-Cermî anlatır: Ebu Musa’nın yanına girdik; önünde tavuk vardı, yiyordu. 

Hayretle sorduk: Onu yiyor musun? 

- Bunu Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) sofrasında yedim. dedi.” (İbn Hibban, 2012, 

6/410). 

“Tavuk etinin yenmesine hayret etmek” konusu, zamanın anlayışıyla ilgilidir. Bu-

günün anlayışıyla düşünürsek, anakronizme düşebiliriz. 

Bu haberde, bazı sufilerle ilgili doğrudan bir ifade yoktur ancak sofrada yemenin 

israf olduğunu söyleyenlerin “bazı mutasavvıflar” olduğunu az önce görmüştük. 

ائَِذِج نَْيَسْت ُسَُّح  ِرْكُر َخثٍَر يُْذِدُض قَ 8 - ًَ ٌَّ اْْلَْكَم َعهَٗ اْن َ فَِح أ ِ ّٕ تََص ًُ ٍَ اْن هَِح ِي َٓ َل اْنَج ْٕ 

Bazı Cahil Sufilerin ‘Sofrada Yemenin Sünnet Olmadığı’ Sözünü Çeldiren Haber: 

Yukarıda (6 numarada) geçen İbn Abbas hadisinin farklı bir anlatımı burada veril-

mektedir: Abdullah b. Abbas anlatır: “Teyzem Haris kızı Ümmü Hufeyd Yüce Allah Elçisine 

(s.a.s.) yağ, keş ve bir kaç keler hediye etmişti. Onları istedi; yağ ile keşden yedi ama keleri 

tiksindiği için yemedi. Bu hayvan Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) sofrasında yenmiştir. Haram 

olsaydı onun sofrasında yenmez; yenmesine izin verilmezdi.” (İbn Hibban, 2012, 6/411). 

Burada ‘bazı mutasavvıflar’a ‘cahil’ sözü de eklenmektedir çünkü Yüce Allah Elçi-

si’nin sünnetini bilmeleri gerekir. 

Sofrada yemenin sünnet olmadığını söylemek, sofrada yemenin israf olduğunu söy-

lemekten daha ileri bir şeydir. 

ٌْ اَل يَقُٕوَ 9 - ٖ َيَخافَحَ أَ َٕ اْنَذْه َٔ فَِح أَْكَم اْنعََسِم  ِ ّٕ تََص ًُ ٍَ اْن َِ ِي ٍْ َكِر َل َي ْٕ ْذِدِض قَ ًُ ِِ ِرْكُر اْنَخثَِر اْن ُُْكِر   تِ

‘Şükrünü Yerine Getiremeyeceği Korkusuyla’ Bal ve Tatlı Yemenin Mekruh Oldu-

ğunu Söyleyen Bazı Sufilerin Sözünü Çeldiren Haber: 

Hz. Aişe anlatır: “Yüce Allah’ın Nebisi (s.a.s.) tatlı ve balı severdi.” (İbn Hibban, 

2012, 6 /417-418). 

Irak’ın sahil şehri Basra’da ortaya çıkan ‘tabiûn’ neslinden Hasan Basrî 

(ö.110/728) zühd hayatı ile öne çıkan bir isimdir. Ama o hayattayken sorulan bir sorunun 

“akıl kârı olmadığı” görülür. Ravh b. Kasım’ın anlattığına göre, adamın biri ‘şükrünü eda 

edemem’ diye palize yemediğini söyler. Ravh, Hasan Basri’yle karşılaşınca durumu anlatır. 
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Hasan Basri: “Bu adam ahmağın biri; aslında o içtiği soğuk suyun şükrünü ödeyemez.” ce-

vabını vermiştir. (İbn Hanbel, 1999, 214). 

Görüldüğü gibi “şükrünü eda edemem” kaygısı yanılsama içermektedir. 

ْرِء أَكْ 10 - ًَ تَاَدِح ِنْه ْسَرافِ ِرْكُر اْْلِ ٍَ اْْلِ ٌَّ رَِنَك ِي ٍْ َزَعَى أَ ِل َي ْٕ  َم نُُذِٕو انذََّجاجِ ِضذَّ قَ

Tavuk eti yemenin israf olduğunu söyleyenlerin tersine bunun mübah /serbest ol-

duğu: 

Cehdem el-Cermî, Eyyub’un şöyle dediğini anlatır: (Bana bu hadisi, Kasım ve Ebu 

Kılabe rivayet ettiler ancak bence Kasım daha iyi hatırlar.) 

Ebu Musa Eşarî’nin (ö.44/664) evindeydik. Tavuk eti olan bir sofra getirildi. Ebu 

Musa Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) ondan yediğini gördüğünü söyledi.” (İbn Hibban, 2012, 6 

/407-4080). 

Yukarıda (7 numarada) geçtiği üzere sofrada yemek yemeyi lüks sayan grup, bazı 

sufilerdir. Bu anlamda tavuk eti yemeyi de lüks sayanlar, bazı mutasavvıflar olmalıdır. 

فَحِ 11 - ِ ّٕ تََص ًُ ٍَ اْن َُّْ ِي ٍْ َكِر ِل َي ْٕ  ِرْكُر إِتَاَدِح انُرب في اْلقذاح صذ قَ

Bazı Sufilerin Hoş Görmediğinin Tersine; Bardak’tan Su İçmenin Mübah Olduğu: 

Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) yanında sahâbîlerden biriyle birlikte, Ensardan birinin ya-

nına girdi. O ve arkadaşı selam verdi, adam selamlarını aldı: “Anam babam sana kurban 

olsun; günün sıcak bir saatidir. (Ne içmek istersiniz?) 

-Eğer yanında eski bir tulumda gecelemiş -yani soğumuş- suyun varsa, getir. Yoksa 

biz bu sudan içeriz. Adam,  bahçesini sulamakla meşguldü. 

-Evet, yanımda gecelemiş su var; çardağa buyur’ dedi. Birlikte çardağa doğru yürü-

düler. 

Adam, bardağa su koydu sonra biraz koyun sütü kattı. Önce Allah Elçisi içti sonra 

yanındaki arkadaşı içti.” İbn Hibban, 2012, 6 /415-416). 

Burada ‘bardağa su koydu’ cümlesinden; bardak kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

Diğer rivayetlerden ‘yanındaki arkadaşının Hz. Ebubekir olduğu’ ortaya çıkmakta-

dır. 

Suyu buzdolabından içen kuşaklar, testide geceleyen suyun nasıl soğuduğunu bi-

lemezler. 

Onun yaptığını yapmak sünnetse, yaptığını yapmamak ne olur? 

İlk haberde cam bardaktan su içmeyi israf sayan sufiler varken burada bardaktan 

su içmeyi hoş karşılamayanlar bulunmaktadırlar. 

فَحِ 12 - ِ ّٕ تََص ًُ ٍَ اْن َُّْ ِي ٍْ َكِر ِل َي ْٕ ائَِى انسَُّٕد ِضذَّ قَ ًَ ْرِء اْنعَ ًَ  ِرْكُر إِتَاَدِح نُْثِس اْن

Bazı Sufilerin Mekruh Deyip Hoş Görmemesine Karşın Kişinin Siyah Sarık Giymesi-

nin Mübah Olduğu Konusu: 

Câbir b. Abdullah’ın (ö.78/697) anlattığına göre, Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) Mekke’ye 

fetih sırasında girdiğinde başında siyah sarık vardı.(İbn Hibban, 2012, 6 /382-383). 
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Müellif, Enes’ten (ö.93/715) gelen “başında miğfer vardı” haberiyle bir çelişki ol-

madığını açıklamak için der ki: Fetih günü gerçekleşen bu hadisede, miğfer üzerine siyah 

sarık sardığı için; Cabir ve Enes’in anlatımları farklı gözükebilir; çelişki yoktur” (İbn Hib-

ban, 2012, 6 /382) diyerek durumu açıklar. 

Müellifimiz burada Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) yaptığı bir şeye sünnet değil; mü-

bah yani “serbest” hükmü vermektedir. Çünkü başka zaman beyaz sarık giydiği olmuştur. 

Ancak bazı sufilerin bunu hoş karşılamadıkları haber verilmektedir. Abbasilerin kuruluş-

tan itibaren siyah sarığa önem verdikleri bilinmektedir. Abbasi devleti dönem ve coğrafya-

sında bu fikrin oluşmasındaki etken, sosyolojik olabilir. 

Bir düzine haberin verildiği bu örneklerde ( ِفَح فَحِ  + ِمَه اْىُمتََصّىِ -Bazı sufi‘ = (تَْعُض اىُْمتََصّىِ

ler/ mutasavvıflardan kimisi” gibi ifadelerin kullanılması, genelleme yapmadığı için- iyidir. 

Çünkü böyle düşünmeyen mutasavvıflar da bulunmaktadır. 

Aslında bu davranışların tasavvuf kitaplarında kimler tarafından yapılmış olduğu-

nu bulmak daha iyi bir çalışma olurdu. Ancak başka bir çalışma konusu olması ve tasavvuf 

formasyonu olan akademisyenin bu bilgilere dayalı olarak çalışma yapması daha uygun 

gözükmektedir. 

4. Yüce Allah Elçisi’ni (s. a. s.) Örnek Almak 

“Yüce Allah Elçisi’nde (s.a.s.) inanan herkes için güzel örnekler vardır.” (Ahzab 

33/21). Herkese yetecek kadar hayat modelleri vardır. Herkes, her yönüyle onun kadar 

Müslüman olmaya çalışır ama onu aşmak mümkün değildir. Nitekim daha hayatta iken 

Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) ibadetlerini hanımlarından öğrenen; yaptıkları ameller karşı-

sında kendi amellerini yetersiz gören birkaç genç sahabiden birisi bütün gece namaz kıl-

maya, başka biri bir ömür oruç tutmaya, öbürü evlenmemeye karar verir. Bunu öğrenen 

Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) “Allah’tan en çok korkan ve takva olan benim. Ben bazen (nafile) 

namaz kılıyor bazen uyuyorum. Bazen (nafile) oruç tutuyor bazen yiyorum. Kadınlarla da 

evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir.” (Buhârî, 1422, 7/2, 

“Nikâh” 1; Müslim, (ts.) 2/1020, “Nikâh” 5) buyurarak hayat tarzını ortaya koymuştur. 

“Kolaylaştırın; zorlaştırmayın.” (Buhârî, 1422, 1/25, “İlim” 11; 8/30, “Edeb” 80; 

Müslim, Sahih, 3/1358 “Cihad” 6) sözü onun koyduğu bir ilkedir. Ama “bazı sufiler” zorlaş-

tırma yolunu seçmişlerdir. Bazı sufilerin sadece dünya ve dünyalığa karşı soğuk davran-

dıkları sezilmektedir ancak bu durum toplum halinde yaşamak durumunda olan Müslü-

manların lehine değildir.  Nitekim zamanla slogan haline gelen “Bir lokma bir hırka” halkı 

Müslüman toplumlara büyük zararlar vermiştir. 

Yüce Allah Elçisi (s.a.s.) (ا َٓ نَ ْٕ ٍْ َد َي َٔ  ”Mekke ve Çevresindeki Halklara“ = (أُوَّ اْنقَُرٖ 

(En’am 6/92). âyetinde belirtildiği üzere Hicaz coğrafyasında vahye muhatap olmuş; yaşa-

dığı toplumun sosyolojisi içinde yanlışları düzeltmeye, doğrulara devam etmeye çalışmış-

tır. Daha Mekke düşmeden çevre ülke yöneticilerine gönderdiği İslam’a Davet Mektupla-

rı’nda (Fetlavî, (1918). 295-325) ümmetine ufku göstermiştir. Tebük seferinde Bizans’la 

karşı karşıya gelmiştir. Dava arkadaşı Hz. Ömer zamanında (  ْٕ ٍْ َد َي أَ َٓ نَ ) “Çevresindeki Halk-

lar” kapsamında zamanın büyük devletlerinden Sasanî/ İran ve firavunlar diyarı Mısır 

fethedilmiştir. Bu coğrafyalara İslam girerken İslam’a da bu kültürlerden sızmalar olmuş-

tur. Budizm’in zühd hayatı ile İslam’ın ‘azla yetinme düşüncesi’ neredeyse örtüşmüştür. 
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Ancak bu durum, ‘çoğa sahip olup aza kanaat etme’dir. Daha sonra tasavvufa -şu veya bu 

şekilde- hâkim olan ‘Bir lokma bir hırka’ felsefesi değildir. Ama bu düşüncenin ipuçlarını, 

iki müellifin incelediğimiz eserlerinde yer yer görüyoruz. 

Zühd’ün tarifi olabilecek metin, hadis olarak da rivayet edilmektedir. ( اْصَهذْ فًِ اىذُّوٍَْا"

ٌِْذي اىىَّاِط ٌُِحثّىَك" ُ، َواْصَهْذ فٍَِما فًِ أَ -Dünyalıklara düşkünlük gösterme ki Allah seni sev“ = (ٌُِحثََّل َّللاَّ

sin. İnsanların elindeki dünyalıkları boş ver ki halk seni sevsin.” (Ebu Ubeyd, 1986, 197); 

İbn Mâce, 2009, “Zühd” 1; (Taberânî, (1978), 6/193). Bu anlamda sufi dünyalığa sahip 

olacak ama onu ihtiyaç sahiplerine bırakacaktır. Yüce Allah Elçisi’nin (s.a.s.) dava arkadaş-

larının -Ebubekir, Ömer, Abdullah b. Mesud, Selman- ahlakının bu olduğu aynı dönem me-

tinlerde (İbn Ebî Şeybe, 1409, 6/384, 7/106); (Ebû Davud, 1993, 133) dile getirilmektedir. 

Zühdün tasavvufa dönüşü, İslam’ın farklı coğrafyalara yayılmasıyla hızlanmıştır. İslam 

düşüncesi gittiği yerlere İslamî hayatı taşırken, İslamî hayata da bazı sızıntılar olmuştur. 

Bazı sufilerin bu vb. davranışlarında sanki Yüce Allah Elçisi’nden (s.a.s.) daha fazla 

Müslüman olmaya öykünme sezilmektedir. Oysa daha hayattayken bu tip davranışa giren-

leri özellikle uyarmıştır. Değişik zamanlarda farklı sahabilere yapılan uyarılar daha çok 

Abdullah b. Amr (ö.65/685) üzerinde yoğunlaşmaktadır. Genç ve dinçken daha çok Kur’an 

okuyabileceği, daha çok oruç tutabileceği düşüncesiyle, kendisine verilen süreyi aşmak 

istemiştir. Yaşlanınca da verilen ruhsata uymadığına pişman olduğunu söylemiştir. 

(Tayâlisî, 1999, 4/445, 11/8-10); (Buhârî, 1422, 3/340, “Savm” 58); (Müslim, (ts.) 

(2/812). “Sıyam” 181). 

Erken dönemde, konularına göre yazılan cami ve musanneflerin veya müstakil bir 

şekilde yazılmıştır. Bu dönemde hadis kitaplarının ‘Kitabü’z-Zühd” olarak, yoğun bir şekil-

de ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak tasavvuf hayatı zühd kitaplarında yazılan doğrultuda 

ilerlememiştir. Kozanın kelebeğe dönüşmesi gibi zühd hayatı da zamanla sufi hayatına 

dönüşmüştür. Tasavvufun bütünü için olmasa da, geçmiş din, inanç ve kültürlerin de etki-

siyle moloz malzemeler yığını haline gelmiştir. Siyasî hayatın sultanları yönetimde gere-

keni yaparlarken birileri de ‘manevi hayatın sultanı’ olmaya çalışmışlardır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Temel İslam Bilimleri dediğimiz tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf ilimleri oluş-

muş; her biri kendi sahasında sayısız eserler vermişlerdir. Bu anlamda, miladi 1000 yılı 

öncesinde yaşayan müelliflerimiz, fıkhu’l-hadisi ortaya koymak için yazdıkları ‘sahih’ adlı 

eserlerinde, hadis/ sünnet malzemesini kullanarak hayatın Müslümanca yaşanabilmesi 

adına, çözümler önermişlerdir. Şerh dönemi öncesinde, şerhe ihtiyaç hissettirmeyen eser-

ler vermişlerdir. İbn Huzeyme’nin uzun bab başlıklarına, İbn Hibban’ın hadis/ sünneti 400 

çeşite ayırması ve ‘her habere bir başlık’ koymasına bakarsak; hadis/ sünnet malzemesiyle 

hayatın sorunlarını çözmeye çalışmışlardır. 

Tasavvuf ve onun kurumları olan tarikatlar her devirde toplumların hayatında de-

rin etkiler bırakan akımlar olmuştur. Halkı, iğneyi kalçadan değil de “damardan vurmak” 

gibi, hızlı bir şekilde etkilemiştir. Tasavvufun özellikle cahil halk üzerindeki tesiri yüzyıl-

lardır bilinmekte ve görülmektedir. Tasavvuf önderleri -bize göre- ‘Fıkhu’l-evleviyyât’ de-

nilen “Yangında ilk kurtarılacak demirbaş eşya listesi” gibi öncelikli konular varken; önce-

liği “zikir-şükür” gibi konulara ayırmışlardır. Yine “bazı sufilerin” yaptıkları -ilgili hadisle-
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rin kapsama alanına girdiği için- tenkit edilmiştir. 

‘Bazı sufilerin’ yukarıda iki Sahih’ten örneklerini gördüğümüz gündem maddeleri-

ne baktığımızda, davranışlarının şöyle olduğunu görmekteyiz. 

1) Cam kaptan abdest almayı, camın çabuk kırılacağı ve muhtemelen 

toprak kaptan daha maliyetli oluşu nedeniyle “israf” kavramı içine sokmuşlardır. 

Öncelikle Yüce Allah Elçisi’nin yapmış olması, zihindeki soruları yok etmektedir. Fa-

kat bazı sufiler bunu yapmakla daha çok Müslüman olacağını düşünmektedir. 

2) Abdest alana -yaşından ya da konumundan dolayı- yardım etmekle 

kibir arasında ilgi kurmuşlardır. Öncelikle Yüce Allah Elçisi’nin buna onay vermiş 

olması, kibirle ilgisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Bazı sufiler o kadar alçakgö-

nüllü ki böyle bir davranışla kibir arasında bağlantı kurabilmektedirler 

3) ‘Visal orucu’ yasaklanıp en son ‘Savm-ı Davud’da izin verilmişken; 

bir yudum su bir lokma ekmekle yetinip; müellifin bab başlığında dediği gibi ‘günler 

geceler boyu nefsine eziyet’ etme yolunu seçmişlerdir. 

4) Haccın varlıklı kişilere farz olmasına rağmen, azıkla yola çıkıp baş-

kalarına yük olmamayı seçmeleri gerekirken -muhtemelen- tevekküle ters gördükle-

ri için ‘azıkla yola çıkmayı’ hor görmüşlerdir. 

5) Çalışıp kazanmanın önceliği ortadayken, ‘bir lokma bir hırka’ felse-

fiyle çalışıp üretmeye hor bakmışlardır. Burada verilen örnekte görüldüğünün öte-

sinde İslam geleneğinde ‘her peygamber bir mesleğin pîri’ sayılmıştır. 

6) Sünnette görülen sofrada yemek, lüks ve israf sayılmıştır. 

7) Bal ve tatlı yemek, ‘şükrünü eda edememek’ gibi bir gerekçeyle, ye-

nilmesi hor görülen gıdalar olarak algılanmıştır. Sünnet adına, sünnete ters düşen 

hayat tarzı benimsenmiştir. 

8) Adı konmasa da mübah olan tavuk eti yemeyi lüks sayan sufiler bu-

lunmaktadır. 

9) Bardaktan su içmeyi mekruh saymışlardır. Oysa Yüce Allah Elçisi 

(s.a.s.) içmiştir. 

10) Sıcak iklimlerde başı örtmek gerekli olmalı ki sarık geleneksel kıya-

fet haline gelmiştir. 21. yüzyılda bile siyah-beyaz renklerin hâkim olduğu düşünülür-

se, bazı sufilerin siyah sarık sarmayı hoş görmemesi, yaşanan sosyolojik duruma kılıf 

giydirme olabilir. Abbasilerin siyah sarığı tercih ettikleri bilinmektedir. 

Bunlar, o tarih ve coğrafyalarda sünnete muhalif görüldüğü için işaret edilmiş olan 

sapmalardır. 

Yukarıda görüldüğü gibi, Muhasibi’nin er-Riaye’si bu iki Sahih’ten önce yazılmış ol-

sa da genelde tasavvufta usul ve yöntem ortaya koyan kitaplar daha sonraki yüzyılda ya-

zılmışlardır. 

H. 4. Yüzyılın ilk yarısında, hadislerden fıkıh oluşturmaya çalışan bu iki müellifin 

eserlerinde sadece ‘mutasavvife’ anahtar kelimesinden hareket ettiğimizde, karşımıza 

çıkan metinler bunlardır. Hadis/ sünnetten seçtikleri malzemeleri işlerken zaman zaman 

bazı tasavvuf erbabının yaptıkları yanlışlara hadis /sünnetten somut örnekler vermişler-

dir. İbn Huzeyme’nin Sahihi’nin gerisi bulunduğu takdirde, malzeme daha da zenginleşe-

cektir. Çünkü “hoca-talebe” konumunda olan bu fakih muhaddisler sıhhat kavramının öte-
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sinde, fıkhu’l-hadisde yeni şeyler ortaya koymuşlardır. Biz burada sadece bazı sufilere 

yapılan göndermeleri ele almaya, genelde “Temel İslam Bilimleri” özelde “Tasavvuf” araş-

tırmacılarıyla bilgi paylaşımında bulunmaya çalıştık. 
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Dijitalleşme Sürecinde Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde Tür  

Tartışması ve Türk Romanı 1 

The Genre Discussion and the Turkish Novel within the Framework of  

Intermediality Method in the Digitilazation Process 

 

Nurten BULDUK 

Öz: Edebiyat sahasında yapılan çalışmaların doksanlardan sonra elektronik orta-
ma da taşınmaya başlaması sonucu yeni türler ve bu türleri inceleyen yeni araçlar, 
kuramlar geliştirilmekte ya da yenilerinin üretimi için arayışlara girilmektedir. 
Medyalararasılık yöntemi, yeni medya araçlarıyla üretilen dijital edebiyat veya e-
edebiyattaki çalışmaların analizlerinde destek alınan araçları sunmaktadır. Med-
yalararasılık Kuram ve sanatsal yöntemi eserlerdeki birden fazla medya arasında 
meydana gelen etkileşim, dönüşüm ve türsel yeni oluşumları araştırdığından, bu 
çalışmada roman türü bağlamında analizler adına Medyalararasılık Kuram ve sa-
natsal yönteminden yararlanılacaktır. Çalışmanın amacı dijitalleşmenin Türk ede-
biyatında meydana getirdiği gelişmeleri tür ve roman türü özelinde tartışmaya 
açmaktır. Nitekim dijitalleşme ile birlikte roman bağlamında; etkileşimli roman, 
web-roman,  medya roman gibi yeni türsel adlandırmaların yapıldığı görülmekte-
dir. Bu çalışma ile yeni kuramsal analizler eşliğinde roman bağlamında türsel çe-
şitlenmeye dair meydana gelen gelişmeler irdelenerek sahada, meydana gelen ge-
lişmeler çerçevesinde temel bilgilerin kazandırılmasına dair örnekler sunularak 
katkıda bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: E-edebiyat, edebi tür, etkileşimli roman, web-roman, medya-
lararasılık. 

Abstract: Studies in the field of literature started to move to the electronic envi-
ronment after the nineties, new genres, new tools and theories that examine these 
genres are developed or searches are made for the production of new ones. The 
intermediality method offers tools that are supported in the analysis of studies in 
digital literature or e-literature produced with new media tools. Since intermedi-
ality method investigate the formations that occur between more than one media 
it will be used for analyzes of novel genre. The aim of the study is to discuss new 
developments that digitalization has brought about in the Turkish literature as a 
specific example genre which is novel genre. In the context of novel with digitali-
zation; It is seen that new genre’s names such as media novel, interactive novel, 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Bu çalışma yazarın doktora tezinden türetilmiştir.  

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. This work is derived from the author's doctoral dissertation. 
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web-novel, media novel are made. In the light of new theoretical analyzes, devel-
opments in genre diversity will be examined and examples will be presented in 
the field to gain basic information about the process. 

Keywords: E-literature, literary genre, interactive novel, web-novel, intermediali-
ty. 

Giriş 

Tür sözcüğü sesletilir sesletilmez, işitilir işitilmez, kavranmaya çalışılır çalışılmaz, 

bir sınır çizilir. Ve Bir sınır kurulduğunda normlar ve yasaklamalar çok uzakta de-

ğildir (Derrida’dan aktaran Demir, 2018: 187).  

Derrida’nın alıntıda da görülebileceği gibi dikkat çektiği şeylerden biri  alana dair 

tür ile ilgili bir mevzu gündeme geldiğinde “sınır” mevzusunun da devreye girdiğidir. Aka-

binde norm ve tür formuna giren yapıyla ilgili sınırlayıcı yasaklar gelir. En azından dok-

sanlara dek bunun böyle olduğunu uzmanların hemfikir olacak düzeyde belirttiklerini 

söylemek mümkündür. Fakat doksan sonrası süreçte teknoloji alanında meydana gelen 

değişimler konuya dair bu bilginin geçerliliğini de tartışmaya açar. Bu noktaya gelmeden 

önce yani sonuçtan önce, nedenlerden olan dijitalleşme konusunu masaya yatırmak gere-

kir. 1990 sonrasında Dijital Çağ, Bilgi Toplumu/Çağı, Enformasyon Toplumu/Çağı, İnternet 

Toplumu/Çağı, Elektronik Çağ, Siber Toplum/Çağ ve 2000’lerden sonra ise Post-Dijital 

Çağ, Bilişim Çağı olarak adlandırılan döneme girildiğinden bahsedilir (Demiral, 2018: 28-

29). Yıllara bakıldığında dönemselleştirmede, aradaki zaman aralığının çok kısa olmasının 

arkasındaki temel etmenlerden biri teknoloji alanında meydana gelen hızlı gelişmelerdir. 

Analog dönemde yani dijitalleşme süreci öncesinde web 1.0 üzerine kurulu sistemde etki-

leşimin olmadığı, tek yönlü ve birbirine paralel işleyen medyalar yer alırdı. Bu da şu anla-

ma gelmekteydi; günümüzde yaşam biçimindeki gibi komplike, medya yakınsaması deni-

len iç içe geçmiş medyalardan ve bu türden bir sistemden bahsedilemezdi. Yakınsama ile 

kastedilen şeylerden birinin, teknolojinin getirileriyle birlikte “medya şirketlerinin faaliyet 

alanlarının birbirine yaklaşarak” bir konunun farklı medyalarda işlenebilmesidir. Örneğin 

sadece TV gibi bir medya değil, ilişkili olabilecek diğer medyalarla; “gazete, kitap, müzik, 

internet ve telekomünikasyon” gibi medyalar üzerinden de aynı konunun işlenebilmesidir 

(Adaklı Aksop, 2001: 232). Bununla birlikte medya, klasik medya, analog veya basit med-

ya, yeni medya konusundan da bahsetmek gerekmektedir. Genel geçer tanımlara bakıldı-

ğında “medya, malzemesi araç, aracı aktarıcı olan özelliği ile geniş anlamda kişiler arasın-

da anlamlı göstergeleri aktarıcılar ile zaman-mekan dışına taşarak ileten yapılar” olarak 

kabul görür (Bulduk ve Canatak, 2019: 57).  

Analog olan web 1.0 teknolojilerinin ve medyalarının sunduğu yaşam biçimi doğ-

rusal (lineer), birbirine paralel işlevlerde ve basitti. Farklı kaynaklarda klasik veya gele-

neksel medya olarak da tanımlanan analog medyalar denildiğinde web 1.0 üzerine kurulu 

veya ikincil medya denilen yapılanmaların, aktarım kanallarının akla gelmesi gerekmekte-

dir. Yani gazete, radyo, televizyon, sinema klasik veya geleneksel medya olarak ele alınabi-

lir. Bu medya türünde ağırlıklı olarak analog özelliğinden dolayı tek yönlü iletişim gerçek-

leşir ve karşılıklı etkileşim söz konusu değildir. Yeni medya denilen ve seksen sonrası top-

lumsal yaşamın her alanına sızmaya başlayan medya ise “bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesi” çerçevesinde varlığını göstermiştir (Küçüksaraç, 2014: 63).  

Yeni medya ile yaratılan alanlara geniş kitlelerin bilgiden gündelik yaşamdaki meta 
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eksenli ihtiyaçlarına dek bireysel olarak katılımın üst düzeyde gerçekleşmesinin yanı sıra 

karşılıklı etkileşimlere girmeye olanaklar sunması ile yeni bir yaşam formunu da üretmiş-

tir. Küçüksaraç, yeni medyayı “kitle izleyicisinin bireysel kullanıcı olarak da kapsam alanı-

na girebildiği, içerik ve uygulamalara farklı zamanlarda karşılıklı etkileşimle girilebilen 

sistemler” (Geray’dan aktaran Küçüksaraç, 2014: 63) olarak tanımlar. Klasik ve eski med-

yada yer almayan “etkileşimsellik” özelliğiyle kişiler zaman-mekandan bağımsız diyaloğa 

girebilirler, “dijital aktivizmi” gerçekleştirebilirler (Sayımer, 2014: önsöz). Dijital ve yeni 

medyanın birbirleriyle olan ilişkisi de önemlidir. Dijitalleşmenin yarattığı ve yeni bir çağın 

başlangıcı olacak düzeydeki boyutu göz önüne alındığında “dijital, dijitalleşme, dijital çağ” 

gibi kavramlara yakından bakmak gerekir. Dijital kelimesi, Türk Dil Sözlüğü’ne göre (TDK, 

2022: WEB) Fransızca “digital” kelimesinden gelerek “sayısal” anlamının yanında, “verile-

rin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi” şeklinde tanımlanır (TDK, 2022: 

WEB).  Konuya dair yapılan çalışmalara bakıldığında da TDK Sözlüğü’nde geçen anlamlara 

paralel soyut, fiziki/reel gerçeklikte karşılığı olmayan gibi anlamlarda kullanıldığına rast-

lamak mümkündür. Bu durumda fiziki gerçeklikte bir şeylere denk gelen görsellerin, mev-

cut bilgilerinin, sanal gerçeklik denilen yani somut varlığı olmayan gerçeklik boyutunda, 

soyut biçimde kodlarla üretilmesi şeklinde de düşünülebilir. Tüm veriler, bilgiler mad-

di/fiziki bir form olmadan dijital denilen akıllı araçlar (bilgisayar, laptop, akıllı telefonlar, 

tabletler) üzerinden yeni ekran denilen zeminde üretilmektedir. Örneğin hiper-romanlar 

bu özellikleri taşıdığından dijitaldirler. Dolaysıyla da “dijitalleşme”nin, yeni ekran üzerin-

den ve sanal ortamlarda verilerin kodlarla üretilmesi olarak adlandırılabilir. Bu adlandır-

manın arkasında kültürel-ekonomik ve sanatsal yaşama dair değişim ve dönüşümler yer 

almaktadır. Kısaca dijitalleşmenin yaratığı toplumsal etkilere  'dijital dönüşüm' denilmek-

tedir. Teknoloji eksenli bu dönüşümle içine girilen yeni çağ ‘dijital çağ’ diye adlandırılmak-

tadır. Dijital Çağ ayrımı diğer dönemselleştirmeler gibi yeni bir toplum yapısı üretmesi ile 

ilgilidir. Eğitimden ekonomiye dek hayatın ayrılmaz bir parçasına dönüşen dijitalleşme, 

dijital dönüşüm ve dijital araçlar/medyalar, sanatı da radikal bir biçimde değiştirip dönüş-

türür. Örneğin elektronik veya dijital sanat denilen yeni bir sanat formu doğmuştur. Bu 

sanat formu WEB 2.0, 3.0 ve 4.0 teknolojileri üzerine inşa edilirken metin bağlamında hi-

per-metinleri doğurarak doğrusal olmayan yapılanmalar ile birden fazla sanatı, alanı ve 

medyayı linklerle birbirine bağlayarak çoklu ve iç içe geçmiş karmaşık bir yapı üretir. Bu 

durumda dijital veya elektronik sanatın, matbaa(kağıt) veya diğer ilgili (resim tuali gibi) 

zeminler yerine bilgisayarlarda ekranlar üzerinden teknoloji bazlı yeni medya araçları ile 

(bilgisayarlar, telefonlar, kameralar, web gibi kanallarla) farklı gerçeklik boyutlarında (sa-

nal gibi) var olmaktadır. Bu noktada medya ve medya araçlarının yeri kritik bir noktada 

durduğundan bu kavram ve terimlerin de açılımları yapılmalıdır. Medya her türlü aktarım 

kanalı olarak günümüzde anlamını genişletirken; farklı sınıflamalar ile farklı alanlar çerçe-

vesinde de anlamının değerlendirilmesini gerektirir.  

Teknoloji temelli medya gruplamalarına telefon; sözel medya gruplamalarına ede-

biyat; sosyal medya gruplamalarına Facebook, Instagram, Youtube, e-mail; gelişmişlik dü-

zeyine göre üçüncül medya gruplamaların dijital eksenli medyalardan akıllı telefonlar gibi 

medyaları yerleştirmek mümkündür. Anlam genişlemesi ile bunların tamamına medya 

denilirken; dijital teknolojilerle üretilen ve WEB 2.0 ve sonrasında çıkan araçlar üzerine 

kurulu medyalara (sosyal medya dahil) yeni medya denilmektedir. Yeni medya kodlarla 
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üretilir, doğrusal değildir, etkileşime açıktır, yaratıcılık imkanları yüksektir. Edebiyat ala-

nını da etkileyen tüm bu yeni gelişmeler ve araçlarla üretilen eserlerin gittikçe medyalaş-

ması ile de analizlerinde uygun kuramlardan olan medyalararasılık ile çalışılabilmek 

mümkündür. Medyalararasılık iki veya daha fazla medya arasında/medyalararasında 

meydana gelen değişim, dönüşüm, arada kalma durumlarını inceleyen bir yöntemdir (Ka-

yaoğlu, 2009: 39-42). Özellikle doksanlardan sonra dijitalleşme, yeni medya araçları ile 

üretilen edebi ürünlere çoklu medyasal özelliklerin hakim olması sonucunda  bilinegelen 

türlerin yapısından farklı özelliklerde yeni türlerin ortaya çıktığı gözlemlenebilir. Hiper-

roman, medya roman, web-roman, interaktif roman bunlardan bazılarıdır. Bu sayılan yeni 

türlerin tamamı elektronik edebiyat denilen (e-literature) alanda dijital temelli yapılanma-

lar içinde üretilirken aynı zamanda matbaa işi basılı eserleri de etkiledikleri görülmekte-

dir. Başka bir deyişle ekranlarda,  kodlarla üretilen çoklu okuma yazma becerilerine sahip 

yazar-okur ilişkileri (dijital okuryazarlık) üreticilerinin ve edimleyicilerinin hemen hemen 

her türlü iş ve eylemi dijital araçlarla gerçekleştirdiği dijital-elektronik kültür denilen bir 

çağın bireyleri olması, üretilen ürünlerin de bu düzlemde farklı olmasını kaçınılmaz kılar. 

Bu noktada özellikle doksanlara dek “edebi tür” konusu üzerine yapılan çalışmalara ve 

tartışmalara bakıldığında medya, yeni medya ve dijitalleşme sürecini hesaba katan çalış-

malardan bahsedilemez. Günümüzde ise medyanın edebiyat alanındaki yerine ve önemine 

dikkat çeken ve yakın gelecekte bu konunun önem kazanacağına dair çalışmalar sayıca az 

olsa da bu türden eserlerin üretilmeye başladığını görmek de mümkündür. Dolaysıyla 

içinde bulunulan çağda “edebi tür” konusu ele alınırken kelimenin, terimin kullanılagelen 

anlamıyla birlikte yeni medyayı, teknoloji merkezli anlamları; olası potansiyel ilgili diğer 

anlamalarını da irdelemek gerekir. “Edebi tür” konusunu açmadan önce “tür” nedir sorusu 

ile başlanacak olursa; ilk durağın biyoloji alanında yapılan sınıflamalarla ilgili olduğu orta-

ya çıkacaktır. “Tür” İngilizce’de genre sözcüğü, “çeşit” veya “sınıf ” anlamına gelirken  “or-

tak/benzer nitelikler taşıyan, aynı veya yakın gen havuzunda bulunan biyolojik grup” an-

lamında kullanılır (Chandler, 2016: 119).  

Tür nedir? Sorusuna yönelik çeşitli bakış açılarından yaklaşarak cevaplar arayan 

Özata Dirlikyapan da özellikle “türsüz metinlerin” varlığını sorgulamasıyla günümüz tür 

mevzusuna açıklık getirecek bilgiler sunar (Özata Dirlikyapan, 2018: 25). Nitekim dijital-

leşme ile edebiyat alanında türsüzleşmeye doğru evrilen bir yapılanma içine girildiğine 

işaret eden Özata Dirlikyapan’ın aktardıkları paralelinde türsüzleşme formuna doğru evri-

len bir yapılanmadan bahsedilebilir. Kelime, Batı literatüründe Aristoteles’e dek götürü-

lürken bile yine “sınıflama” kelimesi ile neredeyse eş anlamlar taşıyan bağlamlarda kulla-

nılmıştır. Felsefede, edebiyatta, sinemada ve diğer tüm ilgili alanlarda, günümüzde de yine 

“sınıflama, kategorilere ayırma” anlamlarında kullanılmaya devam edildiği yapılan tespit-

ler arasında yer almaktadır. Northrop Frye The Anatomy of Criticism adlı çalışmasında, 

edebî eserleri düzenlemek için evrensel türler ve biçimleri belirli kalıplar içinde sunar 

(Frye, 2000: 72). Miller, türlere dair çalışmasında “edebiyat alanında yapılan sınıflandır-

maların daha çok biçimsel unsurlar” üzerine kurulduğundan bahseder. Araştırmacı, prag-

matik öğeleri dışarda bırakan bu yaklaşımın yanında “ Rene Wellek ve Austin Warren’in  

edebi türleri, dış biçimin yanında (ölçü, yapı gibi) iç biçimin (tutum, ton, amaç gibi) çerçe-

vesinde sınıflandırmalarını yapmalarını örnek vererek sınırların nasıl çizildiğini açıklama-

ya çalışır.  Ayrıca araştırmacı, Cleanth Brooks ve Warren’in tamamen kapalı, resmi bir sis-

tem ile tür konusunu tanımladığına da dikkat çeker. Sınıflamalarda veya tanımlarda ön 
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plana çıkan kriterler olarak; “etkileyici, ikna edici, edebi ve referansal söylem” dışında 

belirlenen amaçlardan olan gönderici, alıcı, kod veya gerçeklik” konulardan biri ile türlerin 

belirlenmesi gerektiği bildirilir (Miller, 1984: 154-155). Kullanıldığı alanda ele alınan ko-

nuyla ilgili diğer unsurlardan, nesnelerden vs. ayrımların yapılıp tanımlamalara gidilmesi 

için bir ifade biçimi olarak değerlendirilebilen “tür” edebiyatta da benzer işlevlerde kulla-

nılmaktadır. Örneğin roman türünün içerik yapı olarak şiir türünün içerik ve yapısı ile belli 

özellikler çerçevesinde ayrılabilmesi, aralarındaki farklılıklar üzerinden yapıldığından 

türsel sınıflamalarda farklılıklar öne çıkabilmektedir. Fakat bu aynı zamanda bir türün 

kendi içindeki benzerliklere de dikkat çektiğinden Adaklı’nın ifadesi ile türün tanımı “ken-

di içinde belli uzlaşım noktaları olan, belli formüllerden ibaret biçimler ekseninde şekille-

nen” yapılanmalar olarak görmek mümkündür (Adaklı Aksop, 2001: 240).  Northrop Frye, 

edebî eserlerin belli düzenler çerçevesinde sunulması adına evrensel türlerin var oldu-

ğundan bahseder. Bu evrensel türler, var olan biçimleri, sınırları belirlenmiş kalıplara yer-

leştirirler(Frye, 2000: 72). Dolayısıyla şiir denilince bireylerin aklına tüm şiirler için geçer-

li belirli şekilsel ve içerikle ilgili belli yapılanmalar gelebilir (Adaklı, 2001: 236). Bu du-

rumda da türlerin herkes için geçerli olacak şekilde bilinen yönleri öne çıkmaktadır. İnsan-

ların türlerin ayırt edici özelliklerini bilmeleri, bunu anlayabilmelerinin arkasında da için-

de yaşadıkları kültürün özellikleri ile şekillendikleri çıkarımında bulunmak mümkündür. 

Nitekim bazı dönemlerde sevilen, beğenilen, takip edilen bir tür başka bir dönemde bu 

durumunu yitirebilir ve yerine başka bir tür öne çıkabilir. Altman bu durumu şu şekilde 

özetler: “gelişme süreci, tepki toplama süreci, bilinçlenme süreci ve kendini imha süreci” 

(Altman, 2018: 21). Dolaysıyla içine girilen Dijital Çağ da kendi türlerini üretecektir. To-

parlanacak olursa edebiyat ve dilbilimde tür ile kast edilen şey “metnin” karakteristik bir 

çeşidine atıfta bulunmaktır” (Chandler, 2016: 119). Belli bir sıraya, düzene, forma yerleşti-

rilerek metinlerin anlaşılması ve analiz edilmesi amacıyla kabul gören “türlere” ayırma 

işlemleri (Kuru, 2008: 11) seksen sonrasında değişmeye başlarken iki binlerden sonra 

türsüzleştirme eğilimleri ile bu durum yer değiştirmeye başlar. Tür konusu üzerine çalışan 

edebiyat teorisyenlerinden Todorov, geçmişine bakıldığında türlerin gelecekte de edebiyat 

gündemindeki sıcak konulardan biri olacağına dikkat çeker (Aslan, 2019: 2059). Todo-

rov’un bu öngörüsü bugün için gerçekleşmiş durumdadır. Doksanlardan ve özellikle iki 

binlerden sonra elektronik edebiyat denilen alanın gelişmesi ile “edebi tür” tartışması yine 

gündeme oturmuş durumdadır. Fakat geçmişten farklı olarak çok temel ayırt edici bir du-

rumdan söz edilebilir. Seksenlerden itibaren başlayan bir eğilimle bir eserde, roman türü 

özelinde örneğin aynı anda birden fazla ve farklı tür bir arada kullanılmaya başlanmıştır. 

Elektronik edebiyata taşınan basılı-baskı işi veya matbaa medyası temelli edebiyatın iki 

binlerden sonraki durumunda bu eğilim üst noktada yaşanarak artık aynı anda birden çok 

türün bir arada kullanılması kaçınılmaz olan bir yapıya bürünmüştür. Şöyle ki elektronik 

edebiyatın özeliklerinden olan ekran üzerinde kodlarla üretilen eserler içinde aynı anda 

resim, fotoğraf, video, müzik gibi sanat ve medyalar bir arada yer almaktadır. Link denilen 

bağlantılarla da eseri okuyanlar-edimleyenlerin farklı medyalara sıçramaları mümkün 

kılınmıştır. Bu da beraberinde medyalararasılık konusuna giren sınır mevzusunu gündeme 

getirir. Yani artık türler arasındaki sınırlar seksenler öncesi gibi net değildir ve bu durum 

tam da Todorov’un söyleminde olduğu gibi türlerin modernleşmesini beraberinde getire-

rek; sınırların ortadan kalkması ile mümkün kılınmaktadır (Todorov, 2015: 26). Bu nokta-

da Todorov'un tür konusunda çalışmalarında sıkça yararlandığı Bahtin ve diyaloji yönte-
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mini-kuramını da göz önünde bulundurmak gerekir. Özellikle romanlarda birden fazla 

türün, farklı yapısal özelliklerin bir arada kullanılmasıyla da ele alınan Bahtin'in çoksesli-

lik(polyphony) kavramı medyalararasılık ilişkileri açısından da önemli bir mevzu olarak 

ele alınır. Bahtin'e göre "roman türü özgün formel bir yapıya" sahiptir ve  "modern dünya-

nın toplumsal pratiğini barındırarak da  farklı merkezleri bir araya getirerek çok-taraflı, 

çok-sesli yapısı"  aynı zamanda "karnavalesk" bir yapı oluşturur. Bahtin'in diyaloji sistemi 

içinde yer alan çok-seslilik(polyphony) ve karnaval kavramları dışında  “diyaloji (dialo-

gism), çokdillilik (heteroglossia) ve kronotop (kronos: zaman, topos: yer) kavramları ile 

ortaya konulan romanın yapısal ve içeriksel özelliklerinin (Bahtin, 2001: 56-71) oluşması 

medyalararasılık ilişkileri açısından farklı medyaların kullanılması ile mümkün kılınmak-

tadır. Marion Schmid, Intermedial Dialogues: The French New Wave and the Other Arts adlı 

çalışmasında farklı türsel ve yapısal özelliklerin bir araya gelmesini, tanımlamaz, hibrit 

özelliklerinin "medyalararası diyalog" ile gerçekleştiğini belirtir (Schmid, 2019: 25). Tür-

lerin yapısında meydana gelen bu tanımlanamaz durum aynı zamanda yazar ve okurların 

talepleri ile de ilgili bir şeydir. Yazar ve okurun birlikte ürettikleri eserlerde  deneysel 

edebiyat alanına giren farklı sanat ve medya alanlarıyla işbirliği içinde çalışarak farklı yön-

temler kullanmaları bu türsüzleşme durumunu besleyen ana kaynaklardan biridir. Todo-

rov bu durumun aynı zamanda edebiyatın  “kendi esas varlığına ulaşması” şeklinde değer-

lendirir (Todorov, 2015: 26). Türk edebiyatında teknolojinin toplumsal yapıya hakim ol-

maya başlamasından sonra seksenlere dek sınırları belirli ve yazı sanatının-medyasının 

hakim olduğu roman türünde farklı sanat ve medyaların (fotoğraf, sinema, müzik gibi) 

hakim olmaya başladığını söylemek mümkündür. Bunun en iyi örneklerinden biri yazıdan 

çok görsellerin ön planda olduğu grafik roman veya çizgi roma türüdür. Yine teknik olarak 

sinematografik etkilerin ağır bastığı veya müzik sanat ve medyasına ait bir unsurun, tekni-

ğin eserde kullanılması bu bağlamda değerlendirilebilir.  

