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HALİMİNHANI-HAYRANLI GEÇ MİYOSEN OMURGALI FOSİL
YATAKLARI, SİVAS, TÜRKİYE

Cesur PEHLEVAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü
cesurpehlevan@yyu.edu.tr

Özet
Bu makale Orta Anadolu’nun doğusunda yer alan Geç Miyosen’e ait
Haliminhanı-Hayranlı lokalitesi zengin memeli faunasının paleontolojik ve
paleoekolojik ön raporu niteliğindedir. Bu buluntu yerinden 2013 ve 2015
yıllarında yüzey araştırmasından tespit edilen ve önceki yıllara ait revize
edilmiş fosil örnekleri çalışılmıştır. Haliminhanı-Hayranlı lokalitesinden 1990’lı
yılların başından itibaren günümüze farklı aralıklarla süren çalışmalar sonucu
19 farklı tür ve 28 farklı cins’e ait fosil tanımlanmıştır ve bu çeşitlilikteki faunal
yapısıyla Anadolu’nun en zengin lokalitelerinden birisidir. HaliminhanıHayaranlı lokalitesinin taksonomik yapısı Akkaşdağı, Azmaka 1-4, Upper
Maragheh, Upper Sinap lokaliteleri, Samos, Pikermi, Çorakyerler ve Baynunah
lokalitelerine faunal bakımdan benzerlik göstermektedir. Önemli oranda açık
alanlara adapte olmuş faunal elementleri içermesi nedeniyle Geç Miyosen
Pikermian kronofaunasının tipik bir temsilcisidir. Çalışılan alanın
biyokronolojik yaşı Anadolu ve çevresindeki bilinen fosil lokalitelerinin
referans faunalarla karşılaştırıldığında MN11 ile MN12 arasında atıf edilebilir.
Küçük memelilerin katastrofik yapısı ise, Haliminhanı-Hayranlı lokalitelerinin
açık ve ağaçlık alanlardan oluştuğunu düşündürmektedir. Ayrıca lokalitelerin
depolanma koşulları akarsu ortamından tedrici bir biçimde gölsel çevre
koşullarına dönüştüğünü işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sivas, Haliminhanı-Hayranlı, Orta Anadolu, Geç
Miyosen Memelileri

Abstract
This article gives a preliminary report on the rich and diverse
mammal fauna of Haliminhanı-Hayranlı localities from the late Miocene of
central eastern Anatolia. The fossil collection is updated with findings from
the most recent field campaigns, conducted between 2013 to 2015. Findings
from 1990’s up to today include 19 different species and 28 different genera,
making fauna in these localities one of the richest from the late Miocene in
Anatolia. The taxonomic composition of the Haliminhanı-Hayranlı indicates
high similarities to that of Akkaşdağı, Azmaka 1-4, Upper Maragheh, Upper
Sinap series, Samos, Pikermi, Çorakyerler and Baynunah at regional scale.
Therefore, it is a typical representative of the late Miocene Pikermian
chronofauna with the presence of a signficant number of open habitat
adapted mammal elements. A biochronological age ranging between MN11
to 12 is attributable based on its faunal affinities shared with other reference
faunas from the region. Catastrophic composition of small mammal
assemablages at the Haliminhanı-Hayranlı indicates an environment including
open areas and wood-lands. Additionally, the depositional environment of
localities are indicated fluvial conditions were gradually replaced by lacustrine
environments.
Keywords: Sivas, Haliminhanı-Hayranlı, Central Anatolia, Late
Miocene Mammals

Giriş
Sivas Havzası Paleosen’den Pliyosen’e farklı dönem çökellerini
içermektedir (Poisson ve diğ., 2016). Bugüne kadar havza çökellerinde
keşfedilmiş önemli omurgalı fosil lokaliteleri en erken Oligosen, en
genç Pliyosen döneme tarihlendirilmiştir. Bunlar arasında Yeniköy ve
İnkonak (Oligosen), Horlak 1 ve 2 (Erken Miyosen), Gemerek (Orta
Miyosen), Damlacık, Dendil, Eskiyol, Haliminhanı-Hayranlı, Kaleköy,
Karaözü, Sarıhasan, Yukarı Balahor, Düzyayla, Kangal 1 (Geç Miyosen)
ve İğdeli (Erken Pliyosen) önemli ve bilinen lokalitelerdir (Fortelius,
2016). Bu lokaliteler arasında ise özellikle Haliminhanı-Hayranlı ve
Düzyayla lokaliteleri zengin büyük memeli fosilleri barındırması
bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır.
Haliminhanı-Hayranlı lokalitesi paleontolojik çalışmalarının
tarihi üç farklı dönemi içerir. İlk çalışmalar 1993 yılından itibaren
başlamıştır ve bu çalışma Güleç’in bilimsel başkanlığında Ankara
Üniversitesi, MTA ve California Berkeley Üniversitesi (HERC)’nin
ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarını Araştırma
Projesi” kapsamında gerçekleştirilmiştir (Saraç, 2003). İkinci dönem
çalışmaları yine Güleç başkanlığında 2002–2009 yılları arasında Sivas

Müzesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile kurtarma kazıları
çerçevesinde yapılmıştır (Demirci ve diğ., 2007; Güleç ve diğ., 2011;
Güleç ve diğ., 2010; Güleç ve diğ., 2009; Güleç ve diğ., 2008; Törnük ve
diğ., 2004). Üçüncü dönem çalışmaları ise 2013 yılından itibaren
Pehlevan tarafından yürütülen sistematik yüzey araştırmalarıdır
(Pehlevan ve diğ., 2014).
Sivas Havzası ve Jeolojisi
Sivas havzası Orta Anadolu’da yer alır ve Paleosen’den Orta
Miyosen’e ve Geç Miyosen’den günümüze iki farklı zaman dilimi içinde
oluşmuştur. İlk oluşum, Neotetis Okyanusu'nun kapanması ile kuzeyde
Pontidlerin ve güneyde Toros-Anatolit bloklarının çarpışarak araya
girmesi ile gerçekleşir. İkinci yapılanma ise Orta Miyosen’deki
neotektonik dönemde Arap Plakası’nın Bitlis-Zagros kenet kuşağı
boyunca bir çarpışma olmaksızın yakınsaması ile gerçekleşmiştir
(Şengör ve Yılmaz, 1981). Havzanın Paleosen’den Eosen’e kadar
izlenen ardalanması denizel gelişim gösterirken, Oligosen ve Alt-Orta
Miyosen’de (Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Geç Burdigalian’den
Serravalian’a kadar devam eden ve geniş alanlara yayılım gösteren
ardışık denizel fauna istilası dışında) ağırlıkla karasal yapıdadır (Çiner
ve diğ., 2002). Bu denizel çökeller Sivas Havzası’nın kuzeybatı
kesiminde akarsu-göl çökelleri tarafından açısal uyumsuzlukla
örtülürler ve neotektonizmanın olduğu dönemler boyunca Doğu
(Kuzeydoğu)-Batı (Güneybatı) yönünden Kuzeydoğu-Güneybatı
yönelimli faylarla sınırlanmıştırlar (Kaymakçı ve diğ., 2010). Bu karasal
depozitler İncesu Formasyonu olarak adlandırılmıştır (Çiner ve diğ.,
2002). İncesu Formasyonu gölsel marnlar ve ince kırıntılı karbonatlar
ile açısal olarak uyumlu bir şekilde örtülmüştür. Tüm bu birimler
mevcut drenaj ağları ve yakın aktif fayların etkisi ile Pliyo-Kuvaterner
alüvyon dolguları tarafından açısal uyumsuzlukla örtülür. Hayranlı fosil
lokalitesi Sivas Havzasının Kuzeybatı kenarında yer alan İncesu
Formasyonunun bir parçasıdır (Şekil 1).
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Şekil 1. 1: Çalışma alanının Doğu Akdeniz bölgesi konumu ve aktif
jeodinamik haritası (Kaymakçı ve diğ., 2010). 2: Hayranlı mevkii
konumu ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 1 / 500.000
ölçekli jeoloji haritasından basitleştirilmiş Sivas Havzası Jeolojik
haritası. 3: İncesu Formasyonu ve fosil lokalitelerinin dikey dağılımını
gösteren ölçülü stratigrafik kesit (Kaya ve Kaymakçı, 2013
uyarlanmıştır). 4: 2013 ve 2015 arazi çalışması sezonlarında incelenen
lokaliteler .
Haliminhanı-Hayranlı istifi sezonsal değişimleri çok iyi yansıtan
değişik kalınlıklarda konglomeralara sahiptir. Tane boyutunda artış
gösteren kırmızı çamurtaşı ve kumtaşı görünümünde olan bu
konglomeralar tabanda orta kalınlıkta bir kumtaşı ile sonlanır. İstifin
ortasına doğru çakıl taşları ile dolgulanmış kalın ve geniş bir alana
yayılmış konglemera görünümü vardır. İstifin üst kısımlarına doğru
gidildikçe benzer konglomera yapısı ile karşılaşılır, sadece ardalanmalı
kireçtaşı seviyesi kendini kırmızı yataklar şeklinde tekrar eder. Kireçtaşı
seviyesinin varlığı ve kalınlığı yukarı kısımlarda artarken kaba kırıntılı
malzemenin oranında azalma vardır, bu da bize akarsu yataklarının
zamanla yerini gölsel bir yapının aldığı gözlenmiştir. Havzanın
oluşumunun son dönemlerinde bu istif giderek akarsuların
oluşturduğu kireçtaşlarının yerine gri marnların ardalanmasıyla oluşan
ve gölsel yapıyı gösteren istifin artmasıyla karakterize olur. Gölsel
yapıyı gösteren istifin farklı seviyelerinde omurgalılara ait birçok fosil
tespit edilmiştir. Memelilere ait fosiller genelde kumlu kırmızı kireçtaşı

seviyesinden elde edilirken küçük memelilere ait buluntular
konglomera ve kırmızı çamurtaşının arasında kalan yeşil marnlı
seviyeden elde edilmektedir. Kangal havzası’nda bulunan Geç
Miyosen-Pliosen lokasyonları da bu bölgedeki jeolojik yapıya benzerlik
gösterir ancak gölsel yüzleklerin ve volkanik ardalanmalı yüzleklerin
Kangal’da daha fazla olduğu görülmektedir (Kaymakçı ve diğ., 2010;
Kaya ve Kaymakçı, 2013).
YÖNTEM
Sivas ili lokalitelerinde yapılan paleontolojik araştırmaların veri
toplama kısmı buluntuların durumuna göre ve lokasyonun konumuna
göre farklılık göstermektedir. Bunlar; sistematik paelontojojik kazılar,
yüzey araştırmaları, alan daraltarak yapılan yüzey araştırmaları ve
taşınmış yüzey buluntularının toplanması şeklindedir. Daha önceki
yıllarda gerçekleştirilen yüzey ve kazı araştırmalarına ait kalıntılar ve
2013 ve 2015 yıllarında tespit edilen ve tanımlamaları yapılabilen
fosiller, envanter bilgileri tamamlanarak korunmaları amacıyla Sivas
Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. Ancak, tanımlanama
yapılamayan fosiller (parçalanmış uzun kemik parçaları, ezilmiş veya
toz haline gelmiş olan buluntular ve bir parça diş minesi gibi) gerekli
bilgileri alındıktan sonra alanda bırakılmıştır. Her bir fosil kalıntı
(tanımlanan veya tanımlanamayan olsun) kayıt altına alınırken;
öncelikle lokasyonun topoğrafik, sedimentolojıik ve stratigrafik
bilgileri, GPS (Geographic Position Systems) lokasyon verileri,
buluntunun ne olduğu, taksonomik olarak hangi aileye, cinse ve türe
ait olduğu, korunma durumu formlara kayıt edilmiş ve buluntunun
fotoğrafları çekilmiştir. Envanter numaraları alınmış tüm fosiller ait
oldukları taksonlara göre sınıflandırılmış ve her bir buluntunun gerekli
metrik ölçümleri ve morfolojik tanımlamaları yapılmıştır. Sivas ve
çevresindeki fosil lokalitelerinden elde edilen bazı taksonomik
grupların (Bovidae, Suidae, Küçük Memeliler (Rodentia, Lagomorpha,
ve İnsectivora) ve Carnivores) detaylı çalışmaları yapılmış ve veriler
değişik platformlarda bilim dünyası ile paylaşılmıştır (Bibi ve
Güleç,2008; Made ve diğ., 2013; Bosma ve diğ., 2013; Kaya ve
Kaymakçı,2013; Furio ve diğ., 2014; Özkurt ve diğ., 2015). HaliminhanıHayranlı faunasının Eski Dünya Neojen memeli kominiteleri ile cins
düzeyinde Raup-Crick faunal benzerlik analizi daha farklı bir çalışmada
ekibimiz tarafından sunulmak üzere tamamlanmıştır. Bu çalışmada
daha önce yapılmış araştırmalardan elde edilen verilerin faunal
analizlerinin temel sonuçları ve 2013 yılından itibaren artan fosil

koleksiyonu da dikkate alınarak genel bir paleontolojik ve
paleoekolojik değerlendirme yapılmıştır.
BULGULAR
2013 ve 2015 yılları Haliminhanı-Hayranlı Lokaliteleri
Çalışmaları
Bu lokalitelerin 1993 yılında keşfi ile birlikte yazılan raporların
ve alınan GPS verilerinin birçoğu maalesef ilk projenin farklı
merkezlerden yürütülmesiyle ve ikinci dönem çalışmalarına kadar
görece aradan uzun süre geçmesi sebebiyle çelişkilidir. 1990’lı yılların
başlarında GPS teknolojisinin pozisyon tanımlamada doğruluk derecesi
çok düşük olduğu için günümüz GPS araçları ile örtüşmemektedir. Bu
durum o dönem keşfedilmiş birçok lokalitenin verilen GPS
koordinatlarına göre tekrar bulunmasını güçleştirmektedir. 2002–2009
yılları arasında süren çalışmalar daha çok ilk projenin raporlarında ileri
sürülen GPS lokasyonlarının ve faunal içeriklerin sağlaması, yeniden
kayıt altına alınması ve ayrıca fosil koleksiyonun çoğaltılmasını
amaçlamıştır. Bu amaçlar doğrultusunda kısmen başarı sağlanmış olsa
da dikey ve yanal stratigrafik problemlerin çözüldüğü bütün ve
sorunsuz bir veri tabanı oluşturulamamıştır. Son dönem çalışmalarında
ilk amaç birinci ve ikinci dönem verilerinin karşılaştırılmasıdır.
Ardından lokalite oluşturulmasında belirlenen kriterlerin; topografik,
sedimentolojik ve stratigrafik verilerin, en önemlisi lokaliteninin in situ
mu yoksa tasınmış fosil materyale göre mi oluşturulduğunun
belirlenmesi ve veri tabanının mümkün olan maksimum doğruluk ile
revize edilmesini içermektedir. Son olarak havzada yüzey araştırması
yapılacak alanının genişletilmesi, yeni lokalitelerin bulunması ve
modern bir dijital veri tabanının oluşturulması temel hedefler
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
1990’lı yıllardan günümüze farklı aralıklarla süren araştırma
sezonlarında Equidae (atgiller), Bovidae (öküzgiller), Carnivores
(etçiller), Proboscidae (filgiller), Rhinocerotidae (gergadangiller),
Giraffidae (zürafagiller), Suidae (domuzgiller), Rodentia (kemirgenler),
Lagomorpha (tavşangiller), Insectivora (böcekçil memeliler), Avians
(kuşlar) ve Pisces (balıklar) gibi hayvanlara ait üstçene, altçene, diş,
uzun kemikler gibi çeşitli vücut kemiklerine ait fosiller keşfedilmiştir.
Neredeyse 90’ın üzerinde ayrı lokaliteden yaklaşık 1000’ne yakın fosil
kalıntı toplanmıştır (Güleç ve diğ., 2011).
2013 yılı çalışmalarında Sivas İli Hayranlı ve Köklüce
(Haliminhanı) Köyleri civarında yer alan yer alan omurgalı fosil yatakları

incelenmiştir. Bu lokaliteler daha önceki yıllarda yapılan arazi
çalışmaları ile kayıt altına alınan buluntu yerleridir ve yüzey araştırması
kapsamında tekrar kontrol edilmişlerdir. Geç Miyosen depozitlerini
içeren Hayranlı ve Köklüce lokaliteleri geniş bir alanı kapsar ve sınırları
Ankara-Sivas Karayolu hattında, Sıcak Çermik’ten Köklüce’ye ve
karayolunun güneyinden Sarıhasan Köyü’ne kadar uzanır. Haliminhanı
lokasyonları ise Sivas-Ankara karayolu üzerindeki Hayranlı Köy yolunun
doğusunda bulunan, Geç Miyosen yaşlı tepelerde yer alır.
Haliminhanı–1 Lokalitesi iki bölgeye ayrılmıştır; birinci bölge (K:39o 43’
59” D: 36o 50’ 02” Yükseklik:1359 metre) ve ikinci bölge (K:39o 43’ 57”
D: 36o 49’ 58” Yükseklik:1361 metre). Bu bölgelerde yapılan
incelemeler sonucunda Bovidae, Equidae, Rhinocerotidae ve
Carnivora’lara ait diş ve üye kemikleri tespit edilmiştir. Ayrıca bir
Hipparion’a ait artiküle ayak iskeleti de saptanmıştır. Hayranlı–2
Lokalitesi (K:39o 44’ 49” D:36o 48’ 57” Yükseklik: 1417 metre) bölgenin
en zengin fosil buluntu alanlarından biridir. Bu alandan Equidae,
Rhinocerotidae, Suidae, Carnivores, Bovidae ve Proboscidae ailelerinin
üyelerine ait kafatası, alt ve üst çeneye ait izole dişler ve post kranial
kemiklerlere ait fosilller tespit edilmiştir. Hayranlı-5 Lokalitesi’nden
(K:39o 44’ 29” D:36o 48’ 48” ve Yükseklik: 1403 metre) Giraffidae,
Equidae, Proboscidae, Bovidae’lere ait yüzeylenmiş fosilleri tespit
edilmiştir. Hayranlı–6 Lokalitesinden (K: 39o 45’ 04” D:36o 48’ 33” ve
Yükseklik: 1350 metre) ise Cervidae, Equidae, Suidae ve Bovidae’ler ait
yüzeylenmiş fosiller belirlenmiştir. Hayranlı–8 Lokalitesinden (K: 39o
45’ 00” D:36o 48’ 47” ve Yükseklik: 1350 metre) Rhinocerotidae,
Equidae, Bovidae’lere ait fosiller tespit edilmiştir. Hayranlı–9 Lokalitesi
dik bir yamaçta yer almaktadır (K: 39o 44’ 24” D:36o 48’ 46” ve
Yükseklik: 1403 metre). Şiddetli erozyon sebebiyle açığa çıkmış birçok
fosil hızlı bir şekilde tahrip olmaktadır. Bu nedenle bu lokaliteden
saptananan fosillere ait her hangi bir tür tanımlaması yapılamamıştır.
Hayranlı–14 Lokalitesi zengin fosil buluntulara sahiptir (K: 39o 46’ 10”
D:36o 49’ 38” ve Yükseklik: 1416 metre). Bu lokasyondan Equidae,
Carnivora, Suidae, Bovidae’lere ait fosiller tespit edilmiştir. Hayranlı–
19 Lokalitesi önceki yıllarda yapılan çalışmalarda sistematik kazı
çalışması yapılmış bir alandır (K: 39o 44’ 27” D:36o 48’ 51” ve Yükseklik:
1403 metre). Bu alandan korunma durumları oldukça iyi fosiller
erozyon nedeniyle ortaya çıkmıştır. Araştırmamız sırasında Equidae,
Bovidae, Rhinocerotidae üyelerine ait kafatası ve üye kemiklerine ait
fosiller tespit edilmiştir. Hayranlı-84a,b,c,d lokalitelerinden ise küçük
memeli buluntuları keşfedilmiştir (Kaya ve Kaymakçı, 2013; Furio ve

dig., 2014). Hayranlı- 91 Lokalitesinden (K: 39o 44’ 28” D:36o 42’ 19”
ve Yükseklik: 1322 metre) Equidae ve Bovidae üyelerine ait fosiller
tespit edilmiştir. Ancak korunma durumları oldukça kötü durumdadır
(Pehlevan ve diğ., 2014).
2015 yılı yüzey araştırmamız da ise Sivas-Ankara karayolu
civarındaki Hayranlı ve Köklüce lokaliteleri, Kalın beldesi ve etrafı ve
son olarak Damlacık ve Kalın’ın kuzeyindeki fosil lokaliteleri
araştırılmıştır. Kalın beldesinin batısı ve bu bölgenin yanı sıra Kalın’ın
güneyinde yüzeylenen herhangi bir memeli fosil buluntusuna
rastlanmamıştır. Hayranlı ve Köklüce (Haliminhanı) lokaliteleri Geç
Miyosen yaşlı lokalitelere ait fosilleri içermektedir. 2015 yılı
araştırmasında58-HAY-19, 58-HAY-14, 58-HAY-5, 58-HAY-2, HAL-1 ve
HAL-2 lokalitelerinde yüzeylenmiş çok sayıdaki memeli fosili
gözlenmiştir. Ancak bu lokalitelerin eğiminin fazla olması nedeniyle
açığa çıkan fosillerin çevresel etmenler nedeniyle çok hızlı bir şekilde
tahrip olduğundan detaylı paleontolojik tanımlamalar ne yazık ki
yapılamamıştır.
Fosillerin bulunduğu alanlar genellikle yamaç eğiminin dik
olduğu bölgelerdedir. Bu nedenle yağmur, kar ve güneş gibi iklimsel
etmenler nedeniyle fosiller hızla bir şekilde açığa çıkıp, kırılmakta veya
parçalanarak yok oldukları gözlenmektedir. Bu nedenle ilerleyen
yıllarda fosil lokalitelerine yönelik gerekli önlemler alınmazsa fosil
tahribatı hızla devam edecektir.
TARTIŞMA
Haliminhanı ve Hayranlı lokaliteleri Türkiye’deki nadir fosil
yatakların bir tanesidir. İlerleyen yıllarda burada yapılması planlanan
çalışmalarla birlikte bölgenin Miyosen’e ait detaylı faunal yapısının
yanı sıra paleoekolojisi ve paleocoğrafyası ortaya çıkarılacaktır. Geç
Miyosen yaşlı Hayranlı ve Köklüce (Haliminhanı) lokalitelerinden
çoğunlukla açık alan habitatlarına uyum sağlamış atlar (Equidae),
domuzlar (Suidae), küçük ve büyük baş otçul toynaklılar (Bovidae),
zürafalar
(Giraffidae),
gergedanlar
(Rhinocerotidae),
filler
(Proboscidae) ve etçiller (Carnivores) gibi çok çeşitli savana faunasına
rastlanmaktadır (Tablo 1).
Avrupa ve Doğu Akdeniz biyoprovinslerinde Geç Miyosen
dönemi karakterize eden memeli olaylarından en önemlisi
Hipparion’ların görülmesidir. Kuzey Amerika kökenli olan
Hipparion’lar, yaklaşık 11 milyon yıl önce Bering Boğazı’ndan
Avrasya’ya göç ettikleri düşünülmektedir (Haq ve diğ., 1988). Bu göç