1. Dijitalleşme Sürecinde Yeni Medya Araçlarıyla Üretilen Roman Türle-

ri ve Medyalararasılık Yöntemi 

Di Leo, "edebiyat alanının ve kültürünün, matbaanın ortaya çıkışından günümüze 

dek görülmemiş sarsıntılar geçirdiğini" belirtir (Di Leo, 2014: Giriş). Özellikle 1990’lardan 

itibaren Türk edebiyatının üretim ve tüketim/edinim araçları arasında yeni medya, sosyal 

medya denilen dijital ve elektronik kaynaklı araçların eklemlendiği tespit edilebilir. Bulgu-

lar sadece elektronik ortamda yeni ekran üzerinden değil basılı ürünler üzerindeki etkiler-

le de kendini gösterebilmektedir. Bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi teknik araçlardan 

oluşan medyalar üzerinde Youtube, Facebook, Twitter, Instgram, Wattpad gibi sosyal mec-

ralar aracılığıyla kullanılırlığı, bilinirliği artan yeni okuryazarlık ve ürünleri modeli edebi-

yatın güncel konuları arasındadır (Küçüksaraç, 2014: 54-55). Yeni medya araçları ile üreti-

len romanlar daha önceki romanlardan bazı özellikleriyle ayrıldığından ve dijital teknoloji-

lerle veya etkileriyle üretilen boyutları nedeniyle bilinen roman türü dışında oluşan yapı-

lanmalara da sahiptir. Bu durumda öncekilere benzemeyen özellikleriyle dijital çağın yeni 

roman türlerinin üretildiğini söylemek mümkündür. Hiper-roman, elektronik romanlar, 

medya romanlar, etkileşimli (interactive novel) romanlar, web-romanlar (web-novel) bu 

bağlamda örnek olarak ele alınabilir. Bu yeni formdaki roman türlerinin hem basılı hem 

elektronik versiyonu için,  ortak özellik olarak; hibrit/melez yapılarda olmaları ve görsel 

dilin de sözel dil kadar yoğun bir şekilde kullanılmasını göstermek mümkündür. Bu bilgi-
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lere ek olarak “dijital kurgu (df)” konusu da gündeme gelmektedir. Dijital kurgu,  basılı 

eserlerin salt dijitalleştirilmiş şekli olarak düşünülmemelidir. Elektronik kitapların etkile-

şim istemeyen versiyonları dışında dijital platformda üretilen eserler basılılardan pek çok 

açıdan farklılık gösterir. Örneğin dijital kurgularda okuyucuların seçim yapmasına olanak 

sunan, diğer bireylerle/kullanıcılarla ciddi bir çaba ile etkileşime geçebilecek zeminde 

üretimin gerçekleştiği/yeni üretimlerin gerçekleştiği görülür (Aarseth, 1997: 1). Bu özelli-

ğin aynı zamanda ergodik edebiyat alanında da değerlendirildiği bilinmelidir (Aarseth, 

1997: 3). Bu durumda dijital kurgularda okur sadece basılı metinlerdeki gibi sayfa çevire-

rek gözle takip konumunda değildir. Eserler dijital platformda üretildiğinden bu platfor-

mun diğer özelliklerini de okurların kullanabildikleri gözlemlenebilir. Bu şekilde işleyen 

yeni edebi sistemde doğrudan doğruya ileri teknoloji ile üretilmiş dijital mecralarda üreti-

len anlatılar da bu ortamların özelikleri ile uyumlu olduğundan; basılı versiyona aktarıldı-

ğında bazı işlevlerini de kaybederler. Dijital kurgunun esasında altmışlarda baskı tabanlı 

etkileşimli kurgulardan üretilmesi/geliştirilmesi akılda tutulduğunda doksan sonrası bası-

lı eserlerin de dijital kurgu özelliği taşıdığı/elektronik zemin özeliklerini sergilediğini 

görmek mümkündür (Venditti, 2020: WEB). Dolaysıyla bu türden romanların üretim ve 

tüketiminde sıradan okuryazarlık yerine görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, dijital 

okuryazarlık, bilgisayar okuryazarlıklarına dair arka plana sahip olmak gerekmektedir. 

Ayrıca bu okuryazarlık modellerinin hepsinde “etkileşim” ve “aktif” olma özellikleri de yer 

aldığından bir yazar veya okur hem yazıp hem de okuyabilmelidir. Türk edebiyatında bası-

lı versiyonlarında örneğin Mehmet Yaşın’ın Sarı Kehribar romanında da dijital formların 

benzer özelliklerini görmek mümkündür. Bu romana yakından bakıldığında medya roman 

türünün etkilerini barındırdığını ve bu bağlamda değerlendirilebileceği söylenebilir. Ese-

rin içeriğinde yoğun bir şekilde görsellerin (fotoğraf ve resimlerin) yer alması ve yazılı 

medyayla paralel resim ve fotoğraf medyasının okunması gerekliliği elektronik edebiyatta 

görülen yapılanmalara benzemektedir. Bu yapılanma eseri hibrit-melez bir forma sokmak-

tadır çünkü yazı kadar fotoğrafların merkezi konumda olduğu eserde, albüm-anı etkisi 

yaratıldığından türsel olarak bilinegelen roman anlayışının dışına taşmalar görülmektedir. 

Görsel 1, 2, 3, 4 ve 5’te görüleceği üzere romanda yer alan çok farklı alanlardan, sanat veya 

medyalardan örnekler mevcuttur. Gazete medyasından reklam medyasına dek çok geniş 

bir yelpazede yararlanılan farklı medyaların kullanım şekil ve amaçları romanı elektronik 

ortamlarda üretilen roman türlerine yakınlaştırmaktadır. Sarı Kehribar romanında sıkça 

yararlanılan medyalardan biri gazete medyasıdır. Gazete medyasının roman boyunca sa-

dece içeriksel özelliği ile değil görsellerinin de metne yedirilmesi/işlevsel kılınması ile 

eserin alımlanma sürecini farklı açılardan etkileme durumları yaratmıştır. Okur, romanın 

bazı bölümlerinde karşısına çıkan gazete görsellerini ve içeriğindeki metinleri okumaya 

geçtiğinde roman okuma ediminden gazete okuma edimine sıçrama yapıyormuş etkisi 

yaşayabilir. Benzer özelliklerin dijital platformlarda üretilen elektronik edebiyat türlerin-

de-romanlarında görmek mümkündür.  

Sarı Kehribar romanında yararlanılan farklı medyalardan-alanlardan biri olan ga-

zete medyası için sayfa 182, 248 ve 259’daki örneklere bakılabilir. Türk edebiyatında sek-

sen sonrasında romanlarda yararlanılmaya başlanan gazete haberlerinin yazı formu ve 

görsel gazete formu ile metne eklenmesi doksanlardan sonra yaygınlık kazanarak farklı 

işlevlerde kullanılması da benzer şekilde yaygınlık kazanmıştır. Esere anlamsal derinlik 
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kazandırma dışında zaman, mekan ve farklı karakterlerin yaşamlarında sıçramalar yapıl-

masına sağladığı zemin ile hiper-roman özellliği sergilerken; farklı görselleri barındırarak 

romanın medya roman özelliği taşımasına olanak sağlamıştır. 

                                           

Görsel 1.  Sarı Kehribar romanından yayıncılık-gazete medyası ve görseli örneği 

(Yaşın, 2014: 248). 

Görsel 1’de yer alan “Lefkoşa’da Bayrakdar Türbesinde” adlı şiirin/destanın ne şe-

kilde ve ne amaçla nerede bastırıldığı aktarılırken, bu aktarıma dair bilgiler şiir formatında 

verilerek yine bilinen klasik roman formunun hem gazete hem de şiir medyası ile aşındı-

rıldığına tanık olmak mümkündür.  

“Osmanlı kalıntısı, Allah’lık, İngiliz muhiti” dediği 

hocam  Nejmi Sagıp Bodamyalızade Bey’in, 

ilk defaya mahsus şiirini yazdığı 

Bayraktar efsanesini kendisine gösterdiğim vakit, 

Onun hakkındaki fikri sabit kalmış 

velakin   şiirindeki Bayraktar fikrini ve malumatı 

kendince mütalaa etmiştir. 

Bu suretle ikinci booklet’i olarak çıkmıştır 

Bayraktar Destanı, hemen ertesi sene (1953) 

Bozkurt matbaasında (Yaşın, 2014: 247). 
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Yukarıda alıntıda Yaşın’ın romanında görsel 1’in şiir formunda açımlaması verilir-

ken Bozkurt gazetesine işaret edilerek gazete medyası dışında bir de basım-yayıncılık 

medyasına göndermeler yapılarak eserde bu medyaların araçsallaştırılarak kullanıldığı 

görülür. Gazeteler, eserde bahsi geçen döneme dair karakterlerin içinde yaşadıkları sosyo-

kültürel bağlamı aktarmak amacıyla kullanılırken aynı zamanda reklam medyası ile de iç 

içe yer almaktadır. Farklı medyalar arasındaki geçişler bu durumda özellikle edebiyat-

gazete-fotoğraf-reklam arasında yaşandığı söylenebilir. Tıpkı elektronik ortamda yazılan 

eserlerde olduğu gibi okura çoklu okuma kanalları açan birden fazla medyanın iç içe su-

nulması aynı zamanda farklı anlamsal kanallara da girmeye olanak tanır tıpkı hiper-

romanlardaki linkler sayesinde farklı medyalara sıçrayarak farklı anlamsal kanallarda 

ilerlemek gibi.  

Belirtildiği üzere romanda gazete dışında pek çok alan, sanat veya medyaya dair 

unsur-öğe veya konu yan yana veya içe içe verilmiştir. Romanın bir bölümünün günlük 

formunda yazılması dışında, şiir formunda ve mektup formunda da yazıldığı görülür. Bu 

da medyalararasılık ilişkilerinde “medyaiçi” yöntem diye adlandırılan bir alt yöntemin 

işleyişine (bir medyanın kendi türündeki bir medya ile ilişki kurması-edebiyattan edebiya-

ta gibi) örnek teşkil eder. Görsel 2’de de Sarı Kehribar romanında yer alan mektup medya-

sı ve görseline dair bir örneği görmek mümkündür (Yaşın, 2014: 249). Bu görsel romanda 

mektup medyasının ne şekilde gösterildiğini verirken yine yapı olarak dijital ortamlarda 

üretilen elektronik edebiyatın özelliklerine benzer özellikler sergilemektedir. Hem yazı 

medyası veya formu üzerinden mektubun içeriği aktarılırken hem de görsel formda mek-

tubun kendisi aktarılmış olur. Yani yazı-sözel medya ile görsel medya bir arada kullanıl-

mıştır. Eserde gazete medyasının kullanımın benzer şeklinin mektup medyası-türü ve 

formu için de kullanıldığını tespit etmek mümkündür. Başka bir deyişle eserde sadece 

seksen öncesinde görülen esere mektup türünün içeriğinin yazı formu-medyası ile eklem-

lenmesi değil aynı zamanda mektubun zarfının ve yazılı halinin yer aldığı mektup kağıdı-

nın kendisi de görsel olarak eklemlenmiştir. Okur, bu medya-tür ile yine üst düzeyde yaşa-

nan algıda değişimin yaşanması ve karşısında fiziki gerçeklikteki bir mektup varmışçasına 

roman türünün klasik-bilinen formu dışına taşarak okumasına devam eder. Bu durum da 

gazete medyasında belirtildiği üzere hiper-romanlarda (veya hiper-metinlerde) sıçramalar 

yaparak okuma yapmaya benzemektedir. Hem yazılı hem de görsel formlarla yaratılan etki 

ve bir türden diğerine geçişlerde yaşanan sıçrayarak okuma dışında farklı duyuların dev-

rede olması da bu bağlamda önemlidir. Zira hiper-metinlerdeki gerçeklik algısıyla ilişkili 

olan simülasyon (gerçeğin benzerinin tasarlanması şeklinde) etkisinin de bu şekilde yara-

tıldığını söylemek mümkündür.  



Dijitalleşme Sürecinde Medyalararasılık Yöntemi Çerçevesinde Tür Tartışması …            308                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

                                       

Görsel 2. Sarı Kehribar romanından mektup medyası ve görseli örneği (Yaşın, 2014: 249). 

Sarı Kehribar romanında gazete ve mektup medyası dışında görsel 3’te görülen  

gastroloji alanına-medyasına dair yemek menüsü ve görseli;  görsel 4’te görülen fotoğraf 

medyasına ve bisküvi çeşitlerini gösteren menü görseli; görsel 5’te görülen reklam medya-

sına dair görsel ile farklı medyaların kullanım şekillerine bakılabilir. Bu türden farklı med-

yalara dair unsur görsel ve söylemler ile eserde gerçeklik algısı dışında okuma biçimi gibi 

eserin teknik yapısında da değişiklikler yaratılmıştır. Örneğin klasik romanlarda yer alan 

doğrusal okumanın yanı sıra doğrusal olmayan bir okuma seçeneği de okurlara sunularak 

yine hiper-metinsel bir özellik ile eserin okuma biçimleri zenginleştirilmiştir. Doğrusal 

olmayan anlatılarda görülen şeylerden biri “geleneksel anlatıların kronolojik sırasının 

değiştirilmesi beraberinde zamanın manipülasyonu getirdiğinden” eserde zaman algısında 

de değişime gidildiği görülür. Romanlarda anlatının, hikayenin bir unsuru olan zaman 

mevzusu bu eserde fotoğraflar ve diğer medyalarla temel bir bileşen halinde verilmekte-

dir. Nitekim Audrey Niffenegger'in çok katmanlı eserlerinden olan Zaman Yolcusunun Ka-

rısı adlı romana benzer bir yapılanmanın Sarı Kehribar romanında farklı medyalara ait 

görsel ve unsurların kullanılarak özelikle zaman mevzusunda-zamanda yolculuk mevzu-

sunda yaratıldığı görülür (Yaşın, 2014: 109). Zaman Yolcusunun Karısı adlı romanda Henry 

adlı karakterin bir rahatsızlığı sonucu zamanda yolculuk yaparken aynı zamanda Holokost 

sırasında Paris'te tutuklanan Yahudi kızını ve hikâyesini ortaya çıkarmak isteyen güncel 

zaman diliminde yaşayan gazeteciyi takip eden Sarah's Key’in hikâyesini anlatarak okurun 

eserde birden fazla zaman diliminde dolaşması sağlanır (Niffenegger, 2009: 39). Doğrusal 

olmayan bu eserdeki zaman mevzusuna benzer bir durum ve bu durumu yaratan benzer 
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hikaye Sarı Kehribar romanında da mevcuttur. Özellikle fotoğraflar ve gazete, mektup gibi 

medyalara ait görsellerle okurda olayları yaşayan karakterlerle ilgili hafıza-bellek-anı ve 

zaman ilişkisine dair zamanlararası dolaşma etkisinin (Morgan, 2021: WEB) Sarı Kehribar 

romanında da yaratıldığı görülür. Mehmet Yaşın'ın romanında yer alan karakterlerin de-

neyimleri üzerinden sıçramalarla geçişler yapılan zamanda okurun o zamanın ve anın et-

kisine girebilmesi için görsel 3’teki gibi bir anda bir yemek menüsünü okuyabilir; bahsedi-

len zamana dair bir fotoğrafla adı geçen karakterlerin karşısındaymış etkisine girebilir; bir 

gazetedeki krem reklamını okuyormuş hissine kapılabilir veya bahçıvanlıkla ilgili bilgiler 

içeren akademik bir kitabı okuyormuş hissine kapılabilir. Tüm bu durumların Sarı Kehri-

bar romanında örneklerini görmek mümkündür ve bu örneklerin aynı zamanda dijital 

ortamlarda yaratılan üç boyutlu etkiyle simülasyonlar aracılılığıyla oluşturulduğu düşünü-

lürse iki farklı edebi alan arasındaki benzer kullanımların ayırdına varılabilir.  

                                          

Görsel 3. Sarı Kehribar romanından yemek menüsü ve görseli örneği (Yaşın, 2014: 251). 
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Görsel 4. Sarı Kehribar romanından fotoğraf medyasına ve bisküvi çeşitlerini gösteren me-

nü görseline örnek (Yaşın, 2014: 252). 

 

 



 

Nurten BULDUK                                                                                                                                                  311                          

https://tidsad.com 

 

Görsel 5. Sarı Kehribar romanından reklam medyasını gösteren görsel (Yaşın, 2014: 113). 

Bu noktada roman türünün ne olduğuna dair her zaman için var olan tartışmalar 

ekseninde kesin bir tanımının yapılamayacağı konusunu da hatırlamak gerekir. Fakat yine 

de roman türü için bilinen genel özelliklerinden biri kapsamlı veya genellikle hacimli olan 

ve yazı medyasının ön planda olduğu eserler akıllara geldiğinden (Antakyalıoğlu, 2013: 

20) görsellerin, resimlerin, fotoğrafların yazı medyası kadar esere hakim olması durumu,  

seksenlerden sonra ve daha çok yeni medya araçlarının yaygınlık kazandığı, elektronik 

edebiyat özelliklerinin ön plana çıktığı eserlerle birlikte yaygınlık kazandığı görülmekte-

dir. Edebi tür olarak roman mevzusu, dijitalleşme ve hiper-roman, etkileşimli veya web 

roman gibi türlerle birlikte farklı bir boyut kazanarak konuya dair tartışmaların seyrini 

değiştirmiştir. Yeni medya araçları denilen bilgisayar, laptoplar, akıllı telefonlar, tabletler, 

televizyonlar ve sosyal medya denilen ve yeni medya araçları üzerine kurulu olan ayağı ile 

Wattpad gibi yapılanmalarla oluşan romanlara yakından bakmak adına çıkan yeni türler 

içinde özellikle; medya roman, hiper-roman, etkileşimli roman ve web-roman örneklerine 

yoğunlaşarak bu türlerin özellikleri çerçevesinde analizlerinin medyalararasılık yöntemiy-

le değerlendirilmeleri yapılacaktır.  

1.1. Medya Roman (Media Novel) 

Medya kelimesinin anlamsal olarak özellikle seksenlerden sonra genişlemeye baş-

ladığı belirtilmişti. Bu durumun yaşanmasında teknolojinin gelişmesi ve dijitalleşme sü-

reçlerinin etkisi büyüktür. Dijitalleşme ile yeni medya araçlarının da üretilmesi, insanların 

sosyal medya denilen kanallar üzerinden (Facebook, Twitter, Instagram, Wattpad vs) ileti-

şim kurması ve akıllı cihazlarla her türlü işlerin, sorunların halledilebilir hale gelmesi gibi 

etkenler göz önüne alındığında sanat alanlarından biri olan edebiyat da üretim, ürün, tüke-

tim, okur gibi unsurlarıyla medya ve yeni medya alanı üzerinden de var olmaya başlamış-

tır. Bu bağlamda medyanın genişleyen anlamıyla sadece iletişim ve basın alanlarıyla ilgili 

anlamları değil aynı zamanda sözel medyalar denilen edebiyat ve diğer sanatları da bün-

yesine dahil ettiğini bilmek gerekir. Bir aktarım kanalı olarak edebiyat ve türleri de sözel-

sanatsal medya olarak düşünüldüğünden Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde yapı-

lan yeni çalışmalara bu konu da eklenmiştir. Kendisi ve türleri medya olarak kabul edilen 

edebiyat alanında son zamanlarda “medya roman” adıyla bir türün üretildiği gözlemlen-

mektedir. Dünya edebiyatında Toc: A New Media Novel romanı,  “medya roman” olarak 

anılırken Mehmet Yaşın’ın Sarı Kehribar romanı, Levent Cantek’in Emanet Şehir romanı, 
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Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanı ve Enis Batur’un Acı Bilgi; Fugue Sanatı Üzeri-

ne Bir Roman Denemesi adlı eserleri Türk edebiyatında medya roman etkileri taşıyan ör-

nekler olarak değerlendirilebilir. Bu romanların yani medya romanların temel özelliği, 

bünyelerinde yazı medyası dışında yoğun bir şekilde farklı medyaların da yer almasıdır. 

Fotoğraf, resim, müzik, mimarlık, müze, video, film, gazete ve edebiyatın diğer türlerinin 

aynı zamanda bir arada kullanılabilmesi “medya romanların” özelliklerindedir. Sarı Kehri-

bar romanında yoğun bir şekilde fotoğraf ve resim medyası kullanılırken (Yaşın, 2014: 

115-117);  Masumiyet Müzesi romanında da müze medyası ve içindeki çok farklı medyala-

rın (heykelden fotoğrafa dek) kullanılması (Pamuk, 2013:  168-172) bu eserleri “medya 

roman” türünde değerlendirmeyi sağlar. Benzer şekilde Acı Bilgi; Fugue Sanatı Üzerine Bir 

Roman Denemesi adlı roman ve Emanet Şehir romanı da fotoğraf, resim ve mimarlık sanat-

ları-medyaları dışında müzik medyasını da eşit düzlemde bünyesine dahil etmiştir. Bu 

eserlerin farklı medyalara ait unsurları, yazı medyasına denk düzlemde bünyesinde barın-

dırmasından dolayı medya roman dışında hibrit-melez roman olarak da anıldığını görmek 

mümkündür. Zira bu tür romanlarda bilinegelen yazının hakim kılındığı modelden diğer 

medyaların da metne yazı medyası kadar hakim kılındığı modele geçişin gözlemlenmesi 

mümkündür. Levent Cantek’in Emanet Şehir adlı romanına bakıldığında grafik roman türü 

içinde de değerlendirilen bu eserde, görsel medyaların yazı medyasına göre daha çok kul-

lanılmış olması (Cantek, 2016: 35-36) eseri “medya roman” türü içinde de değerlendirile-

bilecek bir yere koymaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde denilebilir ki “medya roman” tabiri 

ile anılan türlerde farklı medyaların yazı medyasıyla paralel veya daha baskın kullanıldığı; 

görsel dilin yazı diliyle eşit düzlemde veya daha baskın kullanıldığı; elektronik edebiyatta 

doğrusal yapının kırıldığını tespit etmek mümkündür.  

Farklı medyaların bir arada kullanıldığı ve özellikle dijital araçlarla elektronik or-

tamda üretilen roman türlerinde eski medya denilen yapıların da dönüştürülerek kullanıl-

dığını görmek mümkündür. Örneğin eski medya denilen matbaa işi kitap medyası (zemi-

ninde) yazma ediminin, elektronik ortamda, ekran zemininde sanal şekli ile sanatsal amaç-

la kullanılmaktadır. Yine doğrusal metin yapısının elektronik ortama taşınmasıyla birlikte 

hiper-metin denilen ve doğrusal olmayan, bünyesinde barındırdığı linklerle görsellere, 

videolara, film ve mimari mekânlara geçiş yapabilecek yapılanmalar sayesinde medya ro-

manların ileri düzeyde melez-hibrit bir yapıda var olduğunu söylemek mümkündür. Bu 

noktada belirtmek gerekir ki basılı örneklerinin de üretilmeye başlandığı “medya roman” 

türü daha çok elektronik edebiyat bünyesinde yeni medya araçları ve dijital araçlarla üre-

tilen birden fazla medyayı bir araya getiren roman türleri için kullanılan bir sınıflamadır.  

1.2. Hiper-roman (Hyper Novel)  

Hiper-roman türü elektronik veya dijital kurgu (electronic and digital fiction) deni-

len elektronik edebiyat alanın kurgu türleri ile ilişkili üretilen bir türdür. Burada elektro-

nik edebiyatın dijital teknolojilerle üretilen bilgisayarlar, laptoplar, tabletler ve akıllı cep 

telefonları araçları-medyaları ile üretilen ve yeni medya denilen dijital medya kanalları 

üzerinden geniş kitlelere açılan eserleri kapsayan edebiyattır. Elektronik veya dijital kur-

gular da yine dijital teknoloji ve medyalarla üretilen bu kanallar üzerinden edimi gerçekle-

şen web teknoloji araçları üzerine kurulup uygulanabilen (bilgisayar, tablet, telefon vs) ve 

erişimi gerçekleşebilen kurgulardır. Konuya dair Digital Fiction International Network 

adıyla çalışmalar yürüten sayfada yer alan tanımlara göre “bilgisayarlarda yeni ekran üze-
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rinde yazılıp oluşturulan ve okunabilen sözel söylemsel ve/veya kavramsal karmaşıklığını 

dijital ortam aracılığıyla sürdüren; bu bağlamından koparıldığında da estetik ve semiyotik 

işlevinden bir şeyler kaybedecek olan kurgu”  şeklinde tanımlanır (Bell ve diğerleri, 2010; 

Bell, Ensslin & Rustad, 2014: 4). Dolaysıyla basılı kitaplardan ve basılı edebi ürünlerden de 

farklı özelliklere sahiptirler. Elektronik-dijital kurgular veya romanların basılı versiyonla-

rının sanal ortama aktarımından ibaret olduğu düşünülse de bu kanı doğru değildir ve bu 

kurgu türü dijital olarak üretilip var oldukları için basılı versiyonuna çevrilmek istendiği 

takdirde pek çok değişikliğe maruz kalacaklardır. Yani elektronik veya dijital kurgular 

dijital olarak üretildiklerinden kendi medyalarından alındıkları zaman teknik, yapı ve içe-

rik olarak deformasyona uğrayacakları gibi estetik özelliklerini kaybedeceklerdir. Çünkü 

bu kurgu türü linkler denilen köprüler, köprü metinler içermekle birlikte videolar, hare-

ketli görüntüler, bilgisayar oyunları, animasyonlar, ses efektleri gibi pek çok farklı medya-

yı içerdiklerinden bu çoklu yeni medya yapılanmasının basılı versiyonuna dönüştürülmesi 

mümkün değildir. Elektronik veya dijital kurgu e-book denilen e-kitaplar da değildir zira 

benzer şekilde e-booklarda linklerle sayfa değiştirme ve lineer denilen doğrusal ilerleme 

özelliği dışında basılı versiyonlarının salt dijitalleştirilmesi şeklinde tasarlanmışlardır. 

Dijital kurguda basılı kitabın elektronik ortama aktarılması değil de doğrudan doğruya 

dijital ortamda doğmasından dolayı okur, lineer-doğrusal ilerlemek zorunda değildir ve 

istediği linklere/köprülere basarak; istediği karakteri seçerek bu seçimlerini yeniden üre-

tip kontrol ederek metni yeniden şekillendirebilme olanağına sahiptir. Okur, aynı zamanda 

yazar gibi dijital kurguların kendi deneyimlerine paralel etkileşimle şekillenmesinde rol 

alabilir. Bu özellikleri ile elektronik veya dijital kurgular hiper-metinleri- kurguları ve tür 

olarak romanlarını da kapsamaktadır. Elektronik-dijital kurguların kapsayıcılık alanına 

Türkçe’de “küçürek öykü” denilen ve İngilizce’de “flash kurgu” olarak adlandırılan kısa 

öyküler dışında bugün edebiyat alanının anlatıbilim çalışmalarında tartışılan video oyun-

larının metinleri de girmektedir. Dijital kurgu örnekleri adına Serge Bouchardon ve Vin-

cent Volckaert tarafından 2010’da çıkarılan Loss of Grasp çalışmasına bakılabilir (Bkz. 

https://elmcip.net/creative-work/loss-grasp). Hiper-roman konusuna geçmeden önce 

dijital kurgu ile ilgili sıkça adı geçen “ergodik edebiyat” mevzusundan da bahsetmek ge-

rekmektedir. Nitekim hiper-romanların temeli olan hiper-metinlerin “ergodik edebiyat” ile 

de sıkı bir ilişkisi bulunmaktadır. “Ergodik edebiyat” üzerine çalışmaları olan Aarseth, Cy-

bertext: Perspectives on Ergodic Literature (Siber-metin:Ergodik Edebiyat Üzerine Perspek-

tifler) adlı kitabında bu edebiyatın okurun çabasını gerektiren bir edebiyat olduğunu belir-

tir (Aarseth, 1997: 1). Aynı çalışmada bir de “sibermetin”den bahsederek “ergodik edebi-

yat” ile “siber-metin” ilişkisini ele alır. Aarseth, “sibermetni” okuyucunun kendi yolunu 

belirlediği, lineer olmayan, belirsiz (indeterminate) metinler olarak nitelendirir. Aarseth’e 

göre, ergodik edebiyata giren türlerde okuyucu çaba sarf ederek eserin ötesine geçerek 

kendi deneyimleri doğrultusunda ve siber-metnin sunduğu farklı seçenekteki yollar aracı-

lığıyla eseri yeniden inşa edebilir. Aarseth, siber-metinlerin, "scripton”larla olan ilişkisine 

de dikkat çekerek bu ilişkiyle siber-metinlerin kodlar üzerine kurulu ve  hesaplama gerek-

tiren metinler" olduğunu belirtir. Yani bu özelliği ile siber-metinleri  ergodik edebiyatın alt 

sınıfları içinde değerlendirdiğini söylemek mümkündür (Aarseth, 1997: 75). Dolaysıyla 

elektronik edebiyatın dijital kurgusuna bakıldığında da okuyuculardan donanımlı olmala-

rının beklenmesinin yanı sıra bu donanımları ile çaba harcayarak seçimlerde bulunması 

beklenir. Hem metinle, hem yazarla hem de diğer okurlarla nitelikli bir etkileşim için kla-

https://elmcip.net/creative-work/loss-grasp
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sik metinlerin aksine ciddi çaba gerektirmesinden dolayı bu kurguların ve edebiyat türü-

nün ergodik edebiyat olarak da anılmasına şahit olmak mümkündür (Aarseth, 1997: 1). 

Ergodik edebiyat çerçevesinde sıkça adı geçen ve üzerine bu bağlamda çalışmaların oldu-

ğu örnek eserlerden biri Raymond Queneau’nun Yüz Bin Milyar Şiir kitabıdır. Bu eser oku-

ra farklı okunma biçimi sunar ve bireysel şiir üretme ve okuma olasılığı sunar. Bu noktada 

siber-metnin tür olup olmaması tartışmasının varlığını da hatırlatmak gerekir. Nitekim, 

Aarseth, siber-metinin metni oluşturmaya yarayan bakış açısı olarak değerlendirir (Aar-

seth, 1997: 18). Yani bu durumda seksen sonrası Türk romanlarının siber-metin özelliğini 

taşıdığını iddia etmek yanlış olmayacaktır. Çünkü Aarseth’ten yola çıkıldığında bakış açısı 

sunan siber-metin  özelliklerini elektronik edebiyat türleri dışında yazılı-basılı metinlerde 

de özelliklerini görmek mümkündür. Nitekim Aarseth’ın bu konuya dair Julio Cortazar’ın 

Rayuela adlı Türkçe’de Seksek diye geçen romanını örnek olarak gösterir.  Eserin girişinde  

hipermetinsel özellik olarak "Bu kitabı okuma biçimi" adı altında sayılarla kodlanmış farklı 

okuma seçenekleri sunulmaktadır.  

İkinci kitap 73. Bölümden başlanarak şu düzende okunacaktır: Her bölümün so-

nunda belirtilen numaraya ait bölüme geçilerek sürdürülen bir düzen. Karışıklık 

durumunda şu listeye başvurulabilir: 

73-1-2-116-3-84-4-71-5-81-74-6-7-8-93-68-9-104-10-65-11-136-12-106-13-115-

14-114-117-15-120-16-137-17-97-18-153-19-90-20-126-21-79-22-62-

23…(Cortazar, 2019:  14).  

Bu eser dışında Michael Joyce’un Öğleden Sonra (Afternoon); Italo Calvino'nun Gö-

rünmez Kentler (Invisible Cities), Solgun Ateş (Pale Fire), Laurence Sterne’in Tristram 

Shandy Beyefendi'nin Hayatı ve Görüşleri (The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gent-

leman) eserlerin tamamı Aarseth’ın kast ettiği “çaba” mevzusuna paralel okurun üretimde 

aktif ve etkileşim içinde yer almasını isteyen hiper-metin/siber-metin özelikleri taşıyan ve 

hiper-roman türünün ilk örnekleri olarak kabul gören eserlerdir. Bu bilgiler ekseninde 

hiper-romanların üstüne kurulduğu hiper-metin veya siber-metin konusunu daha detaylı 

açmak gerekirse yukarıda verilen temel özellikleri olan; doğrusal olmayan (non-linear-

cizgisel olmayan), linklerle ve dipnotlarla, sayfalar arası, metinler arası geçişle-

rin/göndermelerin olduğu; siber-metin kavramıyla ilişkili (okuma edimi dışında görsel 

kodların öne çıktığı semiyotik dizilerden oluşma) olma özelliklerinin tamamı hiper-

romanların da özelliklerini oluşturur.  Hiper-metin, kodlarla, web 2.0, web 3.0, web 4.0 

gibi araçlarla üretilen ve bağlantılar denilen linklerle birbirilerine bağlanan me-

tin/metinler kompleksi olduğundan esasında elektronik edebiyatın tüm türlerinin üzerine 

kurulu olduğu sistem olarak da düşünülebilir. Dijitalleşme ile birlikte elektronik araçlarda 

(bilgisayar, laptop, akıllı telefonlar vs) var olan bu metin türünün günümüz kullanım şekil-

lerinin zemini seksenlerde kurulur. HTML (Hypertext Make-up Language) dili ile doksan-

larda geliştirilen hiper-metinlerin/siber-metinlerin gelişmiş özellikleri arasında, bünye-

sinde gömülü haliyle var olan linklerle veya bizzat metne yerleştirilmesi aracılığıyla diğer 

sanat ve medya unsurlarının birlikte yer alabilmesidir. Bir hiper-metin/siber-metin okuru 

aynı zamanda bir video izleyip linklerle sıçramalar yaparak metin içinde dolaşabilir, başka 

bir medya alanına gidebilir, farklı bir sanat alanının içeriğinden beslenerek metni faklı 

boyutları ile edimleyebilir. Dolaysıyla doğrusal okunabileceği gibi doğrusal olmayan şekil-

lerde de okunup; metne farklı noktalardan girişler ve çıkışlar yapabilen okur, daha özgür 
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bir alanda metinle diyalogta olabilir. Bu durumda da hiper-metin veya siber-metin türle-

rinde mekan zemin veya ortam önemlidir. Son zamanlarda Watpatt gibi yeni medyalar 

üzerinden hem yazarla hem de diğer okurlarla etkileşim halinde metnin üretimine katkıda 

bulunabilecek özelliklerle hiper-metinleri çoklu üretim yapısına büründürmüştür. Dolay-

sıyla hiper-metinlerin klasik metinlerden bir diğer farkı ise aynı zaman aralığında aktif 

etkileşime açık bir yapısına da sahip olmasıdır. Bu özelliklere sahip ileri teknoloji yazılım 

ürünü  hiper-metinler, hiper-romanların da üretilmesindeki temel araçtır. Yani hiper-

romanlar, hiper-metinler ile kurulan, elektronik edebiyatın türlerinden olan; etkileşime 

açık, çoklu okuma modellerine sahip, melez-hibrit yapıdaki eserlerdir. Türün ilk örneği 

bilgisayarlarla değil eski-klasik medya denilen basılı, matbaa işi olarak üretilirler. Yukarı-

da belirtildiği gibi Vladimir Nabokov'un Solgun Ateş (Pale Fair) ve Julio Cortázar’ın Sek Sek 

(Rayuela) romanları dijital formdaki hiper-romanların ilham kaynağı ve ilk örneklerin-

dendir. Daha sonra doksanlarda yazılan  Michael Joyce'a ait  Afternoon: A Story/İkindi:Bir 

Hikaye romanı gibi hem basılı hem de elektronik versiyonlarıyla ortaya konulan eserler 

üretilir. Hiper-romanların merkezsizleştirilmiş olmaları postmodern romanlarda görülen 

özelliklerin postmodern sonrası ve post-humanizm denilen dönem sonrasının ileri düzey-

deki örneklerini sunarlar. Günümüzde bilgisayar oyunlarındaki gibi yazarların, karakterle-

rin ve okurların da bedene takılabilen geliştirilmiş cihazlarla sanal gerçekliklerde (sanal, 

artırılmış, karma gerçekliklerde) bir araya gelmeleriyle çoklu duyusal deneyimlerle metni 

çok daha efektif bir biçimde edinebilmektedirler. Tabi bu noktada özellikle iki binlerden 

sonra üretilen basılı eserlerde hiper-romanların etkileriyle yazılmaya başlayan roman 

örneklerinden de bahsetmek gerekir. Yani elektronik edebiyatın roman türünden etkile-

nerek üretilen basılı edebiyatın ürünü romanlarda da hiper-metinsel özellikler kullanıl-

maya başlanmıştır. Dünya edebiyatında James Joyce, Italo Calvino, Roland Barthes ve Luis 

Borges bu bağlamda örnekler veren yazarlar olarak kabul görürken; Türkiye Edebiyatında 

benzer yapılar ve unsurlarla yazılan Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi, Süreyyya Ev-

ren’in Hepimizi Gogol’un Paltosu’ndan Çıktık  veya Postmodern Bir Kız Sevdim  romanları, 

Mehmet Yaşın’ın Sınırdışı Saatler veya Sarı Kehribar romanı, Enis Batur’un Acı Bilgi Fugue 

Sanatı Üzerine Bir Roman Denemesi romanları örnek olarak değerlendirilebilir. Hilmi Ya-

vuz’un Üç Anlatı adlı eseri de farklı bölümler arasındaki ortak noktalarla birbirlerine bağ-

lansalar da (karakterler gibi) sıçramalar yapılarak okunabilen eser özelliği ile yine bu bağ-

lamda incelenebilir nitelikler sunar.  

1.3. İnteraktif/Etkileşimli Roman (Interactive Novel) 

Genel olarak elektronik edebiyat alanında sıkça gündeme gelen “interaktif roman” 

veya “etkileşimli roman” türü veya adlandırılmasının özelliklerinin Türk edebiyatında 

seksen sonrası dönemde basılı ayağında da etkilerini göstermektedir. Web araçları ile üre-

tilen bir kurgu türü olan etkileşimli romanın temel özelliğinin linkler denilen köprülerle, 

okurun/dinleyicinin (veya edimleyicinin) metin içinde veya dışındaki ilgili bir alana iste-

diği zaman sıçrayarak geçebilmesidir. Son dönemde okurun yine metin dışında karakter 

ve yazarın bizzat kendisi ile de etkileşime geçebildiği yeni gelişmelerle romanda etkileşi-

min boyutu artırılmıştır. Yani okurun seçimlerine bağlı bir şekilde ve köprü metinlerle 

metinle ilgili pek çok unsurla iletişim içinde, hareket alanına sahip olması okuru daha aktif 

kıldığından bu roman türüne interaktif/etkileşimli roman denilmiştir. Seksen sonrası veya 

özellikle iki binlerden sonra basılı denilen matbaa medyası ile yazılan romanlarda hiper-
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metinlerin özelliklerinden olan çoklu şekillerde okuma biçimi ve etkileşimli yapı kısmen 

uygulansa da bilgisayar dili olan HTML'nin geliştirilmesiyle matbaadaki sınırlı yapı elekt-

ronik ortamda her yönüyle uygulanabilmektedir. Elektronik edebiyat bünyesinde gösteri-

len örneklerden biri Choose Your Own Adventure adıyla bilinen web sayfasında üretilen 

etkileşimli romanlarken bir diğeri de No Dead Trees (David Benson'a aittir) web sitesinde 

yer alan romanlarla birlikte K. Rowling'in Harry Potter eserinin çevrimiçi versiyonu olan  

Pottermore (bkz. https://www.wizardingworld.com/) örnek olarak ele alınabilir. Bu sayfa-

lar gibi son zamanlarda sayısı artan elektronik edebiyata ait olan web sayfalarında yayım-

lanan romanlar aynı zamanda video, video oyunları gibi yapılara da sahiptirler. Video, si-

nema ve müzik gibi farklı farklı sanat ve medyalara ait unsurlar aracılığıyla okurlar etkile-

şimli romanlarda köprü metinlerle seçecekleri bir karakter ve romandaki olaylarından biri 

ile metni daha iyi anlayabilir; karakterin ruh hallerini daha iyi analiz edebilir. Bu türden 

metinler etkileşim esaslı kurulduklarından metnin doğru okuma biçiminden bahsedile-

mez. Hiper-metinsel özelliği ile okur linklerle tercihleri doğrultusunda istediği gibi hareket 

edip seçimlerde bulunabilir. Etkileşimli romanlarda edimleyene seçme olanakları sunul-

muştur. Okurun romanı dilediği gibi keşfetme süreci aynı zamanda yazar/üretici olmak ile 

birleşir. Nitekim teknoloji eksenli üretilen romanlarda yeni okuryazarlık biçimleri (medya 

okuryazarlığı, dijital okuryazarlık vb) gerektiğinden esasında her okur aynı zamanda ya-

zabilmelidir de. Etkileşimli roman içine yerleştirilen ipuçları ve ilgili konularla bağlantı 

kuran köprüler, okurun aktif kalarak eserde ilerlemesi, iz sürmesi sağlanır. Etkileşimli 

roman teriminin ilk kullanıldığı yerlerden biri Underland Press adlı web sayfasıdır (bkz. 

https://www.underlandpress.com/).  

Çevrimiçi üretilen etkileşimli romanların çevrimiçi etkileşimli web romanları ola-

rak da anılan tür, her okuyucunun seçtiği olaylar, aksiyonlarla  bir oyun kitabı olan Mace-

ranı Kendin Seç sanal oyun çalışmasına çok benzer. Bu tür oyunlarındaki gibi okur kendi 

tercihi ile olayların gidişatını seçebilme imkanına sahiptir. Okurların oylamasına sunulan 

bu yapılanmada yazar gelen oylar doğrultusunda romanını yazabilmektedir. Yani roman 

gelen oylar sonucuna göre romanını yazmaktadır. Bu durum da eseri etkileşimli kılmakta-

dır. Dolaysıyla etkileşimli roman bir dönem Türk edebiyatında parça parça yayımlanan 

tefrika romanlara benzemektedir. Dolaysıyla Aarseth’in iddia ettiği siber-metin özellikle-

rinin aslında yazılı metinlerde de olduğu fikri açısında Türk edebiyatında Tanzimat döne-

minden itibaren gelişmelerin irdelenmesi mümkündür. Tefrika romanlarda da okurun ilgi 

ve beklentilerine hitap etmek ve satışını artırmak için yazar metni her bölümde şekillendi-

rebilmekteydi.  Dijital çağın etkileşimli romanları da parça parça okur oylarına göre şekil-

lenmektedir. Çevrimiçi olarak yayınlanan ve kısa sürede binlerce okuyucunun oyuna sunu-

larak, gelen oylamalar ile sonraki haftalarda yazımı gerçekleştirilen eser örneklerini Un-

derland Press ile Fourth Chapter Books'un yayıncısı olan Victoria Blake ile görmek müm-

kündür. The Wovel serisi biçiminde sunulan eserler (Kleffel, 2009: web) ve Twisty Little 

Passages bu bağlamda incelenebilir. Tüm bu bilgiler toparlanacak olursa interak-

tif/etkileşimli romanlar “etkileşimli  web kurgu biçimi” olarak kabul görür. Bu türdeki 

eserlerde okurlar hem metinle hem yazarla hem de diğer okuyucularla etkileşimde bulu-

narak; “sayfa numarası, karakter veya yön gibi bir köprülü metne tuşlayarak/basarak 

eserde sonraki süreci seçebilir.  

1.4. Web-Roman (Web Novel) 

https://www.wizardingworld.com/
https://www.underlandpress.com/
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Türk edebiyatında henüz çok bilinmeyen ama gençlerin üretip, okuyup takip ettik-

leri/etmeye başladıkları  web-roman türü basılı-matbaa medyasıyla üretilen romanlara 

benzemekle birlikte aynı şey değillerdir. Öncelikle üstüne üretildikleri ve okurlara ulaştı-

rıldıkları araç/yüzey/aktarım medyası kağıt-basılı kitap değildir ve kullanılan 

araç/yüzey/aktarım medyası yeni ekran ve online araçlardan oluşur. Çevrimiçi mecralarla 

basılı kitaba oranla çok daha geniş kitlelere ulaşabilen web-romanlar elektronik edebiya-

tın özelliklerinden olan teknoloji temelli eserler olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

Web-roman türünün bir özelliği de elektronik, akıllı cihazları olan, dijital, bilgisayar, med-

ya okuryazarlığı gibi niteliklere sahip herkesin yazabilme ve çevrimiçi okurlarıyla eseri 

buluşturma olanağı olmasıdır. Burada yeni çağın-dijital çağın-donanımlarına sahip olmak 

gerekmektedir. Web siteleri üzerinden üretilip kitlelerle buluşan web-romanlar, basılı 

romanların aksine yazılmaya başlandıkları andan itibaren okurla buluşurken aynı zaman-

da etkileşimli yapı ile de okurdan alınan dönütler doğrultusunda şekillenerek yazım aşa-

ması devam edebilir. Türün ilk ortaya çıktığı ve popülerlik kazandığı ülkelere bakıldığında 

teknolojinin gelişmiş olduğu ülkeleri göstermek mümkündür. Japonya, Kore gibi ülkeler bu 

türün en popüler olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Çin, Filipinler, Endonezya gibi 

ülkelerde de son zamanlarda kendi edebiyatları ile uyumlu web romanları üretmekteyken 

Türk edebiyatında da Z ve Alfa kuşağın (2000 veya 2013 yılından sonra doğan kuşaklar 

gibi) ilgilenmeye başladığı veya yakın gelecekte tam anlamıyla üretip edimleyebilecekleri 

türler arasında yer alacaktır. Başka bir deyişle web romanlar okuma şeklinin bir kitabı 

okumak yerine  blogları takip ederek, web sitelerinde gezinerek okuma edimini gerçekleş-

tiren, bu türden okuma alışkanlıkları olan kitlelere hitap edecek şekilde çevrimiçi dijital 

kurgu denilen şekillerde üretilen eserlerdir.  Türün bilinen isimlerinden biri  Dark Horse 

Comics'te editörken web sitelerinde gezinirken ilham alıp tasarladığı 10 dakikalık okuma-

ların gerçekleştirilebileceği edebi ürünleri üreten Victoria Blake’tir. Çalışmalarına ara ve-

rirken 10 dakikalık web'de gezinmenin, sevdiği medya dedikodu sitesi olan gawker.com'a 

gitmek için görevler arasında rastgele 10 dakikasını kullanmanın verdiği ilham yazarı  

“nesir –kurgu ve çevrimiçi yazma” bağlamında değerlendirir. Yazar 10 dakikayı dedikodu 

yerine  düzyazı okuması için hiper-metinlerden yararlanarak edebi bir tür ortaya koyar.  