hareketinde Hipparion’lar çok hızlı bir şekilde yayılmalarına rağmen,
Eski Dünya’ya nasıl geldikleri ve yayıldıkları hala tartışılmaktadır
(Koufos, 2003). Bu memelilerin yaklaşık 11,5 ve 11,0 milyon yıl
arasında (Agusti ve diğ., 1997, Garces ve diğ., 1997, Bernor ve
diğ.,1988) Avrasya’ya ulaştıkları bilinmektedir. Diğer bir teori ise bu
göçün 10,8-10,3 myö tarihleri arasında gerçekleşmiş olduğudur (Şen
1990; 1997, Pilbeam ve diğ., 1996, Swisher III 1996, Kappelman ve diğ.,
2003).
Doğu Akdeniz’de Hipparion’lara ait kronolojik veriler
Anadolu’dan bilinmektedir. Sivas’ın memeli faunasında da yaygın olan
Hipparion’lar ilk olarak Sinap 4 lokalitesinden yaklaşık 10 milyon yıl
öncesine tarihlendirilmiştir (Lunkka ve diğ. 1999). Türkiye’deki bu türe
ait örnekler arasında Hippotherium primigenium, Hipparion matthewi,
H. gracile, H. mediterraneum, H. ankyranium, H. galaticum, H. cf.
plocodus?, H.dietrichi, H. moldavicum, H. brachypus, H. cf. longipes, H.
uzunagızli, H. kecigibi ve Cormohipparion sinapensis gelmektedir.
Avrasya’da Hipparion’lara ilişkin en eski tür olarak Hippotherium
primigenium (Erken Vallesiyen; Kayadibi lokalitesi) bilinmektedir. Diğer
Vallesiyen formları olan H. galaticum ve H. cf. Plocodus (EpiPikermiyen), sırasıyla Ayaş’ın İnönü II ve Kavakdere lokalitelerinden
tanımlanmıştır. H. Gracile (H. Primigeniuma benzer) ait fosil örnekleri
ise Kavakdere, Kemikalan, Karaağaç, Küçükçekmece, Ramiz, Muğla,
Küçük Yozgat, Çoban Pınar ve Bayraktepe’de fosil buluntu alanlarından
tespit edilmiştir (Güleç ve diğ., 2008; 2009; 2010; 2011). Anadolu’da
Alt-Orta Turolian döneme buluntu yeri olan Kemiklitepe’de H.
mediterraneum (MN11-13) ve Orta Turolian Sazak (Kale) buluntu
yerinde H. matthewi (MN12) türleri tespit edilmiştir. Asya’da Siwalik
buluntuları ise 10,7 milyon yıla tarihlendirilir (Pilbeam ve diğ., 1996).
Yunanistan’da ise ilk Hipparion kalıntıları Geç Vallesiyen yaşlı (9,5
milyon önce) Kastellios fosil buluntu alanından (Girit) ele geçirilmiştir
(de Bruijn ve diğ., 1972, Şen ve diğ., 1986).
Tablo 1:Hayranlı Lokaliteleri Fauna Listesi (1990 -2015)
Takım

Aile

Tür
Hyaenictitherium
wongii,
Hyaenictitherium
intuberculatum,
Carnivora
Lycyaena dubia
Machairodus giganteus
Perissodactyla Rhinocerotidae Ceratotherium neumayri

Equidae

Bovidae
Artiodactyla
Suidae
Giraffidae
Proboscidea

Rodentia

Insectivora

Hipparion sp.
Gazella cf. G. capricornis
Prostrepsiceroshoutum
schindlerisyridisi
Cf. Protoryx sp.
Tethytragus cf. T. koehlerae
Tragoportax cf. T. amalthea
Microstonyx major
Giraffidae sp.
Choerolophodon sp.
Apodemus
Progonomys
Myomimus maritsensis
Microdyromys koenigswaldi
Tamias cf. eviensis
Spermophilinus bredai
Sciurus sp. indet
Pliopetaurista bressana
Schizogalerix sinapensis
Paenelimnoecus sp.
Amblycoptus oligodon
Petenyia dubia
Soricinae indet.
Crocidosoricinae indet.
Desmanella aff. cingulata
Desmanodon larsi

Hipparion’lar serüvenleri Pliyosen boyunca da devam
etmesine rağmen, son Hipparion fosil kaydı 3,4-2,6 milyon yıl öncesine
tarihlendirilen Gülyazı lokalitesinden bilinir. Açık alanlara egemen olan
Equus’lar daha sonrasında Hipparion’ların yerini almıştır. Ancak Doğu
Akdeniz’de bu iki atın birlikte yaşadığına dair bir bilgi yoktur.
Hipparion’lar Doğu Akdeniz’de Pliyosen bitmeden önce gözden
kaybolurken, Afrika’da Erken Pleyistosen’e kadar yaşamışlardır.
Günümüzde yok olma sınırına gelmiş olan gergedanlar,
yaklaşık 40 milyon yıldan günümüze evrimleşerek çeşitlenmişlerdir ve

büyük bir coğrafyaya yayılmışlardır. Gergedanlar Kuzey Yarımkürede
Orta Eosen dönemde, Afrika’da ise ilk olarak Erken Miyosen’de ortaya
çıkmışlardır. Bu süreç içinde gergedanlar birçok önemli adaptasyonlar
kazanmışlardır: Hyracodon gibi küçük boyutlu, Teleoceras,
Metamynodon gibi hippo benzeri, Peraceras hessei ve Teleoceras
meridianum gibi cüce gergedanlar ve Cadurcodon gibi tapir benzeri
gergedan zaman içerisinde evrimleşmişlerdir (Prothero ve diğ., 1986).
Miyosen, gergedanların en fazla çeşitlendiği ve çoğaldığı dönemdir.
Ekolojik değişimlerin etkisinde açık alanlara uyum sağlayan büyük
boyutlu hipsodont gergedanlar, Geç-Erken Miyosen ve Geç
Miyosen’de ortaya çıkmıştır. Bu evrimsel değişim,
Asya’dan
Anadolu’ya göç eden Chilotherium kladının Aceratherinii taksonu gibi,
bazı tipik Asya taksonlarına ait gergedan türlerinde belirgindir
(Fortelius ve diğ., 2003).
Gergedanlara ilişkin fosiller Geç Neojen boyunca Avrupa ve
Batı Asya’da rastlanmaktadır. Kronostratigrafik olarak sınırlı bilgiler
verseler de ekolojik olarak iyi göstergelerdir. Buna rağmen
gergedanların paleoekolojileri çok iyi anlaşılamamıştır. Geç
Miyosen’de iklim değişimlerine bağlı olarak gergedanlar hızlı bir
biçimde çeşitlenmişler ve çoğalmışlardır. Asyalı bir tür olan
Chilotherium ve Afrikalı Ceratotherium neumayri, Doğu Akdeniz’e Geç
Miyosen’de göç etmiş oldukları düşünülmektedir (Heissig, 1996).
Doğu Akdeniz Biyopovrinsi için Geç Miyosen gergedanları
Stephanorhinus, Ceratotherium, Chilotherium ve Aceratherium
cinslerini içerir. Ceratotherium buluntuları ise Geç Miyosen lokaliteleri
içinde en bol ve ortak olanıdır. İlk ortaya çıktığı lokalite, Erken
Vallesiyen yaşlı Eşme Akçaköy’dür (MN9). Eşme Akçaköy faunası, Sinap
8A, 8B ve 12 lokalitelerinin en üst tabakalarından ya daha gençtir ya da
benzerdir ve en üst tabakası MN9’a, alt tabakası ise MN10’a
tarihlendirilir. Ceratotherium Geç Miyosen boyunca yaşamış ve
Turoliyen sonunda ortadan kalkmıştır. En son görüldüğü lokalite ise
Geç Vallesiyen’in en üst tabakasına tarihlendirilen (MN13) Dytiko
buluntu yeridir (Yunanistan) (Koufos, 2003).
Ceratotherium neumayri, Güneydoğu Avrupa, Anadolu ve
Ortadoğu’yu Geç Miyosen boyunca kullanan bir Afrika türüdür. Çift
boynuzlu olan Ceratotherium neumayri subhipsodont, yaşayan
Dicerotina’nın apomorfik karakterlerini paylaşır (Giaourtsakis, 2003).
Anadoluda bu türe ait çok sayıda kafatası ve postkranial iskelet;
Çorakyerler (Pehlevan, 2006) Akkaşdağı (Antoine, 2005), Eşme
Akçaköy, Kavakdere, Gülpınar, Başbereket, Balıkçıdere, Garkın,

Karacahasan,
Mahmutgazi,
Kınık,
Eskibayırköy,
Amasya
(Heissig,1975;1976;1999),Sinap,
Yassıören-Kayıncak,
YassıörenSinaptepe, Elmadağı-Yaylaköy, Elmadağı-Karacahasan, Ayaş-Pınaryaka
1, Ayaş-Başbereket, Sarılar-Kavakdere, Evciköy-Çobanpınarı (Saraç,
1994), Kemiklitepe (Geraads, 1994), Yulaflı (Kaya ve Heissig, 2001),
Karaburun (Kaya ve diğ., 2005) Sinap (Fortelius, ve diğ., 2003)
lokalitelerinden tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra Macaristan, Avusturya
ve İtalya’da bulunan, ancak çok aydınlatıcı olmayan birtakım şüpheli
bulgular, bu türün yayılımının eriştiği batı sınırını işaret eder.
Maragheh’de (İran) bulunan C. neumayri örnekleri türün ulaştığı doğu
sınırını göstermektedir (Giaourtsakis, 2003). Pikermi (Guerin,1980;
Geraads,1988), Samos (Weber,1904; Geraads,1988), Vathlakkos,
Ravin de Zouaves, Pentapholos (Geraads ve Koufos,1990) ve Kerassia
(Giaourtsakis ve diğ., 2006) Yunanistanın C. neumayri buluntusu veren
önemli loklaliteleri arasındadır.
Sivas Hayranlı gergedanları kranial ve dental özellikleri ile
Ceratotherium neumayri’nin tipik özelliklerini yansıtır. Çift boynuzlu ve
dolikosefal kafatası formu, daralmış ve yuvarlaklaşmış burun kemiği,
oldukça düz bir dorsal kafa profili, görece hipsodont dişler, kısa
temporal krestler, keskin bir şekilde sonlanan oksipital, çatallanmış
oksipital krest, uzun ve dişsiz premaksillası, geriye kaçık ve eğik
postglenoid çıkıntısı, lateral kenarlara yönelmiş orbitleri, kısa temporal
krestleri, antekroşetenin olmayışı, protolofun arkaya doğru yönelerek
sonlanması, molariform yapıdaki üst premolarları gibi karakteristik
özellikleri ile Hayranlı Rhinoceratidae fosilleri C. neumayri türüne
atfedilmesi uygun görülmüştür. Bununlara ilaveten görece yüksek taçlı
dişler, dişlerin buccal yüzlerinin düzleşmesi, tüm dişlerde kroşetin
oluşu, tüm dişlerde cingulumun varlığı ve dişlerin buccalindeki cement
oluşumu da bu fosillerin C. Neumayri’ye ait olabileceğinin güçlü
kanıtlarıdır (Pehlevan 2006).
Hayranlı fosil gergedanları morfolojik olarak Çorakyerler
(Pehlevan,2006), Akkaşdağı (Antoine ve diğ.,2005), Pentalophos
(Geraards ve Koufos, 1990) buluntuları ile oldukça benzerdir.
Morfolojik bu benzerliğin yanı sıra metrik olarak Sivas buluntularının
Akkaşdağı buluntularından daha düşük Çorakyerler buluntularından
ise daha yüksek değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. Ancak Akkaşdağı
C. neumayri fosil bulgularının ölçümleri günümüzde yaşayan afrika
türü olan C. simum’un ortalamalarına yakın olduğu gibi bazı fosil
bulgularının ölçümleri Rhinoceros unicornis gibi sonraki bir taxonun
ortalamalarına ulaşmaktadır. Akkaşdağı’ndan elde edilen bazı fosil

örneklerinin ölçümleri, çağdaşı olduğu Samos, Maragha, Pikermi,
Pentalophos-1 ve Kemiklitepe gibi Doğu Akdeniz Geç Miyosen
lokalitelerinden bulunan örneklerden de daha büyüktür (Antoine ve
diğ., 2005).
Heissig (1999), Anadolu ve Yunaistan’daki Geç Miyosen C.
neumayri buluntularını inceleyerek Geç Valleziyenden Geç Turoliyene
kadar geçen sürede, C. neumayri’lerin boyutlarında bir artış olduğunu
gözlemlemiştir. Ancak Giaourtsakis (2003) sayıca az fosillerden elde
edilmiş verilerin varyasyon aralıklarının belirlenebilmesinin mümkün
olmadığı düşünmektedir.
Bugüne kadar Miyosen dönem Avrasya gergedanlarının
diyetleri ile ilgili çalışmalar genellikle hyosodonty ve bazı anatomik
adaptasyonlar üzerine kurulmuştur. C. neumayri’nin paleoekolojik ve
diyet seçenekleri halen tam olarak aydınlatılmış değildir. Ancak görece
yüksek taçlı dişlere sahip C. neumayri’nin gerçek bir grayzer (yerden
otlayan) olduğu bilinmektedir. C. neumayri açık ve kuru otlak alanların
olduğu bir çevreye adapte olmuştur. Samos, Türkiye’deki birçok
lokalite ve Marageh’te bulunan C. neumayri örneklerinin baskın oluşu
bunun açık bir kanıtıdır. Ancak dental aşınmalardan elde edilecek
veriler ve mine tabakasındaki karbon izotop analizleri Doğu Akdeniz
Geç Miyosen gergedanlarının paleoekolojik tercihlerini daha iyi
anlamamıza katkı sağlayacaktır (Giaourtsakis ve diğ. 2006).
Geç Miyosen Proboscidae ailesinin Doğu Akdeniz’den bilinen
üyeleri olan Choerolophodon’lar birkaç türle temsil edilmektedir. Orta
Aragonian’a (20 myö, MN2) tarihlendirilen C. Palaeindicus, Bugti Beds
(Pakistan) lokalitesinden bilinir (Tassy, 1990). Welcomme ve diğ., 2001
ise Bugti formasyonun Geç Erken Miyosen içerisinde yaklaşık 17,016,0. milyon yıl öncesine tarihlendirmişlerdir. Choerolophodon
ksiumuensis ise 17,2 milyon yıl öncesinden daha eski olan Buluk
(Afrika) lokalitesinden bilinir (Tassy 1990). Bu nedenle
Choerolophodon’ların Afrika kökeni oldukları düşünülmektedir ve
Proboscideanlar’la (Gomphotherium, Prodeinotherium) birlikte
Asya’ya göç ettikleri düşünülmektedir (Rögl 1999, Koufos 2003). Doğu
Akdeniz’de ise Choerolophodon’lar ilk olarak Yunanistan’ın Khios
Adası’ndaki Thymiana lokalitesinden bilinirler ve bu lokalite Orta
Aragoniana, MN5’e tarihlendirilir (Bonis ve Koufos 1999). Thymiana
lokalitesinin fosilli seviyesinden alınan örneklerin paleomagnetik
verileri 15,5 milyon yılı işaret etmektedir (Bonis ve diğ., 1998).
Choerolophodon Vallesiyen ve Turoliyen boyunca Doğu Akdeniz
lokalitelerinde ortak bir buluntudur. En son görüldüğü lokalite ise

Maramena’dır (Schmidt-Kittler ve diğ., 1995). Choerolophodon cinsine
Orta ve Batı Avrupa’da rastlanırken ve kuzeyde ise Balkanlar ve
Moldovya sınırlarını geçmemiştirler (Koufos, 2003). Sivas ve
çevresinden ele geçen fillere ait kraniodetal parçalar ve kırık uzun
kemik kalıntılarından tür bazında tayinler yapılamamasına rağmen, bu
fosillerin Choerolophodon’lara ait olduğu düşünülmektedir (Pehlevan
ve diğ., 2014).
Sivas ve çevresi bovidleri beş türle temsil edilirler bunlar:
Gazella cf. G. Capricornis, Prostrepsiceros houtumschindleri syridisi, cf.
Protoryx sp., Tethytragus cf. T. Koehlerae, Tragoportax cf. ve T.
amalthea. Kranial, kraniodental ve postkranial fosil buluntuların
ışığında faunanın tipik Yunanistan-İran-Afganistan paelobiyolojik
provinsine ait olduğu görülmektedir. Klasik Turoliyen lokaliteleri olan
Samos, Pikermi ve Marageh buluntuları ile oldukça benzerlik
göstermektedir. Biyokronolojik karşılaştırma yapıldığında bu
bovidlerin MN11 veya MN12 zonlarına (9-7 myö) karşılık gelmektedir.
Bu fosillerden yola çıkarak Sivas’ın Paleoekolojik ortamının çalılıkfundalıklardan, geniş otlaklardan ve ağaçlık alanlardan oluşan bir
habitatı göstermektedir. Bazı bovid taksonlarının varlığı ve bazılarının
yokluğu, ayrıca bunlara bağlı olarak yapılan analizler sonucunda
Hayranlı’ya benzer lokaliteler olan Sinap ve Akkaşdağı’ndan
muhtemelen daha kurak bir ortama ve açık habitata sahip olduğu
işaret etmektedir (Bibi ve Savaş Güleç, 2008).
Haliminhanı-Hayranlı lokalitelerindeki küçük memeli örnekleri
Kaya ve Kaymakçı (2013), Bosma ve diğ., (2013) ve Furio ve diğ., (2014)
tarafından, Microdyromys koenigswaldi, Myomimus maritsensis,
Tamias cf. eviensis, Spermophilinus bredai, Sciurus sp. indet (?),
Pliopetaurista bressana, Schizogalerix sinapensis, Paenelimnoecus sp.,
Amblycoptus oligodon, Petenyia dubia, Soricinae indet.,
Crocidurinae/Crocidosoricinae indet., Desmanella aff. cingulata,
Desmanodon larsi sp. nov., Progonomys sp, ve Apodemus sp. olarak
tanımlanmıştır. Bu küçük memeli türlerinin varlığı Hayranlı
lokalitesinin jeolojik yaşı için Orta Turoliyen yani MN11–12
biyokronolojik zonunu işaret etmektedir. Ayrıca küçük memeli faunası
içinde yer sincabı ve uçan sincapın birarada bulunması kesinlikle açık
alanların yanı sıra ağaçlık bir bitki örtüsünün de varlığını
göstermektedir.
Geç Miyosen faunalarının ortak cinsi olan Microstonyx, Doğu
Akdeniz ve Avrupa lokalitelerinden bilinir ve ilk olarak Maragha (İran)
ve Molayan (Afganistan) lokalitelerinden tanımlanmıştır. Microstonyx

Hippopotamodon ile sinonim olduğu kabul edilirse, Himalaya’lara
kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını söylenebilir. Microstonyx Doğu
Akdeniz’de Vallesiyen boyunca görülür ve bu cinse ait fosiller Nikiti-1,
Çevril, Sinap, Gülpınar gibi farklı lokalitelerde de saptanmıştır. Ancak
bu cinsin ilk olarak nerede ortaya çıktığı bilinmemesine rağmen, Üst
Vallesiyen’e (<9,3 myö.) yaşlandırılan Nikiti-1 lokalitesi olduğu
düşünülmektedir (Koufos, 2003). Anadolu’da ise bu cinse ait fosiller
magnetostratigrafik yaşı 9,1 milyon yıl olan Sinap 49 numaralı
lokalitesinden gelmektedir (Lunkka ve diğ., 1999, Kappelman ve diğ.,
2003). Turoliyen boyunca Microstonyx birçok lokalitede (Pikermi,
Samos, Prochoma, Vathylakkos, Ravin des Zouaves 5, Hadjidimovo,
Kalimanci, Kayadibi, Mahmutgazi) ve bütün biyozonlarda ortak bir
buluntudur (Koufos, 2003). En son görüldüğü yer ise ise Geç
Turoliyen’ın en üst parçasına (MN13) tarihlendirilen Dytiko
(Yunanistan) lokalitesidir (Bonis ve Koufos 1999). Microstonyx Doğu
Akdeniz’de Vallesiyen’in sonunda ortaya çıkar ve Miyosen sonunda
ortadan kaybolur. Batı Avrupa’da (İspanya ve Fransa) ilk fosil kayıtlar
Geç Vallesiyen yaşlı Terasa, Masia del Barbo (Morales ve diğ., 1999),
Montredon Gravitelli ve Orta Turoliyenin sonuna kadar varlığını
sürdürür (Made ve diğ., 1992). Sivas’ta ise suidae ailesine ait kalıntılar
Hay-2 ve Hay- 19 lokalitelerinden tespit edilmiştir ve Microstonyx
major türüne atfedilmiştir. Burada yer alan Microstonyx’inlerin
incisivinlerindeki değişimler, bu türün daha fazla özelleştiği ve bunun
8.7 ila 8.1 milyon yılları arasındaki kısa bir döneme gerçekleştirdiğini
göstermektedir. İncisivlerdeki bu değişim paleo-çevrenin değişimine
adapte olabilmek için geliştirilen bir savunma mekanizması olarak
açıklanabilir (Made ve diğ., 2013).
Sivas Haliminhanı-Hayranlı lokalitesinden elde edilen etçil
türler arasında Hyaenictitherium wongii, Hyaenictitherium
intuberculatum, Lycyaena dubia ve Machairodus giganteus yer
almaktadır. M. giganteus diğerlerine oranla boyut olarak daha iri bir
etçildir. H. wongii, L. dubia, ve H. intuberculatum ise orta büyüklükte
etçilleri olarak bilinirler. Ayrıca bu alandan elde edilen L. dubiaise
Anadolu’da ilk defa tespit edilmiştir. Buluntular Geç Miyosen Avrasya
lokaliteleri ile karşılaştırıldığında erken veya orta Turoliyen yaşlı
olabileceği düşünülmektedir (Özkurt ve diğ., 2015).
SONUÇ
Son 14 milyon yıl ile birlikte başlayan küresel serinlik nemli ve
ormanlık alanlara uyum sağlamış birçok memeli türünün yok olmasına

neden olurken açık alanlarda hayatta kalabilecek karakterlere sahip
türlerin devamına, hatta yeni türlerin evrimleşmelerine neden
olmuştur. Küresel serinlikten dolayı Geç Miyosen'de otlak alanlar geniş
bir yer kaplamaktaydı ve birçok hypsodont (yüksek taçlı) dişlere sahipbüyük memeli türleri (Atlar, Gergedanlar vb.) açık habitatlara adapte
olarak çoğaldılar. Akkiraz’a (2011) göre, Anadolu Erken Miyosen’den
Orta Miyosen’e kadar yağışlı, sıcak ve nemli bir yerdi (ortalama yıllık
yağış miktarı 1400 mm-1000mm arasında ve yıllık sıcaklık 20,8 °C ile
16,5 °C). Öte yandan, Afganistan’dan Yunanistan'a kadar hepçillere ve
otçullara ait büyük memelilerin ortalama diş taç yüksekliğine dayalı
yapılan paleo-yağış tahminleri bu açık ve otlak alan ekosistemin Doğu
Akdeniz'de Orta Miyosen sonlarında ortaya çıktığını göstermektedir
(Fortelius ve diğ., 2002). Paleosol verilerine dayalı olarak oluşturulan
habitat çalışmalarına göre ise, Orta Anadolu bu dönemde açık alanlara
sahip yaprak döken ağaçları ve kurak bir habitatın varlığını işaret
etmektedir (Strömberg ve diğ., 2007; Strömberg, 2011). Bibi ve Güleç
(2008) Hayranlı’dan elde edilen bovid buluntularından yola çıkarak;
grazer (otlayan), yaprakla beslenen (brovser) ve karışık beslenen bovid
yüzdelerinin Hayranlı’nın makilik ve fundalık bir alandan, ağaçlık bir
alana dönüştüğünü öngörmektedir. Hayranlı memeli faunası, Geç
Miyosen’de açık alanlarda yaşayan ve karasal memelilerinin baskın
olduğu Pikermian kronofaunasıyla benzerdir (Solounias ve diğ., 2010).
Hayranlı’dan elde edilen büyük herbivor-omnivorların hypsodonty
ortalaması (=1.6) ise nispeten nemli ormanlık ve çalılık bir
paleoçevrenin varlığını işaret etmektedir. Hayranlı fosillerinin
hypsodonty ortalamasının değerleri Anadolu’dan bilinen diğer Geç
Miyosen lokalitelerinde de elde edilen veriler ile paralellik
göstermektedir (Garkın, Mahmutgazi, Çorakyerler, Düzyayla ve
Çobanpınar vb.) ve bu da Doğu Akdeniz Biyopovinsinin MN11ile MN12
biyokronolojik zonuna karşılık gelmektedir (Fortelius ve diğ., 2002;
Eronen ve diğ., 2009). Ayrıca sedimentolojik depolanma koşulları
Haliminhanı-Hayranlı lokalitelerinin çoğunlukla sezonluk iklimsel
değişimlere bağlı olarak akarsudan göl ortamına doğru tedrici bir
biçimde değiştiğini göstermektedir. Bu da bizlere Haliminhanı-Hayranlı
faunasının mevsimsel değişimlerle kontrol edilen sürekli bir su kaynağı
çevresinde yaşamlarını sürdürdüklerini işaret etmektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçe eğitiminde alternatif/tamamlayıcı
değerlendirme aracı olarak tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış grid
kullanımının önemi ve işlevlerine dikkat çekmektir. Araştırma, literatür
taraması yapılarak dallanmış ağaç ve grid ile ilgili bilgilerin uygulamada
kullanılabilmesi amacıyla kuramsal temelli bir çalışmadır. Bu çerçevede
tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış gridin tamamlayıcı bir
değerlendirme
aracı
olarak
uygulanabilirliğini
ve
kullanımının
yaygınlaşmasını sağlamak için birtakım önerilerde de bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkçe eğitimi, ölçme ve değerlendirme,
tamamlayıcı
değerlendirme
araçları,
tanılayıcı
dallanmış
ağaç,
yapılandırılmış grid.
THE USAGE OF DIAGNOSTIC BRANCHED TREE AND
STRUCTURED GRID IN TURKISH EDUCATION AS A TOOL
ALTERNATIVE/SUPPLEMENTARY ASSESSMENT
Abstract
The purpose of this study is to attract attention the usage of diagnostic
branched tree and structured grid in Turkish education as a tool
alternative/supplementary assessment. This study is based basic information