Blake, Dark Horse'dan ayrılan yazar  hem çevrimiçi hem de geleneksel basılı kitaplar ya-

yınlayan Underland Press'i kurar. Yazarın elektronik ortamda ürettiği eserin fantastik özel-

likler taşımasıyla birlikte dijital kurgu gibi bilinegelen kurgu dışındaki kurgusal yapısı 

oluşturduğu web sitesinin de bileşenleri ile bütünlenir. Yazar, Wovel adına dek yapılan 

çalışmalarda medyalararasılık çalışmalarda görülen türden bir işbirliği içinde farklı med-

yalardan uzmanlarla çalışır.  

1.5. Görsel Roman (Visual Novel) 

İngilizce’de “visual novel” Türkçe’de ise “görsel roman” diye adlandırılan bu tür yi-

ne elektronik edebiyat kapsamına giren türlerdendir. Bu türün de ilham alınarak basılı 

versiyonları üretilmekle birlikte veya geçmişte basılı ilk örnekleri görülmekle birlikte 

elektronik ortamdaki gibi çoklu duyusal özellikler bağlamında aynı değillerdir. Son zaman-

larda animelerin üretiminde sıkça adı geçen görsel romanlar; etkileşimli, web, elektronik, 

dijital, hiper-roman türleri ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir yapı sergiler. Çünkü 

elektronik edebiyatın bu yeni türsel sınıflamalarında adı geçen türlerin benzer özellikle-

riyle birlikte aynı zamanda bu türlerle de iç içe yazılabilmektedir. Her ne kadar görsel ro-
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man denildiğinde akıllara, içinde resimlerin olduğu romanlar, grafik veya çizgi romanlar, 

mangalar gelse de aynı şeyler olmadığını belirtmek gerekir. Teknoloji eksenli ve elektronik 

edebiyatın türleri olan görsel romanların üretiminde günümüzde matbaa versiyonları 

örnek alınarak üretilse bile zeminin kağıt, basılı kitap değil yeni ekran olması gerekir. Bu 

durumda görsel romanlar dijital teknolojilerle yani bilgisayar, akıllı telefon, tabletler üze-

rinden üretilmektedir. Yine elektronik edebiyatın ilgilendiği bilgisayar-grafik oyunların-

dan çok temel bir noktada ayrılmaktadır ki o da illüstrasyonlar şeklinde üretilmeleridir. 

Elektronik ortamda üretilen romanların son zamanlarda bilgisayar oyunları ile de bağlantı 

noktalarını masaya yatıran çalışmalardan yola çıkarak; oyunlar bugün gelinen noktada 

animasyonlar üzerine kurulu iken karakterler için seslendirme yönteminin elektronik 

ortamlarda üretilen romanlarla ortak özellikte olduğu görülebilir. Okurların karakterler 

gibi hissetmelerine olanak sağlayan imkanlardan biri de özellikle ana karakterin genellikle 

sessiz kalarak, okurun esere dalmasını (Bkz. Daldırma Kuramı) kolaylaştırarak ana karak-

ter yerine geçmesini sağlamaktır. Bununla birlikte görsel romanda yer alan karakter sayısı 

kadar farklı olaylar, deneyimler tercih edilebilir. Yani seksen öncesi basılı romanlarda 

okura sunulan tek bir olay, takip düzeneği yoktur bu türlerde. Çoklu yollar, seçilecek ka-

raktere göre tercih edilebilir. Bu yöntem iki binlerden sonra Türk basılı romanlarında da 

model alınarak uygulanmaya çalışılır. Örneğin Enis Batur’un Acı Bilgi romanı, Mehmet 

Yaşın’ın Sarı Kehribar romanı, Levent Cantek’in Dumankara romanı, Hilmi Yavuz’un Üç 

Anlatı romanı gibi eserler farklı şekillerde ve farklı başlangıç noktaları ile okumaya elve-

rişli eserlerdir. Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanı müze, film-belgesel ve ilgili 

kitapları ile yine benzer kategoride değerlendirilebilir. Fakat bu romanlar görsel roman 

özelliklerine benzer nitelikler taşımakla birlikte dijital teknolojilerle üretilmediklerinden 

tam olarak bu türsel sınıflamaya konulamaz. Ayrıca animelerin üretiminde roman-görsel 

roman-hafif roman/resimli roman-video oyunları şeklinde bir yapılanma yoluna gidildiği 

tespit edilmiştir. Steins Gate (Japonya), Clannad (Japonya) ve Fate Stay Night (Japonya) 

eserleri örnekler arasındadır. Clannad görsel romanın anime adaptasyonu olarak bir med-

yalararasılık örneği olarak incelenebilir. Eser roman türünden bilgisayar oyununa medya 

aktarımı ile aktarılan medyalararası ilişkilere örnek teşkil eder.  Bu eserlerde de tespit 

edilebileceği gibi görsel romanlarda ikiden fazla ana karakterlerin olması okura/okur-

izler-dinleyiciye farklı yollardan metni edimleme zemini sunar. Yani klasik formlardaki 

romanlarda olduğu gibi sadece tek bir yolu seçmek zorunluluğu yoktur.  Video oyunların-

da farklı yolları deneme ve kaydetme özelliği görsel romanlarına uygulanmaktayken bu 

türün örnek alınmasıyla basılı romanlarda denendiğini tespit etmek mümkündür. Bu da 

birden fazla okuma biçimini/yolunu seçme imkanı sunmaktadır. Görsel roman ve vi-

deo/bilgisayar oyunları arasındaki medyalararasılık ilişkileri sadece Medyalararasılık Ku-

ramı ile değil Oyun Kuramı ile de incelenmelidir. Oyunların işleyişleri ile elektronik or-

tamda üretilen romanlar arasındaki benzerlik durumu ayrıca Deleuze ve Guattari’nin ku-

ramındaki Köksap (Rizom) bağlamında değerlendirildiğinde klasik roman anlayışının diji-

tal imkanlarla birden çok başlangıç ve son ile ve farklı medyaların kombinasyonları ile 

üretildiklerini tespit etmek kolaylaşacaktır. Türkçe’de Kader/Kalış Gecesi diye çevrilen ve 

İngilizce’de Fate Stay Night olarak geçen Akira Hiyama tarafından yazılmış Japon anime 

filmi beş iyi ve kırk kötü sona sahiptir. Yine başka bir örnek Higurashi When They Cry adlı 

Expansiyon tarafından üretimi gerçekleştirilen Japon cinayet temalı görsel roman türü 

olarak literatüre kazandırılır. “Higurashi no Naku Koro ni Sotsu” anime oyunu için ilgili 
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siteye girildiğinde uyarı mahiyetli çıkan ibarede bu eserin “ birden fazla grup ve çevirmen 

tarafından” hazırlandığı ibaresi çıkar. Bu bilgiler çerçevesinde görsel romanların son tek-

noloji araçları ile anime tarzıyla birlikte kimi zaman bünyesinde taşıdığı video-

lar/interaktif videolar ile farklı medyaların bir araya gelerek oluşturduğu roman türlerin-

den biridir medya romanlar. 

Sonuçlar ve Değerlendirmeler 

Dünya edebiyatında ve Türk edebiyatında dönemine göre meydana gelen teknolo-

jik gelişmelere paralel, üretimde kullanılan medyaların özellikleri dikkate alınarak “edebi 

tür” konusunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Başka kriterle birlikte kullanılan med-

yaların da tür üzerine olan çalışmalarda göz önünde bulundurulması medyalaşan günü-

müz toplumunda kaçınılmaz görünmektedir. Seksenlerden itibaren başlayan kültürün 

dijitalleşmesi ve yeni medya araçlarının her alanda yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline 

gelmesi “edebi tür”ü de radikal bir biçimde dönüştürmüştür. En basitinden üretim zeminin 

kitaptan dijital platforma, ekrana kayması bu dönüşümün boyutunu göstermektedir. Her 

ne kadar türler konusunda belli fikirsel noktalarda buluşulup üretilseler de bu fikirlerin 

değişmeyeceği veya ortaya konulan türsel şemaların zamanla ortadan kalkmayacağı anla-

mına gelmez. Yani türlerin sınırları, yapıları esnek olabilir; hiyerarşik yapısı kırılabilir ve-

ya dönüşebilirler. Dolaysıyla tamamen nesnel türsel sınıflamadan bahsetmek de mümkün 

değildir. Konuya dair Mittell gibi uzmanların çalışmalarına bakıldığında, türler arasındaki 

sınırların kayganlığına dikkat çekerek gelecekte bu durumun daha da artacağını işaret 

ederler (Mittell, 2014: 46). Doksanlarla birlikte ivme kazanan dijitalleşme, medyalaşma, 

görselleşme durumu yeni edebi türsel sınıflamalar yaratmıştır. Elektronik-tekno dil sözlü-

ğüne bakıldığında roman türleri için yeni adlandırmaların yer aldığı görülecektir. Hiper-

roman (hyper-novel), elektronik roman (electronic novel), dijital roman (digital  novel), 

medya roman (media novel), interaktif  roman (interactive novel), web-roman (web no-

vel) bu adlandırmalardan bazılarıdır. Tüm bu yeni türlerin buluştukları ortak payda diji-

talleşme ürünü olan yeni medya araçları (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) ile yeni ekran 

denilen zeminde üretilmeleri; sosyal medya araçları ile (twitter, instagram, wattpad gibi) 

etkileşime açık olmaları, görsel ve tekno-dilin ön planda olması, hem doğrusal hem de 

doğrusal olmayan şekilde okunabilmeleri, aynı anda birden fazla sanat-medyanın unsur, 

öğe ve teknikleri bünyelerinde barındırarak hibrit-melez yapıda olmalarıdır. Yazar ve okur 

kitlesinin Z ve Alfa gibi kuşaklara kayan bir skalada yer almaları da aynı zamanda yeni 

roman türlerinin okunup yazılması için yeni becerileri (medya okuryazarlığı, görsel okur-

yazarlık, dijital okuryazarlık gibi) gerektirmektedir. Türk romanları adına konu daraltıla-

cak olursa öncelikle teknoloji temelli yeni süreçle birlikte edebiyatta tür konusundaki tar-

tışmalarda yer alan özellikle roman türü özelinde sınırların belirsiz/bulanık olması duru-

mu artık kesinlik kazanmıştır. Yani doksanlardan, iki binlerden sonra üretilen bir romanı 

kesin bir tür kategorisine koymak kolay olmayacağı gibi aynı anda birden çok tür özelliği  

ile melez olması özeliği ağır basacaktır. Türk romanın örnek üzerinden bu türden gelişim-

sel özellikler somut kılınacaksa  Mehmet Yaşın’ın Sarı Kehribar romanı ele alınabilir. Ya-

şın’ın eseri hem bir medya roman iken hem de sinematografik bir roman olması durumu 

söz konusudur. Yazarın hayatından izler taşıdığı için otobiyografik roman kategorisinde 

değerlendirilebileceği gibi kitabın ilk tanıtımında yer alan ve içerdiği yoğun fotoğraf ve 

diğer görsellerden dolayı müze roman olarak da adlandırmak mümkündür. Doksanlardan 
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itibaren çıkan Türk romanları üzerine yapılacak bir çalışma bu durumu kanıtlayacak pek 

çok veri sunacaktır. Türk edebiyatında medyalaşan romanlara verilebilecek yetkin örnek-

lerden biri Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi romanı iken; elektronik edebiyat özellikleri 

taşıyan, yeni medya araçlarının izlerini sunan romanlara örnek olarak Süreyyya Evren’in 

Hepimiz Gogol’un Paltosu’ndan Çıktık veya Postmodern Bir Kız Sevdim romanlarını örnek 

göstermek mümkündür. Mehmet Yaşın’ın Sınırdışı Saatler veya Sarı Kehribar romanları 

medya ve hiper-roman özellikleri gösterdikleri kadar interaktif roman özellikleri de sergi-

lemektedirler. Enis Batur’un Acı Bilgi Fugue Sanatı Üzerine Bir Roman Denemesi adlı roma-

nı ve Levent Cantek’in Emanet Şehir romanları sadece bir medya roman değil aynı zaman-

da bir web roman özelliği de sergilemektedirler. Dolaysıyla bu bilgiler ekseninde denilebi-

lir ki yeni çağın yani Dijital Çağın gelişmiş yeni medya araçları ile üretilen edebi türleri için 

artık bir sınıflama yapmaktan çok farklı sınıflamaların, türsel adlandırmaların iç içe geçe-

rek nasıl kullanıldığına; birbirlerini nasıl etkileyip değiştirip dönüştürdüğüne ve tüm bun-

ların sanatsal yaratıcılık-deneyim adına insanlığın hizmetine nasıl sunulduğuna odaklan-

mak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu türden bir yaklaşımla, üretilen yeni kültürün 

yeni türlerinin analizinde de seksenlere dek kullanılan araçlarının tek başına kullanımları 

yetersiz kalacağından medyalararasılık gibi farklı sanat, alan ve disiplinlerle çalışabilen 

kuram ve yöntemlerin araçlarından yararlanmak gerekmektedir. Medyalararasılık gibi 

yöntem ve kuramlar birden fazla medyanın bir araya geldiği dijital çağın yeni roman türle-

ri olan; hiper-roman (hyper novel), medya roman (media novel), görsel roman (visual 

novel), interaktif/etkileşimli roman (interactive novel), web-roman (web novel) türlerinin 

analizinde bilinegelen edebiyat kuramlarıyla yapılan çalışmaların daha derinlikli ve nite-

likli yapılmasında katkı sağlayacak araçları sunmaktadır. 
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Yunus Emre'nin Şiirinde Tefekkür 1 

Acknowledgment in Yunus Emre's Poetry 

 

Dr. Maksut BELEN 

Öz: Tefekkür kelimesi, “fikir” kökünden gelir. Düşünceye hareket vermek demek-
tir. Alemde görülen ilâhi işler ve sanat eserleri üzerinde, Yaratıcının, Sanatkarın sı-
fatlarını, hikmet ve gayelerini anlamaya çalışmaktır. Kendine has bir söyleyiş ve 
sanatkârane bir üslûpla Türkçe’de bir tefekkür ve tasavvuf dili meydana getiren 
Yunus, Batı Türkçesi’yle ilk ve en güzel şiirleri söylemiştir. Onun tefekkürü sanatı-
nı, sanatı tefekkürünü hiçbir zaman gölgede bırakmamıştır. Bu yazımızda amaç, 
Türk kültür ve inancına katkıda bulunmak için, dil- düşünce-tefekkür bağlantısın-
da, Türk tasavvuf ve tefekkür şiirini, örneklerle değerlendirmektir. Bu konuda da, 
sehl-i mümteni ve mükemmel mecazlarla vücut bulan akıcı üslubu sayesinde, 
ilâhileri asırlarca okunup günümüze ulaşan Yunus’un hayatı hakkında küçük ma-
lumatlar, dil ve sanat özellikleri ile birlikte, tefekkürünün örneklerini öz olarak 
vermek istedik. Yunus’un, şiirlerinde “Her şeyde Allah’ın varlık ve birliğini göste-
ren bir delil ve pencere vardır.” gerçeğiyle tefekkür yoluyla, varlıklarda, İlâhî var-
lık ve birliği keşfettiğini görüyor, yüce gerçekleri kolay bir şekilde, sade bir dille 
ifade ettiğini müşahade ediyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Tefekkür, Yunus, ayet, gaflet, sebep. 

Abstract: The word contemplation comes from the root “idea”. It means giving ac-
tion to thought. It is trying to understand the attributes, wisdom and aims of the 
Creator and the Artist on the divine works and works of art seen in the world. 
Yunus, who created a language of contemplation and mysticism in Turkish with a 
unique utterance and an artistic style, sang the first and most beautiful poems in 
Western Turkish. His contemplation has never overshadowed his art, his contem-
plation of art. The aim of his article is to evaluate Turkish Sufism and contempla-
tion poetry with examples in the connection of language-thought-contemplation 
in order to contribute to Turkish culture and belief. In this regard, thanks to his 
sehl-i mumteni and his fluent style embodying perfect metaphors, we wanted to 
give examples of hia reflection, along with small information about the life of 
Yunus, whose hymns have been read for centuries and have reached the present 
day, along with small information about the life of Yunus, whose hymns have been 
read for centuries and have reached the present day, along with language and art 
features. In the Yunus’s poems, “There is an evidence and a window that shows 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. 

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. 
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the existence and unity of God in everything.” We see that he discovered the di-
vine existence and unity in beings on the path of contemplation with the truth, 
and we observe that he expresses the supreme truths easily and in plain language.   

Keywords: Contemplation, Yunus, verse, heedlessness, reason. 

Giriş 

Tefekkür, Arapça asıllı bir kelimedir ve anlamı düşünmek olan “fikir” kökünden ge-

lir. Düşünceye hareket vermek demektir. Tefekkür kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

yer alan bilgilere göre “düşünme, düşünüş” anlamındadır. Özellikle âlemde görülen ilahi 

işler ve sanat eserleri üzerindeki sanatkârın sıfatlarını, hikmet ve gayelerini anlamaya 

çalışmaktır. İslam dininde tefekkürün önemli bir yeri bulunmaktadır. Tefekkür, kâinatı, 

varlıkları, tabiatı, yaratıkları, kendini, günahlarını ve Allah’ı düşünmek ve O’nun yarattığı 

varlıklardan, kâinattaki eşsiz mükemmellikteki düzenden ders çıkarmak demektir. 

Tasavvufun da ele aldığı üç ana konu vardır: Allah, kâinat ve insan. İslâm inancında 

ve aynı zamanda tasavvufta da canlı cansız, şuurlu şuursuz her varlık Allah’ın esma ve sı-

fatlarının aynasıdır. İnsan küçük bir kâinat, kâinat da büyük bir insandır. Ülfet yani alış-

kanlıklar üzerine kurulmuş dünya ölü bir dünyadır. Zihni kapalı insanın dünyası da ölüdür. 

Ülfet, gaflet denilen de budur. Yeknesak ve basit gördüğümüz olaylar aslında hiç de basit 

değildir. Güneşin doğup battığını her gün basit olarak görürüz. Ama bu olayın nasıl oldu-

ğunu, bütün sistemle bağlantısını düşündüğümüzde basit olmadığını anlarız. Tefekkür bu 

açıdan ülfeti yırtar hakikati gösterir. Tefekkürle açılan zihin, olayları gerçek şekliyle, aslıy-

la ve olduğu gibi görür. Tefekkür kapalı zihinleri açık zihne dönüştürür, farkına varmaya 

yönlendirir. Tefekkürle dini inanç bağlantılıdır.  Bu sebepten Kur’an ayetleri bazı hadisler 

ve duaların da birlikte kullanılması kaçınılmazdır. 

“Asıl anlamı itibarıyla “gözle bakmak” anlamına gelen nazar, “kalp gözüyle bakmak, 

düşünmek” manasında kullanılmasının yanı sıra, “bir şey hakkında tefekküre dalmak, nazarî 

araştırmalarda bulunmak” gibi anlamları kapsayan bir kavramdır. Fikr kökünden türeyen 

tefekkür de aynı anlamı içeren bir özellik taşır… Tefekkür kavramı hakkında birçok İslâm 

bilgininin tanım yaptığını görüyoruz. Ancak bunlardan sadece Seyyid Şerif Cürcanî’nin tanı-

mıyla iktifa edeceğiz. Ona göre, “Tefekkür, kalbin, varlığın talep edilen manalarını idrak ede-

bilmek için tasarrufudur; kalbin kendisiyle hayrı ve şerri, fayda ve zararı gördüğü kandilidir. 

Kendisinde tefekkür bulunmayan kalp, yolunu kaybetmiş, şaşırmış bir şekilde karanlıklar 

içinde kalır.” Dolayısıyla tefekkür, aradığını elde etmek için eşyanın anlamları ve kavramları 

arasında kalbin faaliyette bulunmasıdır; iyilik ve kötülüğü ayırt edebilmek için kalpteki ışık-

tır. Metaforik bir ifadeyle, hikmet kuşunu avlayıp yakalamaya yarayan bir ağdır. 

Tefekkür bir fikir üretme işlemidir ki, bilinenler sayesinde bilinmeyenlere ulaşmayı 

sağlar. Fakat tutarsız (insicamsız) düşünce tefekkür olarak nitelenemez… Hemen belirtelim 

ki, tefekkür yalnızca felsefe yönünden değil, inançlar itibarıyla da büyük bir önem arz etmek-

tedir. Zira Kur’ân ve hadislerde tefekkür konusunda pek çok örnek mevcuttur. Tefekkür teri-

miyle ve bununla eş anlamlı kabul edilebilecek nitelikteki akletmek, anlamak, ibret almak 

(i’tibâr), bakmak (nazar) gibi deyimleri kapsayan diğer âyetler de dikkate alındığında bun-

ların sayıca beş yüz civarında olduğu görülür. Dolayısıyla yaklaşık olarak her on âyetten biri 

tefekkür ve onunla ilgili ilahî mesajlardan ibarettir. 

İrfanî gelenekte biri iman ve tasdikten doğup istidlal sahiplerine, diğeri de ashab-ı 
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şuhûda özgü iki çeşit tefekkürden söz edilir. Zikredilen her iki hâlde de sûfi, Allah’ın zâtını 

değil, O’nun nimet ve kudretini düşünür. Daha sonra yer verileceği üzere, bu yaklaşım Hz. 

Peygamber’in, Allah’ın zâtını değil, onun nimet ve eserlerini düşünmeyi tavsiyesi ile örtüş-

mektedir. 

Görüldüğü üzere, eşyanın mahiyeti ve hakikati hakkında bilgi edinebilmenin yolu te-

fekkür etkinliğinde bulunmaktan geçmektedir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden 

ayırabilmek ancak tefekkürle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla tefekkür, insanın erdemli 

davranışlar sergilemek suretiyle yetkin bir konuma gelmesinde son derece önemli olan zihnî 

bir faaliyettir. Bunun en açık göstergesi de insanlara hidayet rehberi olan Kur’ân’ın sıklıkla 

tefekküre atıfta bulunmasıdır.”2  

 Tefekkür, gafleti dağıtıp yaratıcıyı nazara verdiği ve bu şekilde iman kuvvetlendiği 

için, Kur’ân-ı Kerîm’de: “… Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor.”3, “… Bu 

olayı anlat ki, bakarsın, belki düşünür ders alırlar.”4, “Kendilerine bakıp Allah’ın gökleri, 

yeri ve ikisinin arasındakileri gerçek bir nedenle ve belirli bir süreye kadar yarattığını 

düşünmezler mi?”5 gibi ayetler tefekkürü emreder. “Küntü kenzen mahfiyyen fehalaktu’l- 

halka li-ya’rifunî” “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek  istedim, mahlukatı yarattım.”6 

Hadis-i kudsîsinde belirtildiği gibi, âlemde kurulan şu muhteşem İlahî sergide hayretle 

gezen, seyreden, düşünen ve hayran olan mütefekkirler gereklidir. Kur’an-ı Kerim ve ha-

disler gök ve yer varlıklarını tefekküre teşvik edip bundan uzak kalanları daima ikaz eder-

ler. Dikkat, tefekkür ve inceleme cehalet karanlığını dağıtır.   

  Sebepler, kendilerinden meydana gelen varlıkları yapmaktan çok uzaktırlar. Çünkü 

sebepler de yapılmış ve sıradan, aciz, onlardan meydana gelen müsebbepler, yani varlıklar 

ise gayet sanatlı ve değerlidirler; dolayısıyla sebepleri yapıcılıktan çıkarırlar. Yaratma iki 

şekildedir: İbda’ denilen yoktan yaratma, bir de inşâ denilen yaratılanlardan bir araya ge-

tirilerek yaratmadır. Allah inşâda her şeyin yaratılmasını, var olmasını sebeplere bağla-

mıştır. Su, hidrojen ve oksijenden meydana gelir. Hidrojen, oksijen suyun var olma sebep-

leridir. Fakat suyu yaratan hidrojen ve oksijen değildir. Sebepler, kendilerinden meydana 

gelen varlıkları yapamazlar. Onlar da yapılmış, yaratılmıştır. Yaratılan yaratıcı olamaz. İşte 

tefekkür gafleti dağıtıp sebepleri devreden çıkardığı için, yaratıcıyı Yunus’un ifadesiyle 

şöyle:  

 Cümle bir onu birler cümle ona giderler 

 Cümle dil onu söyler her bir menzil içinde 

 Yunus sen ne dilersin dostu görem der isen 

 Ayandır görenlere işte gönül içinde 7 hatırlatır ve Allah’a yönlendirir, böylece iman 

güçlenir. Bu sebepten Kur’ân-ı Kerîm’de birçok ayet tefekkürü emreder.   

                                                           

2 SÖZEN, Kemal, Din Tefekkür İlişkisi, Diyanet İlmî Dergi 54, ANKARA 2018, s. 87-106. 
3 Bakara suresi, ayet 219.  
4 A’râf suresi, ayet 176. 
5 Rum suresi, ayet 8. 
6 Ed-Dürerü’l-Müntesire, Celalettin-i Suyuti,125; El-Esraru’l-Merfua, Aliyyu’l-Kâri, 273; Keşfu’l-Hafa, 

Aclunî, 2:133   
7 KIRIMLI, Burak,Yunus Emre Divanından Seçmeler, Şule Yayınları, İstanbul 2011, s. 140. 
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 Tasavvufî Halk Edebiyatının veli şairi, Allah yolunda derviş, tekke ehli olması dola-

yısıyla bir mutasavvıf, amacı insan-ı kâmil olmak olan ve şiirlerinin her bir mısraı derin bir 

düşünce ve ilim taşıyan Yunus’un, “Risâletü’n- Nushiyye” isminde mesnevi tarzında bir 

eseri vardır. Şiirleri daha sonra “Divan” adlı bir kitapta toplanmıştır. 

 Yunus Emre'nin hayatı hakkında bildiklerimiz son derece sınırlıdır ve bu konuda 

bilgi ve belge yok denecek kadar azdır. Kendi eserlerinden çıkartılabilen bazı bilgiler ve 

kimi kaynaklarda rastlanan birkaç bilgi onun hayatı hakkındaki bilgilerimizin kaynağını 

teşkil eder. En temel bilgi, 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış 

olduğudur. Risâletü'n-Nushiyye isimli eserinin sonlarındaki: 

Söze târîh yidi yüz yidi-yidi 

Yûnus cânı bu yolda fidî-yidi 

beytinde geçen h. 707/ m. 1308 tarihi, bu eserin telif tarihi olup Yunus Emre'nin bu yılda 

hayatta olduğunu göstermektedir. Bir mecmuada bulunan ve onun h. 720 / m. 1320 yılında 

seksen iki yaşında öldüğünü belirten bilgi, Beyazıd Devlet Kütüphanesi'nde 7912 numara ile 

kayıtlı yazmada şu ifadelerle geçmektedir: "Vefât-ı Yûnus Emre, müddet-i ömr 82, sene 720". 

Bu kayıt araştırmacılar tarafından onun ölüm tarihi olarak kabul görmüştür. Böylece h. 638 

(m. 1241) yılında doğmuş olmaktadır. Demek ki, Yunus Emre 1241-1320 yılları arasında 

yaşamıştır.8  

 Yunus'un hayatıyla ilgili ayrıntıları Vilâyet-name-i Hacı Bektaş-ı Velî isimli menkıbe-

vi kaynakta buluruz: “Sivrihisar'ın güneyinde Sarıgöl derler, bir köy vardır. O köyde doğmuş 

Yunus Emre adlı biri vardı. Bu erin mezarı da gene doğduğu yere yakındır. Yunus, ekincilikle 

geçinir, yoksul bir adamdı.”9  

Kimi kaynaklarda ümmi, yani okul eğitimi görmemiş bir kimse olarak zikredilse de 

onun belli bir eğitim görmüş olduğunu kabul etmek gerekir. "Mescid ü medresede çok 

ibâdet eyledim" gibi ifadelerinden belli bir seviyede tahsil gördüğü kabul edilmektedir. F. 

Kadri Timurtaş Yunus Emre'nin tahsilini "büyük bir ihtimalle Konya'da yapmış" olduğunu 

ifade etmektedir.10  

“Yunus senin sözlerin mânâdır bilenlere 

  Söyleniser sözlerin devr ü zaman içinde”11   diyen Yunus’un, yüce hakikatları, çok 

sade ve kolay bir şekilde dile getirdiğini görürüz ki, bu şekilde kolay göründüğü halde söy-

lenmek istenildiğinde çok zor olan sözlerin meydana getirdiği sanata edebiyatta “ sehl-i 

mümteni” diyoruz. 

Şurası bir gerçek ki, öz büyüdükçe kabuk incelir; kabuk kalınlaşınca da öz küçülür. 

Kabuk olan söz, öz olan anlamın zararına kalınlaşır; anlam büyüyüp derinleştikçe de söz 

incelir. Bu özellik Yunus’un şiirinde ve şahsında da mevcuttur. Yunus derviştir, derviş ise: 

“gayet mütevazı, sade, kanaatkâr, gösterişten uzak, maneviyatta gönlü zengin olan” de-

                                                           

8 Ocak, Ahmet Yaşar, Babaîlik, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 4, İstanbul 1991. 
9 Vilâyetnâme : Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Hazırlayan : Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul 

1958, s. 48-49. 
10 F. Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1980, s. 2.  
11 Bilmeyen ne bilsin bizi, Bilenlere selam olsun, Yunus Emre WWW.YUNUSEMRE.NET 

http://www.yunusemre.net/


Yunus Emre'nin Şiirinde Tefekkür                                                                             328                                                                                                                                    

TİDSAD                                                                                                                                                                                                         

Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies                                                                                                                                                  

Yıl/Year: 9, Sayı/Number: 32, Mart/March 

     

mektir. Bu özelliğiyle Yunus:  

“Mal sahibi, mülk sahibi, 

Hani bunun ilk sahibi? 

Mal da yalan, mülk de yalan, 

Var biraz da sen oyalan. 

 

Bu dünya bizi götürür 

Ecel şerbetin içirir 

Yakasız gömlek geçirir 

Cansız ata biner bir gün. 

 

Birgarip ölmüş diyeler 

Üç günden sonra duyalar 

Soğuk su ile yuyalar 

Şöyle garip bencileyin.”12 

diyerek dünyanın, mevki, şan, şöhret, heves ve maddiyatla dolu olan geçici, fani yüzüne 

beş para önem vermemiş, fakat Allah’ın varlık, birlik ve isimlerine bakan ve ahiretin tarlası 

olan dünyanın güzel yüzünü sevmiştir. Yunus tevhidi, Allah’ın birliğini esas alan mutasav-

vıftır. Mutlak varlık Allah’tır. Varlıklar, eşya, Allah’ın isim, fiil ve sıfatlarının tecellisidir. 

Eşyanın kendine ait müstakil bir varlığı yoktur. Pencereden bakarken penceredeki cama 

takılmak değil, o camdan geçerek dışarıdaki manzarayı görmek gibi O, çevresine bu özel-

likle bakarak cam olan varlıkların maddi kalıbına takılıp kalmadan, ötesindeki varlığın 

sanatında yaratıcıyı görmekte, sanattan sanatkâra geçebilmektedir. Basit bir ifadeyle, bir 

kitapta kâtip, resimde ressam, elbisede terzi görüldüğü gibi Yunus da her biri harika bir 

sanat olan varlıklarda Allah’ı, sıfatlarının binler tecellisiyle görmektedir. Bu bakış açısına 

sahip olmak, gafleti aşmak, tefekküre ulaşmakla mümkündür. Sebeplerin arkasında Al-

lah’ın kudret elinin iş yaptığını ifade eden Yunus için Hazret-i Peygamber’in: “ Bir saat te-

fekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”13 hadisi hayat programı olmuş, en küçük varlıklara 

bile dikkatle bakıp tefekkür ederek imanını yüceltmiştir. 

“Ey aşk eri aç gözünü, yeryüzüne eyle nazar 

Gör bu lâtif çiçekleri bezenüben geldi geçer 

 

Bunlar böyle bezenüben dosttan yana uzanuben 

Bir sor ahi bunlara sen kancarıdır azm-i sefer 

                                                           

12 BAKIRCIOĞLU, N. Ziya, Yunus Emre Divanı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2017, s. 219. 
13 Ez-Zühd İbnü’l- Mübarek 1/332; Ed- Dürrü’l- Mensur Suyutî 2/111.  
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Her bir çiçek bin naz ile öğer Hakk’ı niyaz ile 

Bu kuşlar hoş avaz ile ol padişahı zikreder”14 

ifadesiyle, Yunus gözümüzü sebeplere takılmadan açmamızı, yeryüzündeki güzellikleri 

görmemizi, bakışımızı onlardaki sanata ve sanatkâra çevirmemizi ister. Çünkü bir şeyden 

her şeyi (bir topraktan her şeyi), her şeyden bir tek şeyi (bir canlının yediği çeşitli şeyler-

den o canlının etini, vücudunu) yapmak Allah’a mahsustur. Cansız elementlerden meydana 

getirilen canlılara hayat verilmesi, adeta unsurların gizli bir elle elektrik düğmesine basılıp 

aydınlanması gibi hayat sahibi olmaları ilim için hâlâ sırdır. 

Yine böyle bir tefekkürle sinek ve sinek familyasında harika, ilahî bir sanat olduğu-

nu: 

“Bir sinek, bir kartalı Salladı vurdu yere 

Yalan değil gerçektir Ben de gördüm tozunu.”15 

mısralarıyla anlatmış, varlıkların mükemmellik ve güzellikleri, sanatkârına bakan yüzle-

rinde, ancak tesbih ve ibadetle göründüğü için bize de varlıklara, onlardaki sanatlarda 

gizlenen sanatkârını görerek ibretle bakmamızı istemiştir. Yunus bu mısralarında sinek 

familyasından olan arının sanat bakımından kartalı geçtiğini belirtiyor. Arının midesinde 

bal ve diğer taraftan da onun zıddı olan zehir, birbirine karışmadan aynı anda üretilmek-

tedir. İki zıt şey ve özelliğin bir arada bulunmasına, cem’-i zıddeyn denir. Bu ancak Allah’ın 

yaptığı bir iştir; insanlar ve şuur sahibi varlıkların yapması imkânsızdır. Arının ördüğü 

petek, asgari malzemeyle en ideal ve en ekonomik yapıdır. Arıya bu geometrik yapıyı il-

ham eden, Allah’tır. Bu mucizevî işleme Kur’an: “Rabbin balarısına şöyle ilham verdi: Dağ-

lardan, ağaçlardan, kuracakları köşklerden göz göz evler edin. Sonra meyvelerin hepsin-

den ye de Rabbinin kolaylaştırdığı yollara koyul, onların karınlarından çeşitli renklerde bir 

içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır.”16 ayeti ile dikkat çeker. 

   Bal yapması yanında arıların birbirleriyle haberleşmeleri, sineklerin uçuşu ve siv-

risineğin kan emmesi bugün bilim açısından keşfedilip açıklanabilmiş değildir. Sivrisineğin 

çevik bir şekilde vur kaç harbiyle avına hücum etmesi, iğnesini vurarak kanını emmesi 

harikadır. Kıldan ince iğnesiyle canlının derisini delip kan emerken, aynı zamanda bir sal-

gısıyla da pıhtılaşmasını önlemektedir. Bu harika işleri kartalda göremeyiz. “Sizin Allah’tan 

başka taptıklarınızın hepsi bir araya gelseler, bir sineği bile yaratamazlar. Sinek onlardan 

bir şey kapsa geri alamazlar.”17 Gerçeğiyle sözleri kuru bir telkinden ibaret olmayıp insanı 

şaşırtan, heyecanlandıran, düşündüren ve duyguları uyandıran bir tesire sahip olan Yunus, 

sinekten yıldıza kadar birçok varlığa gözünü ve gözümüzü çevirir, bizi Allah’ı ilme’l yakîn18 

görmeye sevk eder. Serçenin kanadındaki sanata işaret ederken: 

                                                           

14 ŞAHİN, İnci, Yunus Emre, Biyografi Dizisi, Semerkand Basım, İstanbul 2014, s.60. 
15 İsmail Hakkı Bursevi, Niyazi Mısrî, Şeyhzade, Çıktım Erik Dalına, Hazırlayan Ak Suat, Büyüyenay 

Yayınları, İstanbul 2012, s. 11.  
16 Nahl suresi, ayet 68-69. 
17 Hac suresi, ayet 73. 
18 İlim ile görmek ve bilmek. 
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“Bir serçenin kanadın kırk kağnıya yüklettim 

Çifti dahi çekemedi şöyle kaldı yazılı?”19 

mısralarıyla ondaki sayısız ilahî işlemeleri okur ve bunların anlam ağırlığını kırk kağnının 

taşıyamayacağını ifade eder. 

Çünkü, “Üstlerinde kanat süzerlerken ve yumarlarken uçan kuşlara bakmazlar mı? 

Onları havada tutan sadece Rahman’dır.”20 ayetiyle dikkat çekildiği gibi, Yunus kuşların 

havada durma ve uçuş mucizesini okumuş ve mısralarına bunu yerleştirmiştir. İnsanoğlu 

kuşlar gibi uçmayı istemiştir. Uçaklar kuşlar ölçü alınarak yapılmaktadır. Fakat arı ve sine-

ğe yetişilmesi imkansızdır; çünkü arı saniyede 250, sivrisinek 300 kez kanat çırpmaktadır, 

üstelik hem canlı, hem de vücudu yenilenmektedir, ayrıca aynı özellikte uçaklar doğuran 

bir uçak fabrikasıdır. En modern uçaklar bir sineğin ve serçenin uçuş tekniğinden çok ama 

çok uzaktır. 

 Ayrıca: “Şüphesiz davarlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onun karınlarından 

bağırsaklarla kan arasından, içenlerin boğazlarından kayıp giden katıksız bir süt içiriyo-

ruz.”21 ve “Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin kolaylaştırdığı yollara koy. Onların 

karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar, onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda 

düşünecek bir topluluk için bir ders ve ibret vardır.”22 ayetleri de koyun, keçi, inek ve deve 

gibi hayvanların, insanlar için süt fabrikası; üzüm ve hurma ağaçlarının, tatlı ve lezzetli 

meyve sergileri; arı gibi mucize böceklerin, şifalı ve tatlı şerbetçiler olarak yaratıldığını 

gösterdikten sonra tefekkür ve ibret almaya teşvik eder. 

Hasılı, bir iğnenin ustasız, bir harfin kâtipsiz; bir köyün muhtarsız ve bir memleke-

tin padişahsız olamayacağını imanla bilen Yunus’un “Her şeyde Allah’ın varlık ve birliğini 

gösteren bir delil ve pencere vardır.”23 gerçeğiyle “Bir sinek, bir kartalı salladı vurdu yere, 

yalan değil gerçektir, ben de gördüm tozunu” ifadesiyle sinek ve sinek cinsi arı gibi hay-

vanların kartaldan çok ileri ve sanatlı olduğuna dikkat çekerek akıl, kalp ve duygu parmak-

larıyla dokunduğu varlıklarda ilâhî varlık ve birlik pınarlarını, Kur’an ve sünnete bağlı bir 

şekilde ve çoklukta teklik anlayışı içinde keşfettiğini görüyoruz. 

Sonuç  

Yûnus Emre, Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri geleneğini, Türk tasavvuf edebi-

yatı sahasında kendine has bir söyleyiş ve tarzla, Anadolu’da ortaya koymuş, Eski Anadolu 

Türkçesi’nin meydana gelişinde de çok önemli rol oynamış ilk Türk şairidir. Anadolu’da, 

Batı Türkçesi’yle ilk ve en güzel şiirleri Yûnus söylemiş, sanatkârane bir üslûpla Türkçe’de 

bir tefekkür ve tasavvuf dili vücuda getirmiştir. Onun tefekkürü sanatını, sanatı tefekkürü-

                                                           

19 ŞAHİN, İnci, Yunus Emre, Biyografi Dizisi, Semerkand Basım, İstanbul 2014, s.111. 
   DEMİRCİ, İbrahim, Yunus Emre/ Seçme Şiirler, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 93, 

s.120. 
20 Mülk suresi, âyet 19. 
21 Nahl suresi, ayet 66. 
22 Nahl suresi, ayet 69.  
23 İbnü’l- Mu’tez isimli bir Arap şairin şiirinden alınmış bir mısra. İbn-i Kesîr, Tefsirü’l- Kur’âni’l- 

Azîm, 1:24. 
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nü hiçbir zaman gölgede bırakmamıştır. 

  Yunus’tan başka mutasavvıf şairler de elbette vardır. Fakat sehl-i mümteni ve akıcı 

üslup çerçevesinde, onun kullandığı kelimeler ve ifade kalıpları, değişik bir sesle kelimele-

re yüklediği anlamlar ve mecazlar çok mükemmeldir ve Yunus’un:   

“Yunus bir söz söylemiş, hiç sözlere benzemez 

Şeriat meclisinde bürür mana yüzüni” 

mısralarıyla yani: “Sırrı benim iç alemimde bulunmayan bir söz söylemedim. Söylediklerimin 

işaret ettiği manayı ise ancak sır ehli anlar, Bu sözler akıllara zarar vermez, üstelik dış alem-

deki ve nefsimizdeki bütün hakikatlerin nakşını içinde taşımaktadır.”24 ifadesi Yûnus’u diğer 

mutasavvıf şairlerden ayıran özelliktir. ”Onun zihin gücünü asıl hissettiren şey, Türkçeyi 

kullanma gücünde ve ifadelerinde ortaya çıkar. O Türkçenin ve Türk kültürünün rakipsiz 

dehasıdır. Yunus mutasavvıftır, öğretisi ise çoklukta birlik, kesrette vahdettir. Kainattaki her 

şey aslında Allah’ın birliğinin görünüşleridir. Yunus bu soyut fikirleri bize anlatırken somut, 

seçkin harikulade etkili hayaller bulur ve bu fikri bize sehl-i mümteni kolaylığında sunar.”25  

 “Çıktım erik dalına anda yedim üzümü mısraıyla başlayan şaşırtıcı ve tuhaf kasidesi 

farklı kişiler tarafından şerh edilmiştir. Dış ifadesi bakımından anlamı eğlendirici görünse de 

şerh edenlerin belirttiği gibi, bu mısralar Hakk’a mazhar ve ilahi sırlara temas eden irfanî 

bilgilerle yüklüdür. Bu yüzden kasdedilen mananın anlaşılması için kelime kelime açılıp açık-

lanması gerekir. Niyazi-i Mısrî’nin şerhi şiiri bütün mana ve maksadıyla kucaklayıcı, açıkla-

yıcı niteliktedir.”26    İlâhilerinin asırlarca okunup günümüze ulaşması, şiirlerine hâkim olan 

bu üslûp sayesindedir. İnsanın, Cenâb-ı Hakk’a ulaşmasının yollarının ilâhî aşk, kendini 

bilme, merhamet ve şefkat olduğunu ve bunlar sayesinde hakiki ve kamil insan olunabile-

ceğini dile getirmiştir. Onun tarif ettiği insan Hazret-i Peygamber’in örnek alındığı, ilâhî 

ahlâka ulaşmış, “insân-ı kâmil”dir ve yine onun tabiriyle, “er kişi”dir. Yûnus’un tefekkür ve 

tasavvuf anlayışı Kur’an ve sünnete, kendisinden önce yaşayan mutasavvıfların düşüncele-

rine ve tecrübelerine dayanır. 
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 1 اٌؽعاِح فٝ األؼاد٠س اٌصؽ١ؽح

Cupping in the Authentic Hadiths 

 

Doç. Dr. Tahsin KAZAN 

Jawad TAHA 

 

اُؽعآح ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُؼالض هذ٣ٔا ٝؼذ٣صا ٣ؼاُط تٜا ًص٤ش ٖٓ األٓشاع اُذ٣ٞٓح ٝاُثذ٤ٗح ٝأشاس ا٤ُٜا  :خالصح

ك٠ األؼاد٣س اُظؽ٤ؽح ، ًٔا اػرشف تٜا ًؼالض ٖٓ هثَ ػِٔاء اُطة اُؽذ٣س ُثؼغ أٓشاع اُعغذ ( ملسو هيلع هللا ىلص)اُ٘ث٢

اخرشٗا ٛزا أُٞػٞع إلؼ٤اء ع٘ح ٖٓ عٖ٘ سعٍٞ هللا . ئ٤ُٜا ٓ٘ز صٖٓ ؽ٣َٞ( ملسو هيلع هللا ىلص)ٝاُٞها٣ح ػٜ٘ا ًٔا أشاس اُ٘ث٢ 

تٜا، ٝؼس اُ٘اط ػ٠ِ اعرؼٔاُٜا ك٠ ٛزا اُؼظش ٤ٌُٕٞ ئعرؼٔاُْٜ تطش٣وح طؽ٤ؽح ٝاُرٔغي تٜا ٝاالٛرٔاّ ( ملسو هيلع هللا ىلص)

ٝهذ ت٤٘٘ا ك٠ ٓواُر٘ا ذؼش٣ق اُؽعآح ٝذأس٣خٜا ٝٓا ٝسدخ ك٤ٜا ٖٓ األؼاد٣س اُظؽ٤ؽح، ٝرًشٗا أٗٞاع .  ظ٤ذج

ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ )هاٍ سعٍٞ هللا : اُؽعآح ٤ًٝل٤رٜا، ٝأكؼَ أٝهاذٜا ًٔا سٟٝ ػٖ أت٢ ٛش٣شج سػ٢ هللا ػ٘ٚ، هاٍ

، ٝٓٞاػؼٜا ػ٠ِ اُعغذ "ٖٓ اؼرعْ ُغثغ ػششج، ٝذغغ ػششج، ٝئؼذٟ ٝػشش٣ٖ، ًإ شلاء ٖٓ ًَ داء( :"ٝعِْ

ٓغ ذؽز٣ش " ٝٛٞ ٓؽشّ تِؽ٢ ظَٔ ك٢ ٝعؾ سأعٚ( ملسو هيلع هللا ىلص)اؼرعْ اُ٘ث٢ : "ًٔا سٟٝ ػٖ اتٖ تؽ٤٘ح سػ٢ هللا ػ٘ٚ، هاٍ

 .ا، ٓغ ت٤إ اخرالكٜا ٓغ اُلظذٝذ٘ث٤ٚ ػ٠ِ أش٤اء هثَ اُؽعآح ٝتؼذٛ

 .األؼاد٣س ، اُظؽ٤ؽح ، اُؽعآح ، األخذػ٤ٖ ، اٌُاَٛ  :اٌىٍّاخ اٌذاٌح

Abstract: Cupping is a kind of treatment method used in the past and today in the 
treatment of bodily and blood-related diseases. The Prophet referred to it in his 
authentic hadiths. In addition, modern medical scholars have accepted it as a 
treatment method in the treatment and prevention of diseases as in the past. Also, 
the Prophet has pointed out this for a long time. We chose this topic to revive a 
sunnah of the Prophet, to connect with it and to point out its importance. So that 
people who use this method today can use it correctly and firmly. In this article, 
we explained the definition, history and hadiths of cupping. We mentioned the 
types, shape and best times of cupping. It was also narrated on the authority of 
Abu Hurairah, who said: The the Prophet said: “Whoever has cupping for seven-
teen, nineteen, and twenty-first, it is a cure for every disease.” And their positions 
on the body, as narrated on the authority of Ibn Buhaina, who said: “The Prophet 
cupped cupping while he was in Ihram with a camel’s beard in the middle of his 
head” with a warning and attention before and after cupping, with an explanation 
of its difference with phlebotomy. 

Keywords: Hadiths, correct, graduation, cupping, the deceivers, withers. 
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 ذؼش٣ق اُؽعآح

)، ٝئٗٔا ع٢ٔ تٜا ألٗٚ ٣ٔض اُذّ تؼذ اُوطغ(3)ٛٞ آرظاص اُذّ تأُؽعْ (2)ؼشكح اُؽاظْ: اُؽعآح
4

.) 

 ذأس٣خ اُؽعآح

ِّ ظغذٙ، ٣ٝؼَٔ دائٔا ػ٠ِ إٔ ٣طٞس  ٓ٘ز إٔ أٝظذ هللا ذؼا٠ُ اُثشش٣ح ػ٠ِ األسع ، ٣ؽاٍٝ اإلٗغإ إٔ ٣رخِض ٖٓ آ٥

ُذٟ اُشؼٞب، ٝأُعرٔؼاخ اُثشش٣ح، ٣شظغ ذاس٣خ  ٣ٝثرٌش ؽشها ظذ٣ذج ُِؼالض، ٝاُؽعآح ٖٓ أهذّ اُؼالظاخ اُطث٤ح أُؼشٝكح

 0033)شْ اُثات٤ِٕٞ ( ّ.م 0033)ظٜٞس اُؽعآح ُوشٕٝ هثَ ا٤ُٔالد، ؼ٤س إٔ أٍٝ ٖٓ هاّ تاعرؼٔاٍ اُؽعآح ا٥شٞس٣ٕٞ ٓ٘ز

()ب.م
5

.) 

ؽعآح، ٖٓ أهذّ كوذ ػشكٜا اُلشاػ٘ح اُوذٓاء، ٝذؼرثش أٝسام اُثشدٟ اُر٢ ععَ ك٤ٜا هذٓاء أُظش٤٣ٖ ؽش٣وح اُؼالض تاُ

)اُٞشائن اُراس٣خ٤ح ك٢ ٛزا أُعاٍ، ٓصَ تشد٣ح ئت٤شط
6

ًٔا ٝسد رًش اُؽعآح ُؼالض األٓشاع اُذاخ٤ِح ك٠ اُراس٣خ اُظ٠٘٤  (

ًٝٛٞراب ػر٤ن ( bo shu)اُوذ٣ْ هثَ ؼٞئ٠ُ أستؼح آالف ع٘ح ٝذؼذ أٍٝ ئشاسج ذاس٣خ٤ح ُِؽعآح ذِي اُر٠ ٝسدخ ك٠ ًراب

)ا٤ٌُِٔح( ٛإ)ك٠ ٓوثشج أعشج ( 3790ّ)رشاكٚ ػآٌّرٞب ػ٠ِ اُؽش٣ش ذْ اً
7

.) 

ٝػشف اُؼشب اُطة هثَ ا٤ُٔالد ًٝإ ؽثْٜ ٓورظشا ػ٠ِ اُؽعآح ٝا٢ٌُ ٝٝطق تؼغ اُؽشائش ٝاُ٘ثاذاخ، ٝهذ أٓش 

ُِٞها٣ح ٖٓ اُؼذ٣ذ ٖٓ األٓشاع ًرث٤ؾ اُذّ ( ملسو هيلع هللا ىلص)هٞٓٚ ػ٠ِ االٗرلاع تٜزٙ اُطش٣وح اُؼالظ٤ح تَ ٝاعرخذٜٓا اُ٘ث٢( ملسو هيلع هللا ىلص)اُ٘ث٠ 

)ُٝٔؼاُعح أٓشاع أخشٟ
8

.) 

 

 اُؽعآح ك٠ األؼاد٣س اُظؽ٤ؽح

الشي تإٔ اُغ٘ح اُ٘ث٣ٞح ذؼذّ أُظذس اُصا٢ٗ ٖٓ ٓظادس اُرشش٣غ، ٢ٛٝ ذشَٔ أهٞاٍ اُ٘ث٢ ٝأكؼاُٚ ٝذوش٣شاذٚ، ٝٝسدخ 

 :ٜٓ٘ا اُؽعآح ك٢ اُغ٘ح اُو٤ُٞح ٝاُلؼ٤ِح ٗزًشتؼغ األؼاد٣س اُظؽ٤ػ

فٟ شزطح ِؽعُ، أٚ شزتح ػسً، أٚ و١ح تٕار، : اٌشفاء فٟ شالشح: "هاٍ( ملسو هيلع هللا ىلص)ػٖ عؼ٤ذ تٖ ظث٤ش، ػٖ اتٖ ػثاط، ػٖ اُ٘ث٢ 

")ٚأٔا أٔٙٝ أِرٟ ػٓ اٌىٟ
9

.) 

ؿ٤شٛا، ٝئٗٔا ٗثٚ تٜزٙ اُصالشح ػ٠ِ ، اُؽظش ك٢ اُصالشح كإ اُشلاء هذ ٣ٌٕٞ ك٢ (ملسو هيلع هللا ىلص)ُْ ٣شد اُ٘ث٢ ( اٌشفاء فٟ شالز: )هُٞٚ

أطٍٞ اُؼالض، ألٕ أُشع هذ ٣ٌٕٞ د٣ٞٓاً، كاُذ١ٞٓ تاخشاض اُذّ ٝرُي تاُؽعآح ٝئٗٔا خظد تاُزًش ٌُصشج اعرؼٔاٍ اُؼشب 

)ُٜا
10

.) 

                                                           

2
 كتاب العٌن هـ(071: )تمد بن عمرو بن تمٌم البصري الفراهٌدي أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أح

 .3/87، ، دار ومكتبة الهالل،  مهدي المخزومً، إبراهٌم السامرائً ت:
3
 .78، سورٌة –دار الفكر. دمشك  (م 0988هـ   0418)2، طالماموس الفمهً لغة واصطالحا،سعدي أبو حبٌب  
4
، حاتم صالح الضامن ت:، خٌر الكالم فً التمصً عن أغالط العوام، هـ(992: تعلً بن اللً بالً بن دمحم المسطنطٌنً الحنفً، ) 

 .0/29، بٌروت –عالم الكتب (، م0987هـ / 0417)0ط
5
 . 33م( 2119 -ه0431)0، طالحجامة سنة ودواءشهٌد عبد الحمٌد عمر االمٌن،  
6
لوثٌمة عالجٌة محفوظة حتى األن، وٌرجع تأرٌخ  أشهر وأطول وأضخم بردٌة طبٌة، والتى تعد ألدم سجل تارٌخى (بردٌة أٌبرس) 

 711سم متضمنة ما ٌمارب من  31مترا وعرض  20صفحة بطول  001البردٌة إلى المرن السادس عشر لبل المٌالد، وتتألف من 

 م.02:31  2120/ 3/8الثالثاء،  ، تارٌخ الزٌارة:مولع الٌوم السابع. ٌنظر: عدٌدة  ةٌلحاالت مرض ةٌوصفة عالج
7
 .02الموسوعة العلمٌة فى الحجامة، جمال دمحم زكى،  
8
 .03لمصدر السابك، ا 
9
الجامع المسند الصحٌح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأٌامه = ، دمحم بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفً  البخارى،  

  .5680رلم  023/ 7، دار طوق النجاة (هـ0422)0، طدمحم زهٌر بن ناصر الناصر، ت: صحٌح البخاري
10
عمدة الماري شرح صحٌح ، هـ(855: تأبو دمحم محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسٌن الغٌتابى الحنفى بدر الدٌن العٌنى ) 

 .20/230، 02×  25عدد األجزاء:  ،بٌروت –دار إحٌاء التراث العربً  ،البخاري
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ٝئٗٔا ..... ػاداخ اُؼشب، ٣ش٤ش ئ٤ُٚ ك٢ اُطة ٣٘وغْ ئ٠ُ ٓا ػشكٚ ٖٓ ؽش٣ن اُٞؼ٢، ٝئ٠ُ ٓا ػشكٚ ٖٓ ( ملسو هيلع هللا ىلص)ٝاُز١ ًإ اُ٘ث٢ 

)٠ٜٗ ػٖ ا٢ٌُ ُٔشورٚ
11

.) 

") ٠ا دمحم، ِز أِره تاٌؽعاِح: ِا ِزرخ ١ٌٍح أسزٞ تٟ تّإل، إال لاٌٛا(: "ملسو هيلع هللا ىلص)هاٍ سعٍٞ هللا : ػٖ أٗظ تٖ ٓاُي، ٣وٍٞ
12

 .)

")خثزٖ أْ اٌؽعُ أٔفغ ِا ٠رذاٜٚ تٗ إٌاصأْ ظثز٠ً أ(: "ملسو هيلع هللا ىلص)أخثشٗا أتٞ اُواعْ : ٝػٖ أت٢ ٛش٣شج سػ٢ هللا ػ٘ٚ
13

.) 

)هاٍ اُرٞستشر٢
14

ٝظٚ ٓثاُـح أُالئٌح ك٢ اُؽعآح عٟٞ ٓا ػشف ٜٓ٘ا ٖٓ أُ٘لؼح اُؼائذج ػ٠ِ األتذإ إٔ اُذّ ٓشًة ٖٓ (: 

ذض٣ذ ظٔاغ اُ٘لظ اُوٟٞ اُ٘لغا٤ٗح اُؽائِح ت٤ٖ اُؼثذ ٝت٤ٖ اُرشه٢ ئ٠ُ أٌُِٞخ األػ٠ِ ٝاُٞطٍٞ ئ٠ُ اٌُشٞف اُشٝؼا٤ٗح ٝؿِثرٚ 

)ٝطالترٜا كارا ٗضف اُذّ أٝسشٜا رُي خؼٞػا ٝظٔٞدا ٤ُٝ٘ا ٝسهح ٝتزُي ذ٘وطغ األدخ٘ح أُ٘ثؼصح ػٖ اُ٘لظ األٓاسج
15

.) 

ِٓ اؼرعُ ٌسثغ ػشزج، ٚذسغ ػشزج، ٚإؼذٜ ٚػشز٠ٓ، واْ ( :"ملسو هيلع هللا ىلص)هاٍ سعٍٞ هللا : ػٖ أت٢ ٛش٣شج سػ٢ هللا ػ٘ٚ، هاٍ

")شفاء ِٓ وً داء
16

.) 

 أٔٛاع اٌؽعاِح

 .اُشؽثح، ٝاُعاكح، ٝأُرضؼِوح: ُِؽعآح شالشح أٗٞاع

ذغرخذّ ك٤ٜا اٌُاعح تأشٌاُٜا أُخرِلح ٝذخرِق ػٖ اُؽعآح اُعاكح ترشش٣ؾ اُعِذ ذشش٣طا  األٚي: اٌؽعاِح اٌزطثح )اٌذ٠ِٛح(،

)ء ك٤غؽة اُذّ ئ٠ُ عطػ اُعِذخل٤لا ٝٝػغ اٌُاعح ػ٠ِ ٌٓإ اُرشش٣ؾ ٝذلش٣ـٜا ٖٓ اُٜٞاء ػٖ ؽش٣ن عؽة اُٜٞا
17

.) 

، ٠ٛ اُر٠ ٣ٌرل٠ ك٤ٜا تٞػغ ًاعاخ اُٜٞاء ػ٠ِ ظضء ٓؽذد ٖٓ اُعغْ ؼ٤س ٣٘شؾ رُي ذذكن اُذّ اٝ ٚاٌصأٝ: اٌؽعاِح اٌعافح

)اُطاهح ٖٓ ظذ٣ذ ٓٔا ٣غ٤طش ػ٠ِ أُشٌِح أُشػ٤ح أُؼ٤٘ح اُر٠ ٜٗذف ُؼالظٜا
18

.) 

ص٣د ص٣رٕٞ، اٝ )، ٠ٛٝ ذشثٚ اُؽعآح اُعاكح ٌُٜٝ٘ا ٓرؽشًح ػٖ ؽش٣ن دٖٛ أُٞػغ تض٣د ٚاٌصاٌس: اٌؽعاِح اٌّرشؼٍمح

شْ ٝػغ أُؽعْ ٝذؽش٣ي اٌُاعح تطش٣وح ٓؼ٤٘ح ك٠ أٌُإ أُطِٞب ُعزب اُذّ ٝذع٤ٔؼٚ ك٠ ( ص٣د اُ٘ؼ٘اع، اٝ ص٣د اٌُاكٞس

)ؽعآحؽثوح اُعِذ، ٝٗغرط٤غ إٔ ٗوٍٞ اُؽعآح أُرضؼِوح ٠ٛ ػَٔ ذذ٤ُي اُعغْ تاُ
19

.) 

 

                                                           

11
علً حسٌن  ، ت:كشف المشكل من حدٌث الصحٌحٌن، هـ(597: تالرحمن بن علً بن دمحم الجوزي )جمال الدٌن أبو الفرج عبد  

 .3/394، الرٌاض –دار الوطن ، بدون طبع وتأرٌخ، البواب
12

ن ، ت: دمحم فؤاد عبد البالً، بدوسنن ابن ماجههـ(، 273ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن ٌزٌد المزوٌنً، وماجة اسم أبٌه ٌزٌد )ت:   

، أبو عبد الرحمن دمحم ناصر  . وصححه االلبانى، 3479رلم  2/0050فٌصل عٌسى البابً الحلبً، -تأرٌخ، دار إحٌاء الكتب العربٌة 

، ، المكتب اإلسالمً. صحٌح الجامع الصغٌر وزٌاداتههـ(، 0421الدٌن، بن الحاج نوح بن نجاتً بن آدم، األشمودري األلبانً )ت: 

2/991. 
13
عبد ت:  ،مسند إسحاق بن راهوٌه، هـ(238: تأبو ٌعموب إسحاق بن إبراهٌم بن مخلد بن إبراهٌم الحنظلً المروزي )،  ابن راهوٌه 

صحٌح . وصححه االلبانى، 250رلم  0/276،  0990 - 0402، 0، طالمدٌنة المنورة -مكتبة اإلٌمان  ،الغفور بن عبد الحك البلوشً

 .0/014/  الجامع الصغٌر وزٌاداته
14
 شرح مصابٌح البغوي شرحا حسنا وروى صحٌح البخاري عن عبد الوهاب بن صالح  رجل محدث فمٌه من أهل شٌراز 

طبمات الشافعٌة ، هـ(770السبكً تاج الدٌن عبد الوهاب بن تمً الدٌن )المتوفى:  . ٌنظر:أظن هذا الشٌخ مات فً حدود الستٌن والستمائة

 .8/349،هجر للطباعة والنشر والتوزٌع  (هـ0403)2،طعبد الفتاح دمحم الحلو د. محمود دمحم الطناحً د. ، ت:الكبرى

 
15
فٌض  هـ(0130: تالمناوي زٌن الدٌن دمحم المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفٌن بن علً بن زٌن العابدٌن الحدادي ثم الماهري ) 

 .5/465،  6األجزاء:  مصر عدد -المكتبة التجارٌة الكبرى  (0356)0،طالمدٌر شرح الجامع الصغٌر
16
.  أبو بكر البٌهمً، أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراسانً، 3860رلم  4/4، سنن أبً داودرواه ابو داود،  

 رلم 9/572،  لبنان –م(، دار الكتب العلمٌة، بٌروت  2113 -هـ 0424)3هـ(، السنن الكبرى، ت: دمحم عبد المادر عطا، ط458)ت: 

 .2/0135، صحٌح الجامع الصغٌر وزٌاداته. وصححه االلبانى، 09535
17
 .41، الحجامة النبوٌة معجزة طبٌةاحمد ابو النصر،  
18
 .93مصر،-م(، دار الغد الجدٌد2113-هـ0424)0، طالعالج بالحجامة وكاسات الهواءدمحم احمد عٌسا،  
19
 .41، الحجامة النبوٌة معجزة طبٌةاحمد ابو النصر،  
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 أكؼَ أٝهاخ اُؽعآح

ك٢ اُؽو٤وح ٣ٌٖٔ ئظشاء اُؼالض تاُؽعآح اُعاكح ك٢ أ١ ٣ّٞ ٖٓ أ٣اّ األعثٞع أٝ اُشٜش، ٝخالٍ أ١ ٝهد ك٢ ا٤ُّٞ، ٝك٢ أُواتَ 

ٝسد ػٖ ذٌٕٞ اُؽعآح اُشؽثح اُٞهائ٤ح ك٢ أ٣اّ ٓؼ٤٘ح ٝكواً ُألؼاد٣س اُ٘ث٣ٞح،  ٝرُي ُِؽظٍٞ ػ٠ِ أًثشاعرلادج ٖٓ اُؼالض ًٔا 

ِٓ اؼرعُ ٌسثغ ػشزج، ٚذسغ ػشزج، ٚإؼذٜ ٚػشز٠ٓ، واْ شفاء ( : "ملسو هيلع هللا ىلص)هاٍ سعٍٞ هللا : أت٢ ٛش٣شج سػ٢ هللا ػ٘ٚ، هاٍ

")ِٓ وً داء
20

.) 

 هذ اذلن األؽثاء ػ٠ِ إٔ اُؽعآح ك٢ اُ٘ظق اُصا٢ٗ ٖٓ اُشٜش شْ ك٢ اُشتغ اُصاُس ٖٓ أستاػٚ أٗلغ ٖٓ اُؽعآح: هاٍ اتٖ ؼعش

)ك٢ أُٝٚ ٝآخشٙ
21

)٣ٌٕٞ االعرلشاؽ ك٢ أش٘ائٚ إٔ األخالؽ ك٢ أٍٝ اُشٜش ٝك٢ آخشٙ ذغٌٖ، كأ٠ُٝ ٓا: هاٍ أُٞكن اُثـذاد١( 
22

 )

)ٝئرا اعرؼِٔد ػ٘ذ اُؽاظح ئ٤ُٜا ٗلؼد أ١ ٝهد ًإ ٖٓ أٍٝ اُشٜش ٝآخشٙ: ، هاٍ اتٖ اُو٤ْ
23

ًٝإ أؼٔذ تٖ ؼ٘ثَ سؼٔٚ هللا  (

)عاػح ًاٗد ٣ؽرعْ أ١ ٝهد ٛاض تٚ اُذّ ٝأ١
24

.) 

 .األؼاد٣س اُٞاسدج ك٠ أ٣اّ األعثٞع كٌِٜا ػؼ٤لح ُزا ال ٌٗرثٜا ٝال ٗؼرٔذ ػ٤ِٚ

ؼذ٣س ٣أٓش أٝ ٠ٜ٘٣ ػٖ اُؽعآح ك٢ ٣ّٞ أٝ ٝهد ٓؼ٤ٖ، ئال ٓا ًإ ٖٓ اعرؽثاب ( ملسو هيلع هللا ىلص)ُْ ٣ظػ ػٖ اُ٘ث٢ : ٝهاٍ دمحم ٗضاساُذهش

)ُؽاد١ ٝاُؼشش٣ٖ ٖٓ اُشٜش اُؤش١ ؼ٤س تِـد أؼاد٣صٜا دسظح اُؽغُٖؼِٜٔا أ٣اّ اُغاتغ ػشش ٝاُراعغ ػشش ٝا
25

.) 

 

 ٓٞاػغ اُؽعآح

 ٖٓ أُٜٔاخ اُر٠ ٣٘ثـ٠ ٓؼشكرٜا ُُِؽّعاّ ٓؼشكح ٓٞاػغ اُؽعآح ٖٓ ظغذ اإلٗغإ، ٝٓؼشكح أُٞاػغ

، كوذ اؼرعْ ك٠ ػذج ٓٞاػغ ٖٓ ظغذٙ اُشش٣ق (ملسو هيلع هللا ىلص)ٖٓ ظغذٙ اُشش٣ق، ٓورظشا ػ٠ِ ٓا طػ ػ٘ٚ( ملسو هيلع هللا ىلص)اُر٠ اؼرعْ ػ٤ِٜا اُ٘ث٢

 .ؼغة ٓا ذورؼ٤ٚ اُؽاظح

 

 اٌؽعاِح ػٍٝ ٚسط اٌزأص

")اؼرعُ إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ رأسٗ ٚ٘ٛ ِؽزَ، ِٓ ٚظغ واْ تٗ، تّاء ٠ماي ٌٗ ٌؽٟ ظًّ:"ػٖ اتٖ ػثاط ػ٢ هللا ػ٘ٚ
26

ٝك٠ ( 

)ِٓ شم١مح"سٝا٣ح 
27

")وأد تٗ( 
28

ٚ٘ٛ ِؽزَ تٍؽٟ ظًّ ( ملسو هيلع هللا ىلص)اؼرعُ إٌثٟ : "سٝا٣ح ػٖ اتٖ تؽ٤٘ح سػ٢ هللا ػ٘ٚ، هاٍٝك٠ ( 

")فٟ ٚسط رأسٗ
29

.) 

                                                           

20
 سبك تخرٌجه. 
21
 -دار المعرفة  ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري، أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً الشافعًابن حجر العسمالنى   

 .01/051(، 0379)بٌروت، 
22
، هـ(0251: تالشوكانً دمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الٌمنً ) 

 
 (م0993 - هـ0403)0،طعصام الدٌن الصبابطً ، ت:نٌل األوطار

  .8/240، دار الحدٌث، مصر
23
 –، دار الهالل الطب النبويهـ( ، 750ابن لٌم الجوزٌة ، دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس الدٌن ابن لٌم الجوزٌة )ت:  

 .45، بٌروت.
24
 –، دار المعرفة  لبخاريفتح الباري شرح صحٌح اابن حجر العسمالنى ، أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً الشافعً ،   

 .01/049بٌروت 
25
 .45، الحجامة النبوٌة معجزة الطبٌة. وٌنظر: ابو النصر، 20، الحجامة والمسط البحريدمحم نزار الدلر،  
26
 .5711رلم  7/025، صحٌح البخارى 
27
ابن األثٌر مجد الدٌن أبو السعادات المبارن بن دمحم بن دمحم بن دمحم  الشمٌمة: نوع من صداع ٌعرض فً ممدم الرأس وإلى أحد جانبٌه. 

محمود دمحم الطناحً ،  -، ت: طاهر أحمد الزاوى النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثرهـ( ، 616ابن عبد الكرٌم الشٌبانً الجزري )ت: 

 .2/492م( 0979 -هـ 0399بٌروت،)  -المكتبة العلمٌة 
28
 سبك تخرٌجه. 
29
 .0836رلم  3/05، بخارىصحٌح ال 
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)اٌؽعاِح ػٍٝ األخذػ١ٓ
30

)ٚاٌىاً٘( 
31

.) 

")أْ إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص اؼرعُ شالشا فٟ األخذػ١ٓ، ٚاٌىاً٘: "ػٖ أٗظ سػ٢ هللا ػ٘ٚ
32

األخذػ١ٓ  ٠ؽرعُ فٟ"ٝك٠ سٝا٣ح تِلع (. 

")ٚاٌىاً٘
33

.) 

 .٢ٛٝ ٖٓ ٓٞاػغ اُؽعآح اُشئ٤غح أُٜٔح ظذاً ك٢ اُؽعآح ( ملسو هيلع هللا ىلص)ٖٓ أُٞاػغ اُر٢ اؼرعْ ػ٤ِٜا اُ٘ث٢: األخذػاْ

اُؽعآح ػ٠ِ األخذػ٤ٖ، ذ٘لغ ٖٓ أٓشاع اُشأط، ٝأظضائٚ، ًاُٞظٚ، ٝاألع٘إ، ٝاألر٤ٖٗ، ٝاُؼ٤٘٤ٖ، ٝاألٗق، : هاٍ اتٖ اُو٤ْ

)ُؽِن ئرا ًإ ؼذٝز رُي ػٖ ًصشج اُذّ أٝ كغادٙ، أٝ ػٜ٘ٔا ظ٤ٔؼاٝا
34

.) 

)إٔ اُؽعآح ػ٠ِ اٌُاَٛ ٗلؼٜا ٖٓ داء اُعغذ ًِٚ :هاٍ اتٖ تطاٍ
35

.) 

ِرنِ  َٛ )اٌؽعاِح ػٍٝ اٌ
36

) 

ِسِى ( ملسو هيلع هللا ىلص)ٖٝٓ أُٞاػغ اُر٠ اؼرعْ اُ٘ث٠  َٞ  .ػ٤ِٜا ٓ٘طوح اُ

) اؼرعُ ػٍٝ ٚروٗ، ِٓ ٚزءأْ رسٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ػٖ ظاتش
37

")واْ تٗ (
38

.) 

 اٌؽعاِح ػٍٝ ظٙز اٌمذَ

")اؼرعُ ٚ٘ٛ ِؽزَ ػٍٝ ظٙز اٌمذَ ِٓ ٚظغ واْ تٗ( ملسو هيلع هللا ىلص)أْ إٌثٟ"ػٖ أٗظ، 
39

.) 

)ٝاُؽعآح ػ٠ِ ظٜش اُوذّ ذ٘ٞب ػٖ كظذ اُظاكٖ: هاٍ اتٖ ؼعش
40

ٝاُغاه٤ٖ ٝٛٞ ػشم ػ٘ذ اٌُؼة ٝذ٘لغ ٖٓ هشٝغ اُلخز٣ٖ ( 

)ٝاٗوطاع اُطٔس ٝاُؽٌح اُؼاسػح ك٢ األٗص٤٤ٖ
41

.) 

ٌُٖ ... ٠ٛ ٖٓ تاب دػد ئ٤ُٚ اُؼشٝسج ٝاُؽاظح، ٤ُٝظ ٖٓ تاب اإلُضاّ ( ملسو هيلع هللا ىلص)أُٞاػغ اُر٠ اؼرعْ ػ٤ِٜا اُ٘ث٢: هاٍ دمحم ص٠ً

)ٖٓ تاب اُرشش٣غ( ملسو هيلع هللا ىلص)ذوذ٣ْ ٛزٙ أُٞاػغ ػ٘ذ كؼَ اُؽعآح ُؽلع اُظؽح ٓطِوا، هذ ٣ٌٕٞ ٓغرؽثا، ٝرُي ألٕ أكؼاٍ اُ٘ث٠ 
42

) 

                                                           

30
 .2/04، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثرابن االثٌر:  األخدعان: عرلان فً جانبً العنك. 
31
 .4/049، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثرمجتمع الكتفٌن، وهو الكاهل. ابن االثٌر:  
32
 . 3861رلم  4/4، سنن ابى داود 
33
، ت: سنن الترمذي  -هـ( ، الجامع الكبٌر 279ى بن الضحان، الترمذي، أبو عٌسى )ت: الترمذى ، دمحم بن عٌسى بن َسْورة بن موس 

صحٌح الجامع الصغٌر . وحسنه االلبانى، 2150رلم  4/391،  بٌروت –م( ، دار الغرب اإلسالمً  0998بشار عواد معروف ، )

 .2/885، وزٌاداته
34
 .44، الطب النبوىابن المٌم الجوزٌة،  
35
، ت: أبو تمٌم ٌاسر بن إبراهٌم ،  شرح البخارى البن بطال صحٌحهـ( ، 449ابن بطال أبو الحسن علً بن خلف بن عبد الملن )ت:  

 .9/412،  السعودٌة، الرٌاض -م( مكتبة الرشد 2113 -هـ 0423)2ط
36
 .5/076، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر. ابن االثٌر، الورن: ما فوق الفخذ 
37
ابن منظور ، دمحم بن مكرم بن على، .ٌنظر: الضرب حتى ٌرهص الجلد واللحم وٌصل الضرب إلى العظم من غٌر أن ٌنكسر الوثء: 

 .0/091،  بٌروت –، دار صادر  3، ط لسان العربهـ( ، 700أبو الفضل، جمال الدٌن ابن منظور األنصاري الروٌفعى اإلفرٌمى )ت: 
38
م( ، مؤسسة غراس للنشر  2112 -هـ  0423) 0، ط األم –صحٌح أبً داود  ،البانى. صححه 3863رلم  4/5، سنن أبً داود 

 .3/058،والتوزٌع، الكوٌت 
39
عادل  -، ت: شعٌب األرنؤوط  مسند اإلمام أحمد بن حنبلهـ( ، 240أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد الشٌبانً )ت:  

رلم  2/068، سنن ابو داود. وابو داود، 02682رلم  21/004،  م( ، مؤسسة الرسالة 2110 -هـ  0420، ) 0مرشد، وآخرون ، ط 

 .6/98، األم –صحٌح أبً داود .  وصححه االلبانى، 0837
40
 .03/247، لسان العربالصافن: عرلان فى الرجلٌن . ابن منظور،  
41
 .01/052، فتح الباري شرح صحٌح البخاريابن حجر،  
42
 .49م(.، 2101-ه0431)0، لدمه احمد عبد عوض ، ط الموسوعة العلمٌة فى الحجامةجمال دمحم زكى ،  
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 كٞائذ اُؽعآح 

 اُؽعآح ػ٠ِ اٌُاَٛ ذ٘لغ ٖٓ ٝظغ أٌُ٘ة ٝاُؽِن، ٝػ٠ِ أؼذ األخذػ٤ٖ ذ٘لغ األػؼاء اُر٢ ك٢ اُشأط ٓصَ اُٞظٚ ٝاألع٘إ

ٝاُؽعآح اُر٢ ذٌٕٞ ػ٠ِ اٌُاَٛ ٝت٤ٖ اُلخز٣ٖ ٗاكؼح ٖٓ أٓشاع اُظذس .... ٝاُؼشط ٝاألر٤ٖٗ ٝاُؼ٤٘٤ٖ ٝاُؽِن ٝاألٗق

ٝذؽد اُزهٖ ذ٘لغ األع٘إ ٝاُٞظٚ ٝاُؽِوّٞ ٝذ٘و٢ اُشأط .... اُذ٣ٞٓح ٝاُشتٞ اُذ١ٞٓ ٌُٜ٘ا ذؼؼق أُؼذج ٝذؽذز اُخلوإ  

)ٝاُل٤ٌٖ، ٝػ٠ِ اُوطٖ
43

)٤َ اُلخز ٝظشتٚ ٝتصٞسٙ ٖٓ اُ٘وشطٗاكؼح ٖٓ دٓآ( 
44

)ٝاُثٞاع٤ش ٝداء اُل٤َ( 
45

ٝس٣اغ أُصاٗح ( 

. )ٝػ٠ِ اٌُؼث٤ٖ ذ٘لغ ٖٓ اؼرثاط اُطٔس ٖٝٓ ػشم اُ٘غا ٝاُ٘وشط ٝاُشؼْ ٖٝٓ ؼٌح اُظٜش،
46

.) 

)ئٕ اُؽعآح كٞم اُوؽق: هاٍ اتٖ تطاٍ
47

)ٗلؼٜا ٖٓ اُغذد( 
48

)ٝهشٝغ اُلخذ ٝاؼرثاط اُطٔس( 
49

كغ اُؽعآح ، كارا ًاٗد ٓ٘ا(

)ٓخرِلح الخرالف أٓاًٜ٘ا كٔؼِّٞ إٔ ؼعٔٚ ػ٤ِٚ اُغالّ ٖٓ ظغذٙ ٓا ؼعْ ًإ الخرالف أعثاب اُؽاظح ئ٤ُٚ
50

ٝػ٠ِ أُؼذج (. 

)ذ٘لغ األٓؼاء ٝكغاد اُؽ٤غ
51

اٗٚ اؼرعْ ٖٓ أشش اُغْ اُزٟ ٝػؼرٚ آشاج ( ملسو هيلع هللا ىلص)، ٝٗاكؼح ك٠ اُؼالض ٖٓ اُغْ، كِوذ شثد ػٖ اُ٘ث٢(

 .٣ٜٞد٣ح ك٠ اُشاج اُر٠ أٛذذٜا ُٚ

اخرالف اُؽعآح ٓغ اُلظذ)
52

) 

)اُؽعآح ذ٘و٤رٜا ُ٘ٞاؼ٢ اُعِذ أًصش ٖٓ ذ٘و٤ح اُلظذ: هاٍ اتٖ ع٤٘ا
53

اُلظذ ألػٔام اُثذٕ أكؼَ، ٝاُؽعآح  :ٝهاٍ اتٖ اُو٤ْ(. 

اُضٓإ، ٝأٌُإ، ٝاألٓضظح، كاُثالد ذغرخشض اُذّ ٖٓ ٗٞاؼ٢ اُعِذ، ٝاُؽو٤وح ك٢ أٓشٛا ٝأٓش اُلظذ، أٜٗٔا ٣خرِلإ تاخرالف 

اُؽاسج، ٝاألصٓ٘ح اُؽاسج، ٝاألٓضظح اُؽاسج اُر٢ دّ أطؽاتٜا ك٢ ؿا٣ح اُ٘ؼط اُؽعآح ك٤ٜا أٗلغ، كإ اُذّ ٣خشض ئ٠ُ عطػ 

ض اُعغذ اُذاخَ، كرخشض اُؽعآح ٓا ال ٣خشظٚ اُلظذ، ُٝزُي ًاٗد أٗلغ ُِظث٤إ ٖٓ اُلظذ، ُٖٝٔ ال ٣وٟٞ ػ٠ِ اُلظذ ٝهذ ٗ

)األؽثاء ػ٠ِ إٔ اُثالد اُؽاسج اُؽعآح ك٤ٜا أٗلغ ٝأكؼَ ٖٓ اُلظذ
54

.) 

 هثَ اُؽعآح اؼر٤اؽاخ ٝذ٘ث٤ٜاخ

اُؽعآح ػ٠ِ اُ٘وشج ٝذرٞه٠  ....٣عة إٔ ذرٞه٠ اُؽعآح تؼذ اُؽٔاّ ئال ك٤ٖٔ دٓٚ ؿ٤ِع ك٤عة إٔ ٣غرؽْ شْ ٣ثو٠ عاػح شْ ٣ؽعْ 

اُذٓاؽ ٓٞػغ اُؽلع ٝذؼؼلٚ اُؽعآح، ٝؿزاء أُؽرعْ ٣عة إٔ ٣ٌٕٞ تؼذ عاػح، ألٜٗا ذٞسز اُ٘غ٤إ ؼوا ًٔا ه٤َ كإ ٓإخش 

)ٝؼ٤٘ٔا تِؾ اُؼٔش عر٤ٖ ع٘ح ال ٣ؽرعْ اُثرح
55

، ٝػشٝس١ ُٖٔ أساد اُؽعآح أال ٣وشب اُ٘غاء هثَ رُي ت٤ّٞ ٤ُِٝح ٝتؼذٙ ًزُي، (

اُؽعآح ك٢ صٖٓ شذج اُؽش ك٢ اُظ٤ق، ٝٓصِٚ ٣ٝ٘ثـ٢ ُٚ ذشى اُِثٖ تغائش أط٘اكٚ، ٣ٝوَِ ششب أُاء ك٢ ٣ٞٓٚ، ٣ٝغرؽة ذشى 

                                                           

43
، ت الفائك فً غرٌب الحدٌث واألثر هـ(، 538الزمخشري ، أبو الماسم محمود بن عمرو بن أحمد، )ت: ٌنظر:  المطن: أسفل الظهر. 

 .3/2218، ان لبن –، دار المعرفة  2دمحم أبو الفضل إبراهٌم ، ط-: علً دمحم البجاوي 
44
 .5/252، كتاب العٌنٌنظر: الفراهٌدى،  النمرس: داء فً الرجل. 
45
: 01، 9، نمله إلى العربٌة وعلك علٌه: جـ  تكملة المعاجم العربٌةهـ( ، 0311رٌنهارت بٌتر آن ُدوِزي )ت: . ٌنظر:  داء الفٌل، جذام 

 .8/420، م(. 2111 -هـ 0979)0جمال الخٌاط ، ط
46
 .0/311، مانون فى الطبالابن سٌنا :  
47
الصحاح تاج اللغة  هـ( ،393الفارابً ،  أبو نصر إسماعٌل بن حماد الجوهري )ت: . ٌنظر:  المحف : العظم الذي فوق الدماغ 

 .4/0403،  بٌروت –م( ، دار العلم للمالٌٌن 0987 -  هـ 0417)4، ت: أحمد عبد الغفور عطار، ط: وصحاح العربٌة
48
بٌدي )ت: ، ٌنظر: اال تبصر بصرا لوٌ  ، ت  تاج العروس من جواهر الماموسهـ( محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسٌنً، 0215الزَّ

 .8/083، : مجموعة من المحممٌن ، دار الهداٌة 
49
هـ( 488دمحم بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حمٌد األزدي المٌورلً الَحِمٌدي أبو عبد هللا بن أبً نصر )ت: ، ٌنظر: الحٌض:  الطمث 

 –الماهرة  -( ، مكتبة السنة 0995 - 0405) 0، ت: زبٌدة دمحم سعٌد عبد العزٌز، ط تفسٌر غرٌب ما فً الصحٌحٌن البخاري ومسلم، 

  .510، مصر
50
 .9/412، ارى البن بطالشرح صحٌح البخابن بطال،  
51
 -هـ 0403)0، طعصام الدٌن الصبابطً ، ت:نٌل األوطار، هـ(0251: تدمحم بن علً بن دمحم بن عبد هللا الشوكانً الٌمنً )الشوكانى،  

  .8/240، دار الحدٌث، مصر(، م0993
52
 .7/012، كتاب العٌن، الفراهٌدي ٌنظر:  الفصد: لطع العروق. وافتصد فالن: لطع عرله ففصد. 
53
 .0/099، المانون فى الطبابن سٌنا،  
54
 .0/42، الطب النبوىابن لٌم الجوزٌه،  
55
 .0/311، المانون فى الطبابن سٌنا،  
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)شذج اُثشد ك٢ اُشراء، ٝأؼغٖ صٓاٜٗا اُشت٤غ
56

، ٝال ذؽرعْ أُشأج اُؽآَ ك٠ أعلَ اُثطٖ ٝٓ٘طوح اُظذس خظٞطا ك٠ (

األشٜش اُصالشح األ٠ُٝ، ٝذع٘ة اُؽعآح ُشخض دسظح ؼشاسذٚ ػا٤ُح، ٝذع٘ة اُؽعآح ػ٠ِ اُشًثح أُظاتح تأُاء ًٝزُي 

ا٢ُ، ٝذع٘ة اُؽعآح تؼذ األًَ ٓثاششج ٌُٖٝ ػ٠ِ األهَ عاػر٤ٖ، ٝس١ٝ ػٖ اتٖ ػٔش، عٔؼد سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ اُذٝ

....)اٌؽعاِح ػٍٝ اٌز٠ك أِصً، ٟٚ٘ ذش٠ذ فٟ اٌؼمً، ٚذش٠ذ فٟ اٌؽفع، ٚذش٠ذ اٌؽافع ؼفظا:"ٝعِْ، ٣وٍٞ
57

، ٝذع٘ة اُؽعآح (

) تؼذ ٤ٓٞ٣ٖ أٝ أًصشُٖٔ تذأ ك٠ اُـغ٤َ اٌُِٟٞ، ٝٓرثشع اُذّ ئال
58

.) 

 اؼر٤اؽاخ ٝذ٘ث٤ٜاخ تؼذ اُؽعآح

٣ٔر٘غ ػٖ ششب اُغٞائَ شذ٣ذج اُثشٝدج ُٔذج أستغ ٝػشش٣ٖ عاػح، ٣ٝـط٠ أُؽرعْ ٓٞػغ اُؽعآح ٝال ٣ؼشػٚ ُِٜٞاء  

ع دسظح ؼشاسج اُثاسد، ٣ٝعة إٔ ال ٣أًَ أُؽرعْ ؽؼآا ك٤ٚ تٜاساخ تؼذ اُؽعآح ُٔذج شالز عاػاخ، تؼغ اُ٘اط ٣شؼش تاسذلا

اُعغْ ك٠ ا٤ُّٞ اُصا٠ٗ ٝٛزا أٓش ؽث٤ؼ٠، تؼغ اُ٘اط ٣شؼش تاُـص٤إ أٝ ئعٜاٍ ػ٘ذٓا ٣ؽرعْ ك٠ ظٜشٙ ٛزا أ٣ؼا أٓش 

)ؽث٤ؼ٠
59

.) 

 إٌرائط

 :أْٛ اُ٘رائط اُر٠ ذٞطِد ا٤ُٚ

ظٜٞس اُؽعآح ُوشٕٝ  اُؽعآح ٖٓ أهذّ اُؼالظاخ اُطث٤ح أُؼشٝكح ُذٟ اُشؼٞب األ٠ُٝ، ٝأُعرٔؼاخ اُثشش٣ح، ٣شظغ ذاس٣خ• 

 .ػذج هثَ ا٤ُٔالد

تاُؽعآح ًٔا ٝسدخ  ك٢ اُغ٘ح اُو٤ُٞح ٝاُلؼ٤ِح، ٓاسعٜا ٝاؼرعْ ػ٠ِ أًصش ٖٓ ٓٞػغ ، ٝٓاسعٜا اُظؽاتح ( ملسو هيلع هللا ىلص)ئٛرْ اُ٘ث٢• 

 .ٝاُراتؼٕٞ

 ....ئٕ اُؽعآح ٓل٤ذ ُؼذد ٖٓ األٓشاع ًاُشو٤وح ٝػشم اُ٘غا ٝاُ٘وشط• 

٣ؽرعْ اإلٗغإ ك٠ أ١ ٝهد شاء ٌُٖٝ األكؼَ إٔ ٣ٌٕٞ اُؽعآح ك٠ ٣ّٞ اُغاتغ ػشش ٝاُراعغ ػشش ٝٝاؼذ ٣ٌٖٔ إ • 

 .ٝػشش٣ٖ تاُرو٣ْٞ اُٜعشٟ

٣عة ذٞخ٢ اُؽزس ػٖ اُؽعآح تؼذ األًَ ٝاُؽٔاّ ٝاُعٔاع ٝك٢ صٖٓ شذج اُؽش ك٢ اُظ٤ق، ٝٓصِٚ شذج اُثشد ك٢ اُشراء، • 

 .ٝأكؼَ أٝهاذٜا اُشت٤غ

 ٌّزاظغاٌّصادر ٚا

ٜٓذ١ أُخض٢ٓٝ، د ئتشا٤ْٛ : ، خ وراب اٌؼ١ٓ( ٛـ393: خ)أتٞ ػثذ اُشؼٖٔ اُخ٤َِ تٖ أؼٔذ تٖ ػٔشٝ تٖ ذ٤ْٔ اُثظش١ 

 .اُغآشائ٢، داس ٌٝٓرثح اُٜالٍ

إٌٙا٠ح فٟ ، ( ٛـ636: خ)اتٖ األش٤ش ٓعذ اُذ٣ٖ أتٞ اُغؼاداخ أُثاسى تٖ دمحم تٖ دمحم تٖ دمحم اتٖ ػثذ اٌُش٣ْ اُش٤ثا٢ٗ اُعضس١ 

 -ٛـ 3077) ت٤شٝخ، -ٓؽٔٞد دمحم اُط٘اؼ٢ ، أٌُرثح اُؼ٤ِٔح  -ؽاٛش أؼٔذ اُضاٟٝ : ، خغز٠ة اٌؽذ٠س ٚاألشز

3797ّ.) 