about the diagnostic branched tree and structured grid in order to be able to
use in applications on giving theoretical knowledge obtained by the literature.
In this context, to ensure the widespread use of the practicality diagnostic
branched tree and structured grid as a complementary assessment tool has
been made in a number of suggestions.
Key Words: Turkish education, evaluation and measurement,
complementary assessment tools, diagnostic branched tree and structured
grid.

1. GİRİŞ
Türkçe öğretim programında eğitim sürecinde öğrencilerin
bilgi, beceri ve tutumlarını belirlemek; eğitim kazanımları
doğrultusunda ne derece ilerlendiğinin ölçülüp değerlendirilmesinde
çoklu değerlendirme anlayışı ile hareket edilmesinin gerekliliğine
vurgu yapılmaktadır.
2015 yılı sonunda güncellenen Türkçe öğretim programında
ölçme değerlendirmenin amacı ve işlevi şu şekilde belirtilmiştir.
Ölçme ve değerlendirme öğrenme-öğretme sürecinin ayrılmaz
bir parçasıdır. Ölçme ve değerlendirmenin amacı, öğrencinin
kazanımlara ulaşma düzeyini belirlemeye ve dil becerilerini
geliştirmeye katkı sağlamaktır. Öğrenme sürecinin başlangıcında
öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi, süreç içinde
öğrenme ve gelişiminin izlenmesi ile öğrenme sürecinin sonucunda
kazanımların gerçekleşme düzeylerinin belirlenmesi birbirini
destekleyen ve tamamlayan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
olarak ele alınmalıdır (MEB, 2015: 13).
Sınıf düzeylerine göre belirlenen eğitim kazanımlarının
çeşitliliği kullanılagelen geleneksel ölçme ve değerlendirme
araçlarıyla amaca uygun olarak ölçülüp değerlendirilmesinde yetersiz
kaldığı ve bu durumun bir sonucu olarak tamamlayıcı değerlendirme
yaklaşım ve araçlarının kullanılmasını zorunlu kıldığı söylenebilir. Bu
durum eğitimde geleneksel değerlendirme uygulamaları yanında
alternatif/tamamlayıcı ölçme araçlarının da birlikte kullanıldığı çoklu
değerlendirme yaklaşımını gündeme getirmiştir.
Alternatif (tamamlayıcı) değerlendirme anlayışı öğrencinin
öğrenmesini desteklemesine, gerçek yaşamla kendi bilgileri arasında
ilişki kurmasına, karşılaştığı problem durumları için çoklu çözüm
yolları üretebilmesine; yazılı, sözlü ve eylemsel olarak performansını
açığa çıkarılmasına ve öğretmenlere öğretime nasıl bir yol
izleyeceklerine karar vermesine yardımcı olmaktadır (Black ve
William 1998; Çepni vd. 2005, akt. Metin ve Demiryürek, 2009: 38).
Verilen eğitim sonucunda hedeflenen kazanımlara ulaşılıp
ulaşılmadığının belirlenmesinde geleneksel ölçme ve değerlendirme

çalışmaları yanında öğrencilerin süreçteki gelişim durumları ve ortaya
koydukları
performansların
değerlendirilmesinde
kullanılan
alternatif/tamamlayıcı ölçme araçları arasında tanılayıcı dallanmış
ağaç ve yapılandırılmış grid önemli bir yer tutmaktadır.
2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE AMACI
Eğitimde ölçme değerlendirme, sonuç ve süreç değerlendirme
biçimleriyle öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sürecin
amaçlar doğrultusunda dinamik bir şekilde ilerlemesi ölçme ve
değerlendirme çalışmalarının yerli yerince yapılmasına bağlıdır. Bu
yüzden çalışmanın amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirmenin
işlevine uygun olarak Türkçe eğitiminde süreç değerlendirme
kapsamında kullanılabilecek tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme
araçlarından tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış grid
kullanımının önemi ve işlevlerine dikkat çekmektir. Bu çerçevede
çalışmada tanılayıcı dallanmış ağaç ve yapılandırılmış gridin Türkçe
öğretmenlerince tanınması ve tamamlayıcı bir süreç değerlendirme
aracı olarak Türkçe eğitiminde etkili bir şekilde kullanılması
çalışmanın öncelikli amaçları arasındadır.
3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışma, literatür taraması yapılarak oluşturulmuş bir
alanyazın derlemesidir. Konu ile ilgili alanyazında ulaşılabilen önemli
kaynaklardan elde edilen bilgilerle çalışmanın içeriği oluşturulmuş;
ele alınan konu, uygulayıcı deneyimli araştırmacılar tarafından kişisel
görüş ve değerlendirmelerle açıklanmaya çalışılmıştır.
YAPILANDIRILMIŞ GRİD
Yapılandırmacı
yaklaşım
çerçevesinde
öğrenci
performanslarının eğitim sürecinin her aşamasında ölçülmesi ve bu
ölçme sonuçlarına göre uygulamalara yön verilmesi esastır.
Ölçme değerlendirmede verim alabilmek için öğrenciyi sürecin
bir parçası yaparak, çok yönlü ölçme araçlarıyla ölçüm yapmak
gerekmektedir. Dolayısıyla yapılandırmacı ölçme değerlendirme
yaklaşımlarında amaç ölçülecek davranışı en uygun ölçme aracıyla
ölçmek ve öğrenme eksikliklerini belirleyerek bu eksikliklerin
giderilmesinde öğretmene yol göstermektir (Karamustafaoğlu vd.,
2012: 168).
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın öğrenme alanlarının her
birinde hazırbulunuşluk, süreç ve sonuç değerlendirmeleri uygulama
ve uygulamanın bağlamı içinde değerlendirilmelidir (MEB, 2015: 13).

Kavram yanılgıları, öğrencilerin zihinlerinde oluşturmuş
oldukları bir yapı olması ve doğrudan gözlenmesine yönelik zorluklar
taşımasından dolayı bunların ortaya çıkartılması çoğu zaman güç
olmaktadır (Köse vd., 2003: 44). Alternatif/tamamlayıcı ölçme
araçları arasında yer alan yapılandırılmış grid tekniğinin Türkçe
derslerinde öğrenci performanslarının belirlenmesinde kullanılması
oldukça önemlidir. Yapılandırılmış gridler, özellikle öğrencilerde var
olan kavram yanılgılarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar.
Böylece tespit edilen eksik ve yanlış öğrenmelere zamanında
müdahale edilerek öğrencilerin bilgi ve kavramları doğru ve tam
öğrenmeleri sağlanır.
Bilimsel bilgi birbirinden bağımsız ayrı birer gerçekler dizini
olarak düşünülemez. Bilimsel bilgi birbirine girmiş, birbiri ile ilişkili
bir bilgi ağı olarak düşünülmelidir. Öğrenciler her konuyu mevcut
bilgilerle ilişkilendirmeli ve bu şekilde düşünmeye teşvik edilmelidir.
Bu sebepten bu amaca yönelik, öğrencilerin bilişsel yapısına ışık
tutan, anlamlı öğrenmeyi ölçmeye yönelik bir teknik, öğretmenler için
son derece önemlidir. Yapılandırılmış grid anlamlı öğrenmeyi ölçmeyi
sağlaması, öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram yanılgılarını ve bilgi
ağındaki eksiklik veya aksaklıkları ortaya koyması açısından önemli
bir ölçme değerlendirme tekniğidir (Johnstone vd., 2000, akt. Bahar
vd., 2006: 61).
Öğrencilerin kritik düşünme becerisini geliştirmesi, şans
başarısını en aza indirmesi, öğrencinin bilişsel yapısındaki kavram
yanılgılarını ve bilgi ağındaki eksiklik ve aksaklıkları ortaya koyması
gibi birçok avantajından dolayı 2004-2005 yılında gerçekleştirilen
program değişikliği ile alternatif ölçme ve değerlendirme
yaklaşımlarından bahsedilirken yapılandırılmış gride de yer verilmiştir
(Çelikkaya, 2014: 198).
Bu tekniğin en önemli özelliği anlamlı öğrenmeyi ölçmeyi
sağlaması, öğrencinin bilişsel yapısındaki yanlış kavramları, bilgi
ağındaki eksiklik ve aksaklıkları ortaya koyması için bir teşhis aracı
olarak kullanılmasıdır (Bahar vd., 2002: 99).
Yapılandırılmış iletişim gridi tekniği, diğer ölçme
değerlendirme tekniklerine alternatif bir teknik olarak geliştirilmiştir.
Bu teknik ile öğrenciler hem objektif olarak ölçülüp değerlendirilir,
hem de ölçme değerlendirme esnasında öğretici roller yer almaktadır
(Çakmaklı, 2008: 20).
Yapılandırılmış grid tekniğinin hazırlanışı ve uygulanışı şu
şekildedir (Göçer, 2014: 124):
Öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyine bağlı olarak 9,12 veya 16
kutucuktan oluşan bir tablo hazırlanır ve kutucuklar 1’den başlanarak

numaralandırılır. Sorulacak soruların cevapları kutucuklara karışık
olarak yerleştirilerek sorular sorulur. Yapılandırılmış grid türü
soruların çoktan seçmeli teste benzeyen bir yapısı vardır. Öğrencinin
doğru cevabı vermesinde şans faktörü oldukça azdır. Öğrenci doğru
bildiği kutucuk sayısı kadar puan alır.
Kutucuklarda tek bir doğru yanıtın olmaması ve her bir
kutucukta verilen yanıtın sorulardan en az biri için doğru olması, grid
tekniğinin en önemli özelliğidir. Öğrencinin her bir soru için geçerli
olan kutucuk sayısını bilmemesi, bu yaklaşımda tahminle doğru yanıta
ulaşma şansını düşürmektedir. Bundan dolayı öğrencinin seçtiği yanlış
kutucuklardan öğrencinin zihninde oluşan kavram yanılgıları, doğru
kutucuklardan ise öğrendikleri tespit edilebilmektedir (Eroğlu ve
Kelecioğlu, 2011: 211-212).
Yapılandırılmış grid maddeleri, seçme gerektiren maddelerdir;
çoktan seçmeli madde türlerinden birkaçının özelliğini bir arada
barındırırlar. Aynı kutuların birkaç madde için seçenek durumunda
olması özelliği ile ortak köklü maddelere, bir sorunun cevabının
birkaç seçenekten oluşabilmesi özelliği ile de bileşik yanıtlı maddelere
benzerler. Ancak seçenek sayısı çoktan seçmeli maddelerden daha
fazladır. Çoktan seçmeli testlerin en belirgin olumsuzluğu, öğrencinin
şans faktörünün etkisiyle bilmediği bir konu hakkında bile doğru
cevap verme ihtimalinin olmasıdır. Yapılandırılmış grid tekniği ile
şans faktörünün etkisi azaltılarak bilen öğrenci ile bilmeyen öğrenci
arasındaki ayrım yapılmaya çalışılır. (Çelikkaya, 2014: 199).
Yapılandırılmış grid sorusu hazırlamak başlangıçta zor gibi
görünse de aslında oldukça kolaydır. Yapılandırılmış grid sorusu
hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenir.
1.
Yönerge hazırlama,
2.
Tablo hazırlama,
3.
Soru hazırlama.
Bilgi ve mantıksal sıralama olarak iki şekilde hazırlanan soruların
cevapları rastgele tabloya yerleştirilir (Çelikkaya, 2014: 200).
Yapılandırılmış grid hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler noktalar
şunlardır ( Başol, 2015: 83):
1.
Öncelikle sorular yazılmalıdır.
2.
Ardından çizilen boş tablodaki gözeneklere sorunun
cevabı veya cevapları rastgele yerleştirilir.
3.
Bu işleme tüm gözenekler dolana dek devam edilir.
4.
İşlem bittikten sonra uygulama yönergesi hazırlanır.
Yönergede yapılandırılmış gridin kullanım amacı belirtilerek
öğrencilerin soruları nasıl cevaplayacakları ve cevaplarını
nereye yazacakları açıklanmalıdır.