 .ت٤شٝخ –، داس اُٜالٍ  اٌطة إٌثٜٛ، ( ٛـ903: خ)اتٖ اُو٤ْ اُعٞص٣ح دمحم تٖ أت٢ تٌش تٖ أ٣ٞب تٖ عؼذ شٔظ اُذ٣ٖ

أتٞ ذ٤ْٔ ٣اعش تٖ : ، خ شزغ اٌثخارٜ التٓ تطاي صؽ١ػ، ( ٛـ447: خ)اتٖ تطاٍ أتٞ اُؽغٖ ػ٢ِ تٖ خِق تٖ ػثذ أُِي 

 .اُغؼٞد٣ح، اُش٣اع -ٌٓرثح اُششذ ( 0330ّ -ٛـ 3400)0ئتشا٤ْٛ ، ؽ

                                                           

56
 .40، الحجامة والمسط البحري، دمحم نزار الدلر 
57
ابن البٌع ، أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدوٌه بن نُعٌم بن الحكم .  والحاكم، 3488رلم  2/0054، سنن ابن ماجه 

م( ، 0991 –هـ  0400) 0، ت: مصطفى عبد المادر عطا ، ط المستدرن على الصحٌحٌنهـ( ، 415الضبً الطهمانً النٌسابوري )ت: 

 . 00615، صحٌح الجامع الصغٌر وزٌاداته .  وحسنه االلبانى،8255رلم  4/454، بٌروت –دار الكتب العلمٌة 
58
 .038، الموسوعة العلمٌة فى الحجامةجمال دمحم زكى،   
59
 المصدر نفسه. 
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، داس  اٌثخارٞفرػ اٌثارٞ شزغ صؽ١ػ اتٖ ؼعش اُؼغوال٠ٗ ، أؼٔذ تٖ ػ٢ِ تٖ ؼعش أتٞ اُلؼَ اُؼغوال٢ٗ اُشاكؼ٢ ،  

 .ت٤شٝخ  –أُؼشكح 

، ِسٕذ إسؽاق تٓ را٠ٛ٘ٗ،( ٛـ002: خ)اتٖ سا٣ٞٛٚ ، أتٞ ٣ؼوٞب ئعؽام تٖ ئتشا٤ْٛ تٖ ٓخِذ تٖ ئتشا٤ْٛ اُؽ٘ظ٢ِ أُشٝص١ 

 .أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج -ٌٓرثح اإل٣ٔإ ( 3773 – 3430، 3ؽ) ػثذ اُـلٞس تٖ ػثذ اُؽن اُثِٞش٢: خ

 .3/033، اٌمأْٛ فٝ اٌطة(: ٛـ402: خ)اُل٤ِغٞف اُشئ٤ظ : تٖ ع٤٘ا، أتٞ ػ٢ِ، ششف أُِياتٖ ع٤٘ا ، اُؽغ٤ٖ تٖ ػثذ هللا 

دمحم كإاد ػثذ اُثاه٢، تذٕٝ ذأس٣خ، داس ئؼ٤اء : ، خسٕٓ اتٓ ِاظٗ، (ٛـ090: خ)اتٖ ٓاظح أتٞ ػثذ هللا دمحم تٖ ٣ض٣ذ اُوض٢٘٣ٝ، 

 .ك٤ظَ ػ٤غ٠ اُثات٢ اُؽِث٢ -اٌُرة اُؼشت٤ح 

ٌساْ ، ( ٛـ933: خ)تٖ ٌٓشّ تٖ ػ٠ِ، أتٞ اُلؼَ، ظٔاٍ اُذ٣ٖ اتٖ ٓ٘ظٞس األٗظاس١ اُش٣ٝلؼ٠ اإلكش٣و٠  اتٖ ٓ٘ظٞس ، دمحم

 .ت٤شٝخ –، داس طادس  0، ؽ اٌؼزب

ِظشد١ اُخشاعا٢ٗ،  ْٝ دمحم ػثذ : ، خاٌسٕٓ اٌىثزٜ، (ٛـ402: خ)أتٞ تٌش اُث٤ٜو٢، أؼٔذ تٖ اُؽغ٤ٖ تٖ ػ٢ِ تٖ ٓٞع٠ اُُخْغَش

 .ُث٘إ  –، داس اٌُرة اُؼ٤ِٔح، ت٤شٝخ (ّ 0330 -ٛـ 3404)0اُوادس ػطا، ؽ

ِعْغرا٢ٗ  دمحم : ، خسٕٓ أتٟ داٚد، ( ٛـ090: خ)أتٞ داٝد ع٤ِٔإ تٖ األشؼس تٖ ئعؽام تٖ تش٤ش تٖ شذاد تٖ ػٔشٝ األصد١ اُّغِ

 .ت٤شٝخ –ٓؽ٢٤ اُذ٣ٖ ػثذ اُؽ٤ٔذ ، أٌُرثح اُؼظش٣ح، ط٤ذا 

شؼ٤ة األسٗإٝؽ : ، خ، ِسٕذ اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً ( ٛـ043: خ)أتٞ ػثذ هللا أؼٔذ تٖ دمحم تٖ ؼ٘ثَ تٖ ٛالٍ تٖ أعذ اُش٤ثا٢ٗ 

 .، ٓإعغح اُشعاُح ( ّ 0333 -ٛـ  3403)،  3ػادٍ ٓششذ، ٝآخشٕٝ ، ؽ  -

ػّذج اٌمارٞ شزغ ،( ٛـ200: خ)٠٘٤ أتٞ دمحم ٓؽٔٞد تٖ أؼٔذ تٖ ٓٞع٠ تٖ أؼٔذ تٖ ؼغ٤ٖ اُـ٤رات٠ اُؽ٘ل٠ تذس اُذ٣ٖ اُؼ

 .ت٤شٝخ –، داس ئؼ٤اء اُرشاز اُؼشت٢ صؽ١ػ اٌثخارٞ

 .اٌؽعاِح إٌث٠ٛح ِؼعشج طث١حاؼٔذ اتٞ اُ٘ظش، 

صؽ١ػ اٌعاِغ ، (ٛـ3403: خ)األُثا٢ٗ أتٞ ػثذ اُشؼٖٔ دمحم ٗاطش اُذ٣ٖ، تٖ اُؽاض ٗٞغ تٖ ٗعاذ٢ تٖ آدّ، األشوٞدس١ 

 .عال٢ٓ، أٌُرة اإل اٌصغ١ز ٚس٠اداذٗ

 .، ٓإعغح ؿشاط ُِ٘شش ٝاُرٞص٣غ، ا٣ٌُٞد ( ّ 0330 -ٛـ  3400) 3، ؽ األَ –صؽ١ػ أتٟ داٚد اُثا٠ٗ، 

اٌعاِغ اٌّسٕذ اٌصؽ١ػ اٌّخرصز ِٓ أِٛر رسٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٚسٕٕٗ اُثخاسٟ،  دمحم تٖ ئعٔاػ٤َ أتٞ ػثذهللا اُثخاس١ اُعؼل٢ ، 

 .داس ؽٞم اُ٘عاج ( ٛـ3400)3ص٤ٛش تٖ ٗاطش اُ٘اطش، ؽ دمحم: ، خصؽ١ػ اٌثخارٞ= ٚأ٠اِٗ 

سج تٖ ٓٞع٠ تٖ اُؼؽاى، اُرشٓز١، أتٞ ػ٤غ٠ ْٞ  سٕٓ اٌرزِذٞ -اٌعاِغ اٌىث١ز ، ( ٛـ097: خ) اُرشٓزٟ ، دمحم تٖ ػ٤غ٠ تٖ َع

 . ت٤شٝخ –، داس اُـشب اإلعال٢ٓ ( ّ 3772)تشاس ػٞاد ٓؼشٝف ، : ، خ

ػ٢ِ : ، خوشف اٌّشىً ِٓ ؼذ٠س اٌصؽ١ؽ١ٓ، (ٛـ079: خ)تٖ ػ٢ِ تٖ دمحم اُعٞص١ ظٔاٍ اُذ٣ٖ أتٞ اُلشض ػثذ اُشؼٖٔ 

 .اُش٣اع –ؼغ٤ٖ اُثٞاب، تذٕٝ ؽثغ ٝذأس٣خ، داس اُٞؽٖ 

 (.0333ّ-3403ٙ)3، هذٓٚ اؼٔذ ػثذ ػٞع ، ؽ اٌّٛسٛػح اٌؼ١ٍّح فٝ اٌؽعاِحظٔاٍ دمحم ص٠ً ، 

: خ) تٖ دمحم تٖ ؼٔذ٣ٝٚ تٖ ُٗؼ٤ْ تٖ اُؽٌْ اُؼث٢ اُطٜٔا٢ٗ ا٤ُ٘غاتٞس١ اُؽاًْ، اتٖ اُث٤غ ، أتٞ ػثذ هللا اُؽاًْ دمحم تٖ ػثذ هللا

، داس اٌُرة ( 3773ّ –ٛـ  3433) 3ٓظطل٠ ػثذ اُوادس ػطا ، ؽ: ، خ اٌّسرذرن ػٍٝ اٌصؽ١ؽ١ٓ، ( ٛـ430

 .ت٤شٝخ –اُؼ٤ِٔح 

ظٔاٍ اُخ٤اؽ ، : 33، 7ظـ : ، ٗوِٚ ئ٠ُ اُؼشت٤ح ٝػِن ػ٤ِٚ ذىٍّح اٌّؼاظُ اٌؼزت١ح، ( ٛـ3033: خ)س٣ٜ٘اسخ ت٤رش إٓ دُِٝص١ 

 (.ّ 0333 -ٛـ 3797)3ؽ

ت٤ذ١  ذ تٖ ػثذ اُشّصام اُؽغ٢٘٤، ( ٛـ3030: خ)اُضَّ ّٔ ذ تٖ ٓؽ ّٔ ٓعٔٞػح ٖٓ : ، خ  ذاض اٌؼزٚص ِٓ ظٛا٘ز اٌماِٛصٓؽ

 .أُؽوو٤ٖ ، داس اُٜذا٣ح

-ػ٢ِ دمحم اُثعا١ٝ : ، خ  اٌفائك فٟ غز٠ة اٌؽذ٠س ٚاألشز، (ٛـ002: خ)اُضٓخشش١ ، أتٞ اُواعْ ٓؽٔٞد تٖ ػٔشٝ تٖ أؼٔذ، 
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 .ُث٘إ –، داس أُؼشكح  0دمحم أتٞ اُلؼَ ئتشا٤ْٛ ، ؽ

ػثذ اُلراغ . ٓؽٔٞد دمحم اُط٘اؼ٢ د. د: ، خطثماخ اٌشافؼ١ح اٌىثزٜ،( ٛـ993: خ)اُغث٢ٌ ذاض اُذ٣ٖ ػثذ اُٞٛاب تٖ ذو٢ اُذ٣ٖ 

 .ٛعش ُِطثاػح ٝاُ٘شش ٝاُرٞص٣غ ( ٛـ3430)0دمحم اُؽِٞ،ؽ

 .عٞس٣ح –دٓشن . داس اُلٌش( ّ 3722ٛـ   3432)0، ؽاٌماِٛص اٌفمٟٙ ٌغح ٚاصطالؼاعؼذ١ أتٞ ؼث٤ة، 

 ( .0337ّ -3403ٙ)3، ؽاٌؽعاِح سٕح ٚدٚاءش٤ٜذ ػثذ اُؽ٤ٔذ ػٔش اال٤ٖٓ، 

ػظاّ اُذ٣ٖ اُظثاتط٢، : ، خ١ًٔ األٚطار، (ٛـ3003: خ)اُشًٞا٠ٗ، دمحم تٖ ػ٢ِ تٖ دمحم تٖ ػثذ هللا اُشًٞا٢ٗ ا٢٘ٔ٤ُ 

 . 2/043، داس اُؽذ٣س، ٓظش، (3770ّ -ٛـ 3430)3ؽ

ؼاذْ طاُػ : ، خخ١ز اٌىالَ فٟ اٌرمصٟ ػٓ أغالط اٌؼٛاَ، (ٛـ770: خ)ػ٢ِ تٖ ال٢ُ تا٢ُ تٖ دمحم اُوغط٘ط٢٘٤ اُؽ٘ل٢، 

 .ت٤شٝخ –، ػاُْ اٌُرة (3729ّ/ ٛـ 3439)3اُؼآٖ، ؽ

أؼٔذ ػثذ اُـلٞس : ، خاٌصؽاغ ذاض اٌٍغح ٚصؽاغ اٌؼزت١ح، ( ٛـ070: خ)اُلاسات٢ ، أتٞ ٗظش ئعٔاػ٤َ تٖ ؼٔاد اُعٞٛش١ 

 .ت٤شٝخ –، داس اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ ( 3729ّ - ٛ ـ 3439)4: ػطاس، ؽ

 .ٓظش-، داس اُـذ اُعذ٣ذ(0330ّ-ٛـ3404)3، ؽاٌؼالض تاٌؽعاِح ٚواساخ اٌٙٛاءدمحم اؼٔذ ػ٤غا، 

٤ذ١ أتٞ ػثذ هللا تٖ أت٢ ٗظش  ِٔ ذفس١ز غز٠ة ، ( ٛـ422: خ)دمحم تٖ كرٞغ تٖ ػثذ هللا تٖ كرٞغ تٖ ؼ٤ٔذ األصد١ ا٤ُٔٞسه٢ اَُؽ

 -، ٌٓرثح اُغ٘ح ( 3770 - 3430) 3صت٤ذج دمحم عؼ٤ذ ػثذ اُؼض٣ض، ؽ: ، خ ِا فٟ اٌصؽ١ؽ١ٓ اٌثخارٞ ِٚسٍُ

 .ٓظش –اُواٛشج 

 . اٌثؽزٞ اٌؽعاِح ٚاٌمسطدمحم ٗضاس اُذهش، 

( ٛـ3303: خ)أُ٘ا١ٝ ص٣ٖ اُذ٣ٖ دمحم أُذػٞ تؼثذ اُشؤٝف تٖ ذاض اُؼاسك٤ٖ تٖ ػ٢ِ تٖ ص٣ٖ اُؼاتذ٣ٖ اُؽذاد١ شْ اُواٛش١ 

 ..ٓظش –أٌُرثح اُرعاس٣ح اٌُثشٟ ( 3006)3،ؽف١ض اٌمذ٠ز شزغ اٌعاِغ اٌصغ١ز

 .30:03ّ  0303/ 0/2اُصالشاء، : ٓٞهغ ا٤ُّٞ اُغاتغ، ذاس٣خ اُض٣اسج
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Bir Disiplin Suçu Olarak “Gayri Tabii Mukarenette Bulunmak”1 

“Unnatural Sexual Act” As a Disciplinary Offense 

 

Doç. Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN 

Uğur ELİBÜYÜK 

Öz: Türk Silahlı Kuvvetleri için disiplinin tesisi ve idamesi hayati öneme sahiptir. Di-
siplinin sağlanmasındaki en önemli araçlardan birisi de silahlı kuvvetler personelinin 
disiplin rejimini düzenleyen ve 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6413 sayılı 
TSK Disiplin Kanunu’dur. Bu çalışmada öncelikle daha çağdaş bir disiplin kanunu dü-
zenlenmesine duyulan ihtiyaç ortaya konulmuştur. Bu ihtiyacın doğmasına sebep olan 
etkenlerden birisi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olmuştur. Mahkeme, 
vermiş olduğu kararlarda disiplin mahkemeleri tarafından hükmedilen “oda hapsi” 
cezalarını sıkça eleştirmekte, kişinin özgürlük hakkının ihlal edildiğini ifade etmekte 
idi. 6413 sayılı Disiplin Kanunu ile istisnai haller dışında “oda hapsi cezası” ve “disiplin 
mahkemeleri” kaldırılmıştır. Bunun yanında, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerek-
tiren sebepler de 10 alt başlıktan oluşacak şekilde ayrı bir maddede sayılmıştır. “Gayri 
tabii mukarenette bulunmak” eylemi bu sebeplerden birisini oluşturmaktadır. Anılan 
eylem aynı zamanda Askeri Ceza Kanunu’nda, silahlı kuvvetlerden çıkarma feri ceza-
sını gerektiren bir askeri suç olarak düzenlenmiştir. Makalenin ikinci bölümünde ise 
“gayri tabii mukarenette bulunmak “disiplin suçuna ilişkin tartışmalı hususlar, mah-
keme kararları ve öğretide yer alan görüşler çerçevesinde ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Disiplin, disiplin kanunu, askeri suç, cinsel özgürlük, doğal olma-
yan cinsel birliktelik. 

Abstract: For the Turkish Armed Forces, the establishment and maintenance of disci-
pline has a vital importance. One of the most important means for ensuring discipline 
in the Turkish Armed Forces is, Discipline Act, No 6413, which regulates the discipli-
nary regime of the armed forces personnel and come into force on 16 February 2013. 
First of all, in this study, the need for a more contemporary disciplinary code has been 
revealed. One of the factors that give rise to this need was the judgements of the Euro-
pean Court of Human Rights. The court, frequently criticized the "room confinement" 
sentences imposed by the disciplinary courts and stated that the individual's right to 
freedom was violated. By the Discipline Act, No 6413, "room confinement sentences” 
and “discipline courts” were abolished except some limited cases. In addition, with 
this act, the reasons requiring the being dismissed from the armed forces are listed in 
a separate article, consisting of 10 sub-headings. “Unnatural sexual acts” is one of 
these reasons. Mentioned act is also codified as a military offense by military penal 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Sorumlu Yazar: Seçkin YAVUZDOĞAN 

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. Corresponding Author: Seçkin YAVUZDOĞAN 
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code which requires the dismission from armed forces as well. In the second part of 
article, controversial issues related to the “unnatural sexual act” will be discussed 
within the scope of court orders and views in the doctrine. 

Keywords: Discipline, disciplinary act, military offense, sexual freedom, unnatural 
sexual act. 

Giriş 

Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası, 16 Şubat 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6413 

sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Disiplin Kanunu2 ile getirilen bir disiplin cezasıdır. 

6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu yürürlüğe girmeden önce Türk Silahlı Kuvvetleri persone-

line ilişkin disiplin hükümleri 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu3 ile 477 sayılı Disiplin Mah-

kemeleri Kanunu’nda4 dağınık bir biçimde düzenlenmekteydi. 

Dağınık bir biçimde düzenlenen mevzuat, disiplin cezası gerektiren eylemlerde bir 

çeşitlilik yaratmakta, bu da kıyas yoluyla yeni disiplin suçu yaratılmasına olanak tanıyan 

güvencesiz bir durum ortaya çıkarmaktaydı. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu, disiplin ceza-

sı gerektiren eylemler olarak “disiplin tecavüzlerini5” ve “disiplin kabahatlerini6” düzen-

lemişti.  477 sayılı Kanun’un 41’inci maddesinde ise oda veya göz hapsi cezası ile cezalan-

dırılan “disiplin suçları” düzenlenmekteydi. 

TSK personeli hakkında yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde uygulanan kimi 

disiplin hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğu gerekçesiyle ülkemi-

zin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde tazminata mahkûm edilmesine 

sebep olmuştur. (TBMM, 2013: 1). Bu kapsamda AİHM, Askeri Ceza Kanunu’nun ilgili 

maddeleri uyarınca disiplin amiri tarafından verilen oda hapsi cezası ile cezalandırılan 

asker kişilerin başvurularını kabul ettiği Darıcı-Türkiye (2005)7 davasında, kişinin özgür-

lüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği, 477 sayılı kanun uyarınca disiplin mahkemesince 

oda hapsi cezası ile cezalandırılan asker kişinin başvurusunu kabul ettiği Bayrak-Türkiye 

(2007)8 davasında da adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçeleriyle tazminata 

                                                           

2 RG, 16.02.2013, S.28561. 
3 RG, 15.06.1930, S.1520. 
4 RG, 26.06.1964, S.11738.  
5 Askeri Ceza Kanunu’nun 162. maddesinde, disiplin tecavüzü; “askeri terbiyeyi bozan ve hiçbir ceza 

kanununun maddelerine uymayan fiiller ve tekasüller” şeklinde tanımlanmıştır. (Mülga: 
31/1/2013-6413/45 md.). 

6 Askeri Ceza Kanunu’nun 162/1. maddesinde; “AsCK’nın 18. maddesinde yazılı olan fiillerin hafif 
halleri”nin disiplin kabahati olduğu belirtilmiştir. (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.). 

7 29986/96 başvuru numaralı A.D.-Türkiye kararının önemli bölümleri şu şekildedir: 
“(….) Bu durumda, AİHM, başvuranın subay ve astsubaylara ayrılan ceza ve tutukevinde yirmi bir gün 

oda hapsi cezasını çektiğini tespit etmektedir. Dolayısıyla başvuran, AİHS’nin 5. maddesi bakımın-
dan özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Söz konusu tutukluluk kararı başvuranın askeri üstü ta-
rafından verilmiştir. Söz konusu askeri üst, yetkisini askeri hiyerarşi içinde kullanabilmektedir ve 
diğer üst makamlara bağlı olduğundan bağımsız değildir. Ayrıca, disipline ilişkin yargılama askeri 
üst huzurunda yürütüldüğünden, gerekli hukuki güvenceleri sağlamamaktadır. Sonuç itibariyle 
başvuranın tutukluk hali, “yetkili mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararından sonraki” tutuklu-
luk niteliğini taşımamaktadır. Dolayısıyla AİHS’nin 5§1 –a maddesi ihlal edilmiştir.”  Benzer yönde 
bir karar için bkz. Pulatlı-Türkiye (2011), Başvuru no: 38665/07. 
(https://hudoc.echr.coe.int/tur, Erişim: 15.09.2021).  

8 39429/98 başvuru numaralı İrfan Bayrak-Türkiye kararının önemli bölümleri şu şekildedir: 
“(….) AiHM, güvenlik güçlerini yargılamak amacıyla kısmen ya da tamamen askeri üyeden oluşan 

mahkemelerin kurulması uygulamasının, çok sayıda üye Devlet’in hukuk sisteminde mevcut bir uy-

https://hudoc.echr.coe.int/tur
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hükmetmiştir. 

 Yukarıda belirtilen AİHM kararlarının da etkisiyle, 211 sayılı İç Hizmet Kanu-

nu’nda9 tanımlanmış olan disiplinin tesisi ve idamesi için çağdaş hukuk anlayışına uygun 

ancak Silahlı Kuvvetler için hayati öneme haiz emir-komuta sistemini zafiyete uğratmaya-

cak bir Disiplin Kanunu hazırlanmıştır. Bu kanun ile dağınık bir biçimde düzenlenmiş olan 

mevzuat tek kanunda toplanmıştır. AİHM kararları doğrultusunda istisnai bazı haller dı-

şında oda ve göz hapsi cezaları kaldırılmıştır. Disiplin mahkemeleri barış zamanında kaldı-

rılmış, yerini disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları almıştır. Disiplin cezalarının 

türleri ile disiplin amirlerinin yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Silahlı kuvvetlerden ayır-

mayı gerektiren disiplinsizlikler ayrı bir madde altında toplanmıştır. Uyarma, kınama ve 

hizmete kısmi süreli devam disiplin cezaları dışında idare mahkemeleri nezdinde iptal 

davası açılabilmesine imkân tanınmıştır. TSK’da görev yapan devlet memurları disiplin 

kanunu kapsamına dâhil edilmemişlerdir.  

1. Silahlı Kuvvetlerden Ayrıma Cezası 

Öncelikle ifade etmek gerekir ki silahlı kuvvetler personelinin görevinin sona er-

mesine sebep olabilecek uygulamalar farklı düzenlemelerde yer almaktadır. Bunların bir 

kısmı 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 30’uncu maddesinde “Türk Silahlı Kuvvetlerin-

den çıkarma cezası” başlığı ile düzenlenmiştir. Yine, 926 sayılı Personel Kanunu’nun 112. 

maddesinde düzenlenen “istifa” ve “istifa etmiş sayılma” halleri personelin silahlı kuvvetler 

ile olan ilişiğinin kesilmesine neden olan düzenlemelerdir. Sahip olduğu statü açısından 

926 sayılı Personel Kanunu’na  tabi olmayan ve kendi özel kanunları bulunan sözleşmeli 

subay ve astsubaylar, uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin ayırma işlemleri de 

                                                                                                                                                                          

gulama olduğunu tespit etmektedir. Bununla birlikte askeri mahkemeler, ancak bağımsızlıklarını 
ve tarafsızlıklarını güvence altına alacak yeterli koruma tedbirlerinin bulunması halinde AİHS 
uyarınca uygunluk arz etmektedirler (Bkz., diğerleri arasında, Morris-Birleşik Krallık, no: 
38784/97). 

AİHM, bir mahkemenin özellikle de taraflara ve yürütme gücüne karsı ‘bağımsız’ olup olmadığını tes-
pit etmek amacıyla atama şekillerini ve görev sürelerini, dış baskılar karsısında güvencelerin var 
olup olmadığını dikkate aldığı içtihatlarını hatırlatmaktadır. 

AİHM mevcut davada Askeri Disiplin Mahkemesi üyelerinin, hâkim statüsü bulunmayan ve hukuk 
eğitimi almamış subaylar olduğunu tespit etmektedir. Askeri Disiplin Mahkemesi üyeleri, birlik 
komutanı tarafından ya da mahkemenin kurulduğu kurumun amiri tarafından seçilmektedir. Bu 
nedenle bu hakimlerin tamamı, askeri hiyerarşinin emirlerine bağlıdır. (…) O halde bu üyeler, yargı 
görevi görürken üst makamlara bağlı olmakta ve eylemlerinden ötürü askeri hiyerarşiye hesap 
verme zorunluluğundan bağışık tutulmalarını sağlayacak hiçbir özel güvenceden yararlanmamak-
tadırlar. 

Hakimlerin görev sürelerinin sağlayabileceği güvence ile ilgili olarak AİHM, Askeri Disiplin Mahkemesi 
üyelerinin görev sürelerinin bir yıl ile sınırlı olduğunu gözlemlemektedir. Karşılaştırma yapılmasını 
sağlayabilmek amacıyla AİHM, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görev yapan hakimlerin dört yıllık 
görev süresinin kısa olduğuna kanaat getirdiğini hatırlatmaktadır. 

(….) Sonuç olarak Askeri Disiplin Mahkemesi’nin, tarafsız ve bağımsızlıktan yoksun olduğuna ilişkin 
şikayetle ilgili olarak AİHS’nin 6 § 1. maddesi ihlal edilmiştir.  

AİHM daha önce buna benzer davalarda da dile getirildiği üzere tarafsızlıktan ve bağımsızlıktan 
yoksun olduğuna kanaat getirilen bir mahkemenin, hiçbir surette, yargı yetkisi altındaki kişilere 
adil ve hakkaniyet uygun bir yargılama süreci temin edebileceğinin varsayılamayacağını hatırlat-
maktadır (…)”, (https://hudoc.echr.coe.int/tur, Erişim: 15.09.2021). 

9 RG, 10.01.1961, S.10703. (Md.13). 

https://hudoc.echr.coe.int/tur
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öncelikli olarak bu özel kanunlara göre yapılmaktadır.  

Disiplin Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce silahlı kuvvetlerden ayırma 

cezasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı esas mevzuat 926 sayılı TSK Personel Kanunu 

idi. Personel Kanunu’nun 50. Maddesi “Çeşitli Nedenlerle Silahlı Kuvvetlerden Ayrılacak 

Subaylar Hakkında Yapılacak İşlem” başlığı ile “Kadrosuzluk, yetersizlik, disiplinsizlik, ah-

laki durum veya (d) bendindeki suçlardan hükümlülük nedeni ile aşağıda belirtilen esas ve 

şartlar dahilinde subaylar hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi yapılır.” hükmünü 

içermekteydi. Bu maddede belirtilen hallerden kadrosuzluk, bir üst rütbede kadro açığı 

bulunmaması sebebiyle personelin Yüksek Askerî Şura (YAŞ) tarafından ayırma işlemine 

tabii tutulmasıdır. Yetersizlik nedeniyle ayırma, Subay Sicil Yönetmeliği’nde belirtilen 

esaslara göre kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılan subaylar hakkında gerçekleşti-

rilen ayırma işlemidir. Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle ayırma ise Subay Sicil Yö-

netmeliği 91. madde10de yer alan sebeplerin gerçekleştiği durumlarda iki farklı şekilde 

uygulanmaktaydı.  

 Bunlardan ilki, Subay Sicil Yönetmeliği 92. madde ile düzenlenen ayırma işle-

minin sıralı sicil üstlerince başlatılması yöntemiydi. Bu düzenlemeye göre hakkında ayır-

ma belgesi düzenlenecek personelin sıralı amirleri tarafından “Silahlı Kuvvetlerde Kalması 

Uygun Değildir” kanaati yazılarak imzalanırdı. Bu belgeler daha sonra Kuvvet Komutanlık-

ları Personel Başkanlıklarına gönderilir ve bir komisyon tarafından incelenmesini mütea-

kip Kuvvet Komutanlarına sunulurdu. Kuvvet Komutanı tarafından ayırma işlemi uygun 

görülmeyenlerin görev yeri değiştirilir, diğerlerinin ki ise Genelkurmay Başkanlığı’na gön-

derilirdi. Adli müşavirlikle yapılan koordine sonucunda Genelkurmay Başkanı tarafından 

durumları Yüksek Askerî Şura’da (YAŞ) incelenmesi gerekli görülmeyenlerin dosyaları 

ilgili Kuvvet Komutanlarına iade edilir ve daha önce vermiş oldukları karara göre hakla-

rında işlem tesis edilirdi. Genelkurmay Başkanı tarafından durumları Yüksek Askerî Şu-

ra’da görüşülmesi gerekli görülenler ise ilk Yüksek Askerî Şura toplantısında gündeme 

alınarak, hakkında kesin karara varılır ve işlemleri tamamlanırdı.  

Diğer yöntem ise, ayırma işleminin sıralı sicil üstlerince değil Kuvvet Personel Baş-

kanlıklarınca başlatılması uygulamasıdır. Bu maddede yer alan düzenleme:  

“Sıralı sicil üstlerince haklarında ‘Silahlı Kuvvetlerde Kalması Uygun De-

ğildir’ sicili düzenlenmemiş olan, ancak Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma 

Genel Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca bütün rütbelerdeki safahatı kap-

sayacak şekilde sicil belgeleri, özlük dosyaları ve varsa kişi hakkındaki özel dos-

yalarının incelenmesi sonucu durumları, bu Yönetmeliğin 91’i nci maddesinde 

                                                           

10 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı RG ile yürürlükten kaldırılan ayırma sebepleri şu şekilde idi:  
  a. Disiplin bozucu hareketlerde bulunmak, ikaz veya cezalara rağmen ıslah olmamak, 
 b. Hizmetin gerektirdiği şekilde tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyememek, 
 c. Aşırı derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olmak, 
d. Nafaka, trafik kazası, doğal afet, personelin öngöremeyeceği şekilde ülke genelinde yaşanan olağa-

nüstü ekonomik dalgalanmalar, ani devalüasyonlar, sağlık ve tedavi giderleri ile kefillik ve benzeri 
zorunluluk halleri hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedeleyecek şekilde aşırı 
derecede borçlanmaya düşkün olmak ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirmek 

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını sarsacak şekilde ahlâk dışı hareketlerde bulunmak, 
f. Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü, irticaî ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu 

gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar.  (www.mevzuat.gov.tr., Erişim:14 Eylül 
2021). 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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yazılı fiillerden biri, birden fazlası veya hepsine birden uyan personelin tespiti 

hâlinde, bunlar belirtilen komisyona sevk edilirler (…)” şeklindeydi.  

 

Son olarak ise 50’nci maddenin (d) bendinde sayılan katalog suçlardan mahkûmi-

yet halinde ayırma işleminin düzenleneceği belirtilmektedir.  

926 sayılı Kanunun 94. maddesi ise 50. maddeye paralel bir şekilde astsubayların 

ayırma işlemlerinde izlenecek usul ve esasları düzenlemektedir.  

31/01/2013 tarihli 6413 sayılı Disiplin Kanunu’nun 45. maddesinde yer alan dü-

zenleme ile Personel Kanunu’nun 50 ve 94’üncü maddelerinde düzenlenen “disiplinsizlik, 

ahlaki durum” ibareleri kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik ile yukarıda özel kanunlarına 

tabi olduğunu belirttiğimiz sözleşmeli subay ve astsubaylar, uzman erbaşlar ve sözleşmeli 

erbaş ve erler istisna olmak üzere disiplinsizlik ve ahlaki durum sebebiyle silahlı kuvvet-

lerden ayırma cezası, sadece 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu’nda belirtilen usul ve esasla-

ra göre verilebilecektir. Personel Kanunu’nda yer alan ve ayırmaya gerekçe teşkil eden 

diğer haller ise varlığını muhafaza etmektedir. 

2. Gayri Tabii Mukarenette Bulunmak: 

Gayri Tabii Mukarenet, Türk Hukuk Kurumu tarafından yayımlanan lügat ile “cinsi 

hissi tahrik ve tatmin maksadıyla erkekler veyahut kadınlar arasında veyahut insanlar tara-

fından hayvanlara karşı yapılan (sodomi) cinsi muamelelerle bu maksatla tabiata mugayir 

yapılan sair temaslar ve her türlü fiiller” olarak tanımlanmıştır. (THK, 191: 102). 

Başka bir deyişle doğal olmayan cinsel birleşme, yakınlaşma şeklinde ifade edilebi-

lir.   

Gayri Tabii Mukarenette bulunmak eylemi 6413 sayılı Disiplin Kanunu’nda disiplin 

suçu olarak düzenlenmesinin yanında 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda da askeri suç 

olarak düzenlenmiştir.11 Daha doğru bir ifade ile yürürlüğe girdiği tarih olan 1930 yılından 

beri Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan düzenleme Disiplin Kanunu ile aynı zamanda bir 

disiplinsizlik hali olarak düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeyi içeren 153/2’nci madde yıllar 

içerisinde kimi değişikliklere uğramıştır. Askeri Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1930 

yılında maddenin ilk hali “Gayri tabii mukarenet yapan ve bu fiili rızasıyla kendine yaptıran 

askeri şahısların, tardı mucip olmayan hallerde, ordudan ihracına hükmolunur.” şeklinde idi. 

11/12/1935 tarih ve 2862/11 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile madde hükmü “Askeri 

şahıslarla gayri tabii mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rizasile yaptıran askeri 

şahısların tardı mucib olmıyan hallerde ordudan ihracına, erbaşlarla onbaşıların rütbeleri-

nin geri alınmasına hükmolunur.” şeklinde değiştirilerek hayvanlara karşı yapılan (sodomi) 

cinsi muameleler kapsam dışı bırakılmıştır. (Taşkın, 1946: 246). Son olarak ise 

22/03/2000 tarihli ve 4551/31 sayılı Kanunla “Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulu-

nan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç 

oluştursa bile, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri 

alınması cezası verilir.” şeklinde düzenlenerek mevcut haline kavuşmuştur.  

                                                           

11 Askeri Ceza Kanunu’nun 153/2’nci maddesindeki söz konusu düzenleme şöyledir: “Bir kimseyle 
gayri tabii mukarenette bulunan yahut bu fiili kendisine rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında, 
fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için 
rütbenin geri alınması cezası verilir.” (www.mevzuat.gov.tr., Erişim: 19.09.2021). 

http://www.mevzuat.gov.tr/
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Askeri mevzuatta bir disiplinsizlik hali ve askeri suç olarak düzenlenmiş olan gayri 

tabii mukarenette bulunmak eylemini mahkeme kararları ışığında açıklamaya geçmeden 

önce cinsel özgürlük kavramı ve ahlak anlayışında yaşanan gelişmeler üzerinde durmayı 

yararlı görüyoruz.  

Cinsellik, bireyin özel hayatına dahil olan en önemli unsurlardan birisidir. Bu yüz-

dendir ki başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)(md.8)12 olmak üzere birçok ulus-

lararası sözleşme bireyin cinsel özgürlüğünü güvence altına almayı hedeflemiştir. Zamanla 

cinselliğin bir genel ahlak değil, özgürlük sorunu olduğu anlayışının hâkim olmaya başla-

ması ceza hukukunun cinsel suçlara bakışını da önemli ölçüde etkilemiştir. (Tezcan, Erdem 

ve Önok, 2019: 372). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’da bu gelişmelere paralel olarak 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçları    (102-105. maddeler) ikinci bölümde “Kişilere Karşı 

Suçlar” başlığı altında düzenleyerek korunan yararın kişinin cinsel özgürlüğü olduğunu 

vurgulamak istemiştir. Cinsel özgürlük, “hukukun veya örf ve adetin belirlediği sınırlar çeri-

sinde insanın cinsel ilişkiler yönünden kendi vücudu üzerinde serbestçe tasarruf edebilmesi” 

şeklinde tanımlanmaktadır. (Tezcan, Erdem ve Önok, 2019: 372). 

Her ne kadar yaşanan gelişmeler cinsel özgürlükler lehine olsa da, Türk Milletinin 

genel ahlak anlayışına ve geleneklerine aykırı olarak kabul edilen doğal olmayan cinsel 

ilişkiler toplum nezdinde kabul görmemektedir. Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de doğal olmayan cinsel ilişkiye bakışı farklı olmamıştır.13 Zira 

İç Hizmet Kanunu md. 39 ve md. 8614 iyi ahlak sahibi olmayı her askerde bulunması gere-

ken vasıflar arasında saymıştır. İşte Askeri Ceza Kanunu yukarıda ifade edilen gerekçelerle 

gayri tabii mukarenette bulunmak eylemini md. 153/2’de askeri suç olarak düzenlemiştir. 

Kanun koyucu, bu tür eylemlerin silahlı kuvvetlerin temel yapı taşlarından olan disiplin ve 

                                                           

12 AİHS’nin 8. maddesi şu şekildedir:  
    “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.  Bu 

hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak müdahalenin hukuka uygun ve 
demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin ko-
runması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlükleri-
nin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konusu olabilir.” 
(https://www.echr.coe.int., Erişim: 17.09.2021). 

13 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yete-
neği Yönetmeliği Hastalıklar ve Arızalar Listesi md. 17/D-4’de “Cinsel Kimlik ve Davranış Bozuk-
lukları”, “Cinsel tutum ve davranışlarının askerlik ortamında uyum ve işlevsellik sorunu yaratan ya 
da yaratacağı değerlendirilen olgular.” olarak sayılmış ve askerliğe elverişsiz sayılmayı gerekti-
ren ruhsal hastalıklardan birisi olarak kabul edilmiştir. (RG, 11.11.2016, S.29885). 

14 İç Hizmet Yönetmeliği’nde düzenlenen söz konusu madde şu şekildedir: 
“Asker, kendisinden beklenen vazifeleri hakkı ile yapabilmek için yüksek ahlâk ve kuvvetli maneviyata 

sahip olmalıdır. 
Her askerde bulunması lâzım gelen ahlaki ve manevi vasıflar şunlardır: 
(…) h. İyi ahlâk sahibi olmak: Askerin ahlâkı ve yaşayışı kusursuz ve lekesiz olmalıdır. Asker, esrar-

keşlikten, sarhoşluktan, yalancılıktan borçtan ve kumardan, dolandırıcılıktan, ahlâksız kimselerle 
düşüp kalkmaktan, hırsızlıktan, yağmadan, yakıp yıkmaktan ve sair bütün fenalıklardan sakınma-
lıdır. Bunlar vazifenin yapılmasına mâni olurlar, yaşayışı, sıhhati, azim ve cesareti bozar; namusu, 
lekeler, manevi şahsiyeti öldürür ve her biri ayrı ayrı cezaları üstüne çeker. Asker bunlar gibi yalnız 
kabahat ve cinayetlerden değil, aynı zamanda dine hürmetsizlikten, iki yüzlülükten, göz boyamak-
tan, şahsi arzu ve isteklerin temini peşinde koşmaktan, dalkavukluktan, aklını herkesin yükseğinde 
görerek kendini beğenmekten, şöhret için iyi sayılmayacak derecede hırs göstermekten, nefsini ko-
ruyup çekinmelidir.”   

https://www.echr.coe.int/
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mutlak itaati ağır derecede zedeleyeceği düşüncesiyle, aynı zamanda ayırma cezasını ge-

rektiren bir disiplinsizlik hali olarak kabul etmiş ve madde metnini koruyarak 6413 sayılı 

TSK Disiplin Kanunu md. 20/1-ğ’ye aktarmıştır.  

Gayri tabii mukarenette bulunmak eylemi Disiplin Kanunu’na göre silahlı kuvvet-

lerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden biri olmasının yanında Askeri Ceza 

Kanunu’nun 153/2’nci maddesi gereğince TSK’dan çıkarılma fer’i cezasını gerektiren bir 

suçtur. Askeri Ceza Kanunu’nda feri’i askeri cezalar 29. maddede düzenlenmiştir. Bu hal-

ler; “Türk Silahlı Kuvvetlerinden Çıkarma”, “Rütbenin geri alınması” ve “Askeri öğrencilik 

hukukunu kaybettirme” şeklinde sayılmıştır. Fer’i cezalar, asli cezanın yanında re’sen hü-

küm doğuran ve bu yönde hüküm verilmesi zorunlu olan cezalardır. (Ergutekin, 2016: 

817). Askeri Ceza Kanunu md.153/2’de söz konusu askeri suçu işleyen kişi hakkında baş-

ka bir yaptırım öngörülmediğinden bir feri’i ceza türü olarak tanımlanan “Türk Silahlı 

Kuvvetlerinden çıkarma” cezası asli ceza gibi uygulanmaktadır.  

Disiplin Kanunu md. 5 düzenlemesi gereğince adli soruşturma disiplin soruştur-

masından bağımsızdır. Dolayısıyla bu eylemde bulunduğu sabit olan asker kişinin, Disiplin 

Kanunu hükümleri yanında mahkemeye de sevk edilmesi gerekecektir15. Disiplin Kanunu 

yürürlüğe girdikten sonra Askeri Yargıtay 2. Dairesinin verdiği bir karar da bu görüşü des-

tekler niteliktedir.16 (Değirmenci ve Battalgazi, 2017: 358-359). Bu düzenlemenin bir an 

                                                           

15 Askeri Mahkemeler, 21.01.2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun’un 17. maddesinin (E) fıkrası uyarınca kaldırılmıştır. Askeri Ceza 
Kanunu’na 24/6/2021 tarih ve 7329/11 sayılı kanun ile eklenen Geçici Madde 3 ve 29/07/2021 
tarih ve 31552 sayılı R.G.’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı uyarınca ilgili mad-
de açısından yargılama yetkisi şu şekilde belirlenmiştir: 

“(…) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren 
suçlar yönünden açılacak davalara, asliye ceza mahkemesinin tek dairesinin bulunduğu il merkez-
lerinde bu mahkemenin, iki dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 2 numaralı asliye ceza mahke-
mesinin, ikiden fazla dairesinin bulunduğu il merkezlerinde 3 numaralı asliye ceza mahkemesinin; 
Ankara’da ise 3, 51 ve 52 numaralı asliye ceza mahkemelerinin, bakmasına (…)” 

16 As. Yrg. 2. D.nin, 06.03.2013 tarihli ve 577/570 sayılı kararı. (Benzer yönde bir karar için bkz.:  
As. Yrg. D.nin, 29.3.2016 tarihli ve E.2016/175, K.2016/199 sayılı kararı.) Kararda yer alan mu-
halefet şerhi ise şu şekildedir: 

“Askeri Ceza Kanunu’nun 153/2’nci maddesinde; “Bir kimseyle gayri tabii mukarenette bulunan yahut 
bu fiili kendi rızasıyla yaptıran asker kişiler hakkında, fiilleri başka bir suç oluştursa bile, ayrıca 
Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, erbaşlar için rütbenin geri alınması verilir” şeklindeki 
düzenleme ile, gayri tabii mukarenette bulunmak fiili yasaklanmıştır. Maddede öngörülen Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası, ASCK’nın 30’uncu maddesinde belirtilen hallerde, asıl cezaya 
ek olarak verilen ve ilgilinin silahlı kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi suretiyle infaz edilip askeri rütbe 
ve memuriyetlerin kaybedilmesi, subay, astsubay, uzman jandarma ve Devlet memuru olarak tek-
rar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmeme sonuçlarını doğuran fer’i askeri cezadır. 

16.02.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Disiplin Kanunu’nun “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler” başlıklı 
20’nci maddesinin (ğ) bendinde, “Gayri tabii mukarenette bulunmak; Bir kimseyle gayri tabii mu-
karenette bulunmak yahut bu fiili kendi rızasıyla yaptırmaktır” şeklinde bir düzenlemeye yer ve-
rilmiştir. Bu maddede öngörülen silahlı kuvvetlerden ayırma cezası, personelin tabi olduğu mev-
zuat hükümlerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesilmesi veya durumuna göre söz-
leşmesinin feshedilmesi sonucunu doğurmakta, bu cezayı alanlar, seferberlik ve savaş halleri hari-
cinde Türk Silahlı Kuvvetlerinde herhangi bir şekilde görev alamamaktadırlar. 

(…) Görüldüğü üzere her iki kanun maddesinde de, aynı fiil tanımlanarak, silahlı kuvvetlerden ilişiğin 
kesilmesi ve bir daha görev yapamama sonuçlarını doğrudan aynı yaptırıma bağlamıştır. 
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için “aynı suçtan iki kez yargılama olmaz (non bis in idem)” ilkesine aykırı olduğu düşünül-

se bile bu düşünce yerinde değildir. Zira disiplin cezaları bir idari işlem niteliğindedir ve 

ceza hukuku anlamında bir ceza değildir. (Alkan, 2015: 185). Öğretide aksi yönde görüşler 

(Yarsuvat, 1984: 171) olsa da yaygın kanaat ceza soruşturması ve kovuşturmasının disip-

lin soruşturmasından bağımsız olduğu yönündedir. (Oğurlu, 2003: 104), (Demirağ, 2014: 

110).  

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), gayri tabii mukarenette bulunduğu gerek-

çesiyle 926 sayılı Personel Kanunu’nun 50/c maddesi17 gereğince ayırma işlemine tabi 

tutulan bir askerin, ayırma işleminin iptaline ilişkin açtığı davayı18 şu gerekçelerle red-

detmiştir: “Başsavcılık düşüncesinde de isabetle vurgulandığı üzere, Silahlı Kuvvetlerin disip-

linini esastan sarsan, itibarını zedeleyen durumların varlığı halinde, idarenin derhal işlem 

yaparak yürütülen özellikli kamu hizmetine yabancılaşan ajanını bünyesi dışına çıkarması 

kamu hizmeti bakımından zorunluluk halini alabilir ve bu durumda aynı fiili suçu nedeniyle 

ajanın mahkemeye sevk edilmesi ve yargılanmakta oluşu da, bu ayırma işleminin tesisine 

engel bir durum teşkil etmeyebilir. İste dava konusunda da belirtilen bu özel durum ve hal 

gerçekleşmiş olduğundan, idarece derhal ayırma işlemi tesisinde hukuka aykırı hiçbir yön 

bulunmamaktadır ve davacı vekilinin aksi yöndeki beyanlarına bu nedenle itibar edilememiş-

tir.” Anayasa Mahkemesi’nin görüşü de bu doğrultudadır. Mahkeme Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi (AYİM) kararına karşı yapılan bireysel başvuruda;19 

                                                                                                                                                                          

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu’nun 5’nci maddesinde; ‘herhangi bir fiilden dolayı ilgili hak-
kında yapılan adli soruşturma veya kovuşturmanın, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması 
ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemeye-
ceği’ belirtilmiş ise de; bu düzenleme kanunun açıkça suç olarak yaptırıma bağladığı fiiller için ge-
çerlidir. 

TCK’nın 45’nci maddesinde suç karşılığında uygulanan yaptırım olarak cezaların, hapis ve adli para 
cezası olduğu belirtilmiştir. Buna göre, kanunun karşılığında hapis ve adli para cezası öngördüğü 
fiiller “suç” olarak kabul edilmiştir.  

ASCK’nın 1’inci maddesinde de; “Bu kanunun ölüm, ağır hapis ve hapis cezalarıyla cezalandırdığı suç-
lar askeri cürümlerdir.” şeklindeki düzenleme ile, askeri cürüm tarif edilmiş, ancak 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, suçlar arasında cürüm ve kabahat şeklindeki ayrıma son verdiğinden, 765 sayı-
lı TCK’da kabahat olarak düzenlenen fiiller, idari yaptırım gerektiren fiiller olarak Kabahatler Ka-
nununda; Askeri Ceza Kanunu’nda askeri kabahat olarak düzenlenen fiiller de, disiplinsizlik olarak 
6413 sayılı Kanunda düzenlendiğinden, ASCK’nın 1’inci maddesinde tanımın artık askeri suç olarak 
kabul edilmesi gerekmektedir. 

ASCK’nın 153/2’nci maddesinde; gayri tabii mukarenet fiili karşılığında yaptırım olarak hapis veya 
adli para cezası öngörülmemiş olduğundan, bu fiili (TCK’nın 102-105 ve 225’inci maddelerine uyan 
durumlar hariç) suç olarak kabul etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla; kanunda suç olarak tanımlanmayan gayri tabii mukarenet fiili, 6413 sayılı Kanun kapsa-
mında disiplinsizlik olarak kabul edilip, ASCK’nın 153/2’nci maddesinin, sonradan yürürlüğe giren 
6413 sayılı Kanun ile zımnen ilga edilmekle, sanık hakkında 6413 sayılı Kanun hükümlerine göre 
işlem tesisi gerektiği kanaatinde olduğumdan, çoğunluğun görüşüne muhalif kaldım.” Aksi yönde 
bir karar için bkz.: As. Yrg. 1. D.’nin, 04.03.2015 tarih ve165/159 sayılı kararı. 

17 Mülga: 31/1/2013-6413/45 md. 
18 AYİM 1.D.nin, 11.05.1999 tarihli ve E.1998/888, K.1999/482 sayılı kararı.  
19 13.06.2013 tarihli AYM kararı (Başvuru No: 2012/665). Benzer yönde kararlar için bkz.: Danıştay 

3. D.nin, 30.03.1979 tarihli ve E.1979/187, K.1979/253 sayılı kararı, Danıştay 10. D.nin, 
26.10.1989 tarihli ve E.1989/163, K.1989/1877 sayılı kararı, Danıştay 8.D.nin, 13.11.1996 tarih-
li ve E.1996/7095, K.1996/3113 sayılı kararı, AYİM 1.D.nin, 11.05.1999 tarihli ve E.1998/888, 
K.1999/482 sayılı kararı.   
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“Öte yandan, Ceza Muhakemesi Hukuku ve Disiplin Hukuku farklı kural ve ilkelere 

tabi disiplinlerdir. Kamu görevlisinin davranışı, suç tanımına uymasının yanı sıra disiplin 

sorumluluğunu da gerektirebilir. Böyle durumlarda ceza muhakemesi ve disiplin soruştur-

ması ayrı ayrı yürütülür. Ceza muhakemesi sonucunda kişinin isnat edilen eylemi işlemediği-

ne dair hükümler dışında, ceza mahkemesi hükmü disiplin makamları açısından doğrudan 

bağlayıcı değildir.” ifadelerini kullanmıştır.  

Bizim görüşümüze göre de gayri tabii mukarenette bulunmak eyleminin Disiplin 

Kanunu’nda düzenlenmesi Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan 153/2’nci maddenin zımnen 

ilga edildiği anlamına gelmez. Kanun koyucu Disiplin Kanunu 45. madde ile Askeri Ceza 

Kanunu’na ait bazı maddeleri yürürlükten kaldırmış ya da yeniden düzenlemiştir. 

153/2’nci madde bu maddeler arasında yer almamaktadır. Bu durum gayri tabii mukare-

net gibi ağır bir disiplinsizlik halinin aynı zamanda askeri suç olarak benimsenmesine yö-

nelik bilinçli bir tercih olarak görülmelidir. Disiplin Kanunu’nun 5. maddesi göz önüne 

alındığında ceza kovuşturmasının disiplin soruşturması bakımından bekletici mesele ya-

pılması da imkân dahilinde değildir.20(Demirağ, 2014: 57). Ancak kimi durumlarda ceza 

kovuşturmasının, disiplin soruşturmasına ilişkin sürece tesir edeceği muhakkaktır. Örne-

ğin, ceza kovuşturmasına ilişkin süreç disiplin soruşturmasından evvel tamamlanmış ve 

kesin hüküm ile sonuçlanmış ise, maddi vakıaya ilişkin kabul, hukuk mahkemesini de bağ-

lar. Nitekim, gayri tabi mukarenet suçlamasıyla yargılanan sanığın rütbesinin geri alınması 

cezasına ilişkin hüküm Askeri Yargıtay 3.Dairesi’nin 29.06.1993 tarih ve E.1993/334, 

K.1993/332 sayılı kararı ile onanmıştır. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, ayırma işleminin 

iptali istemine ilişkin davada21 “Ceza yargısında konu edilen maddi olay Hukuk Mahkemesi-

ni de bağlar nitelik taşır. O nedenledir ki davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin ke-

silmesine neden olan olay idari işlemin sebebi yönünden kesin delil teşkil eder (HMUK. m. 

237, 295; BK. m. 53).” şeklinde karar vererek iptal talebini reddetmiştir.  

Gayri tabii mukarenet ile ilgili düzenlemenin madde metnine bakıldığında bu disip-

linsizliğin iki şekilde işlenebileceği görülmektedir. Metnin ilk kısmında “bir kimseyle gayri 

tabii mukarenette bulunmak” eylemi düzenlenmiştir. Eylemin bu halinde fail asker kişi 

olmalıdır. Doğal olmayan cinsel ilişkide bulunduğu kişinin ise asker olup olmaması önem 

arz etmemektedir. Bu eylemin gerçekleştirilmesi esnasında ilişkide bulunulan kişinin rıza-

sı yoksa ya da bu eylem alenen gerçekleştiriliyorsa TCK’ya göre yaptırımı daha ağır başka 

bir suç oluşmuş olur.22 (Değirmenci ve Tanrıverdi, 2017: 360). Gayri tabii mukarenet ey-

                                                           

20  Aksi yönde bir düzenleme Avukatlık Kanunu 140/2’nci md. de yer almaktadır: “Şu kadar ki, disip-
lin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylem-
lerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza 
davasının sonuna kadar bekletilir.” 

21 AYİM 1.D’sinin 28.12.1993 tarih ve E.1993/569, K.1993/1180 sayılı kararı. Benzer yönde bir 
karar için bkz. AYİM 1.D’sinin 18.03.2003 tarih ve E.2003/156, K.2003/443 sayılı kararı. 

22 Duruma göre TCK md. 102-105 arasından düzenlenen “cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar” ve 
TCK md. 225 ile düzenlenen “hayasızca hareketler” suçu ayrıca işlenebilir. 

Örnek bir Askeri Yargıtay kararında: “Koğuş, eratın yatmasına muhasses bir mahal olduğuna, nöbetçi 
er astsubay ve subayların her zaman için erat koğuşuna girip çıkmaları, dolayısıyla orada cereyan 
eden vukuatı görmeleri mümkün olduğuna göre, mezkur mahalde cinsi münasebette bulundukları 
anlaşılan sanıkların fiilleri, aleniyet unsurunun mevcudiyeti hasebiyle TCK’nın 419’uncu (Yeni TCK 
m.225) maddesinde yazılı suça vücut verir” (As. Yrg. 1.D.nin, 8.3.1971 tarihli ve 88/98 sayılı kara-
rı). 
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lemi, aynı zamanda TCK’da düzenlenen bir suça temas ediyor ise TCK’nın ilgili maddesi 

uyarınca da işlem yapılması gerekmektedir.23(Özbakan, 1980: 395-396)  

Madde metninin devamında ise “Bu fiili kendi rızasıyla yaptırmak” eylemi düzen-

lenmiştir. Ceza hukukunda genellikle bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul gören “rı-

za” 153/2’nci madde bakımından bu nitelikte değildir.24 (Erman, 1970). 

Gayri tabii mukarenet suçu ile birlikte TCK’nın ilgili maddelerinin de ihlal edildiği 

iddiasına ilişkin temyiz incelemesi yapan Askeri Yargıtay 3’ncü dairesinin örnek bir kara-

rı25 şu şekildedir:  

“Askeri Mahkemece; sanığın Temmuz-Aralık 2010 tarihleri arasında habercisi mağ-

dur J.Er U.Ç. ile birlikte iken, sanığın pasif, mağdurun aktif olacak şekilde birden çok kez anal 

yoldan cinsel ilişkiye girdikleri, böylece gayri tabii mukarenette bulunmak suçunu işlediği 

iddiasıyla kamu davası açıldığı, sanığa isnat edilen diğer eylemlerin mağdurları ile dinlenilen 

tanıkların gayri tabii mukarenet suçuna ilişkin doğrudan bir bilgilerinin olmadığı, bu konu-

daki görgülerinin mağdur beyanına ve birlik içindeki dedikodulara dayandığının anlaşıldığı, 

bu kapsamda isnat edilen eylemlerin gerçekleştirildiğine yönelik tek delilin mağdurun ifade-

leri olduğu, buna karşılık sanığın ısrarla isnat edilen suçu kabul etmediği, bu durumda önce-

likle mağdurun ifadesinin güvenilirliğinin değerlendirilmesi gerektiği, Türk toplumunun 

eşcinsel ilişkiye bakış açısı ile ahlak anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bir kimsenin bu 

tür bir eylemi çok önemli bir neden olmadıkça gerçekleştirdiğini beyan etmesinin çok zor 

olduğu, (….)  sanık ile emri altında olan mağdurun TSK’nın disiplin anlayışına uygun olma-

yank bir takım davranışlar içinde bulunduğunun aşikar olmasına karşın, ceza hukuku bağ-

lamında mağdur ile isnat edilen gayri tabii mukarenet suçunu işlediği yönünde her türlü 

şüpheden uzak kanaat hasıl olmadığından,, en azından bu eylemi gerçekleştirdiği şüpheli 

kaldığından, CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verildiği anlaşılmaktadır. 

(…)şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, … ile sanığın, Temmuz-

Aralık 2010 tarihleri arasında değişik zamanlarda … cinsel ilişkiye girdiklerinin sübut bul-

duğu, olayın yeterince aydınlandığı, oluşa ve dosya içeriğine göre sanığın eyleminin ASCK’nın 

153/2’nci maddesinde yer alan gayri tabii mukarenette bulunmak suçunu oluşturduğu, bu 

nedenle atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatine karar verilmesinin 

hukuka aykırı olduğu anlaşılmakla beraat hükmünün esas yönünden bozulmasına karar 

verilmiştir.    

Sanık hakkında, Haziran 2010 ayında …’ya cinsel saldırı, Ağustos, Eylül 2010 tarihle-

ri arasında …’e cinsel saldırı ve zincirleme cinsel taciz, …’a zincirleme cinsel taciz… suçunu 

işlediğinden bahisle açılan kamu davalarında sanığın Türk Silahı Kuvvetlerinden ilişiğinin 

                                                           

23 AsCK’nunda yazılı gayri tabii mukarenet fiilinin alenen irtikabı hali, TCK’nunda yazılı ve müstakil 
bir suç teşkil etmesi itibariyle, fiilin rütbeli şahıslar arasında ve koğuş gibi umumi bir mahalde ve-
lev ki geceleyin irtikap edilmesi takdirinde AsCK’nun 153’üncü maddesine ilaveten, TCK’nun 
419/1’inci maddesinin de uygulanması lazım gelir. (As. Yrg. 1. D.nin, 27.10.1958 tarih ve 
3286/3716 sayılı kararı). Benzer yönde kararlar için bkz.: As. Yrg. 1. D.nin, 19.1.1963 tarih ve 
364/196 sayılı kararı. As. Yrg. Drl. Krl.nun, 4.12.1964 tarih ve 109/132 sayılı kararı.  

24 “Askeri Ceza Kanunu’nun 153/2’nci maddesi hükmü, ancak bilrıza işlenen ve tekemmül eden gayri 
tabii mukarenet fiillerine kabili tatbik olup, mağdurun kerhe müstenit muvafakatı sebebiyle yapı-
lan ve sarkıntılık derecesini aşmayan fiil ve hareketlerin nakıs teşebbüs derecesinde kalmış gayri 
tabii mukarenet olarak tavsifi yolsuzdur.” (As. Yrg. 2. D., 26.02.1958 tarih ve 524/646 sayılı kara-
rı).  

25 Askeri Yargıtay 2. Dairesi’nin, 29.3.2016 tarih ve E.2016/175, K.2016/199 sayılı kararı. 
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kesilerek terhis edilmesi sebebiyle atılı suçlardan verilen görevsizlik kararının onanmasına,” 

hükmetmiştir. 

Mukarenet eylemi, kimi Askeri Yargıtay kararlarında geniş anlamda yorumlanmış-

tır. Bu türden bir suçun oluşması için cinsel birleşme olması zorunlu değildir. Cinsel tatmin 

amacıyla oral seks ve benzeri eylemlerde dahil olmak üzere doğal olmayan her türlü cinsel 

yakınlaşma yeterlidir. Askeri Yargıtay 4. Dairesinin konuya ilişkin vermiş olduğu bir ka-

rar26(Değirmenci ve Tanrıverdi, 2017: 359), (Özbakan, 1980: 397) şu şekildedir: 

“AsCK’nın 153/2’nci maddesinde düzenlenmiş olan ‘gayri tabii mukarenette bulun-

mak’ suçuyla, asker kişilerin, doğal olmayan şekillerle cinsel eylemler içinde bulunmaları suç 

olarak düzenlenmiş ve eylemler başka bir suç oluştursa bile ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerin-

den Çıkarılma cezasının uygulanması öngörülmüştür. Maddede geçen “mukarenet” sözcüğü-

nün tam olarak neyi ifade ettiğinin; sadece tam bir cinsel ilişkiyi mi yoksa cinsel ilişki gerçek-

leşmemiş olsa bile, cinsel arzuları tatmin gayesine yönelik olarak işlenen diğer eylemleri de 

kapsayıp kapsamadığının belirlenmesi bakımından bu sözcüğün anlamına bakılması gerek-

mektedir.  

Mukarenet sözcüğü, TDK Türkçe sözlüğünde: “1- yaklaşma, kavuşma, bitişme. 2- ya-

kınlık olarak tanımlanmakta olup, bu anlamlar karşılığı olarak, suçun oluşması için mutlaka 

cinsel birleşme olması gerekmemekte, cinsel tatmin amacıyla doğal olmayan her türlü cinsel 

yakınlaşma ve temas hali yeterli bulunmaktadır. AsCK’nın 153/2’nci maddesiyle korunan 

hukuki menfaatin, asker kişilerin ve birliğin disiplininin korunması olduğu dikkate alındığın-

da, cinsel birleşme olmaksızın yapılan bu tür eylemlerin de madde kapsamında olduğunda 

kuşku bulunmasa gerekir. 

As. Yrg. Drl. Krl.nun 25.12.1970/90-91 sayılı kararında; suçun oluşumu için tarafların 

cinsi münasebette bulunmalarının şart olmadığı, cinsi hiss tahrik ve tatmin maksadıyla, er-

kekler veya kadınlar arasında veya insanlar tarafından hayvanlara karşı yapılan cinsel ilişki-

lerle bu maksatla tabiata mugayir yapılan sair temaslar ve her türlü fiillerle bu suçun işlene-

bileceği kabul edilmiştir.” 

Her ne kadar mahkeme kararlarında eylemin oluşması için cinsel birleşmenin mut-

lak olarak gerçekleşmesi zorunlu sayılmayıp, doğal her türlü cinsel yakınlaşma ve temas 

hali yeterli bulunsa da aksi yönde mahkeme kararları da mevcuttur. Askeri Yargıtay 5. 

Dairesi 1996 tarihli bir kararında27 “(…) 153/2’nci maddedeki cezaya hükmolunabilmesi 

için, kişinin TCK’nın 419’uncu (TCK m. 225) maddesi uyarınca maddi ceza hukuku yönünden, 

alenen cinsi münasebette bulunma suçunun bir türü olan tabiata aykırı şehevi birleşme (gay-

ri tabii mukarenette bulunma) suçunu işlediğinin sübuta ermesi zorunludur. Bu nedenle 

maddi ceza hukuku yönünden bir suç sübuta ermedikçe salt As.C.K.nun 153/2’nci maddesinin 

tek başına uygulanması mümkün değildir.” şeklinde hüküm kurmuştur. (Çelen, 2003: 545). 

Kararın devamında mahkeme, Askeri Yargıtay’ın o döneme kadar sergilemiş oldu-

ğu yaklaşımdan farklı bir bakış açısı çizmiştir “Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun 

25.12.1970 tarihli ve 91/9 sayılı kararında; Rıfat Taşkın’ın Askeri Ceza Kanunu’nun 

153/2’nci maddesiyle ilgili görüşlerine yer verilerek, erkeklik uzvunun emilmesi, bir kişinin 

                                                           

26 Askeri Yargıtay 4.Dairesi’nin, 15.5.2012 tarih ve 377/614 sayılı kararı. Benzer yönde bir karar 
için bkz.: Askeri Yargıtay 5.Dairesi’nin, 24.8.1988 tarih ve 583/567 sayılı kararı. Askeri Yargıtay 
Drl. Krl.nun, 25.12.1970 tarih ve 91/9 sayılı kararı.  

27 Askeri Yargıtay 5.Dairesi’nin, 6.3.1996 tarih ve 131/129 sayılı kararı.  
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diğerinin boşalmasını sağlaması, hayvanlara tenasül organının temas ettirilmesi gayri tabii 

mukarenet olarak kabul edilmiş ise de, gerek öğreti gerekse Yargıtay kararları çerçevesinde 

bu görüşe katılmak mümkün değildir. Çünkü sözü edilen eylemler aleni olarak yapılmış ise-

ler, hayasızca davranış olarak değerlendirilmekte, cinsel ilişki vuku bulmuş ise o takdirde de 

alenen cinsi münasebette bulunmak sayılmaktadır. Kaldı ki, arapça kökenli olan mukarenet 

kelimesi de; bitişiklik, yaklaşma, kavuşma, bitişme anlamında olup, seksüel yönden bugünkü 

anlamda aynı cinsten olan kişiler arasındaki münasebeti ifade etmektedir. Diğer taraftan, 

hayvanlarla cinsi münasebette bulunma eylemleri de, Yargıtayın sürekli kararlarına göre 

TCK.nun 419’uncu maddesinin ikinci cümlesi içinde mütalaa edildiğinden anılan Askeri Yar-

gıtay Daireler Kurulu Kararını bugünkü uygulamaya aktarmak mümkün görünmemektedir.”  

Gayri tabii mukarenet eylemini incelerken, bu konuyu özel hayat ve cinsel özgürlük 

kavramlarından bağımsız ele almak mümkün gözükmemektedir. Esasında uluslararası 

sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız da dahil olmak üzere özel hayat kavramı net olarak 

tanımlanmamaktadır. Anayasa’nın özel hayatın gizliliği ve korunması başlığıyla düzenle-

nen 20. maddesi; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına 

sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” şeklindedir. Maddenin 

ikinci fıkrası, kişinin aranmasına ve özel eşyalarına el konulmasına dair hususları düzen-

lerken, üçüncü fıkra ise kişisel verilerin korunmasına ilişkindir. Benzer şekilde İnsan Hak-

ları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 8. madde de “özel yaşama ve aile yaşamına saygı hakkı” baş-

lıklıdır. TCK’da kişinin özel hayatının ve cinsel özgürlüğünün korunması maksadıyla özel 

hayata yönelik ihlalleri suç olarak düzenlemiştir.  

Ancak, özel hayat kavramı kamu görevlisi açısından ele alındığında daha farklı an-

laşılmaktadır. Kişiler bakımından özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek kimi olay-

lar, kamu görevlileri bakımından gizli veya özel kabul edilmemektedir. (Yıldırım, 2018: 

453-481).  Kamu görevlileri için genel kanun niteliğinde olan 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun “Sadakat” başlıklı 6’ncı maddesi28, üzerine yemin edilen manevi değerleri 

tanımlamaktadır. Benzer düzenlemeler kamu görevlilerinin özlük haklarını düzenleyen 

özel kanunlarda da yer almaktadır.29  

Kamu görevlilerinin özel hayatı konusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Ana-

yasa Mahkemesi’nin birçok kararında ele alınmıştır. Biz de bu mahkeme kararlarını ince-

lerken, silahlı kuvvetler personeli ile ilgili kararlara öncelik vererek doğal olmayan cinsel 

ilişki ve eşcinsel birliktelik ile cinsel özgürlük arasındaki çatışmayı yüksek mahkeme ka-

rarları ışığında yorumlayacağız.  

                                                           

28 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 6’nci maddenin ikinci fıkrası şu şekildedir: 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk 

Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde 
olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki, in-
sani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; in-
san haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde gös-
tereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.” 

29 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için 211 sayılı İç Hizmet Kanunu md. 39, Yargı mensupları açı-
sından 2802 sayılı Hakimler ve Savcıları Kanunu md. 11 ve 21., Yükseköğretim Kanunu’na tabi 
personel açısından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 53/b-2(t). 
(https://www.mevzuat.gov.tr Erişim: 18.09.2021). 

https://www.mevzuat.gov.tr/
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Askeri Yargıtay 1. Dairesi tarafından Askeri Ceza Kanunu’nun 153/2’nci maddesi-

nin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda30 özetle, “asker kişilerin do-

ğal olmayan cinsel davranışlarının askerlik mesleğinin onurunu zedeleyeceği veya disiplin-

sizliğe sebep olacağı konusunda haklı gerekçeler ortaya konulmadan bu eylemleri gerçekleş-

tiren asker kişilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çıkarma cezası ile cezalandırılmasının 

adalet duygusuyla bağdaşmadığı, özel hayatın en mahrem kısmında yer alan cinsel faaliyet-

leri nedeniyle asker kişinin meslekten atılmasının özel hayata saygı gösterilmesini isteme 

hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturduğu, gayri tabii mukarenette bulunma fiilinin aynı 

zamanda 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu gereğince de silahlı kuvvetler-

den ayırma yaptırımına tabi tutulduğu, asker kişilerin aynı fiilden dolayı hem disiplin hem de 

cezai yaptırıma tabi tutulmasının insan onuruyla bağdaşmadığı, askeri personelle benzer 

nitelikte görev yapan emniyet görevlilerinin31 veya mesleklerinin özelliği nedeniyle mülkiye, 

yargı ve din hizmetleri gibi görevlerde çalışanların gayri tabii mukarenette bulunmaları 

hâlinde meslekten çıkarma gibi ağır bir cezai yaptırıma tâbi tutulması söz konusu değilken 

asker kişilerin TSK’dan çıkarma cezası ile cezalandırılmalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu 

gerekçesiyle düzenlemenin Anayasa’nın 2., 10. ve 20. maddelerine aykırı olduğu ileri sürül-

müştür.”  

Yüksek mahkeme esasa yönelik incelemesinde, kanun koyucunun ceza hukukuna 

yönelik politikasında takdir yetkisinin kamu yararını göz önünde bulundurarak farklı ola-

bileceğini belirterek, “Bu bağlamda askerlik hizmetinin milli güvenliğin sağlanmasındaki 

belirleyici yeri ve ağırlığı, sivil yasamda suç oluşturmayan ya da önemsiz görülebilecek ceza-

ları gerektiren kimi eylemlerin suç olarak kabul edilmelerini ve yaptırıma bağlanmalarını 

gerekli kılabilmektedir. Ancak bu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin bulun-

ması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.” ifadelerini kullanmıştır.  

Devamında ise konuyu Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği 

kavramı açısından ele almış ve “… Anayasa Mahkemesinin birçok kararında da belirtildiği 

gibi temel hak ve hürriyetlerin doğasından kaynaklanan bazı sınırları bulunduğu gibi Anaya-

sa’nın başka maddelerinde yer alan kurallar da temel hak ve hürriyetlerin doğal sınırını oluş-

turur. Bir başka deyişle temel hak ve özgürlüklerin kapsamının ve objektif uygulama alanının 

her bir norm yönünden bağımsız olarak değil Anayasa’nın bütünü içindeki anlama göre be-

lirlenmesi gerekir…” diyerek Anayasa’nın 13. maddesinde belirtilen “Temel hak ve hürriyet-

ler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 

bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.” hükmü ile bağdaşmayan bir “doğallık” yoru-

mu getirmiştir. (Yıldırım, 2018: 464). 

Gayri tabii mukarenet eylemi mahkeme tarafından tanımlanarak, toplumun geneli 

tarafından kabul görmesi mümkün olmayan davranışlar olarak nitelenmiştir: “Gayri tabii 

mukarenette bulunma, doğal olmayan yoldan cinsel davranışta bulunma şeklinde tanımlan-

maktadır. Bu tür cinsel davranışlar çok farklı şekillerde ortaya çıkabileceği gibi kişiden kişiye 

                                                           

30 AYM’nin 29.11.2017 tarihli ve E.2015/68, K.2017/166 sayılı kararı.  
31 Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı persone-

line ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü 
ile diğer ilgili hususları düzenleyen 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ile Gayri tabii mukarenet eylemi 
söz konusu personel açısından da meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında sayıl-
mıştır. (Md. 8/6-çç). (RG., 8.3.2018, S. 30354). 
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veya toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Anayasa Mahkemesinin 1.4.2015 tarihli ve 

E.2014/118, K.2015/35 sayılı kararında belirtildiği üzere söz konusu davranışlar; tüm top-

lum düzenlerinde doğal olarak kabul edilmesi mümkün olmayan, toplumun ahlaki standart-

ları üzerinde olumsuz etkisi bulunan cinsel davranışlardır.”  

Mahkeme kararda, söz konusu maddenin askeri disiplini sağlamak ve idame ettir-

mek gibi meşru bir amaca yönelik olarak düzenlendiğini, Anayasa’nın 13. maddesinde yer 

alan temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlama sebeplerine bir aykırılık oluşturmadığını, 

sınırlı ve ölçülü olduğunu, kişilerin askerlik mesleğini seçmekle diğer bireylerden farklı 

olarak bu sınırlamalar altına girmeyi kabul ettiğini, 153/2’nci maddede düzenlenen yaptı-

rımın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olmayıp TSK’dan çıkarma ve rütbenin geri alınması ceza-

sı olduğunu belirtmiştir.  

Anayasa’nın 10’uncu maddesine ilişkin itirazı da “Anayasa’nın 10. maddesinde be-

lirtilen “kanun önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları benzer olanlar için söz konusudur. 

Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı; benzer du-

rumda bulunan kişilerin kanunlar karsısında aynı işlemle bağlı olmalarını sağlamak, ayrım 

yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi 

ve topluluklara farklı kurallar uygulanarak kanun önünde eşitliğin ihlali yasaklanmıştır. 

Kanun karşısında eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallarla bağlı olacağı anlamına gelmez. 

Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulama-

ları gerektirebilir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara 

bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.” gerekçesiyle reddetmiştir.  

Sonuç olarak mahkeme, TSK’nın milli güvenliğe ilişkin üstlendiği görevi ve askerlik 

mesleğinin özelliklerini göz önüne alarak TSK personeli ile diğer kamu görevlileri arasında 

bulunan hukuki farklılığa dikkat çekmiş ve mutlak bir eşitlik kıyaslamasının uygun olma-

yacağını ifade etmiştir. Mahkemenin kararını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, mev-

cut kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına herhangi bir atıfta 

bulunmadığını görmekteyiz. Halbuki, ordu içerisinde yaşanan eşcinsel ilişkilerin somut bir 

ilişki ortaya konulamadığı sürece meslekten ayırma gerekçesi teşkil etmemesi gerektiğine 

yönelik birçok AİHM kararı bulunmaktadır. Yüksek mahkeme; TSK’nın milli güvenliğin 

sağlanmasındaki rolü ile askerlik mesleğinin onur ve saygınlığının korunmasına özel önem 

atfederek diğer kamu görevlileri ile mutlak bir eşitlik karşılaştırması yapılamayacağını 

belirtmiştir. Bu görüşten hareketle, Türk toplumunun kendine özgü ahlaki ve manevi de-

ğerleri ile örf ve âdet anlayışı ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri 

personelinden beklenen yüksek ahlaki değerler göz önünde bulundurulduğunda, farklı 

ülke silahlı kuvvetlerinde yer alan uygulamalar ile bir eşitlik karşılaştırması da şüphesiz 

doğru olmayacaktır. Ancak, yüksek mahkemenin, söz konusu AİHM kararlarına ve ulusla-

rarası kuruluşların görüşlerine yer vermemesi ve bu kararlara ilişkin bir tartışma yürüt-

memesi kanımızca kararın gerekçelendirmesini eksik bırakmıştır.  

Bahse konu karara üye Engin Yıldırım muhalif kalmıştır. Karşı oy yazısında, ilgili 

düzenlemenin Anayasa’da yer alan özel hayata saygı hakkını (md.20) ve eşitlik hakkını 

(md.10) ihlal ettiği belirtilerek karar uluslararası sözleşmeler ve cinsiyet ayrımcılığı açı-

sından tartışılmıştır.  

Muhalif üye, Anayasal incelemeye geçmeden Türkiye açısından önemli olduğunu 

düşündüğü uluslararası hukuk kaynaklarını ele almıştır. Örneğin, Avrupa Konseyi Parla-

menterler Meclisi cinsel ayrımcılıkla mücadele edilmesi maksadıyla çeşitli  kararlar almış-
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tır. Bunlardan, 2010 tarihli Tavsiye Kararında üye devletlere, cinsel eğilimin ve cinsel kim-

liğin ayrımcılık yasağı kapsamında değerlendirilmesi için kanuni düzenleme yapılması 

konusunda devletlere çağrıda bulunulmuştur. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği tarafından ya-

yınlanan “Silahlı Kuvvetler Personelinin Temel Özgürlükleri ve İnsan Hakları El kitabında” 

üye devletlerin silahlı kuvvetlerde görev yapan eşcinsel kişilerle ilgili tutumlarında, insan 

haklarından kaynaklanan evrensel yükümlülüklere ve ayrımcılık yasağı ile özel hayata 

saygı hakkına uyum göstermelerinin gerekli olduğuna dikkat çekilmektedir.  

Karşı oy yazısının devamında AİHM’nin konuya bakışı ele alınmış ve cinsel yönelim 

kaynaklı ayrımcılığın sözleşmenin 14. maddesi32 kapsamında incelendiği belirtilmiştir;                  

“Mahkeme cinsel yönelim temelli farklı muamelenin nesnel ve makul olarak kabul edilebil-

mesi için meşru amaç ve kullanılan araçlarla gerçekleştirilmek istenen amaç arasında makul 

bir orantının ve oldukça önemli gerekçelerin varlığını aramakta ve farklı topluluklar arasın-

daki muamele farklılıklarının sadece ve sadece cinsel yönelimden ve cinsiyet kimliğinden 

kaynaklanması söz konusu olduğunda Sözleşme’nin 14. maddesinin ihlal edilmiş olacağı so-

nucuna ulaşmaktadır. AİHM, 2016 sonu itibarıyla cinsel yönelim temelli 50’den fazla ihlal 

kararı vermiştir.”  

Muhalif üye, doğal olmayan cinsel ilişki kavramının objektif olarak tanımlanama-

yacağını belirterek, “(…)Cinsel davranışların doğallığını tespite yarayacak bilimsel net bir 

ölçüt olmadığından yetişkin insanlar arasındaki kimi cinsel davranışların ve ilişkilerin doğal 

olan yada olmayan gibi keyfiliğe neden olabilecek bir şekilde cezai yaptırıma tabi tutulması 

…bu özelliği tartışmalı bazı cinsel davranış ve ilişki biçimlerini benimseyenlerin temel hakla-

rına ölçüsüz müdahalelerde bulunulmasına ve bu kişilerin ayrımcılıkla karşılaşmasına neden 

olmaktadır… Dünya toplumlarının çoğunda çok yakın zamanlara kadar ayni cinsten kişilerin 

cinsel ilişkide bulunması doğal olmayan cinsel davranış kapsamında görülüp, ‘hastalık’ veya 

‘sapkınlık’ olarak nitelendirilip, cezai yaptırımlara tabi tutulurken gelişen insan hakları an-

layışı ve toplumsal yaklaşımlarla birlikte bu değişim başlamıştır. Eşcinsel ilişkilerin “gayri 

tabii mukarenet” kavramı içinde değerlendirilmesi insan hakları alanında ortaya çıkan çağ-

daş gelişmelerle çelişmektedir.” ifadeleriyle asker kişilerin doğal olmayan davranışlar ne-

deniyle silahlı kuvvetlerden çıkarılmasının özel hayata saygı hakkının ihlali olduğunu öne 

sürmüştür.  

Karşı oy yazısının devamında, askerlik mesleğinin kendine özgü ilkelerinin olağan 

olduğu belirtilmekle beraber, bunların asker kişilerin anayasal haklarının ihlali açısından 

meşru bir gerekçe oluşturamayacağı, kişinin özel hayatındaki davranışları ve sosyal ilişki-

lerinin göreve yönelik olumsuz etkileri somut olarak ortaya konmadığı sürece AİHM tara-

fından Sözleşme’nin 8. maddesinin ihlali olarak değerlendirilebileceği şu cümlelerle belir-

tilmiştir: “AİHM, silahlı kuvvetlerin harekat etkinliğine yönelen somut bir tehdidin varlığı 

halinde, devletin bireylerin özel hayatlarına bazı sınırlamalar getirebileceğini kabul etmekle 

beraber ulusal makamların bu tür kuralları, diğer herkes ile eşit anayasal haklara sahip olan 

asker kişilerin özel hayatlarına saygı hakkından yararlanmalarını engellemek için kullana-

mayacağının altını çizmektedir, Strazburg Mahkeme’si bir kararında eşcinsel olmanın veya 

                                                           

32 Ayrımcılık yasağı başlıklı madde metni şu şekildedir: 
Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya 

diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta ol-
mak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. 



 

Seçkin YAVUZDOĞAN-Uğur ELİBÜYÜK                                                                                               359                          

https://tidsad.com 

ilişkide bulunmanın, aynı konumda olan zıt cinsellerle karşılaştırıldığında ordudan çıkarılma 

için tek neden olmasının Sözleşme’nin 8. ve 14. maddelerini ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır. 

Mahkeme, başvurucuların özel hayatlarının soruşturularak cinsel yönelimleri ile ilgili araş-

tırma yapılmasını ve bu kişilerin sadece eşcinsel oldukları yönündeki açıklamalarına dayanı-

larak, bu özelliklerinin orduya nasıl zarar verdiği kanıtlanmadan, ordudan ihraç edilmelerini 

hak ihlali olarak nitelendirmiştir. Mahkeme’ye göre özel hayatın mahremiyetine yönelik bir 

müdahalede, devlet neden buna ihtiyaç duyduğu hususunda ciddi ve ikna edici gerekçeler 

sunmalı ve müdahalenin ilgili şartlar altında gerekli olduğunu göstermelidir. Silahlı kuvvet-

lerde eşcinsellerin görev yapmasının ordunun disiplinine ve harekât etkinliğine yönelik risk 

oluşturduğu iddia ediliyorsa, bu iddianın dayanaklarının somut örneklerle ortaya konulması 

gerekir.”  

Askeri Yargıtay’ın kişinin sadece eşcinsel olmasının askerliğe elverişsizlik için ye-

terli olmadığı, bu yönelimin orduya ne tür somut zararlar verdiğinin incelenmesi gerektiği 

yönünde bir kararına da karşı oy yazısında yer verilmiştir: “... eşcinsel bir kişinin askerliğe 

elverişsiz olduğuna karar verebilmek için o kişinin birlik içerisindeki davranışlarına bakmak 

gerekmektedir. Kişinin eşcinsellik açısından askerliğe elverişsiz olması durumu o kişinin eş-

cinsellik davranışlarını dış dünyaya yansıması ile mümkündür. Yani kişi, eşcinsel davranışlar-

la birlik disiplinini zedelemelidir. (…) birlik içerisindeki davranışları görülmeden, eşcinsel 

olması nedeniyle birlik disiplininin nasıl zarar gördüğü ortaya konulamadan askerliğe elve-

rişsizliğinin tespit edilebilmesine olanak yoktur. Sanığın eşcinsel olma özelliğinin, eşcinsel 

olmasından kaynaklanan davranışlarının orduya ne tür zarar verdiği, somut olaylarla orta-

ya konulmadan, sadece eşcinsel olduğu yönündeki beyanları dikkate alınarak, eşcinsellik 

yönünden askerliğe elverişli olup olmadığının araştırılması, AİHM’ne göre cinsel yönelim 

ayrımcılığı anlamına gelmektedir.”  

Mahkeme, verdiği kararda, ilgili maddenin TSK’dan çıkarma ve rütbenin geri alın-

ması cezası öngördüğünü ve bunun hürriyeti bağlayıcı bir ceza olmadığını, sınırlı ve ölçülü 

olduğunu belirtmiştir. Bu görüş, şerh yazısında tenkit edilmiş ve bir kişinin mesleğini kay-

betmesinin ve bunun doğuracağı sonuçların kişinin gelecek beklentisini ve maddi refahını 

olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edilmiştir.  

AYM ayrımcılığı, “nesnel ve makul bir gerekçe olmaksızın, konuyla ilgili olarak ben-

zer durumda olan kişilere farklı muamele edilmesi olarak tanımlamakta ve din, siyasi görüş, 

cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi bir bireyin kişiliğinin unsurları olan ve kişisel tercihler 

temeline dayanarak veya cinsiyet, ırk, engellilik ve yaş gibi hiçbir şekilde tercih yapılamaya-

cak kişisel özellikler temeline dayanarak fırsatlar sunulmasını ya da fırsatlardan mahrumi-

yetin reddi olarak” tanımlamıştır. Haklı bir gerekçe bulunmadıkça hiçbir zümreye ayrıcalık 

tanınmamasını amaçlayan eşitlik anlayışı da bu çerçevede değerlendirilmiştir. Eşitlik açı-

sından yapılan incelemenin asker kişiler ile diğer kamu görevlileri arasında yapıldığı belir-

tilmiş ve eşitlik karşılaştırılması yapılması gereken grupların doğal cinsel yönelime sahip 

asker kişiler ile gayri tabii mukarenette bulunan asker kişiler olması gerektiği belirtilmiş-

tir. Bu şekilde yapılacak bir eşitlik karşılaştırması sonucunda da itiraza konu maddenin, 
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haklı ve meşru bir neden olmaksızın, doğal olmayan cinsel eğilimde bulunanlar aleyhine 

ayrımcılık oluşturduğu tespitine varılmıştır.33  

                                                           

33 Çoğunluğun kararına muhalif kalan üye Engin Yıldırım’ın eşcinsel cinsel yönelimli asker kişiler ve 
genel ahlak anlayışına ilişkin değerlendirmelerinin önemli gördüğümüz bölümlerini aynen ak-
tarmayı uygun buluyoruz:  

“Öncelikle, kuralın ana muhatabı olan eşcinsel (ve LGBTİ+) cinsel eğilimli asker kişiler heteroseksüel 
cinsel yönelimli diğer asker kişiler ve insan topluluklarından ayrışmakta ve bu yönleri onların ayırt 
edici özelliklerini yansıtmaktadır. Eşcinsel cinsel yönelim bu topluluğu diğer insan toplulukların-
dan ayıran, kendi kontrollerinde olmadığı düşünülen, neredeyse değişmez esaslı bir tanımlayıcı 
özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel eğilim kişiliğin temel unsurlarından biridir ve ayrımcı 
muameleye tabi kalmamak için kişiden cinsel yönelimini değiştirmesi beklenmemelidir (…) Özerk 
bir bireyden, farklı muamele kaynaklı ayrımcılıktan kurtulmak için kişiye sıkı surette bağlı bir kişi-
lik hakkı olan ve kişiliğinin önemli ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan cinsel eğilimini inkâr etme-
sini veya değiştirmesini beklememeliyiz.  

(…) İnsan hakları doğuştan sahip olunan haklar olduğu için bireyin hayat tarzı, cinsel yönelimi ve 
özellikleri nedeniyle yitirilmemelidir. Doğuştan gelen ya da sonradan edinilen bazı özelliklerinden 
ötürü belli bir topluluğa dâhil olan insanların ayırt edici bu özelliklerinden dolayı onların diğerle-
rinden daha aşağı ya da daha kötücül oldukları yönünde bir algıya neden olabilecek yaptırımlar 
öngören her türlü hukuki kural ayrımcılığa sebep olacaktır. Bu durum egemen çoğunluktan farklı 
cinsel yönelimi olan insanlara diğer insanlar, toplum, hukuk ve devlet tarafından bir çeşit alt-insan, 
insan olmaya tam anlamıyla lâyık olmayan insan muamelesi yapılmasını adeta meşrulaştıracaktır.   

(….) AİHM, heteroseksüel çoğunluğun eşcinsel azınlığa karşı duyduğu önyargı ve olumsuz tutumların, 
gelenek veya ülkelerin genel eğilimi gerekçesiyle meşrulaştırılamayacağını, böyle bir durumun 
demokratik bir toplumun esasını oluşturan eşitlik, hoşgörü ve çoğulculukla uyuşmayacağını vurgu-
lamıştır. Hiç kuşku yok ki, toplumun kendi kültürünü ve onun altında yatan ahlaki ilkeleri, normla-
rı korumak hakkı vardır ancak bu çoğunluğun kendisinden farklı olanları belli davranış kalıplarını 
benimsemeye zorlamasını meşrulaştırmaz.  

(…) Cinsel yönelimlerden birinin toplum çoğunluğu tarafından benimsenmesi ve ‘doğal’ ve genel ahla-
ka uygun karşılanarak bunun dışındakilerin kabul edilemez, haklardan yararlanamaz bir şekilde 
önyargılara kurban edilmesi, ayrımcı muamelelere tabi tutulması modern demokratik hukuk dev-
leti anlayışı, demokratik toplum düzeni ve anayasal ilke ve haklarla uyuşmamaktadır.  

Genel ahlak, insanlar arası ilişkileri düzenlemek ve toplumun hayatiyetini ve idamesini sağlamak 
amacıyla her toplumda kendine özgü bir şekilde ortaya çıkan, bireylerin öznel ahlak anlayışlarının 
üzerinde ve ötesinde toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilerek nesilden nesile ak-
tarılan, durağan olmayıp değişkenlik gösteren hukuk ve toplumsal davranış kurallarnın bütünü-
dür. Anayasa Mahkemesi bir kararında genel ahlakı ‘belirli bir dönemde doğru, makul ve adil dü-
şünceye sahip toplum genelinin benimsediği ahlak ve edep anlayışı’ olarak tanımlamıştır. Bununla 
beraber aynı kararda ‘soyut ve değişken bir kavram olan genel ahlaka ve adaba aykırılığın tespi-
tinde toplumun belirli bir kesiminde kabul edilen değer yargıları değil, demokratik toplum düzeni-
ne ilişkin davranış kurallarının esas alınması gerekmektedir. Böylece çoğunluğun veya bir grubun 
ahlak anlayışının toplum geneline dayatılması riskinin önüne geçilebilecektir. 

(…) İtiraz konusu kural bakımından değerlendirildiğinde LGBT’li bireylerin ülkemizde gerek devlet 
nezdinde gerekse de kamusal alanda ayrımcı muamelelerle karşılaştıkları, ‘sapık’, ‘sapkın’, ‘ahlak-
sız’, ‘edepsiz’, ‘hasta’, ‘iffetsiz’ gibi kimi nitelemeler, suçlamalar ve ithamlar altında büyük zorluk-
larla gündelik hayatlarını sürdürmeye çalıştıkları inkâr edilemez bir toplumsal gerçeklik olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

(…) Ayrımcılık yasağının temel çıkış noktası bazı insanların yasaklı veya şüpheli bir topluluğa, gruba 
ait olmalarından dolayı onlara diğer insanlar ve devlet tarafından haklı bir neden olmaksızın fark-
lı muamelede bulunulmasının engellenmesidir. İnsanlar arasındaki cinsel eğilim farklılıkları köken, 
din, ırk, etnisite, cinsiyet farklılıkları gibi yeryüzündeki insan çeşitliliğinin ve varlığının bir yansı-
masıdır. 

(…) Cinsel yönelim ayrımcılığı kimi hayatların daha az saygıya ve haysiyete sahip olduğunun kabulü 
anlamına gelip, LGBTİ+’lerin eşit fırsat ve haysiyetle toplumsal yaşama katılmalarının engellenme-
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Yüksek mahkeme AİHM kararlarına ve uluslararası komitelerin görüşlerine yer 

vermeyerek ön yargılı bir yaklaşım sergilediği gerekçesiyle de eleştirilmiştir. (Şirin, 2018: 

535).     

Danıştay 12. Dairesi34, karşı oy yazısında belirtilen görüşlere benzer bir gerekçe-

lendirme ile eşcinsel ilişki kurduğu iddiası ile meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılan 

öğretmenin, özel hayatına ve aile hayatına saygı hakkı (İHAS md.8 ve Anayasa md.20) ile 

birlikte ayrımcılık yasağının (İHAS md.14) ihlal edildiğine karar vermiştir. Mahkeme söz 

konusu ilişkinin özel hayat alanı içerisinde rızaen kurulduğunu belirterek, Memur Disiplin 

Hukukunu ilgilendiren bir yönünün bulunmadığına hükmetmiştir.35  

Asker kişiler arasında gerçekleşen gayri tabii mukarenet eylemini AİHM kararları 

açısından ele aldığımızda ise mahkemenin görüşünün, özel hayat kapsamında yaşanan 

eşcinsel ilişkinin ordudan ayırma için yeterli bir gerekçe oluşturmayacağı, bunun özel ha-

yatın ihlali anlamına geleceği yönünde olduğunu görmekteyiz. Mahkemenin eşcinsel ilişki-

ye ilişkin erken tarihli kararlarından36 birisinde, reşit olan kişiler arasındaki rızaya dayalı 

eşcinsel ilişkiyi suç sayan kanunların yürürlükte olmasını AİHS’nin 8. maddesine aykırı 

                                                                                                                                                                          

si sonucunu doğurmaktadır. Demokrasi herkesin eşit değerde olduğu ilkesine dayanır, bazılarına 
diğerlerinden daha az değerli davranmak insan haysiyetine aykırıdır…  

(…) Anayasa Mahkemesi, bir kararında insan haysiyetini şöyle tanımlamaktadır: ‘İnsan haysiyeti kav-
ramı, insanın ne durumda, hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, salt insan oluşunun kazan-
dırdığı değerin, tanınmasını ve sayılmasını anlatır. Bu öyle bir davranış çizgisidir ki, ondan aşağı 
düşünce yapılan işlem ona muhatap olanı insan olmaktan çıkarır.’  

(….) İnsan haysiyeti devletin dilediği kişi ve topluluklara bahşedip, uygun görmediklerinden esirgediği 
bir lütuf değildir.  