5.
Öğrencinin her doğru cevabı doğru hanesine ve her
yanlış cevabı yanlış hanesine girilir. Toplam doğru gözenek
sayısından yüzde kaçının doğru cevapladığı doğru cevap
yüzdesi, geriye kalan yanlış gözeneklerden yüzde kaçını
işaretlediği ise yanlış cevap yüzdesini oluşturur. Bu iki değer
arasındaki fark öğrencinin doğru cevap yüzdesidir.
Tablo 1. Yapılandırılmış Grid Örneği
1

2
Fiil gövdesi

3
Yazdıracaksını

Geliyordum
z

4

5

7

6
Fiil kökü

Basit fiil
8
Söylemeliymişi

Yapım eki
9

Yaptırdınız

Türemiş fiil

z
10

11
12
Çekim eki
Birleşik fiil
İsim
Soru 1. Fiiller yapılarına göre kaça ayrılır? Yukarıdaki
kutucuklardan seçiniz.
Soru 2. Türemiş fiillerin hangi yolla yapıldığını yukarıdaki
kutucuklardan sırasıyla seçiniz.
Soru 3. Hem yapım eki hem de çekim eki almış fiilleri
yukarıdaki kutucuklardan seçiniz.
Bu teknikte öğrencilerin konuyu bilmeden soruyu doğru
cevaplamaları yani tahmin veya şansa bağlı olarak doğru
cevaplamaları hemen hemen imkânsızdır. Çünkü hem doğru
kutucukların seçimi hem de bunların mantıksal olarak sıraya
konulması, konuyu çok iyi bilmeyi gerektirir. Aynı zamanda 26 yanlış
seçilen kutucuklar, öğrencinin konu hakkındaki eksik veya yanlış
bilgilerini ortaya çıkarır, bilişsel yapıdaki aksaklıkları ortaya çıkarır
(Çakmaklı, 2008: 25-26).
Çoktan seçmeli sorularda tek bir doğru cevap vardır ve tam
puan alınır. Bunun dışındaki tüm seçenekler için puanlama sıfırdır.
Ama yapılandırılmış grid tekniğinde kısmi bilginin de
değerlendirilmesi söz konusudur. Kutucuklardaki her bilgi bir soru
için gerekli cevap olmayabilir ama diğer bir soru için mutlaka cevap

teşkil eder. Bu nedenle çoktan seçmeli testlerde olduğu gibi yanlış
şıkları eleyerek doğru cevabı bulma stratejisi elimine edilmiş olur
(Göçer, 2014:124).
İlköğretim öğretmenlerinin genel olarak performans
değerlendirme, portfolyo ve puanlama ölçeğini kullandıkları;
yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, kelime ilişkilendirme
teknikleri konusunda bilgilerinin olmadığı tespit edilmiştir (Fidan ve
Sak, 2012: 174).
Ayrıca bazı öğretmenlerin yapılandırılmış grid, tanılayıcı
dallanmış ağaç ve kelime ilişkilendirme tekniğini tanıma ve kullanma
konusunda yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Fidan ve Sak,
2012: 186).
Drama etkinliklerinden ve yapılandırılmış grid kutucuklarından
öğretenlerin tam olarak haberdar olmadıkları veya öğretmenlerce
kullanılmadıkları görülmüştür (Maden ve Durukan, 2011: 231).
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, öğretmenlerin
ilköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde ölçme ve değerlendirme
uygulamaları ile ilgili görüşlerinin de yer aldığı değerlendirme
raporunda:
İlköğretim okulu altıncı sınıf Türkçe derslerinde öğretmenlerin
en büyük bölümünün sözlü sunum, drama, sözlü yoklama ve ürün
dosyasından (portfolyo) “Çoğu Zaman”; proje değerlendirme, görsel
çalışmalar, yazılı sınavlar, performans ödevi, grup ve akran
değerlendirmesi, öğrenci öz değerlendirmesi, kavram haritaları, tutum
ölçeği, gözlem formu ve kontrol listesinden “Ara Sıra” yararlandıkları
anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu yapılandırılmış grid’den
“Hiçbir Zaman” yararlanmadığını belirtmektedir (MEB-EARGED,
2006: 31).
Eğitimde ölçme değerlendirmede karşılaşılan sorunlar ve
alternatif/tamamlayıcı ölçme değerlendirme araçlarının kullanımıyla
ilgili yapılan birçok araştırmada öğretmenlerin yapılandırılmış grid
tekniğini ya hiç kullanmadığı ya da çok az tercih edilen bir yöntem
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Anıl ve Acar, 2008; Aydın ve
Çakıroğlu, 2010; Aydoğmuş ve Coşkun Keskin, 2012; Buluş
Kırıkkaya, 2009; Duban, Küçükyılmaz: 2008; Duran ve diğerleri,
2013; Karamustafaoğlu ve diğerleri, 2012).
TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ
Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği etkili bir öğrenme ve öğretme
sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Çünkü bu teknikle öğrencinin
kafasındaki bilgi ağındaki yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve
sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çıkartılabilir (Bahar vd., 2006: 60).

Bu teknik geleneksel doğru-yanlış testlerine benzetilebilir ancak
doğru-yanlış testlerinde her bir soru ayrı ayrı ele alınır ve çoğunlukla
bir soru, bir öncekinden veya bir sonraki sorudan bağımsızdır. Oysa
birbiri ile bağlantılı Doğru (D)/Yanlış (Y) tipindeki soruları içeren
tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde her bir D/Y kararı, bir sonraki
D/Y kararını etkileyen veya belirleyen sonuçlar içerir ( Öztürk, 2011:
47-48).
Tanılayıcı dallanmış ağaç birbirleriyle ilişkili konuları ölçmek
için idealdir. Dallanma ne kadar çok adımda gerçekleşirse detay
artacağından soru güçleşir. Önermeler en baştaki önerme en genel ve
en uçtaki en özel olacak şekilde sıralanır. Tanılayıcı dallanmış ağaç
birbiriyle ilişkili doğru-yanlış önermelerinin sıklıkla kullanıldığı
biyoloji, coğrafya, dil ve anlatım gibi derslerde yaygın olarak
kullanılır ( Başol, 2015: 81).
Bu yöntem;
 Öğrencilerin hangi önermelerde yanlışlıklar yaptığını
belirlemede,
 Öğrencide var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada,
 Öğrencilerin eksik olduğu ya da yanlış öğrendiği konuları
belirlemede,
 Öğrencinin ön bilgilerini belirlemede,
 Öğrencilerin
önermelerden
yararlanarak
öğrenmenin
gerçekleştirilmesinde kullanılabilir ( Turan, 2010: 33).
Karahan bu yöntemin sağlayacağı avantajları şu şekilde
sıralamaktadır (2007: 16):
 Öğrencilerin hangi önermelerde yanlışlıklar yaptığını
belirlemede,
 Öğrencide var olan kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada
 Öğrencilerin eksik olduğu ya da yanlış öğrendiği konuları
belirlemede,
 Öğrencinin ön bilgilerini belirlemede,
 Öğrencilerin
önermelerden
yararlanarak
öğrenmenin
gerçekleştirilmesinde avantaj sağlayan alternatif/tamamlayıcı bir
ölçme değerlendirme aracıdır.
Öztürk’e (2011: 50-51) göre ise, tanılayıcı dallanmış ağaç
tekniğinin avantajları şu şekildedir:
 Öğrencinin kafasındaki bilgi ağındaki yanlış bağlantılar, yanlış
stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çıkartılabilir.
 Öğrencilerin ön bilgilerinin belirlemesinde kullanılabilir.
 Verilen D/Y kararları sırasında öğrenci yanlış bir karar
verdiğinin farkına varabilir ve geri dönebilir.

 Bu teknik elle olduğu kadar bilgisayar ortamında da
uygulanabilir ve her çatallaşan soru daha da geliştirilebilir.
Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin sınırlılıkları konusunda Öztürk
(2011: 51) şunları belirtmektedir:
 Birbiri ile ilintili D/Y tipinde ifadelerin hazırlanması, ilk defa
kullanan öğretmenler için biraz zaman alıcı olabilir.
 Öğrenci tahminle doğru cevaba ulaşabilir.
 Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey öğrenme becerilerinin
ölçülmesinde yeterli olmayabilir.
Tanılayıcı dallanmış ağaç sorusu hazırlamak başlangıçta zor gibi
görünse de aslında oldukça kolaydır. Tanılayıcı dallanmış ağaç sorusu
hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenir.
1. Yönerge yazılır.
2. TDA diyagramı çizilir.
3. Sorular hazırlanır.
4. Cevap anahtarı oluşturulur (Çelikkaya, 2014: 178).
Bu teknik geleneksel doğru-yanlış testlerine benzetilebilir
ancak doğru-yanlış testlerinde her bir soru ayrı ayrı ele alınır ve
çoğunlukla bir soru, bir öncekinden veya bir sonraki sorudan
bağımsızdır. Oysa birbiri ile bağlantılı D/Y tipindeki ifadeleri içeren
tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinde her bir D/Y kararı, bir sonraki
D/Y kararını etkileyen veya belirleyen sonuçlar içerir. Öğrenciler
kendilerine sunulan ifadeleri doğru ya da yanlış cevaplama
durumlarına göre diğer sorulara geçmektedirler. Bir sorunun doğru ya
da yanlışlığı bir sonraki sorunun doğruluğunu veya yanlışlığını
belirleyen sonuçlar içerir. Aynı konu ile ilgili olarak genelden özele
aşamalı sorular sorulur (Çelikkaya, 2014: 191).
Tanılayıcı dallanmış ağaç da yapılandırılmış grid gibi öğrenci
zihninde oluşan kavram yanılgılarını belirleyerek bu kavram
yanılgılarının düzeltilmesine olanak sağlayan alternatif ölçme
değerlendirme araçlarından biridir. Ancak yapılan araştırmalarda
tanılayıcı dallanmış ağacın öğretmenler tarafından yeterince bilinen ve
uygulanan bir yöntem olmadığı ortaya çıkmıştır (Aydoğmuş ve
Coşkun Keskin, 2012; Buluş Kırıkkaya, 2009; Duran ve diğerleri,
2013; Karamustafaoğlu ve diğerleri, 2012).
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan araştırmalarda alternatif ölçme değerlendirme
araçlarından olan yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağacın
öğretmenler tarafından yeterince bilinmediği ve bu araçların çok az
öğretmen tarafından uygulandığı görülmüştür.
Özellikle öğretmenler tarafından kullanılma sıklığı az olan ve
öğretmenlerin daha az yetersiz oldukları dalanmış ağaç ve
yapılandırılmış grid gibi teknikler hakkında bilgi verilmeli ve
kullanmaya teşvik edilmelidir (Karamustafaoğlu vd., 2012: 176).
Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerinden
Performans Değerlendirme, Proje, Drama ve Kavram Haritalarını
tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yapılandırılmış Grid ve
Dallanmış Ağaç tekniklerinin ise öğretmenler tarafından en az bilinen
ve bu nedenle en az kullanılan teknikler olduğu görülmüştür. Bu
durum da 2004 programının ortaya koyduğu yapılandırmacı
yaklaşımın öğretmenler tarafından tam anlamıyla kavranamadığını
göstermektedir (Karamustafaoğlu vd., 2012: 176).
Yapılandırılmış grid test tekniği sadece Fen ve Teknoloji
dersiyle sınırlı kalmayıp Sosyal Bilimler derslerinde de
uygulanmalıdır (Türktan, 2011: 99).
Yapılandırılmış grid test tekniğini kullanan öğretmenlerin
seminer, toplantı vb. gibi yerlerde deneyimlerini meslektaşlarıyla
paylaşmaları sağlanmalıdır (Türktan, 2011: 98). Türkçe
öğretmenlerinde yapılandırılmış grid ve dallanmış ağaç tekniklerinin
önemi konusunda farkındalık oluşturularak bu ölçme değerlendirme
araçlarının Türkçe eğitiminde etkin bir şekilde kullanımı teşvik
edilmelidir.
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Özet
Şiddet çağın çelişkisidir. İnsanlık bütün ilerlemişliğine rağmen
şiddeti ortadan kaldıramamıştır. Günümüzde şiddetten arınmış hiçbir toplum
yoktur. Hatta uygarlık geliştikçe daha da ölümcül aygıtlar üretmekte ve
şiddet çeşitlenmektedir. Şiddet dün de vardı bu gün de. Şiddet görüntüsü bu
gün kitle iletişim araçları vasıtasıyla daha da yaygınlık kazanmakta; bu
durum, şiddet eğilimini pekiştirmektedir. Şiddet bugün çağın krizidir de.
Şiddet hem ulusal ve bölgesel hem de uluslararası bir kriz kaynağıdır.
Günümüzde şiddet, bütün dünyanın ya da her toplumun baş etmeye çalıştığı
bir toplumsal sorundur. Bundan kurtuluş yok mudur? İlelebet böyle mi
olacak. Said Nursi’ye göre çaresi vardır. O hem yaşantısında hem da
yazdıklarında bunları ortaya koymaktadır. Nursi için şiddetin, saldırganlığın
sebepleri vardır. Bunları ortadan kaldırdık mı, şiddetten kurtulmuş oluruz.
Merhamet, hürmet, emniyet, itaat vs. bu konuda reçete olabilecek
unsurlardan bazılarıdır. Bu çalışmada Nursi’nin şiddete ilişkin perspektifi
irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Said Nursi, Uygarlığın Krizi, Uygarlığın
Çelişkisi, Şiddet, Merhamet.