(…) İtiraz konusu kural askerlik mesleğinin onurunu korumak adına farklı cinsel yönelimleri olan 
asker kişilerin insan haysiyetini göz ardı etmektedir. Bu bağlamda cinsel yönelim insan haysiyetiy-
le yakından bağlantılıdır. Diğer asker kişiler ve toplumun genelinden farklı cinsel yönelime sahip 
olan asker kişilerin cinsel yönelimleri kişiliklerinin değişmez bir parçasını ve kökleşmiş bir yönünü 
temsil etmektedir. Bu kişiler farklı cinsel yönelimlerinden dolayı diğer insanlardan daha mı az de-
ğerlidir, haysiyet sahibidir? LGBTİ+ insanlar ne yaptıkları için değil ne oldukları veya ne olarak al-
gılandıkları için kuraldaki gibi ayrımcı muamelelerle karşılaşmakta, tabir caizse, “makbul” vatan-
daş olarak görülmemektedir (…)”  

34 Danıştay 12.Dairesi’nin, 07.11.2014 tarih ve E.2011/750, K.2014/7169 sayılı kararı. (Sinerji 
mevzuat ve İçtihat Programı, Erişim: 20 Ekim 2021). 

35 İlgili Danıştay kararına muhalif kalan üyelere ait bir karşı oy yazısı bulunmaktadır. Karşı oy yazı-
sından bir bölüm şu şekildedir: 

 “Devlet memuru olarak belirli bir sorumluluk taşıyan davacı, bu görevi kabul etmek suretiyle devlet 
memuru olmaktan kaynaklanan disiplin sistemine kendi iradesiyle dahil olmuştur. Devlet memur-
luğu sistemi doğası gereği, kişinin hak ve özgürlüklerine herhangi bir vatandaşa uygulanamaya-
cak sınırlamalar getirmektedir. Zira kamu yararı, kamu görevlilerinden uymaları gereken mesleki 
ve etik kurallar açısından tam bir uyum beklemektedir. (…) Öte yandan, yetişkinliğe henüz eriş-
memiş çocuk ve genç bireylerin hayatı ve hayata bakışı öğrenmesinde, tutum ve davranış geliştir-
melerinde bu bireylere örnek olan öğretmenlerin kaçınılmaz olarak önemli bir yeri vardır. Görevi 
itibariyle eğitim dünyasının temel taşlarından olan öğretmenlerin, öğrencilere olumlu ya da olum-
suz örnek olabilecekleri de tartışılmaz bir gerçektir. Öğretmenler kendilerini rol model olarak 
sunmasalar dahi çevresinde bulunan çocuklar ve gençler için her zaman iyi ya da kötü model oluş-
turmaktadırlar… Bu bilgiler ışığında, davacının ifa ettiği mesleğin özelliği ve önemi dikkate alındı-
ğında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından davanın reddi 
yolundaki İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşüncesiyle karara katılmıyoruz.“ 

36 AİHM’nin 22.10.1981 tarihli Dudgeon - Birleşik Krallık kararı. Benzer yönde bir karar için bkz.: 
AİHM’nin 31.07.200 tarihli A.D.T- Birleşik Krallık kararı.  (https://hudoc.echr.coe.int, Erişim Ta-
rihi: 19.09.2021).  

https://hudoc.echr.coe.int/
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bulmuştur. Smith ve Grady / Birleşik Krallık davasına37 konu olay İngiliz Kraliyet Hava 

Kuvvetleri’nde görevli J. Smith ve G. Grady’nin farklı kişilerle eşcinsel ilişki yaşadıklarına 

yönelik üçüncü kişiler tarafından yapılan ihbar sonucu silahlı kuvvetlerden ihraç edilmele-

rine ilişkindir. Her iki kişi de İngiliz ordusunda eşcinsel ilişkiyi yasaklayan 1967 tarihli 

yasa gereği meslekten uzaklaştırılmışlardır. Söz konusu kişiler AİHS’nin ilgili maddeleri-

nin38 ihlal edildiği iddiasıyla AİHM’ne bireysel başvuruda bulunmuşlardır. Mahkeme ver-

diği kararda, salt eşcinsel olmaları gerekçesiyle ordudan ayırma işleminin hak ihlali oldu-

ğunu belirterek, askeri disiplinin ve operasyonel etkinliğin ne şekilde zaafa uğradığının 

somut bir şekilde ortaya konulması gerektiğini ifade etmiştir. Kişinin özgürlük alanında 

bulunması gereken cinsel yaşamına haklı ve meşru gerekçeler gösterilmeden müdahale 

edilmesinin Sözleşme’nin 8. ve 14. maddelerini ihlal ettiği sonucuna ulaşmıştır.  

AİHM, eşcinsel ilişki yaşayan silahlı kuvvetler mensubu personel ile ilgili vermiş 

olduğu her iki kararda da AİHS’nin ihlal edildiği sonucuna varmıştır. Hükümetin ve Sa-

vunma Bakanlığının silahlı kuvvetlerden ayırma kararını savunurken ki temel dayanağı 

operasyonel etkinlik ile disiplinin korunması ve sürdürülmesi ihtiyacı olmuştur. Bakanlık, 

askeri ortamın kendine özgü şartlarının sivil hayattan çok farklı olduğunu ve bir karşılaş-

tırma yapmanın doğru olmadığını belirtmiştir. Bu koşulların her rütbedeki asker kişi ara-

sında mutlak bir güven ve dayanışma gerektirdiğini öne sürerek tartışmanın bir ahlaki 

değer ya da cesaret tartışması olmadığını, eşcinselliğin savaşma gücü üzerindeki etkileri-

nin pratik bir değerlendirmesinden ibaret olduğunu ifade etmiştir.  

Mahkeme ise bu yaklaşıma karşılık; bir meslek grubunun, makul ve tutarlı gerekçe-

ler olmadan, salt kendine özgü koşullara sahip olduğu iddiasıyla sözleşme ile güvence altı-

na alınmış kimi haklardan yoksun bırakılmasının hak ihlali olduğu görüşünü savunmakta-

dır. Mahkemeye göre, askeri disiplinin sürdürülmesi ve harekât etkinliği gibi kavramlar bu 

ihlali meşru göstermeye yetecek somutlukta değildir. Eşcinsel bireylerin, silahlı kuvvetle-

rin ihtiyaç duyduğu beceri ve nitelikleri sağlama konusunda elverişli olmadığını gösteren 

hiçbir bilimsel kanıt olmadığı gibi mahkeme de bu görüşü reddetmiştir. (Polchar ve öte., 

2014: 25).          

Sonuç 

Gayri tabii mukarenette bulunmak eylemi Disiplin Kanunu’na göre silahlı kuvvet-

lerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizliklerden biri olmasının yanında Askeri Ceza 

Kanunu’nun 153/2’nci maddesi gereğince TSK’dan çıkarılma fer’i cezasını gerektiren bir 

suçtur. Kanun koyucu, bu tür eylemlerin silahlı kuvvetlerin temel yapı taşlarından olan 

disiplin ve mutlak itaati ağır derecede zedeleyeceği düşüncesiyle, aynı zamanda ayırma 

cezasını gerektiren bir disiplinsizlik hali olarak kabul etmiştir. Kanaatimizce bu türden bir 

suçun oluşması için cinsel birleşme olması zorunlu değildir. Cinsel tatmin amacıyla oral 

seks ve benzeri eylemlerde dahil olmak üzere doğal olmayan her türlü cinsel yakınlaşma 

bu disiplin suçunun oluşumu için yeterlidir. Bu tür eylemler silahlı kuvvetlerin temel yapı 

                                                           

37 AİHM’nin 27.09.1999 tarihli, Smith ve Grady-Birleşik Krallık kararı. Benzer yönde bir karar için 
bkz.: AİHM’nin 27.09.1999 tarihli, Lustig-Prean and Beckett - Birleşik Krallık kararı. 
(https://hudoc.echr.coe.int, Erişim Tarihi: 23.09.2021).  

38 Bireysel başvuruda Smith ve Grady, etkili iç hukuk yollarından mahrum bırakıldıklarını ifade 
ederek İHAS’nin 3,5,8, 10 ve 14. maddelerinin ihlal edildiğini iddia etmişlerdir. 
(https://hudoc.echr.coe.int, Erişim Tarihi: 19.09.2021). 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://hudoc.echr.coe.int/
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taşlarından olan disiplin ve mutlak itaati ağır derecede zedeler. Her ne kadar yaşanan ge-

lişmeler cinsel özgürlükler lehine olsa da, Türk Milletinin genel ahlak anlayışına ve gele-

neklerine aykırı olarak kabul edilen, doğal olmayan cinsel ilişkiler, toplum nezdinde kabul 

görmemektedir. Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinde de 

doğal olmayan cinsel ilişkinin disiplin suçu olarak düzenlenmesinde herhangi bir sorun 

bulunmamaktadır. Lakin bu disiplin suçunun işlendiği somut delillerle ve açıkça ortaya 

konulmadan sırf disiplini sağlamak gayesiyle söylentilere itibar edilerek ceza verilmemesi 

gereklidir.  
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Türkiye’de Engelliliğe Dair Sorun Alanlarına Sistematik Bir Yaklaşım 1 

A Systematic Approach to Disability Issues in Turkey 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KAHRAMAN GÜLOĞLU 

Öz: Engelli bireyler sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyo-kültürel faaliyetlere ka-
dar tüm yaşamsal alanlarda sorunlarla karşılaşmaktadır. Karşılaşılan sorunlar sa-
dece engelli bireyi değil, onun çevresini oluşturan ve bakımını üstlenen ailesini ya 
da diğer bakım verenleri de etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de en-
gelliliğe dair sorun alanlarının belirlenmesinde sistematik bir yaklaşım sunarak, 
konunun daha net anlaşılmasını ve de daha kalıcı ve etkin çözümler üretilmesini 
sağlamaktır. Böylece bu çalışmada engelliliğe dair sorun alanları Türkiye koşulları 
göz önünde bulundurularak, yaşanmışlık çerçevesinde “tıbbi tedavi alanı, sosyal-
etkileşimsel alan ve farkındalık alanı” olarak üç temel boyutta sınıflandırılarak ele 
alınmıştır. Her bir alanın kendi içerisinde çeşitli sorunları barındırdığı tespit 
edilmiştir. Çalışma bu sorunlara çözüm önerileri ile sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Engellilik, Türkiye’de engellilik, engelli bireylerin sorunları. 

Abstract: People with disabilities face problems in all vital areas, from health to 
education, from employment to socio-cultural activities. The problems encoun-
tered affect not only the people with disabilities, but also their families or other 
caregivers who take care of them or constitute their environments. The purpose 
of this study is to provide a systematic approach to determine problem areas re-
lated to disability in Turkey, so help a clearer understanding disability in the so-
cial structure of Turkey,  and to produce more permanent and effective solutions. 
Thus, considering the conditions of Turkey, within the experience of disability, the 
problem areas of disability in this study are classified in three main dimensions as 
“medical treatment area, social-interactional area and area of awareness”. It has 
been determined that each area has various problems within itself. The study was 
concluded with suggestions for solutions to these problems. 

Keywords: Disability, disability in Turkey, problems of people with disabilities. 

 

                                                           

1 “COPE-Dergi Editörleri İçin Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama İlkeleri” beyanları: Bu çalışma 
için herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir. Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemek-
tedir. Bu çalışma, 09.01.2018 tarihinde Yalova Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Koçum Babam 
Engelli Çalıştayında sunulan ancak özet veya tam metni yayınlanmayan “Türkiye'de Engelliliğe 
Dair Sorun Alanları” başlıklı çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

Statements of “COPE-Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journal Editors”:  No con-
flicts of interest were reported for this article. Ethics committee approval is not required for this 
article. This study is derived from the study presented orally at the workshop held at Yalova 
University on 09.01.2018. 
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Giriş 

Türkiye’de engelliliğe dair birçok sorun alanı bulunmaktadır. Bu sorun alanları 

hem bireysel hem de sosyal yaşamın çeşitli boyutlarını kapsamaktadır. Bu sorunların bir 

kısmı engelli birey ve ailesini veya onunla etkileşim içerisinde olan diğer bireyleri doğru-

dan tek boyutlu olarak etkilerken, bir kısmı ise çok boyutlu, doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Ancak bu alanların iç içe geçmiş olması konuya sistematik yaklaşmayı ve 

çözüm önerilerinin üretilmesini zorlaştırmaktadır. Tüm bu boyutları göz önünde bulundu-

rarak, çalışma boyunca edinilen bilgilerin derlenmesi ve sentezlenmesi ve de yaşanmışlık 

çerçevesi içerisinde bu çalışmada engelliliğe dair sorun alanları tıbbi tedavi alanı, sosyal-

etkileşimsel alan ve farkındalık alanı olarak üç temel başlıkta ele alınmıştır.  

  

Şekil 1: Engelliliğe Dair Sorun Alanları 

 

Engellilikle ilgili bu üç temel sorun alanına geçmeden önce konunun daha net anla-

şılması için bazı hususların ele alınması uygun olacaktır.  

Engelliliğe dair sorun alanları tartışılırken dikkat edilmesi gereken konuların ba-

şında engelliliğin bireysel ve sosyal boyutlara sahip olan toplumsal bir olgu ele alınması 

gerektiğidir. Böylece engelliliğin bireysel boyutu olan bedendeki uzuv kaybı, organ işlev-

selsizliği, hormonal düzensizlik gibi biyolojik ve/veya fiziksel özelliklerle ilgili sağlık hiz-

metlerini ilgilendiren konular (yeti yitimleri) toplumsal bir olgu olan engellilik alanında 

gözden kaçırılmamış olacaktır. Engelliliğin sosyal boyutunda ise toplumsal yaşama katıl-

mada karşılaşılan çevresel, tutumsal bariyerleri oluşturan olumsuz sosyal koşullar ele 

alınmalıdır. Böyle bir ayrıma gidilmesinin temel nedeni engelliliği açıklayan kuramsal yak-

laşımlardan olan tıbbi ve sosyal engellilik modellerinin bu çalışma boyunca göz önünde 

bulundurulmasıdır. Siebers’e (201: 82) göre; tıbbi model, sakatlığı tekil bedenlere yerleşti-

rir ve engelli bireyi rahatsız ya da kusurlu diye ayırarak bedenleri iyileştirmeye çalışır. 

Peters ve Opacich (2006: 762) engelliliğin sosyal olarak negatif görülmesini pekiştirdiği 

gerekçesiyle sosyal modelin engelliliğin tıbbileştirilmesine karşı çıktığını belirtmişlerdir. 

Barnes (2003: 6) ise geleneksel bireysel tıbbi yaklaşımların tersine sosyal modelin engelli-
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likte odağı yeti yitimli bireylerin fonksiyonel sınırlılıkları yerine, engelleyici çevreler, bari-

yerler ve kültürlerin neden olduğu problemlere çevirdiğine dikkat çekmiştir. Bu durumun 

uygun bireysel temelli müdahalelerin (rehabilitasyon, eğitim ve istihdam gibi) önemi red-

detmediğini, fakat dikkati engelli bireylerin sınırlılıklarından ziyade dikkati engelli olma-

yanların hâkim olduğu çevreye ve topluma yönelttiğini belirtmiştir. İşe bu çalışmada da bu 

bakış açısıyla hareket edilerek hem bireysel temelli müdahalelerin önemine ve bu konu-

daki eksikliklerin giderilmesine hem de çevresel ve tutumsal bariyerlerin engelli bireyler 

ve aileleri için yıkıcı etkisine ve bunların ortadan kaldırılmasına dair bir anlayış benim-

senmiştir. 

Türkiye’de ise Nüfus ve Konut Araştırması (2011) sonucuna göre 3 yaş ve üzeri nü-

fusta engellilik kişi sayısı 4 882 841’dir. Bu bireylerin %4,1’i bir şeyleri taşımada ya da 

tutmada, %3,3’ü yürümede ve merdiven kullanmada, %2’si öğrenmede ve dikkat topla-

mada, %1,4’ü görmede, %1,1’i işitmede, %0,7’si ise konuşmada güçlük yaşadıkları belirt-

mişlerdir. O halde Türkiye’de her 100 kişiden 7’si bir engellilik türüne sahiptir. Türkiye’de 

hastaneler tarafından verilen Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına göre oluşturulan Ulusal 

Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı engelli birey sayısı ise 2.511.950’dir (Engelli ve Yaşlı İsta-

tistik Bülteni, 2022). Bu kişilerin ailelerinin de engellilikle ilgili sorun alanlarından etki-

lendiğini düşündüğümüzde konunun önemi daha bir belirginleşmektedir. 

Engelliliğe dair sorun alanları engellilik politikalarının üretimini de etkilemektedir. 

Buradan yola çıkarak engellilik politikası alanlarının engelli bireylerin ve ailelerinin karşı-

laştığı sorunları ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyleyebiliriz. Engelliliğe dair sorun 

alanlarının çözümü için Türkiye’de yapılması gerekenlerden bazılarını Aysoy (2004) şu 

şekilde sıralamıştır: Herkesin toplum yaşamına katılmada eşit seviyede şartlara sahip ol-

duğu, engellilik konusunda ailenin merkeze alındığı, gönüllüğe dayanan toplum temelli 

sistemin temel alındığı ulaşılabilir bir toplum oluşturulmalıdır. Aile odaklı sosyal politika 

oluşturulmalı ve engelli ailelerine yönelik destek hizmetleri öncelikli olmalıdır. Engelliliğe 

dair kurumlar toplumsal ihtiyaca cevap verecek şekilde kamu reformu ile birleştirilmeli-

dir. Eşitlik oluşturabilmek için Türkiye’nin toplumsal koşulları çerçevesinde sosyal politi-

ka üretilmelidir. Engellilik hakkında farkındalık oluşturulmalıdır. Toplum temelli rehabili-

tasyon hizmetleri ile yerel idareler engellilik konusunda güçlendirilmelidir. Tüm bunlar 

engelli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı sorunların çözümü için etkilidir ancak bu so-

runlar çok boyutludur ve sistematik bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Engelliliğe dair sorun alanları ele alınırken ortaya çıkan bir diğer konuda engelli 

nüfus sayısının ne kadar olduğudur. Çünkü dezavantajlı grupların nüfus yoğunluklarının 

bilinmesi o alanla ilgili yapılacak olan plan ve programa etki etmekte ve önceliklerini de 

belirlemektedir.  Dünya Engellilik Raporu’nda dünya genelinde bir milyardan fazla insanın 

herhangi bir türden engellilik ile yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca yaşlı nüfusunun artması ve 

engellilikle ilgili kronik sağlık sorunlarının (diyabet, kalp ve damar hastalıkları ve akıl has-

talığı) artması ile birlikte daha fazla insanın engelli olma riskinin arttığına dikkat çekilmiş-

tir (Dünya Sağlık Örgütü, 2011: 1-2). Jeager ve Bowman (2005) dünya genelinde yaklaşık 

olarak 550 milyon insanın engelli olduğunu ve bu bireylerin aileleri de hesaba katıldığında 

engelliliğin çok önemli bir çoğunluğun hayatını etkileyen bir konu olduğuna işaret etmiş-

lerdir. Dünya genelinde engelli bireylerin %70’inin ihtiyaçları olan hizmetlere erişimleri-

nin sınırlı olduğu tahmin edilmektedir (BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleş-
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mesi Komitesi Genel Yorum No. 5, 1994, para. 8). 

Türkiye’de engelliliğe dair sorun alanlarının ele alındığı ve tartışıldığı çalışmalarda 

konuya ışık tutmaktadır. Örneğin; “Engelsiz Türkiye İçin Yolun Neresindeyiz? Mevcut Du-

rum ve Öneriler" başlıklı Sabancı Üniversitesi Raporu’nda engelli bireylerin yaşam kalite-

sini olumsuz olarak etkileyen temel etmenler şu şekilde sıralanmıştır: 

“…yetersiz politikalar ve standartlar, olumsuz tutumlar, yeterli hizmet sağlanma-

ması, etkin finansman eksikliği, erişilebilirliğin yetersizliği, engelli bireylerin yaşamlarını 

doğrudan etkileyen konularda karar alma süreçlerine dâhil edilmemeleri, engellilik hak-

kında sağlam ve karşılaştırılabilir verilerin ve uygulanan programlara ilişkin bulguların 

yetersizliği …” (Menda vd., 2013: 11). 

Bunların dışında genel olarak bakıldığında engelli bireylerin sosyal dışlanması ve 

ayrımcılığa uğramaları da engellilik politikalarında ele alınan sorunlardandır. 2010 yılında 

gerçekleştirilen Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması’nda engelli bireylerin görüş-

leri doğrultusunda sorunlar tespit edilmiştir. Buna göre; Türkiye’de engelli bireylerin 

%85,7’si sosyal yardım ve destek hizmetlerinin artırılmasını, %77’si sağlık hizmetlerinin 

iyileştirilmesini, %40,4’ü bakım hizmetlerinin iyileştirilmesini, %28,7’si iş bulma olanak-

larının artırılmasını, %25,6’sı eğitim olanaklarının çoğaltılmasını, %17,7’si fiziksel çevre-

nin ve ulaşımın düzenlenmesini istemişlerdir. %2,2’sinin ise bir beklentisi olmadığı sonu-

cu çıkmıştır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu, 2011: 

49). Engelli bireylerin sorunlarına dair ilk sırada sosyal yardım desteklerinin artırılması 

isteğinden yola çıkarak Türkiye’de engelliliğin sosyal koru(n)ma odaklı hizmetlere dayalı 

bir yaklaşımla ele alındığının ispatıdır. Ayrıca devamında sağlık ve bakım hizmetlerinin 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesine dair beklentiler olması, Türkiye’de engelliliğe dair temel 

yaklaşımın uygulamada tıbbi modelle şekillendiğinin önemli bir göstergesidir. Bu durum 

hem engelli bireylerin engelliliğe bakış açısını hem de sosyal politikaların odak noktalarını 

özetlemektedir. Tabi ki her engelli birey aynı şeyleri düşünmüyordur, ancak çoğunluğun 

fikri bu şekildedir.  

Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de engelliliğe dair sorun alanlarının belirlenmesinde 

sistematik bir yaklaşım sunarak, konunun daha net anlaşılmasını ve de daha kalıcı ve etkin 

çözümler üretilmesini sağlamaktır. Ailesinde engelli bir bireye sahip olan bir kişi olarak 

engelliğin sosyal boyutunu ve dezavantajlılığını deneyimlemekteyim. Böylece bu çalışma-

da engelliliğe dair sorun alanlarını Türkiye koşullarını göz önünde tutarak, yaşanmışlık 

çerçevesinde “tıbbi tedavi alanı, sosyal-etkileşimsel alan ve farkındalık alanı” olarak üç 

temel boyutta sınıflandırdım. Çalışmanın geri kalanında bu üç boyut sırasıyla ele alınmış 

ve çalışma sonuca bağlanarak çözüm önerileri sıralanmıştır. 

Engelliliğe Dair Tıbbi Tedavi Alanındaki Sorunlar 

Engelliliğe dair temel sorun alanları sıralanırken, genel olarak tıbbi tedavi alanı ek-

sik bırakılmakta, sosyal-etkileşimsel alanla ve farkındalık alanı ile ilgili sorunlar daha çok 

öne çıkmaktadır. Bunun bir nedeni engelliğe dair güncel bakış açılarının engelliliğin sosyal 

modeli ve insan hakları modeli çerçevelerinde gelişmesidir.  Güncel olarak sosyal bilimler 

alanında engelliliğin tıbbi modeline karşı çıkılmakta ve engelliliği tıp uzmanlarının tahak-

kümüne yerleştirdiği gerekçesiyle bu model eleştirilmektedir. Burcu (2015: 23, 25) tıbbi 

modelin engelliliğin bireysel bir kusur, trajedi ve deneyim olduğu fikrini yaydığını ve bire-
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yin anormalliğini ve tedavi edilmesi gerektiği kanısını hâkim kıldığını belirterek, engelli 

bireylerin “kendi damgalanmalarının sorumlusu” olarak kabul edildiklerini ifade etmiştir. 

Barton (1998: 56) da tıbbi modelin engelliliğe dair problemleri bireyselleştirerek, engelli 

insanları ötekileştirdiğini belirtmiştir. 

Engelliliğe dair tıbbi tedavi alanındaki sorunların başında engelli bireylerin yeti yi-

timi türüne ve ihtiyacına uygun gerekli sağlık hizmeti almada yaşadığı sorunlar gelmekte-

dir. Herhangi bir engellilik türüne dair bilgi ve farkındalığın gelişmesi, biyo-medikal açıdan 

gerekli sağlık hizmetlerinin alınabilmesi için ilgili konulardaki uzman hekimleri bulma, 

onlara ulaşabilme ve varsa ilaç ve destek ürünleri ile kişilerin rahatlatılmasına başlamada 

engelli birey ve ailesi maddi-manevi uzun uğraşılar ve çabalar vermektedir. Uzman hekim-

ler arasındaki yaklaşım farklılıkları, birinin desteklediği bir bio-medikal çalışmayı diğerle-

rinin önemsememesi veya kesinlikle reddetmesi engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık 

hizmetlerini almasına bariyer oluşturmaktadır. Aileler kendi deneyimleri doğrultusunda, 

daha doğrusu deneme yanılma yöntemleri sonucunda fayda gördüğü şeyleri yapmaya, ilaç 

ve destek ürünleri almaya devam etmektedirler. Böylece her engelli birey ailesi kendi yeti 

yitimi türünde neredeyse bir çeşit “tıbbi uzman” bilgisine erişmektedir. Böyle bir bilgiye 

erişim oldukça zaman alıcı, zahmetli ve çoğu zamanda eksik veya yanlış olabilmektedir. Bu 

durumda fayda yerine zarar verebilmekte ve aileler için oldukça yıpratıcı olmaktadır.  

Tıbbi tedavi alanındaki ikinci önemli sorun ise Türkiye’de engelli bireylerin ihti-

yaçlarını karşılayabilecek lokal veya ithal ilaç ve destek ürünlerinin yeterli olmayışıdır. 

Birçok engelli birey ailesinin evinde genellikle yurt dışı menşeili, yüksek fiyatlı ilaç ve des-

tek ürünleri adeta taşmaktadır. Çoğu durumda ise bu ilaçlara erişmek, maddi imkanlar ve 

yetkinlik dahilinde uzun zaman almakta ve maliyetli olmaktadır. Engelli bireylerin yaşa-

dıkları sağlık problemleri, sıklıkla hasta olunabilmesi, bağışıklık sisteminin uygun destek 

ürünleri ile takviye edilmesini zorunlu kılmaktadır. Çoğu durumda alerjilerle başa çıka-

bilme, geçirilen grip ya da nezlenin dahi daha rahat atlatılabilmesi için uzman hekim des-

teğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak yeti yitimi türlerine uygun ilaç ve destek tedavileriyle 

ilgili gelişmelerin takip edilebilmesi ve engelli bireylerin ihtiyaç duydukları metabolik des-

tekleri alabilmeleri ve ailelerin rahatlatılabilmesi için her ilde engellilik türüne uygun ge-

rek çocuk gerekse de yetişkin engelli bireylere sağlık hizmeti sunabilecek uzmanlara ihti-

yaç bulunmaktadır. Bu eksiklik nedeni ile engelli bireyin ailesi hastane hastane dolaşmak-

ta, uygun ve kendisini anlayabilecek hekim aramakta ve adeta evden ilaç süpürecek dere-

cede fazlaca takviyeye yönelmektedir. 

Engelli bireylerin sağlık alanında yaşadıkları bir üçüncü sorun ise kendi sağlık so-

runlarıyla ilgili olarak herhangi bir tedavi sürecine katkı sağlama olanaklarının olmaması-

dır. Özellikle ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin tedavi hizmetlerini almaları esmasında 

insan hakları ihlal edilmektedir. Tedavi sürecinin her aşamasıyla ilgili olarak engelli birey 

ve ailesi bilgilendirilmeli ve tıbbi sosyal hizmet uygulamaları sırasında da engelli birey ve 

ailesinin yüksek yararı gözetilmelidir (Utku, 2020: 73-74).  Gerekli olan sağlık hizmetleri-

nin sağlanması sırasında engelli birey ve ailesinin bilgilendirilmesi uygulanmakta olan 

tedaviye de olumlu katkı sağlayacaktır.  

Tıbbi tedavi alanındaki dördüncü ve en önemli sorun ise; engelli sağlık kurulu ra-

porları ile ilgilidir. Bu sorun engelliliğe dair sosyal etkileşimsel alanlardaki sorunları da 
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doğrudan etkilemektedir. Türkiye’de yetişkin engelli bireyler kendilerine verilmiş olan 

sosyal haklardan ve hizmetlerden yararlanabilmek için öncelikle Engelli Sağlık Kurulu 

Raporu almalıdırlar. Bu rapor Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-

melik’te (2019) belirlenen esaslar doğrultusunda hastaneler tarafından, engelli bireyin 

yeti yitimi ile alakalı alanlarda hizmet sunan (daha doğrusu tedavi yapan) hekimlerin ona-

yıyla verilmektedir. Engelli çocuklar ise kendilerine verilmiş olan sosyal haklardan fayda-

lanabilmek için ailelerinin başvurmasıyla Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu almakta-

dırlar. Bu rapor da Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetme-

lik’te (2019) belirlenen hususlar doğrultusunda, hastaneler tarafından çocuğun yeti yitimi 

(özel gereksinim) türü ile ilgili hizmet sunan, tedavi uygulayan, hekimlerin onayıyla veril-

mektedir. Özellikle eğitim ve istihdama dair haklardan faydalanmada bu raporlar belirle-

yici ve öncelikli bir öneme sahiptir. Bu durum Türkiye’de engelliğe dair sosyal haklardan 

faydalanmada tıbbi modelin önceliğe sahip olduğunun kanıtıdır. Özellikle eğitim ve istih-

dam gibi temel sosyal kurumlara ve yaşamsal alanlara katılabilmek için belli oranda yeti 

yitimine sahip olunduğunun bu raporlarla kanıtlanması zorunluluğu engelliliğin sosyal 

modelinin kesinlikle karşı çıktığı bir görüş ve uygulamadır. Sosyal modelin kurucularından 

olan Oliver (1999) Barnes ve Mercer’e (1996) katılarak 20. yüzyılda engellilik algısını şe-

killendiren iki temel bakış açısının olduğunu belirtmiştir. Bunlar: Hayır kurumunun yar-

dımına ihtiyaç duyan bir trajedi olarak engellilik; tıp alanı tarafından iyileştirilmesi gere-

ken bir hastalık olarak engelliliktir. Bu iki anlayışa engellilik hareketinin karşı çıktığını 

anlatan Oliver engelli bireylerin sorunlarının trajediden değil onların ihtiyaçlarını göz ardı 

eden toplumdan kaynaklandığını belirterek engellilik hareketine göre bu anlayışın sosyal 

değişime ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle bireysel tıbbi müdahalelere değil 

çevresel değişikliğe gerek vardır. 

Ertem ve diğerlerinin görüşlerine katılan Menda vd. (2013: 14) Engelli Sağlık Ku-

rulu Raporlarında yaşanmakta olan önemli aksaklıklar olduğuna işaret ederek, bu konu-

daki uygulamayı eleştirmişlerdir. Buna göre; söz konusu yönetmeliğin maddeleri ulusal ve 

uluslararası temel hukuki metinlere uygunluk açısından önemli sakıncalar içermektedir. 

Tıp bilimi açısından da söz konusu yönetmelik ve ekleri (Özür Oranları Cetveli) ciddi hata-

lar barındırmaktadır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu almak isteyen her yaştan birey başvuru 

sırasında, raporun düzenlenme sürecinde ve daha sonraki aşamalarda çeşitli zorluklarla 

yüzleşmektedirler ve bu durum onların hak kaybına uğramasına neden olmaktadır. Aslın-

da 2019’un Şubat ayında Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına yeni bir düzenleme getirilmiş 

ve daha önce yürürlükte olan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 

Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kaldırılarak erişkinler ve çocuklar için iki 

ayrı yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Engelliliği bireyselleştiren ve tıbbi modeli örnekleyen 

bir ifade olan “özürlü” kavramı ilgili yönetmeliklerden çıkarılmıştır. Hatta engelli çocuklar 

için “özel gereksinimli bireyler” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca çocuklar için 

özür oranı cetveli ve yöntemi kaldırılarak çocukların etiketlenmesinin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır.  

Menda vd. (2013: 15) engelli sağlık kurulu raporlarında temel alınan tıbbi model 

yerine biyo-psiko-sosyal modeli önermektedirler. Aynı yazarlar raporun hazırlanma şekli-

ni eleştirerek, sadece alanında uzman hekimler tarafından hazırlanmamasını, kurulda özel 

eğitim öğretmeni, gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı, rehber öğretmen, psikolog vb. tamam-
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layıcı uzmanlık alanlarından yetkililerinde olması gerektiğini vurgulamışlardır. Tek bir 

değerlendirmenin yeterli olmadığını belirterek, belirli aralıklarla düzenli olarak engelli 

bireylerin değerlendirilmesi gerektiği ifade etmişlerdir. Engelli birey ve ailesinin konu 

hakkında bilgilendirilerek, sürecin katılımcıları olmaları gerektiğine işaret edilmiştir. En-

gelli bireylerin güçlü ve geliştirilebilir yönleriyle ifade edilmelerinin önemine değinilmiş-

tir.  

Yukarıda anlatıldığı gibi önemli sorunlara sahip olan ve daha başka sorunlara da 

neden olan engelli sağlık kurulu raporlarının öncelikli ve belirleyici durumu değiştirilmesi 

gereklidir. Böyle bir rapor ancak evde bakım hizmetinden faydalanarak maddi yardım 

talep eden bireyler ve aileleri için ve özürlülük maaşı almak isteyen bireyler için zorunlu 

olmalıdır. Özel eğitim hizmetleri ve istihdam ile ilgili hizmetlerden faydalanmada bu rapo-

ra gerek duyulmamalıdır. Aksi halde engelliliğin sosyal modelinin Türkiye’de sosyal politi-

kalarda ve uygulamalarda hâkim olması mümkün değildir. 

Engelliliğe Dair Sosyal-Etkileşimsel Alandaki Sorunlar 

Engelliliğe dair sosyal-etkileşimsel alandaki sorunların başında eğitimle ilgili so-

runlar gelmektedir. Engelli bireylerin eğitimsel kazanımlarının yeterli olmaması toplumla 

bütünleşmelerinin önündeki en önemli bariyerdir. Özel özel eğitim hizmetlerinin pahalı 

olması okul öncesi çağda birebir eğitime ihtiyacı olan engelli gruplarının eğitimini aksat-

maktadır. Devlet desteği ile sağlanan özel eğitimin sadece özel eğitim ve rehabilitasyon 

kurumlarından alınabilmesi, danışmanlık hizmeti veren kurumlardan alınamaması da 

önemli bir sorundur. Devlet desteği ile sağlanan bireysel eğitimin haftada iki saat, ayda 

sekiz saat ile sınırlı olması ise son derece yetersizdir. Aileler imkansızlıklar nedeni ile özel 

eğitim hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktadırlar. İmkânı olan aileler çocukları 

için daha fazla özel eğitim aldırmak isteseler de eğiticilerin azlığı ve rehabilitasyon kurum-

larının genel olarak günde “40 dakika” eğitimden fazlasının faydalı olmayacağı görüşü ile 

gün içerisinde peş peşe iki-üç ders vermek istememeleri vb. nedenlerle yeterli eğitim sağ-

lanamamaktadır. Bunun sonucunda eğitim kısmında özellikle anneler aktif rol oynamak-

tadır. Bu durum ise gerekli teknik desteğin alınamamasına, anne ile çocuk arasındaki bağın 

öğretmen-öğrenci ilişkisi şeklinde yeniden oluşmaya zorlanmasına neden olmakta ve bir-

takım psikolojik sıkıntılara yol açmaktadır. Ayrıca çoğu zamanda ev işi veya çalışma du-

rumları gereğince anne ile engelli çocuk arasında öğretmen ve öğrenci ilişkisi de yeterince 

kurulamamaktadır. Böylece okul öncesinde elzem olan eğitim yeterince sağlanamamakta-

dır. 

Okul döneminde ise engel türüne uygun eğitim hizmetlerinin alınmasında güçlük-

ler ortaya çıkmaktadır. Adı bile sorunlu olan “kaynaştırma hizmetleri”nden faydalanmaya 

çalışan engelli birey ve ailesinin önüne gerekli donanım ve bilgiye sahip olmayan öğret-

menler ve idarecilerin tutum ve davranışları ile diğer çocuklar ve ailelerinin tutum ve dav-

ranışları da eklenince eğitim hayatı engelli birey ve ailesinin gerçek anlamda engellendiği 

temel sosyal kurum olma özelliği sergilemektedirler. Çoğu engelli birey ailesi için eğitim 

çağına gelen çocuklarının okula devam edebilmesi sorunu giderek bir kabusa dönüşmekte 

ve aileleri sürekli bir mücadele içinde bırakmaktadır. Çocuklarının kendi yaşıtları ile bir 

arada eğitim alması hayalini kuran aileler, özellikle anneler, okul veya sınıf kapıları önle-

rinde neredeyse nöbet tutmaktadırlar. Sınıfların kalabalık oluşu, öğretmenlerin sayıca 
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yetersiz olması engelli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının anaakım okullarda yeterli düzeyde 

karşılanamamasına yol açmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin engellilik alanı ile ilgili bilgi ek-

siklikleri olması, özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim hakkında yeter-

li donanıma sahip olmaması da engelli birey ve ailelerinin eğitim hayatında sosyal dışlan-

maya uğramasına neden olmaktadır. Bunun birlikte öğretmenlerden engellilik alanına 

duyarlı olanların varlığı, engelli çocuğa ek ders imkanları sunmaları ve ailelerine destek 

olmaları bu alanda halen umut ışığının olduğunun bir göstergesidir.  

Timur-Taşhan ve Erci (2018) engelli çocukları okula devam etme azlığına ve okul 

başarılarının düşüklüğüne değinmişlerdir. Okulların engelli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmesi gerektiğini ve de akranlarıyla eşit düzeyde eğitim standartlarına sahip ol-

maları gerektiğini belirtmişlerdir. Utku (2020: 74) da engelli bireylerin eğitsel sorunlarla 

karşılaştığına değinerek eğitime devam edemediklerinin altını çizmiştir. Bunun önüne 

geçilebilmesi için okul sosyal hizmeti uygulamasının gerekli olduğunu vurgulamıştır. Dağ 

(2017) da okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimini değerlendirdiği çalışmasında Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın mevzuatında okul sosyal hizmeti uzmanı ile bilgilerin olmasına rağ-

men uygulamada bu hizmetin başlatılmadığını belirtmiştir. Okul sosyal hizmeti uygulama-

sının başlatılması gerektiğini vurgulamıştır. Ceyhan ve Özbesler (2021) okul sosyal hizme-

ti uygulamasına duyulan ihtiyacı tespit etmek için yaptıkları çalışmalarında okullarda öğ-

renci ve ailelerle işbirliği içinde çalışacak bir sosyal hizmet uzmanının gerekli olduğunu 

vurgulamışlardır. Engelli bireylerin okula sosyal içermelerinin yapılabilmesi ve yaşıtlarıyla 

beraber örgün eğitime devam edebilmeleri için okul sosyal hizmeti uygulaması bir zorun-

luluktur. Böyle hem diğer öğrenciler ve aileleri hem de öğretmenler ve de okul yönetimi 

engelli birey ve ailesi için sosyal içermenin sağlanabileceği bir okul ortamını hep birlikte 

oluşturabilirler.  

Türkiye’nin hala engelli bireyler ya da özel eğitim ihtiyaçlı bireyleri için bir eğitim 

kanunu bulunmamaktadır. Engelli bireylerin eğitim hakkıyla ilgili yasal düzenlemelerin 

başında Engelliler Hakkında Kanun gelmektedir. Kanunun 15. Maddesinde “Hiçbir gerek-

çeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelliler, özel durumları ve farklılıkları 

dikkate alınarak, yaşadıkları çevrede bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, hayat 

boyu eğitim imkânından ayrımcılık yapılmaksızın yararlandırılır” (Engelliler Hakkında 

Kanun, 2005) denilmektedir. BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (BM EHİS) 24. 

maddesinde engellilerin eğitim hakkının tanınması gerektiği ve “genel eğitimden etkin bir 

şekilde yararlanabilmeleri için genel eğitim sistemi içinde ihtiyaç duydukları desteği” (En-

gellilerin Haklarına İlişkin, 2008) almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu yasal düzenlemeler 

önemlidir. Bunların yanında tüm farklılıkları kapsayıcı, insan çeşitliliğini içeren bir eğitim 

kanunu oluşturmakta gereklidir. Böylece “kaynaştırma” ve hatta “bütünleştirme” gibi so-

runlu bir anlayıştan “kapsayıcı” olmaya ve her ihtiyaca hitap etmeye hazır bir anlayışa 

geçilebilir. Bu durum uygulamada da kolaylık ve esneklik sağlayacaktır. Böylece engelli 

bireylerin güçlü yönlerine odaklanılabilir ve toplumsal yaşama katılımda teşvik edici bir 

tutum sergilenebilir.  

Engelliliğe dair sosyal-etkileşimsel diğer bir sorun alanı ise istihdamdır. Yeterli 

mesleki bilgi ve deneyime sahip olmama, olsa bile istihdam edilmek istenmeme, istihdam 

edilme durumunda yeterli makul uyumlaştırma yapılmaması engelli bireylerin istihdamda 

sürekli sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Engelli bireyler için eğitimden sonra 
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en ciddi yaşamsal ayrımcılık alanı istihdamdır. İstihdama katılamayan engelli bireyler ya 

engellilik maaşına yönelmekte ya da ailelerine bağımlı olarak yaşamaya devam etmekte-

dirler. Çalışabilecek durumdaki engelli bireylerin istihdama katılmaları sosyal yaşamda 

aktif birer üye olarak yer almalarında temeldir. İstihdamda engelli kotalarının yetersizliği, 

ayrıca kotaların genelinin düşük vasıflı işler olması engelli bireyler ve aileleri için başka 

bir sorun alanı oluşturmaktadır. Engelli bireylerin aldıkları eğitim alanının dışında başka 

bir işte istihdam edilmesi de engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini güçleştirmektedir. 

Ayrıca EKPSS ile engelli bireylerin diğer bireylerden farklı olarak istihdam için sınava gir-

melerinin bir tür ayrıştırmaya yol açtığı da engelli bireyler tarafından dile getirilmektedir.  

Yılmaz, Yakut-Çakar ve Küçükaslan (2013: 238), engelli bireylerin düşük istihda-

mıyla ilgili detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu durumun sebebine 

dair bazı nedenler aktarmışlardır: Erişilebilirlik sorunlarının olması; iş arama sürecinde 

engellilikle ilgili ayrımcılıkla yüzleşme; sosyal yardımlardan biri olan gelir desteğini kay-

betme endişesi; işten çıkarılma korkusu; uzun süredir iş bulamama nedeni ile iş aramak-

tan vazgeçilmesi (yılgın işçi durumu). Can ve diğerleri (2012: 110) engelli işgücüne olan 

talebin azlığının da engelli bireylerin istihdamına olumsuz etkide bulunduğunu belirtmiş-

lerdir. Karataş (2002) ise toplumun engelli bireylerin yapabilecekleri işler konusunda bi-

linçli olmadıklarını, bu nedenle işverenlerin engelli bireylerin iş becerileri hakkında endişe 

duyduklarını aktarmıştır. İşe alınan engelli bireylerle ilgili olarak işyerinde gerekli düzen-

lemelerin yapılması ve böylece önlem alınması gerekmektedir. Aslında Genel işsizlik soru-

nu çözülmeye çalışılırken, engelli bireylerin durumlarının da göz önüne alınması daha 

bütüncül politikalar sağlayacaktır.  

Orhan (2013, 82) Thornton ve Lunt’ın (1994) belirttiği engelli bireylerin istihdamı 

ile ilgili iki net olumsuz duruma katılmıştır: 1) Engelli bireyler arasındaki tahmini işsizlik 

oranları, engellilik tanımının ve belirleyici ölçütlerinin değişmesine rağmen üç kat daha 

fazladır. 2) Engelli bireyler, işgücü piyasasında düşük ücretli, pek bir beceri gerektirme-

yen, statüsü ve dolayısıyla talebi düşük olan işlerde istihdam edilmektedir. 

Yılmaz ve diğerleri (2013: 243), engelli bireylerin eğitim düzeylerinin düşük olma-

sı nedeniyle istihdamlarında sorun yaşandığını ve bu nedenle engelli bireylere yönelik 

mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin kısa vadede engelli bireylerin istihdamı için 

bir çözüm olduğunu vurgulamışlardır. T.C. Kalkınma Bakanlığı (2015: 145) yayınladığı 

Özürlülere Yönelik Hizmetlerin Etkinleştirilmesi Çalışma Grubu Raporu’nda Türkiye’de 

engelli bireyin istihdamının tüm ekonomik ve sosyal alanlardaki plan ve programlara dâhil 

edilerek; yani engelliliğin anaakımlaştırılması yoluyla artırılması gerektiğine dikkat çek-

miştir. İş piyasasının koşulları dikkate alınarak, alanda yetişmiş personelle ve ilgili kurum-

larla işbirliği içerisinde sistemli çalışmalar yapılması gerektiğini belirtmiştir.  

Schriner (2011: 274) konuya daha genel olarak bakarak engelli bireylerin istihdam 

durumlarını iyileştirmek için öncelikle bu duruma sebep olan “toplumsal, ekonomik ve 

siyasal etkenlerin değerlendirilmesini” önermiştir. Bu açıdan da en önemli katkının top-

lumda yeni bakış açıları geliştiren engellilik çalışmalarında bulunan akademisyenler tara-

fından yapıldığını belirtmiştir. Böyle bir önerinin dikkate alınması engelli bireylerin istih-

damla ilgili yaşadıkları ve artık kalıplaşan sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. 

İstihdamla ilgili olarak tıbbi model iş piyasasının üretkenliği için talep edilen şart-
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lara engelli bireylerin kendilerini adapte etmelerini önermektedir (Scotch, 2000: 219). Bu 

durum özellikle işin özelliklerine uygun engelli birey arayışında da kendini göstermekte-

dir. Kotaları doldurmaya çalışan İŞKUR halen işin özelliklerine uygun engelli bireyler 

aranmaya devam etmektedir. Aslında bu durum kotaların doldurulmaya çalışılması açı-

sından yanlış bir yaklaşım değildir. Ancak temelde engelliğin tıbbi modeline dayanmakta-

dır. Zaten Türkiye’de engelli bir bireyin kendisine ayrılan kotaya erişebilmesi için öncelik-

le tıbbi modelci bir bakış açısıyla hazırlanan engelli sağlık kurulu raporunu alarak en az 

%40 yeti yitimine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.  

Engelliliğe dair sosyal-etkileşimsel diğer bir sorun alanı da evliliktir. Burcu, Şahin 

ve Kamanlıoğlu (2006) engelli bireylerin eş seçiminde yaşadıkları sorunları inceledikleri 

çalışmalarında engelli erkeklerin ve kadınların eş seçimlerini doğru yapamayacaklarına 

dair bir algının olduğunu tespit etmişlerdir. Karataş (2002) da engelli bireylerin evlenme-

lerinin ve aile kurmalarının güçlüğüne değinerek, bu durumun onların toplumla bütün-

leşmelerinde bariyer oluşturduğunu belirtmiştir Özellikle engelli kadınlar evlenmede so-

run yaşamaktadır. Birçok engelli kadın kendilerinin bir eş olarak engelli olan veya olma-

yan erkekler tarafından tercih edilmediklerini belirtmektedirler. Normalde kadınların 

yapmak istemediği, kaçındıkları toplumsal cinsiyet rollerinden olan ev işleri, yemek yap-

ma, çocuk bakımı vb. konularda yeterli olduklarını ispata yönelmektedirler. Evlenmede 

yaşanan sorunlar bağımsız yaşam sürdürebilmede önemli bariyerlere neden olmaktadır. 

Engelli bireylerin evlenmeleri ve eş seçimleri ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç bu-

lunmaktadır.  

Engelliliğe Dair Farkındalık Alanı Sorunları 

Engelliliğe dair farkındalık alanı sorunlarının başında erişilebilirlik sorunu gelmek-

tedir. “Erişilebilirlik; binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi 

ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve 

kullanılabilir olmasıdır” (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2021: 37). Engel-

li gruplarına uygun erişilebilir çevre tasarımlarının yeterli olmayışına konu hakkında hal-

kın duyarlılık ve bilgi eksikliği de eklenince ortaya erişilemeyen bir sosyal çevre çıkmak-

tadır. Bu sorun sağlık hizmetleri almadan, eğitime ve istihdama katılmaya ve de tüm top-

lumsal yaşam alanlarında var olmada zorluğa neden olmaktadır. Erişilebilirliğin sağlan-

ması, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmasında önemli düzenlemelerden biridir. 

Evcil (2005: 194) Türkiye’de engelli bireylerin toplumla bütünleşmelerinde ve istihdama 

katılmalarında fiziksel şartların yetersizliğinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekmiş-

tir. Gerçekten de erişilebilirlik sorunların toplumsal yaşam alanlarına dahil olmanın önün-

deki güçlü bir bariyerdir. Eğitim ve iş hayatına katılamayan bireylerin, ülke ekonomisinde 

tüketici olarak konumlandığına dikkat çeken Sungur-Erenoğlu ve Yıldız (2013: 125) fizik-

sel erişilebilirliği olmayan bir çevrede engelli bireylerin eğitim ve iş olanaklarından fayda-

lanamayacağını ifade etmişlerdir. Bu doğru fakat eksik bir yaklaşımdır. Doğrudur, çünkü 

fiziksel erişilebilirlik yeterli değilse dışarda, başka bir mekânda sunulan herhangi bir fırsa-

ta erişim olanağı sınırlıdır. Eksik bir yaklaşımdır çünkü fiziksel erişilebilirliğin tam olarak 

sağlanmasını beklerken eğitim ve iş imkânları elden gitmekte ve engelli bireyler yeterince 

sosyalleşememekte, toplumsal katılımı sağlayamamaktadırlar. Oysa bireyler, toplumsal 

katılım sebebiyle kendilerinin toplum için önemli bir aktör olduklarını düşünürler. Gerçek-

leşen başarılı eylemlerin toplum tarafından onure edilişi ile de birey içinde yaşadığı top-
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lumun / topluluğun yararlarından pay alma hakkını kazanır. Bu hak ediş ile bireyin top-

lumdan beklentileri oluşurken; beklentileri doğrultusunda girdiği sosyal ilişkiler ise so-

runların zeminini oluşturur (Yıldız ve Erdurak, 2015: 407). Bu değerlendirmelerden de 

hareketle denilebilir ki; dışarıya çıkmayan ve kendilerini görünür kılmayan engelli birey-

ler, genel olarak sosyal yaşamda yok sayılmaktadırlar ve onlar için yapılması gereken dü-

zenlemeler ve iyileştirmeler de yetersiz kalmakta veya yanlış olmaktadır.  

Türkiye’de güncel olarak erişilebilirliği artırmakla ilgili çalışmalar gerçekleştiril-

mektedir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları ve bunları Türkiye 

geneline yayma çabası takdir edilmelidir. 2030 Engelsiz Vizyonun hedeflerinden biri 

“İçermeci ve Erişilebilir Toplum”un gerçekleştirilmesidir. Burada erişilebilirlikle ilgili hak 

temelli bir yaklaşımın benimsenerek, engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal ve 

kültürel faaliyetlerden ulaşım hizmetlerine, konutlardan her türlü bilgi ve iletişim teknolo-

jilerine tam erişmeleri konusunda hedefler belirlenmiştir (T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, t.y.). 

Engelliliğe dair farkındalık alanı sorunlarından diğeri ise istatistiksel veri eksikli-

ğidir. İstatistiksel veri eksikliği, engelli bireylere dair her açıdan güçlü bir altyapı oluştu-

rulmasının önünde duran önemli bir sorundur (Yelce vd., 2013: 88). Türkiye’nin iç huku-

kuna dâhil olan B.M. EHİS’in (2008) 31. maddesi “İstatistikler ve Veri Toplama”ya ilişkin-

dir. Taraf devletlerin engelli bireyler için gerekli politikaları oluşturmalarında ve geliştir-

melerinde önemli fikir ve görüşler elde edecekleri istatistiki verilerin toplanmasının ge-

rekli olduğunu aktarılmaktadır. Uygun bir şekilde toplanan verilerin korunması ve dağı-

tılması ve de hem engelli bireyler hem de diğerleri tarafından erişebilir olması gerekmek-

tedir.  

Burcu (2015: 6) engelli nüfusu betimleyecek istatistiki veri sıkıntısının Türki-

ye’deki engellilik çalışmalarıyla ilgili önemli bir eksiklik olduğunu vurgulamıştır. 2000 

yıllardan itibaren istatistiki veri tabanı oluşturulması dair çalışmalar yapıldığını, engelli 

nüfusa dair ilk sistematik bilginin 2000 Genel Nüfus Sayımı’ndan elde edildiğini, ancak 

kapsamlı ilk çalışmanın 2002 yılında TÜİK ve ÖZİDA’nın iş birliği ile gerçekleşen Türkiye 

Özürlüler Araştırması olduğunu belirtmiştir. Yazar (2015: 173, 174) engelli birey nüfusu-

nun sayısını ve sosyo-demografik özelliklerini tam olarak yansıtacak veri olmamasını eleş-

tirerek, “Bu durumun engelli bireylerin hem resmi söylemde hem de kültürel odaklı olarak 

göz ardı edildiklerinin önemli bir kanıtı” olduğunu belirtmiştir. Bunun değişmesi için Tür-

kiye’deki engelli hareketinin sosyal hukuk devletinin gerektirdiği şekilde gelişmesinin 

önemli olduğunu ifade etmiştir. Menda vd. (2013: 14) ise engelli bireyler hakkında geçerli 

ve güvenilir istatistiki bilgilerin toplanmasında ICF’e dayanan evrensel tanımların kulla-

nılmasını önermiştir. Böylece elde edilen veriler uluslararası alanda karşılaştırılabilir ola-

caktır. 

2013 yılından bu yana EYHGM’nin Araştırma Geliştirme Proje Dairesi Başkanlığı 

tarafından “Engelli Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler” yayınlanmaktadır. Ancak bu bilgiler 

Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, EYHGM ve Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarından derlenmektedir, özgün çalışmaları 

içermemektedir. 

Türkiye’de engelli bireylere dair ilk kapsamlı istatistiksel veri çalışması 2002 yılın-
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da Başbakanlık Özürlüler İdari Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın ortak çalışması 

ile Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Ortaya çıkan Türkiye Özürlüler Araş-

tırması’na göre; engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29’dur (T.C. Başbakanlık 

Devlet İstatistik Enstitüsü ve T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı [ÖZİDA], 2009: 

6). 2002 tarihinden sonra Türkiye’de engelli bireylere dair kapsamlı bir çalışma gerçekleş-

tirilmemekle birlikte 2011 yılında TÜİK tarafından gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araş-

tırması’nda engellilikle ilgili veriler toplanmıştır. MEB’de her yıl yayınladığı eğitim istatis-

tiklerinde engelli öğrencilere dair veriler sunmaktadır. Ayrıca, Ulusal Engelliler Veri Taba-

nı Projesi ile engelli bireyler hakkında istatistiki veriler toplanmaya çalışılmaktadır. Ancak 

bu veriler herhangi bir nedenle, herhangi bir kamu kuruluşuna başvuran engelli bireyler 

hakkındadır. Bu da yeterli olmamaktadır. Bu konuda etkili ve verimli çalışma Türkiye İsta-

tistik Kurumu’nun başkanlığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklığında gerçekleştiri-

lebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus engelli bireylerin yalnızca yeti yitim-

lerine odaklanan istatistiki verilerin toplanmaması gerektiğidir. Engelli bireylerin toplum-

sal yaşama katılmasına bariyer oluşturan sosyal çevre düzenlemelerin ve erişilebilirlik 

sorunlarının da bu çalışmada dikkate alınması gereklidir. 

Engelliliğe dair farkındalık alanı sorunlarından bir diğeri de yasal mevzuatta veri-

len hakların uygulamada kullanılmasında yaşanan sıkıntılardır. Genç ve Turan (2005, s. 

201) da Türkiye’de yasal metinlerde güvenceye alınan hakların uygulamaya geçmede ba-

şarılı olmadığını belirtmişlerdir. Bunun en önemli sebebi engellilik hakkında yeterli far-

kındalığın toplumda ve ilgili kurumlarda oluşmamış olmasıdır. Bu nedenle engellilik hak-

kında toplumsal farkındalığı geliştirilmesi, yapılan düzenlemelerin “hayırseverlik”ten kay-

naklanmadığı, hak temelli olduğu konusunda kampanyaların düzenlenmesi gereklidir. 

Ancak burada şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye toplumunun engelliliği şekillendiren 

temel sosyo-kültürel değerlerinden biri de “muhtaç olana yardım”dır (Kahraman-Güloğlu, 

2017: 117). Muhtaç olana yardım anlayışı, toplumsal dayanışma çerçevesinde değerlendi-

rilmelidir. Bu durumda hak temelli yaklaşım ile çelişmemektedir. Engelliliğin insan hakları 

konusu hakkındaki farkındalığın toplumsal düzeyde geliştirilmeye ihtiyacı vardır.  

Sosyal modelci bir bakış açısına sahip olan Burcu’ya (2015: 8) göre ise 

“…Türkiye’de engelli bireylerin haklarına, sorunlarına ve çözüm stratejilerine ilişkin 

önemli adımlar sosyal söylemin benimsenmesiyle sağlamlaşacaktır…” Ancak sosyal model 

engelli kadınların ihtiyaçlarını dile getirmekte başarısızdır. Bu nedenle bu çalışmada sos-

yal model söyleminin benimsenmesinden ziyade insan hakları ekseninde insan çeşitliliği 

ve insan hakları yaklaşımının benimsenmesinin daha elverişli olduğu kabul edilmiştir. 

Ayrıca özellikle engelli kadınların konumlarını iyileştirmek adına engellilik çalışmalarına 

toplumsal cinsiyet bakış açısı, toplumsal cinsiyet çalışmalarına da engellilik bakış açısının 

getirilmesi bir zorunluluktur. Konunun bütünlüğü açısından tüm politika yapım ve uygu-

lamalarında ise engelliliğin farklı dezavantajlı alanlarla kesiştiği, engelli kadın, engelli ço-

cuk, göçmen engelli birey gibi en az iki farklı kesişimsel dezavajı deneyimleyen engelli 

bireylerin daha dezavantajlı konumlarının açığa kavuşturulması için kesişimsel bir yakla-

şımın benimsenmesi de önemlidir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de engelliliğe dair sorun alanlarının sistematik bir şekilde değerlendirildi-

ği bu çalışmada “tıbbi tedavi alanı, sosyal-etkileşimsel alan ve farkındalık alanı” olmak 

üzere temel olarak üç ana sorun alanı tespit edilmiştir. Engelliliğe dair sorun alanlarından 

sosyal-etkileşimsel alanın ve farkındalık alanının önemi ve yeri çok büyükken, tıbbi tedavi 

alanının da varlığının çok belirleyici olduğu ortaya çıkmıştır. Her bir sorun alanının içeri-

sinde çeşitli alt sorunlar ele alınmıştır. Buna göre tıbbi tedavi alanındaki sorunlar arasında 

engelli bireylerin yeti yitimi türüne ve ihtiyacına uygun gerekli sağlık hizmeti veren tıp 

hekimlerine ulaşmada sorun yaşanması; ihtiyaç duyulan yerel veya ithal ilaç ve destek 

ürünlerinin yeterli olmayışı ve ayrıca pahalı olması; engelli sağlık kurulu raporlarının top-

lumda hala engelliğe dair “tıbbi modelci bakış açısını” temellendirmeye devam etmesi ve 

eğitim ve istihdam gibi temel sosyal haklara erişmede belirleyici ve öncelikli oluşunun 

engellilikte insan hakları bakış açsının uygulamada gelişmesine bariyer oluşturduğu gibi 

sorunlar yer almaktadır. Yeti yitimlerinin oranları ile engelli bireyleri etiketlemeye değil, 

sosyal katılımı artırmak için ne yapılması gerektiğine odaklanılmalıdır. 

Engelliliğe dair sosyal-etkileşimsel sorunlar arasında eğitimle ilgili sorunların baş-

ta geldiği belirlenmiştir. Engelli bireylerin yeterli eğitime sahip olmamaları; özel özel eği-

tim hizmetlerinin çok pahalı ve yetersiz olmasının eğitimin aile içinde giderilmesi ihtiyacı-

na neden olması, bu durumun anne ile çocuk arasındaki bağı farklılaştırması; okul döne-

minde ailelerin birçok bariyerle karşılaşması engelli bireylerin ve ailelerinin eğitimsel 

alanda karşılaştığı temel sorunlardır. Okul öncesi dönemde haftada en az 20 saat bireysel 

destek eğitimine (özel eğitim, fiziksel terapi ve öğretici oyun aktiviteleri) ihtiyaç duyan 

engelli çocukların bu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle okul 

öncesi eğitim kurumlarında özel eğitim ihtiyaçlı çocuklar hakkında farkındalığın oluştu-

rulması ve böylece çocukların okul öncesi dönemde desteklenmesi önemlidir. Erişilebilir 

bir çevre için öncelikle tutumsal bariyerlerin kaldırılması gereklidir. Bu da en güzel ve 

kolay şekilde okul öncesi dönemde geliştirilebilir. Ayrıca engelli çocukların toplumsal ya-

şama dahil olmasındaki temel sosyal kurum olan eğitimde okul sosyal hizmeti uygulama-

larının başlatılması da konuya önemli ve eşsiz bir farkındalık getirecektir. 

Türkiye’nin tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını içeren “kapsayıcı bir eğitim kanununa” 

ihtiyacı vardır. Kaynaştırma ya da bütünleştirme eğitimleri hem kavramsal hem de içerik-

sel olarak yeterli değildir. Bu nedenle de uygulamada çok sayıda sorunla karşılaşılmakta-

dır. Her çocuğun ihtiyacını gözeten “kapsayıcı bir eğitim” anlayışının hem kavramsal hem 

de içeriksel olarak geliştirilmesi gereklidir. 

Engelliliğe dair sosyal-etkileşimsel sorunların içerisinde istihdama dair sorunlar ve 

evlenme ile ilgili sorunlar da yer almaktadır. Bu sorunlar engelli bireylerin ailelerine ba-

ğımlı birer hayat sürmelerine neden olmaktadır.  

Bu çalışmada engelliliğe dair farkındalık sorun alanı içerisinde erişilebilirlik soru-

nu ve istatistiki veri eksikliği sorunları saptanmıştır. Erişilebilirlik engelli bireylerin eği-

timden istihdama, sağlıktan sosyal aktivitelere katılmaya kadar her alanı etkileyen temel 

bir sorundur. Bu sorun yalnızda mekânsal düzenlemelerle değil, aynı zamanda tutumsal 

değişiklikle aşılabilir. Engellilik hakkında düzenli olarak güncel verilerin sunulduğu istatis-

tiki çalışmalara ihtiyaç vardır. BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ele aldığı tüm 
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yaşamsal alanlarda, toplumsal cinsiyet ayrımını içeren ve her engellilik türünü barındıran 

ve de sosyal bariyerlere de yer veren detaylı ve düzenli istatistiki veriler toplanmalıdır. 

Böyle engellilik alanında engelli bireylerin ve ailelerinin kendilerini ifade etmelerine izin 

veren ve bu anlamda onları güçlendiren hem akademik hem de uygulamaya yönelik çalış-

malar ve sosyal politikalar üretilebilir ve uygulanabilir. 

Türkiye’de engelliliğe dair sorun alanlarının aşılmasında engelli bireyler hakkında 

toplumsal ve bireysel farkındalığın geliştirilmesi gereklidir. Bunun için hem engelli birey-

lere hem de engelli olmayan bireylere sorumluluklar düşmektedir. Engelsiz bireylerin 

“Engelli bireyleri toplumsal yaşama nasıl daha etkin katabiliriz?” sorusu üzerinde; engelli 

bireylerin de “Engelsiz bireylerle fırsat eşitliğine sahip olmamız için ne yapabiliriz?” soru-

su üzerinde düşünmeleri gereklidir. Böylece her birey çoğulcu, farklılıkları içeren, insan 

çeşitliliğine saygılı, insan haklarına dayalı bir toplumsal çevre için katkıda bulunabilir. 
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Duvar Çağı - Neden Bölünmüş Bir Dünyada Yaşıyoruz? 

Yazar: Tim Marshall 

Çevirmen: Burhan Yüksekkaş 

İstanbul, Epsilon Yayınları; 1. Basım (09 Mart 2021), 296 sayfa, ISBN173-8666-  606-978 : 

 

Giriş 

Yazar, Timothy John Marshall (1 Mayıs 1969) dış ilişkiler ve uluslararası diplomasi 

konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz gazeteci, yazar ve yayıncıdır. Marshall gazetecilik kari-

yerine LBC’de muhabirlik yaparak başlamıştır. Marshall sonrasında BBC göreve başlamış 

aynı zamanda bir dizi ulusal gazetede de yazarlık yapmıştır. Bir dönem Sky 

News'in diplomatik editörü görevinde bulunmuştur. Marshall, Sky News'te yirmi dört yılı 

aşkın bir süre boyunca otuz ülkeden ve on iki savaştan haberler yapmıştır. 

1990'ların başlarında Bosna Savaşı sırasında Bosna, Hırvatistan ve Sırbistan'dan haberler 

hazırlamıştır. 1999 Kosova Krizi sırasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunmuştur. 

NATO birliklerinin Priştine'ye ilerlediği gün Kosova'da bulunan Batılı birkaç gazeteciden 

birisidir. Marshall, Afganistan'ın işgali sırasında ön cephelerde bulunmuş ve Irak'ta savaş 

sonrası kalarak ülkenin demokrasiye geçişi hakkında haberler yapmıştır. Marshall ayrıca 

Ağustos 2006'te İsrail işgalinin sona erdiği Gazze'de, Arap Baharı sırasında Libya, Mısır, 

Suriye ve Tunus'ta bulunmuştur. Kudüs’te Sky News’in Ortadoğu muhabiri olarak haberler 

yapmıştır. Sky News'teki en dikkat çekici tecrübelerinden birisi, Birinci Körfez Sava-

şı sırasında yapmış olduğu altı saatlik kesintisiz bir yayındır. Marshall, suikast sonucu öl-

dürülen Pakistan Başbakanı Benazhir Butto ile röportaj yapan son gazetecidir. Tim Mars-

hall’in Duvar Çağı kitabının yanı sıra Türkçeye çevrilmiş Coğrafya Mahkumları adlı kitabı 

bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce olarak yayınlanmış The Power of Geography, Worth Dying 

For: The Power and Politics of Flags, Shadowplay gibi siyaset ve coğrafya alanında yazılmış 

kitapları bulunmaktadır. 

Duvarlar Çağı -Neden bölünmüş dünyada yaşıyoruz? adlı çalışma konumuz olan kitap 

yer politikaları ile ilgili serinin üçüncü kitabıdır. Bu kitaplardan ilki Coğrafya Mahkumları-

Dünya’nın kaderini değiştiren on harita- adlı kitaptır. Serinin ikinci kitabı “Uğruna Ölmeye 

Değer: Bayrakların gücü ve politikası” adlı kitaptır.  

Duvar Çağı kitabı, Tim Marshall’in “Coğrafya Mahkumları” adlı kitabı gibi güncel ko-

nular ile ilgili bilgilendirici bir içeriğe sahiptir. Bu çalışması da diğer çalışması gibi dünya 

üzerinde yaşanan sınır sorunları ile ilgilidir. Bu çalışmasında yazar, sınırları duvarlar 

perspektifinden bakarak incelemiş ve okuyucuya sınır duvarları hakkında rehberlik yap-

maya çalışmıştır. Marshall kitabında okuyucularına insanların kültür, devlet, etnik köken, 

din, bölge ve diğer farklı etkenler arasında nasıl bölündüğüne dair küresel bir anlayış 

sunmaktadır. 

İncelemeye konu olan Duvar Çağı kitabı, ilk olarak 2018 yılında “Divided: Why we're 

living in an age of walls” İngilizce orijinal ismiyle yayımlanmıştır. 2018'de yayınlanan bu 

kitap, kaynakçasında 2017 yılının sonlarına kadar güncel kaynaklara sahiptir. Kitap, Bur-

han Yüksekkaş’ın çevirisi ile 09 Mart 2021’de Epsilon Yayınları tarafından Türkçe olarak 
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basılmıştır. Kitabın içeriği incelendiğinde siyasi coğrafya, tarih ve uluslararası ilişkiler ala-

nında çalışan veya bu alanlarda yapılan çalışmalara ilgi duyan okurlara hitap etmektedir. 

Duvarlar Çağı, dünyadaki birçok ülke ve bölgeyi kapsayan güncel olayların bir ince-

lemesidir. Yazar, bu coğrafi ve jeopolitik çalışmasında, devletleri birbirinden ayıran ‘du-

varları’ ve bazı durumlarda ülkeler içindeki sıra dışı duvar ve bariyer türlerini araştırmış-

tır. Yazar çalışmasında çeşitli tiplerdeki duvarların inşa edilmesine yol açan iç ve dış kay-

naklı sosyo-ekonomik ve politik güçleri incelemiştir. 1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı’nın 

zihinlerde yıkılmadığını 21. Yüzyılda örülen düzinelerce duvarın bunu gösterdiğini okuyu-

cuya aktarmaktadır. Yazar kitabın her bölümünde bölümün anlatımına katkıda bulunan 

fotoğraf ve haritalar kullanmıştır. Yazar kitabın içeriğinde yer alan her duvar ve çitlerin 

gerekçelerini tarihi, siyasi ve coğrafi perspektiften incelemektedir. 

Özet 

Kitabın tanıtımında “Duvar çağı ne zaman başladı? Bizleri ayıran asıl şey nedir? 

Neden aramıza duvarlar örüyoruz? Ayrışmalar, politikaları nasıl şekillendiriyor? Küresel-

leşen dünyada kimler kimlik mücadelesi veriyor? Duvarlar yıkılınca tüm sorunlar çözülü-

yor mu? Tehditler her zaman sınırların ardından mı gelir?” şeklinde sorulara cevaplar 

arandığı belirtilmektedir.  

Duvar Çağı kitabı, giriş bölümü ile başlamaktadır. Giriş ve sonuç bölümü hariç ki-

tap 8 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Çin” başlığına sahiptir. İkinci bölüm “ABD”, 

üçüncü bölüm “İsrail ve Filistin”, dördüncü bölüm “Ortadoğu”, beşinci bölüm “Hindistan 

Alt Kıtası”, altıncı bölüm “Afrika”, yedinci bölüm “Avrupa”, sekizinci bölüm “Birleşik Kral-

lık” başlıklarından oluşmaktadır. 

Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile insanoğlu duvarlar 

çağının sonunun geldiğini düşünmüştür. Küreselleşme ile birlikte sermaye, mal, hizmet ve 

bireylerin dolaşımının kolaylaşması bu düşüncenin olgunlaşmasına yol açmıştır. Ancak 

zaman içerisinde bu düşüncenin yanlışlığı dünyanın farklı coğrafyalarında yeni duvarların 

yükselmesi ile anlaşılmıştır. Yazar Tim Marshall, kitabında eski duvarların yanı sıra yeni 

yükselmeye başlayan duvarları da konu edinmiştir. Çevresindeki ülkelere göre siyasi, eko-

nomik, sosyal, güvenlik açısından daha gelişmiş toplumlar ülke sınırlarının geçirgenliğinin 

yüksek ve kontrolünün zayıf olduğu zamanlarda yasadışı geçişlerle karşı karşıya kaldığı 

görülmektedir. Bu geçişleri tamamen durdurmak veyahut kısıtlamak amacıyla birçok fiziki 

tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler içerisinde en dikkat çekici olanı sınır duvarlarıdır. Tim 

Marshall'a göre Berlin Duvarı'nın yıkılması bir istisnaydı. Çünkü dünyanın bir yerinde 

duvar yıkılmıştı ancak dünyanın her yerinde sınırlar boyunca yeni duvarlar inşa edilmeye 

de başlanmıştı. Sınır duvarları ile ilgili güncel rakamlar onun bu argümanını desteklemek-

tedir. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra dünya üzerinde onlarca duvar inşa edilmiştir. 

Bu sınır duvarlarının önemli bir kısmı 2000 yılından itibaren yapılmaya başlamıştır. Mars-

hall, sınır duvarlarını “Gelecek yıllarda dünyamızı şekillendirecek fay hatları” olarak ta-

nımlamaktadır. Marshall’ın kitabının ana teması duvarların inşası, inşa edilmesinin gerek-

liliği veyahut zorunluluğu ile ilgili oluşan algı ve duvarların etkileridir.  

Duvar Çağı kitabının birinci bölümü Çin ile ilgili içeriğe sahiptir. Bu bölüm, Çin 

Seddi'nin yapımının arka planı hakkındaki tarihsel süreç ve bugün hala var olan tarihsel 
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bir bölünmenin nasıl olduğuyla başlamaktadır. Birinci bölümün girişinde Çin Devlet Baş-

kanı Xi Jinping sözleri duvar algısının sınırları hakkında bizlere ipucu vermektedir “Özgür-

lük ve düzen, gerçek dünyada olduğu gibi, sanal dünyada da gereklidir”. Marshall Çin Sed-

di’nin, Çin’in başarısı için hayati önemde olan bütünlüğü sağlayan fiziksel ve sembolik rolü 

olan bir yapı olduğunu belirtmektedir. Çin, internet çağında beton duvarlar yerine sanal 

duvarlar inşa etmiştir. Marshall, Çin’in Büyük Güvenlik Duvarı ile ülke dışından gelebilecek 

fiziksel tehditten ziyade sanal tehditleri önlemeyi amaçlamıştır. Bu nedenle Çin’de tüm 

nüfusun bu duvardan etkilendiğini belirtmektedir. Bu sanal duvar sayesinde Çin Komünist 

Partisi ideolojik kaygılarla sansür uygulamaktadır. İnternetin sağladığı sosyalleşmenin 

rejime karşı düşmanları bir araya getireceğini ve bunun rejimi yıkabilecek bir isyana or-

tam hazırlayacağından korkmaktadır. Marshall, bu bölümde, Komünist Çin'in insanları 

(kolektif tarım nedeniyle) nasıl yoksul tuttuğunu ve bunun sonunda nasıl büyük gelir eşit-

sizliklerine yol açtığını derinlemesine incelemiştir. Okuyuculara Çin'in kimliğine ve komü-

nist partinin insanlarını çeşitli yollarla kontrol etmeyi nasıl dört gözle beklediğine dair bir 

fikir vermektedir. Çin'in bölünmesinin kendi içinde ve dünyada olduğunu belirtmektedir. 

Yazar Çin’in oluşturduğu sanal duvarın ise ekonomik potansiyelini kısıtladığını ifade et-

mektedir. 

Kitabın ikinci bölümü, Eski Arizona Valisi ve Ulusal Güvenlik Bakanı Janet Napoli-

tano’nun “Bana 60 ayak yüksekliğinde bir duvar gösterin ve ben size 61 ayak yüksekliğin-

de merdiven göstereyim” sözü ile başlamaktadır. Yazar, Başkan Donald Trump’ın, seçim 

kampanyasında Meksika sınırına bir duvar inşa etme sözü vermesine değinmektedir. Ki-

tap, insanların ve politikacıların o duvarın yapılmasını ne kadar çok istediğine dair ürkü-

tücü ayrıntılardan söz ederken. İkinci bölüm, tüm bu nefretin nedenini açıklamak amacıyla 

tarihsel süreci de incelemektedir. Yazar, ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük sorunun 

yabancı düşmanlığı olduğunu belirtmektedir. ABD ile ilgili bu bölüm kendi içerisinde üç 

bölüme ayrılmıştır: İlki, bölünmenin arka planındaki tarihsel nedenlerden bahsetmekte-

dir, ikinci bölüm ırk ayrımcılığına üçüncü bölüm ise Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ara-

sındaki bölünmüşlüğe odaklanmaktadır. Marshall, ABD göç politikasının hem ülke içindeki 

ve dünya çapındaki terör olaylarının artışından etkilendiğini, Trump’ın ise seleflerinden 

daha sert bir tutuma sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak, Meksika sınırının bu konuda 

bir tehdit içerdiğine dair resmi bir kanıtın olmadığını vurgulamaktadır. Yazar, ABD'nin bir 

zamanlar insanların Amerikan rüyasını yaşadığı bir göçmenler ülkesi olduğunu, bugün ise 

bu rüya fikrine meydan okunduğunu belirtiyor. Marshall, Trump hakkında olumsuz yo-

rumlar yaparken aynı zamanda birçok Amerikalının farklı düşünenlerden giderek artan 

kopukluk duygusunun oluştuğu hakkında görüş bildirmektedir. 

Kitabın üçüncü bölümü, Nehemiah kitabından bir alıntı ile başlamaktadır “İçine 

düştüğümüz yıkımı görüyorsunuz. Yeruşalim yıkılmış, kapıları ateşe verilmiş. Gelin, Yeru-

şalim surlarını onaralım, utancımıza son verelim”. Yazar, İsrail eski Başbakanı Ehud Ba-

rak’ın ülkesini “ormandaki bir villa”ya benzetmesinin İsrail’de yeni duvarların inşa edil-

mesi düşüncesi ve uygulamalarını beslediğini belirtmektedir. Arap Baharı ve diğer neden-

lerden kaynaklanan çatışma ortamında İsrail’in bölge ülkelerinin ilgi alanı dışında kaldığı-

nı ancak İsraillilerin bu durumun değişeceğini bildiklerini yazmaktadır. ABD Başkanı 

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin şiddeti artıracağını ve çatışma-

ları alevlendireceğini ancak duvarların şimdilik şiddeti sınırladığını belirtmektedir. Yazar, 
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bu bölümde bölgede şiddetin tam bir resmini sunmamıştır. Bu da bölge hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmayan okuyucunun konuya vakıf olmasını zorlaştırmaktadır. Yazar, bölge-

nin iç bölünmesine odaklanmış ve tarihsel süreci kısa bir şekilde ele almıştır.  

Kitabın dördüncü bölümü Suzy Kassem’in “Duvarlara değil köprülere yatırım ya-

pacak lider seçin” sözü ile başlamaktadır. Yazar, bu bölümde tüm Ortadoğu’da küçük du-

varların varlığından bahsetmektedir. Bunu bir salgına benzetmekte ve terörün bir delili 

olduğunu ifade etmektedir. Duvarların ülkeler arasında değil özellikle başkentlerde yo-

ğunlaştığını vurgulamaktadır. Başkentlerde büyükelçilikler, hayır kurumları, uluslararası 

örgütler, polis karakolları, ordu kışlaları, hükümet binaları, kilise ve otellerin bazen bütün 

bir mahallenin beton bloklarla çevrildiğini örnek olarak vermektedir. Bu duvarların inşa-

sından önce gerçekleşen saldırıların listesinin uzun olduğundan bahsetmektedir. Bu saldı-

rıları besleyen kaynakların siyasi, dini ve etnik nedenler olduğunu örnekler ile vermekte-

dir. Pan Arap Birliği hayallerinin Pan Arap ayrışması kabuslarına dönüştüğünü bunun ne-

deni olan mezhepçi zihniyeti şeytan olarak görmektedir. “Ötekine” dair korku ve şüphenin 

hafızalardan silinmesi için yıllar ve nesiller geçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

Kitabın beşinci bölümü Le Guin’in “Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. 

Neyin içeride, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi yanından baktığına bağlıydı” sözü ile 

başlamaktadır. Bu bölüm anlatım açısından diğer bölümlere nazaran daha zengin ve güçlü 

bir anlatıma sahiptir. Bölümün önemli bir kısmı Hindistan, Bangladeş ve Pakistan sınırla-

rından bahsetmektedir. Marshall, bölünmenin temel nedenini ve Hindistan'ın neden bu 

bölgelerde sınırlarının çitle çevrilmesini istediğini tarihsel bir yolculuk yaparak anlatmak-

tadır. Bölüm ayrıca Keşmir meselesi, Pakistan'ın Afganistan ile ilişkisi ve Hindistan'ın ül-

kenin kuzeydoğu bölgesindeki iç çatışmalardan bahsetmektedir. Bölüm içeriğinde verilen 

örnekler iyi araştırılmış ve okuyucunun ilgisini çekecek düzeydedir. Yazar, Hindistan'daki 

kast sistemine ve bu sistemin dokunulmazlık ile doğum temelli ayrımcılık gibi gerici uygu-

lamalarına da odaklanmıştır.  

Kitabın altıncı bölümü Kwame Nkrumah’ın “Bizi birleştiren güçler içseldir ve üst 

üste bindiğinde bizi ayrı tutan etkilerden daha büyüktür” sözü ile başlamaktadır. Yazar, 

Afrika'daki çatışmaların nedenlerinin sömürgecilerin kıtadan ayrılma biçimlerinden kay-

naklandığını ifade etmektedir. Marshall, birçok Afrika ülkesinin bağımsızlığını kazandıktan 

sonra bile sömürgeler gibi yönetilmeye devam ettiklerini belirtmektedir. Yazar, sömürge-

cileri mevcut altyapıyı yok etmek ve kendi uygulamalarını getirmekle suçlamaktadır. Sö-

mürgecilerin bu tutumunun kıtada bazı bölgelerde siyasi anlamda ilkeler oluşturmadığını 

belirtmekte bunu doğal ahlaksızlık olarak ifade etmektedir. Avrupalı sömürgecilerin Afri-

ka kıtasının sınırlarını haritada çizerek ulus devletler oluştururken bunun kıta üzerinde 

gelenek, kültür ve etnisite çeşitliliği barındıran devasa bir kıta olduğunu umursamadıkla-

rını vurgulamaktadır. Yazar, Fas ve Batı Sahra arasındaki farklardan bahsederken bölge-

deki duvarı kumdan oluşan utanç ve sessizlik duvarı olarak tasvir etmektedir. Yazar, bö-

lüm içerisinde Afrika’daki ülkeler ve kabileler arasındaki mücadeleye örnekler vermekte-

dir. Bölümün son kısmında bir zamanlar Afrika için büyük mücadeleler olduğu ile ilgili 

bilgiler vermektedir. Bugün ise kıtadaki refahı belli bir dereceye getirme noktasında; bir-

birlerinden ayrı yaşamak isteyenlerin çözüm üzerinde çalıştıklarını, insanların birlikte 

yaşamalarını sağlama konusunda bir yarış olduğundan bahsetmektedir. 
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Kitabın yedinci bölümü BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ın “Bugün hiçbir duvar, 

dünyanın bir bölgesindeki insanlık ya da insan hakları krizini, bir diğerindeki ulusal gü-

venlik krizinden ayıramaz. Tek bir yaşamın haysiyetini koruyamamak ile başlayan şey, 

çoğu kez tüm uluslar için bir felaketle sonuçlanır” sözü ile başlamaktadır. Bu bölümde Ber-

lin Duvarı’nın inşa edilmesi hakkında bilgiler verildikten sonra duvarın yıkılmasına kadar 

olan süreç hakkında detaylar verilmektedir. Duvarın yıkılmasının üzerinden yıllar geçme-

sine rağmen bölünmenin hâlâ varlığını devam ettirdiğini belirten yazar bu duruma dair 

sosyal, ekonomik ve kültürel örnekler vermektedir. Bunu “Hâlâ keski ve çekiçlerin yok 

edemeyeceği bir ayrım var, o da kafalardaki duvar” sözü ile açıklamaktadır. Bölümün ikin-

ci kısmında Soğuk Savaş sonrası senaryo ve Doğu Avrupa ülkelerinin kendilerini Avrupa 

kimliğiyle ilişkilendirme mücadelesi üzerinde durulmuştur. Marshall ayrıca bir İskandinav 

Birliği, Visegrad grubu ve Brexit hakkında yaşananlardan bahsetmektedir. Kitabın zengin 

içeriklerinden birini oluşturan bu bölüm ayrıca göçmen krizi, Kırım'ın ilhakı, İslamfobi, 

sağcı siyasi hareketin güçlü bir şekilde ortaya çıkması gibi çok çeşitli konulardan da bah-

setmektedir. Ayrıca yazar, insanların göçmenler nedeniyle yeniden nasıl bölündüğüne dair 

mevcut durumu da açıklamaktadır. Yazar, yeni bölünmelerin yanı sıra eski bölünmelerin 

tekrar ortaya çıktığını ifade etmektedir. Güvenli bir Avrupa’nın oluşup oluşmayacağını 

önümüzdeki zamanların göstereceğini yazmaktadır. 

Kitabın sekizinci bölümü James Rozoff’un “Birleşik Krallık kendisi için bir adadır. 

Farklılıklar denizi bizi ayırsa da altında aynılığın bütün dünyası yatar” sözü ile başlamak-

tadır. Bu bölüm, Romalıların fethettiği Britanya’yı kuzey kabilelerinden korumak için taş-

tan inşa ettiği Hadrian Duvarı ile başlamaktadır. Duvarın Romalıların bulunduğu kısmının 

medeniyeti diğer tarafın ise barbarlığı temsil ettiğini vurgulamaktadır. Bu duvarın Romalı-

ların fetihlerinin ulaştığı sınırların bir sembolü olarak ifade etmektedir. Yazar, duvarın 

Birleşik Krallık olarak bilinen yerin şekillendirilmesine yardımcı olduğunu belirtmiştir. 

Marshall'ın geçmişin bölünmelerinin günümüzde nasıl ortaya çıktığını ve gelecekte nasıl 

kalacağını açıklamaya çalıştığı Brexit'e geçiş yapmıştır. Yazar, Brexit'in Birleşik Krallık’taki 

derin ayrışmaları ifşa ettiğini eski ayrışmaları ise tekrar şiddetlendirdiğini, nüfus içerisin-

deki bir dizi farklılığın ortaya çıkmasına yol açtığını belirtmiştir.   

Kitabın sonuç bölümünde yazar, batılı ülkelerin kendilerini idame ettirebilmek için 

orta vadede göçmenlere ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. Marshall’a göre göçler artarak 

devam edecektir. Varlıklı ülkeler kendi bolluk ve istikrarlarına gelen bu tehdit karşısında 

yalnızca kendilerine ait şeylerle ilgili (topraklar, hizmetler, kültür) korumacı olmayacak; 

daha da ileride milliyetçi hareketlere ve duvar inşa etme çılgınlığına ivme kazandıracağını, 

daha çirkin daha yüksek duvarlar inşa edileceğini ve buraları aşıp gelenlere karşı şiddet 

gösterileceğini iddia etmektedir. Yazar, insanın evrensel kardeşliği kabul edilinceye ve 

kaynaklar için rekabetin olmadığı bir dünya düzeni gerçekleşinceye kadar duvarların inşa 

edileceğini, şu anda milliyetçilik ve kimlik siyasetinin yükselişte olduğunu ifade etmekte-

dir. 

Sonuç 

İncelemeye konu olan “Duvar Çağı - Neden Bölünmüş Bir Dünyada Yaşıyoruz?” adlı 

eser, coğrafyanın ulusların birbirleriyle yüzleşmeleri üzerinde etkili olan ve bunu kısıtla-

yan sınır duvarlarının geçmişi hakkında bilgiler verirken aynı zamanda geleceğine de ışık 
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tutmaktadır. Eser, 21. yüzyılda dünyada bölünmelerin, sınırların, çitlerin ve duvarların 

azalmak yerine artmasının nedenlerine dair analiz ve yorum içeriğine sahiptir. Kitap, in-

sanların kendileri için yarattıkları engellerin, fiziksel duvarlar, kültürel ve siyasi bölünme-

ler, gettolar ve teknolojik engellerin ulus devletler içindeki veya uluslararası toplumları 

nasıl etkileyebileceği ile ilgilidir. Marshall, günümüz dünyasında sürekli artan engellerin 

ve duvarların olduğu bir çağda yaşadığımıza dair son derece bilgili ve önyargısız bir bakış 

sunmaktadır. Yazar, neden bir duvarlar çağında yaşadığımız sorusunu ve bunun sonucun-

da milliyetçiliğin yükselişini, muhafazakâr partilere artan desteği ve küreselleşme eğili-

mimize rağmen duvar inşa etme fikirlerini tartışmaya açmakta, küreselleşmenin etkisin-

deki hayal kırıklığının hükümetler ve yönettikleri insanlar arasında nasıl bir anlaşmazlık 

yarattığını göstermeye çalışmaktadır. Tim Marshall, kitabında duvarların neden inşa edil-

diğinin tarihsel arka planını açıklamakta ve duvarların inşa edilmesindeki karmaşık dini 

ve politik nedenleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Marshall eserinde bu bölgelere 

yapmış olduğu seyahatler neticesinde edindiği gözlemleri yeterli olmasa da akademik gö-

rüşlerle tarafsız bir şekilde harmanlamaya çalışmıştır. Bununla birlikte küreselleşme ça-

ğında giderek artan duvarların her iki tarafta oluşturduğu etkiler hakkında jeopolitik bir 

içgörü kazandırmaktadır.  

Kitapta, bugün dünyada bilinen duvarların yanı sıra birçok kişinin bilmediği başka 

duvarlardan da bahsedilmektedir. Kitap, duvarların hem gerçek dünyalarında hem de 

pragmatik hedeflerinin yanı sıra sembolik hedeflerinin anlaşılmasına katkıda bulunmak-

tadır. Bu kitap geçmiş ve şimdiki duvarları araştırmaktadır. Sınıf, kast, teknoloji, din, dil ve 

tarih gibi betonlardan oluşmayan ancak insanların zihinlerinde oluşmuş duvarlardan da 

eser içerisinde bahsedilmektedir. Duvarlar, göç dalgalarını engelleme amaçlarının yanı 

sıra, totaliter devletlerin nüfuslarındaki sızıntıları kapatmanın etkili bir yöntemi olarak da 

kitapta yer almaktadır. Kitapta, dünya üzerinde yaşayan toplumlarda birçok farklı kırılma 

nedeninin olduğu ve duvarların oluşturulmasında bu nedenlerin etkili olduğu vurgulan-

mıştır. Eser, bu nedenlerin neler olduğu hakkında okuyucuya rehberlik yapmaktadır. 

Marshall'ın temel varsayımlarından biri, toplumların veya sadece insan grupları-

nın, sanki doğanın bir gücüymüş gibi hareket etme ve çevrelerindeki dünyayı etkileme 

konusunda amansız bir hakka sahip olduğudur. Demokrasinin yayılması, küresel ticaret ve 

internet tarafından desteklenen sosyal ağların yaygınlığının artması kâğıt üzerinde daha 

fazla refah, daha fazla hoşgörü ve daha mutlu, daha güvenli bir dünya yaratması gerektiği 

düşüncesinin gerçekleşmediğini nedenleri ile açıklamaktadır. Marshall, kendi görüşüne 

göre duvarların gerekli bir kötülük olduğunu söyleyerek bitirmekte, evrensel insan kar-

deşliğinin önemine dair bir bakış açısı edinene kadar engellerin kaçınılmaz olduğunu öne 

sürmekten başka yeni bir düşünce önermemektedir. 

Marshall’ın Duvar Çağı kitabı, özellikle Coğrafya Mahkumları adlı kitabı ile içerik ve 

bilgilendirme yönüyle karşılaştırıldığında daha sığ olduğu görülmektedir. Kitap, dünyadaki 

başlıca duvarların olduğu bölgeleri kaynakça hariç sadece 268 sayfada ele almaya çalışma-

sı, bazı bölümlerin ayrıntılı bir şekilde ele alınmasına karşın bazılarında ise detaya giril-

mediği görülmektedir. Bu da haber izleyen gazete ve farklı kitaplar okuyan birisi için so-

run oluşturmazken diğer okuyucularda konunun anlaşılmasında sıkıntılara yol açması 

muhtemeldir. Ancak kitap hem geçmişte hem de günümüzde dünyadaki çatışma ve duvar-

lar hakkında okuyucuyu hızlı bir tura çıkarmaktadır. 
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Bu kitabın kapsamı, duvarlarla ilgili tüm konu, mesele ve politikalarla ilgili merak 

edilenleri gözler önüne sermektedir. Marshall'ın modern sınırlar çağını ele alışı, tarihi ko-

nularda vermiş olduğu bilgiler, toplumsal bölünmeler ve bunun nedenleri hakkında veri-

len bilgi ve yapılan yorumlar akademik düzeyde değildir. Ancak içerik, anlatım ve tarafsız-

lık açısından değerlendirildiğinde dünya olaylarını takip eden coğrafya, uluslararası ilişki-

ler, tarih, göç ve jeopolitik konularına ilgi duyan okuyucunun okuması gereken bir çalışma 

olduğu söylenebilir.   

 