VİOLENCE AS A CRİSİS OR CONTRADİCTİON OF
CİVİLİZATİON AND THE PERSPECTİVE OF NURSİ
Abstract
Violence is the contradiction of the age. Humanity could not
eliminate the violence, despite all its progress. Today, there is no society free
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düzenlenen “Din, Bilim ve Felsefe İlişkisi: Risale-i Nur Yaklaşımı
Sempozyumu”nda tebliğ olarak sunulmuştur.
1

from violence. Eventhe civilization evolves,more deadly devices has been
producedand diversified. Violence had been yesterday and will be today. The
image of violence becomes more widespread these days through mass media,
and this situation reinforces the tendency to violence. Violence is the crisis
oftoday’s era too. It is a source of both an international and national and
regional crisis. Today, violence is a social problem which whole world or
every societytry to cope in. Is not thereany salvation? Will it be like this
forever? According to Said Nursi,there is a remedy. He reveals that both in
his experiences and his writings. According to Nursi, there are reasons for
violence and aggression. If we could eliminate them, we could be freed from
violence. Compassion, respect, protection, obedience, etc. are some of the
factors that may be a remedy in this regard. In this study the perspective of
Nursi’s on violence will be examined.
Key Words: Said Nursi, The Crisis of Civilization, The
Contradicition of Civilization, Violence, Compassion

Giriş
Günümüzde insanlığın temel problemlerinden biri şüphesiz
şiddettir. Tüm toplumlar şiddetle mücadele konusunda çaba sarf
ediyor. Çünkü şiddet birlikte yaşama iradesini zayıflatıyor veya
birlikte yaşamayı imkansız hale getiriyor. Şiddetin son kertesi savaştır
ve savaş bütün dünyada insanlığın onurunu ayaklar altına alıyor.
Ülkemiz de şiddetin giderek çeşitlenmesinden ve yaygınlaşmasından
dolayı sıkıntılar çekiyor. Şiddet neredeyse her kuruma ve birime
sirayet ediyor. Bu nedenle günümüz uygarlığının ulaştığı teknolojik,
sosyal ve bilimsel gelişmişliğine rağmen şiddet, çağımızın hem bir
krizi hem de bir çelişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir kriz, çünkü her
toplumun başının belası: Her türlü kötülüğün sebebi olarak, kendini
yeniden üretiyor ya da her şiddet yeni bir şiddeti doğuruyor ve sosyal
barışı tehdit ediyor. Aynı zamanda şiddet çağımızın bir çelişkisi:
Çünkü bütün gelişmişliğine rağmen, oluşturulan bütün uygarlık
değerlerine rağmen, şiddet yok edilemiyor.
Çağın çelişkisi ve krizi olarak şiddet konusunda
Bediüzzaman’ın çağımıza ışık olacak cinsten önerileri var. Çünkü o,
şiddetin sebeplerini de biliyor. Bu nedenle Nursi sosyal sorunlar ya da
içtimai meseleler söz konusu olduğunda adeta bize sesleniyor, çareler
geliştiriyor. Bu çalışmada Nursi’nin şiddet ve şiddetin önlenmesine
yönelik düşünceleri üzerinde durulacaktır.
Uygarlığın Krizi ya da Çelişkisi Olarak Şiddet
Genel olarak şiddet kaba kuvvetle ilgilidir. Birçok dilde de
şiddet kişiye, zor veya baskı uygulayarak isteği dışında bir şey
yapmak ya da yaptırmak; şiddet uygulama ise, zorlama, saldırı, kaba

kuvvet, bedensel ya da psikolojik acı çektirme ya da işkence, vurma,
yaralama (Ünsal,1996:29) anlamlarını içerir. Arapça kökenli bir
kavram olan ve genel olarak “sertlik, zorluluk, kuvvet veya güç
denemesi” (Doğan, 1990:1038)şeklinde ifade edilen şiddet kavramı
son yıllarda daha çok, insana eziyet, rahatsızlık verme anlamında
kullanılmaktadır. Şiddet, egemenlik kurma, denetleme, etkisiz hale
getirme, manipüle etme aracı olarak başvurulan bir eylemdir (Çiçek,
2014: 32). Nermi Uygur da “katılık, öfke, saldırı, zora başvurma,
tiksinti, yabansı güç kullanımı, şiddet diye nitelenebilir”(Uygur,
1996:140) diyerek şiddetin yaptığı çağrışımları ifade eder. Bu nedenle
insana fiziksel ve ruhsal zarar veren her edim şiddet olarak
değerlendirilebilir (Ünsal,1996: 29). Şiddette amaç ruhu
kaldıramayacağı bir yükün altına koymaktır (Timuçin, 1993: 32-34).
Şiddetin en kötüsü gelişmek isteyen kişiye çıkarılan engellerin
yarattığı
ruhsal
sarsıntıdır,
bu
sarsıntı
ile
gelen
yabancılaşmadır(Timuçin, 1993: 32).Bu nedenle ruhsal anlamda
uygulanan şiddet daha çok etkili olmaktadır. Aslında her şiddet eylemi
bir acıyı beraberinde getirmektedir. Çünkü şiddet acıtır; şiddet kanatır.
Şiddet sadece bedeni değil, yüreği de yaralar (Çiçek, 2014:33 ).
Şiddet bazen bir kültür biçimi yani yaşam tarzıdır. Hayatın bir
parçasıdır. Kızarız, köpürürüz oysa karşıdaki sizin kızgınlığınızı hak
edecek biri olmadığını düşünür. Fakirlik, işsizlik, sosyal iletişimsizlik,
sarhoşluk, uyuşturucu kullanımı birer neden olarak ileri sürülür ama
bütün neden bu değildir. Bu nedenle eğitim düzeyi arttıkça şiddet
duyarlılığı da artar. Çağdaş uygarlık, bütün gelişmişliğine rağmen,
şiddeti dışarıda tutamamış, gerektiğinde kaçınamamıştır. Norbert
Elias, medeniyeti “şiddetten arınmış toplumsal yaşam” ya da
“insanlar arası ilişkilerde şiddetin yok olması” olarak tanımlar. Bu
anlayışta medeniyet, şiddeti toplumsal yaşamdan tasfiye etmekle
belirlenen bir süreçtir (Elias, 2009). Bu zaviyeden bakınca, medeniyet
pek gerçekleşmemiş gibi; çünkü hiçbir toplum şiddetten tamamen
arınmamıştır.
Medeniyeti “şiddetten arındırılmış toplumsal yaşam olarak”
değerlendirdiğimizde, bu yaşamın gerçekleşmemiş olması hem
çelişkiyi ifade eder hem de krizi zamanın ruhunun uygun bir niteliği
haline getirir. Özellikle Aydınlanma’dan sonra, insanlığın
ilerleyeceğine ve yaşam standardını yükselterek her türlü sıkıntıdan
kurtulacağına ilişkin bir anlayış doğmuştu. Ama geldiğimiz yerde
daha çok dert var. Bu nedenle insanlığın çelişkisidir şiddet.
Bediüzzaman’nın yaşadığı çağın adı "işkence çağı"dır
(Mitscherlich,1996:222). Gerçekten de, karşı çıkanın acımasızca
öldürülmesi ve onu aşağılama zevki konularında, olabilecek en iyi

niyetli yaklaşımla bile Batı ile Uzakdoğu arasında bir fark bulabilmek
olanaksızdır (Mitscherlich,1996:222). Yok etme tutkusu kimseyi
dışarıda bırakmayacak biçimde her birimizde bir itkiye denk düşer
(Mitscherlich,1996: 223). Düşünürün dediği gibi, "öldürmemeyi
buyuran yüzlerce yıllık vaazlara karşın, çok sayıda insan işkence
görmüştür" (Mitscherlich, 1996:221). Yani dinlerin salikleri öldürme
konusunda birbirinden farklı değil. Çünkü insanlar dinin bizzat
referansları yerine dini yorumların farklı da olabilen çeşitlerinden
etkileniyorlar.
Bediüzzaman da çağının farkında ve bunun için sevenlerine
nasıl fedakârlık yapmaları gerektiğini anlatıyor: Bu zamanda öyle
dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde
hadsiz bir metanet ve itidal-i dem ve nihayetsiz bir fedakârlık taşımak
gerektir (Nursi, 2006: 175). Ona göre Avrupa medeniyeti tıpkı fil gibi
kendisi dışındakileri medeniyetin menfaatleri ve iyilikleriyle değil,
sefahatiyle, dinsizliğiyle, kötülükleriyle, Müslümanların hâkimiyetini
zalimce, imha edip, musibeti semaviyeye sebebiyet vermiştir (Nursi,
2006: 204).Bu meş’um asır (Nursi, 2006:97), Tam tamına bu acib
isyan, tuğyan, temerrüd asrının garip, küfran ve galeyan ve ilhad
zamanı (Nursi, 2006:49). Ona göre, “bu acip asır”, dünya hayatını ve
yaşama şartlarını ağırlaştırıyor; gayri zaruri ihtiyaçları, zaruri
derecesine getirerek, hayatı ve yaşamayı, herkesin her vakitte en
büyük maksat ve gayesi yapmıştır. Bu, dini, uhrevi, ebedi hayatı
ikinci, üçüncü derecede bıraktı. Bundan dolayı dehşetli bir tokat yedi
ki, dünyayı başına cehennem eyledi (Nursi, 2006:88).
Bediüzzaman’a göre, bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın
bela ve vebasından ve zulüm ve zülmetinden en mücerreb
kurtarıcı Risale-i Nur’un nurlarıdır (Nursi,2006:89). Bu asır hayat-ı
dünyeviyeyi hayatı-ı uhreviyeye, ehli İslama da bilerek, severek tercih
ettirdi (Nursi, 2006: 89).Yaşadığı asrı farklı kelimelerle dile getiren
Bediüzzana’a göre Mimsiz, gaddar medeniyet bütün hayat saadetini
kaybettirdi; ve en medeni tasavvur ettiği insanları, en bedevi ve vahşi
derekesinde daha aşağıya indirdi. Cehenneme gitmeden evvel,
cehennem azabını tattırıyor (Nursi, 2006: 50). Başka bir
açıklamasında Mimsiz medeniyetin pisliği ile dünyayı mülevves
ettikleri için, aynı istihracın gösterdiği tarihte, o mimsiz medeniyetin
başına da öyle bir tokad indi ki, karanlık vahşetten daha aşağı indirdi
(Nursi, 2006: 65-66) demektedir. Gerekçesi de şudur: Medeniyetin
günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle,
beşer iki harbi umumi ile dehşetli tokat yiyip o günahkar medeniyet zir
u zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah
istikbaldeki İslamiyet’in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe

edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumiyi de
temin edecek(Nursi, 2009: 48-49).Ama eleştirdiği medeniyetin bu
olumsuzluklarına rağmen umutsuzluğa gerek yoktur. Çünkü bütün
olumsuzluklarından kurtulma imkanı vardır.
Nursi Perspektifi
Bediüzzaman için şiddetin temel sebeplerinden birisi mevcut
medeniyetin (Batı medeniyeti) hayat felsefesi haline getirdiği
düsturlar ya da prensiplerdir. Bu prensipler de şunlardır. Mevcut
medeniyetin sosyal hayattaki dayanak noktası kuvvettir. Bildiği hedef
menfaattir. Bu medeniyete göre hayatın esası cidal(kavga)dır.
Cemaatlerin rabıtası (bağı), unsuriyet menfi milliyettir. Bu
medeniyetin gayesi nefsi tatmin ve onun için haram eğlencedir (Nursi,
1993: 372). Bu düsturlar beraberinde şu sonuçları getirir: Kuvvetin
(gücün) gereği her türlü hakka tecavüzdür. Menfaatin gereği
boğuşmaktır.
Kavganın
gereği
çarpışmaktır.
Unsuriyetin
(milliyetçiliğin) gereği başkalarını yutmaktır, yok etmektir (Nursi,
1993: 372).
İşte medeniyetin bu düsturlarından dolayı, beşerin ancak
%20’si şekilsel bir saadete erişmiş oysa insanlığın %80’i sefahat ve
rahatsızlık içindedir (Nursi, 1993: 372). Düşünürümüze göre bu
olumsuzluktan kurtulmanın yolu “ihtiyarlaşmış ve ölüme mahkum
olan medeniyet yerine hep genç olan Kur’an’a uyan düsturların
yaşanmasından geçer (Nursi, 1993: 372). Bediüzzaman, egemen
medeniyet telakkisinin zararlarının bertaraf edilmesi için, onun
düsturları karşısına yeni düsturlar yerleştirir: Kuvvet yerine hakk;
menfaat yerine fazilet ve rıza; cidal (kavga- eristik) yerine teavün
(yardımlaşma); cemaatlerin rabıtalarında milliyet yerine, rabıtai dini,
sınıfi ve vatani unsurlar; nefsin hevesinin tecavüzü yerine, ona sed
çekip, hissiyatı ulviyi tatmin etmektir; bu da insanı, kamil insanlığa
sevk edip, insan eder (Nursi, 1993: 372). Nursi’ye göre, hakkın gereği,
ittifak;
faziletin
gereği,
tesanüd
(dayanışma);
teavünün
(yardımlaşmanın) gereği, birbirinin imdadına yetişmek; dinin gereği,
uhuvvet; ruhu kemalata kamçılamanın gereği, saadeti dareyndir
(Nursi, 1993: 372). Bunlar insanlığı şiddet sarmalından kurtaracaktır.
Başka bir şiddet sebebi de ona göre “mimsiz medeniyet”in
toplum için bireyi feda etmesidir: Mimsiz medeniyetin zalimane
düsturu olan, “cemaat için ferd feda edilir; milletin selameti için cüz’i
hukuklara bakılmaz” diye, öyle dehşetli bir zulüm meydanı açmış ki,
ilkellikte bile olmaz (Nursi, 2006: 130). Bediüzzaman buna karşı
Kur’an’ın bir ferdin hakkını cemaata feda etmediğini bildirir ve şöyle
der: “Hak, haktır; küçüğe, büyüğe, aza, çoğa bakılmaz” (Nursi, 2006:

130). O, buradan hareketle, İslam’a ya da Müslümanlara yarayacağı
amacıyla zalimane bir aracın alkışlanması ya da kabul edilmesinin söz
konusu olamayacağını söyler ve “gayeye ulaşmak için her şey
mubahtır” anlayışının yolunu kapatır ve ahlaksızca ve kendi dini
anlayışına aykırı olduğunu bildirir (Nursi, 2006: 130).
Bediüzzaman, çıkar çatışmasına dikkat çekiyor: derdi maişet
zaruretine karşı, iktisat ve kanaatle mukabeleye zaruret var. Menfaati
dünyeviye, çok ehl-i hakikatı, ehl-i tarikatı dahi bir nevi rekabete
sevkettiği için, endişe ederim (Nursi, 2006: 201). İnsan zaten bir
çatışma alanı gibi. Nursi şöyle der: Nefs-i emmarede şuursuz kör
hissiyat bulunduğu için, akıl ve kalbin sözlerini anlamıyor ve
dinlemiyor ki, ıslah olsun ve kusurunu anlasın (Nursi, 2006: 211).
Lübnanlı düşünür Halil Cibran (1883-1931) da şöyle ifade eder bunu:
“Ruhumuz çoğu zaman bir savaş alanıdır. Mantığımız ve sağduyumuz
tutku ve arzularımıza karşı savaş verir”(Cevizci, 2010: 14). Said
Nursi başka bir açıklamasında “tarzı nazar ikidir. Biri zulmettar,
diğeri ziyadar” (Nursi, 2006: 133) diyerek, bakış açılarının farklılığını
dile getirir. Bu farklılığı da “Cenab-ı Hak, bize nur ve nurani vazifeyi
vermiş; onlara da zulümlü, zulümatlı oyunları vermiş” (Nursi, 2006:
97) şeklinde ifade eder.
Nursi’ye göre, istikbalde, silah, kılınç yerine hakiki medeniyet
ve maddi terakki ve hak ve hakaniyetin menevi kılınçları düşmanları
mağlup edip dağıtacak (Nursi, 2009: 48). Semavi musibetlerden ve
beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten
vefat eden ve perişan olanlar eğer on beş yaşına kadar olanlar ise, ne
dinde olursa olsun şehit hükmündedir (Nursi, 2006: 90).
Hıristiyanların mazlumları çektikleri felaketler onlar hakkında bir
nevi şehadet denilebilir (Nursi, 2006: 90). Hususan ihtiyarlar ve
musibetzedeler, fakir ve zaifler, müstebit büyük zalimlerin cebir ve
şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet medeniyetin
sefahetinden ve küfranından gelen günahlara kefarettir ve onlar için
kardır (Nursi, 2006:90). Böylece o, farklı dinlerden insanları da
görmezden gelmiyor.
Bediüzzaman, hizmetinin amacının toplumu anarşiden
kurtarmak, hürmet ve merhameti tesis ederek, emniyet sağlamak
olduğunu söylüyor (Nursi, 2006: 117). Milletin ve memleketin
anarşiden, büyük tehlikelerden kısacası şiddetten kurtulması için
Bediüzzaman beş esas belirliyor: 1.Merhamet, 2.Hürmet, 3.Emniyet,
4.Haram ve helali bilip haramdan çekilmek, 5.Serseriliği bırakıp itaat
etmek (Nursi, 2006: 219). Ona göre emniyet mensuplarının
vazifelerinin temel taşı hürmet ve merhamet; bu da helal ve haramı
bilmekle itaat düsturuyla sosyal hayatın emniyet içinde

sürebilmelerini sağlar (Nursi, 2006: 125). Nursi’nin düşüncesinde
hürmet ve merhamet iki esas unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Kainatın nizamında Allah’ın maksadı; hayır, hüsün, güzellik
ve mükemmeliyettir. Nursi bunu “O, yarattığı her şeyi en güzel
şekilde yarattı” (Secde/7) ayetine dayandırır. Tecrübeler ve
tümevarım yöntemiyle de anlaşılmaktadır ki, şer, kubh, çirkinlik, batıl
fenalık hilkatı kainatta cüz’idir. Maksud değil, tebei (tali derecede)dir
ve dolayısıyladır.
Bunlar gibi cüz’i şerler çirkinlikler; külli
güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kâinatta halk edilmiş. (Nursi,
2009: 50) İşte kâinatta hakiki maksat ve neticei hilkat (yaratılış
gayesi) istikra-i tamme (tümevarım) ile isbat ediyor ki, hayır ve hüsün
ve tekamül esastır ve maksud onlardır (Nursi, 2009: 50).
En şerefli ve en önemli varlık insan (Nursi, 2009: 51), şimdiye
kadar yaptığı gibi “o zalimane vahşetinde ve mütemerridane (inat
ederek) küfründe ve dehşetli tahribatında devam edebilsin? (Nursi,
2009: 51). Bu nedenle o umutludur: Hakaik-ı İslamiye, beşeri esfel-i
safilin düşüş derecesinden kurtaracak ve ruy-i zemini temizlemeğe ve
sulh-u umumiyi temin etmeğe vesile olmasını Rahman-ı Rahimin
rahmetinden niyaz ediyoruz ve ümid ediyoruz ve bekliyoruz (Nursi,
2009: 52).
Bediüzzamn, şiddetle aralarındaki mesafeyi şu aforizmayla
dile getirir: Hem elimizde nur var topuz yok: nur kimseyi incitmez,
ışığıyla okşar (Nursi, 2006: 226). Bediüzzaman insanları özellikle de
ilim ehlini tahrik etmeme konusunda uyarır: Ve bilhassa ehli ilim olsa,
ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetini tahrik etmeyiniz (Nursi,
2006: 226). Hatta bazen öğrencilerinin yazdıklarında şiddet içerikli ve
eğilimli cümleler gördüğünde ikaz etme gereği duyuyor ve işlerine
bakmaları gerektiğini söylüyor (Nursi, 2006: 230).
Nursi’nin umut aşılayan bir cümlesiyle bitirelim: “Her kıştan
sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i
beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşallah. Hakikat-ı
İslâmiye’nin güneşi ile, sulh-u umumî dairesinde hakiki medeniyeti
görmeyi Rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz” (Nursi, 2009: 49).
Sonuç
Said Nursi, özel bir insan olarak, zamanının toplumsal
sorunlarına çözüm üretmek isteyen, bunun için fedakarane çalışan bir
düşünür. O, çağının ızdırap ve elem üreten savaşları kıyımları
karşısında da onurlu bir duruş sergilemiş, her türlü zulme karşı sesini
yükseltmiş, mazlumun kimliğini sorgulamamıştır. Batı medeniyetinde
zaman zaman kaşımıza çıkan mazlumu kimliğine göre kategorize
etme anlayışından uzak durmuş, her türlü haksızlık karşısında, hakkın

tarafı olmaya çalışmıştır. Bu nedenle insana en çok acı çektiren
şiddetin karşısında da durmuş ve şiddet karşıtı bir söylem
geliştirmiştir. Şiddetin sona ermesi için de hem toplumsal hem de
uluslararası ilişkiler bağlamında öneriler geliştirmiştir. O, insanın
kendisini yaratan Aşkın Varlık’ın çağrısına uyarak, kendisini her türlü
kötülükten uzak tutabileceğini ve iyiliğe meyl edeceğini dile getirir.
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Özet
Bu çalışma çağdaş zihin felsefesi problemlerinden biri olan yapay
zekâ problemini ele almayı amaçlamaktadır. Yapay zekâ, zihin ve zihinsel
süreçlerin indirgenmesi tartışmalarının beraberinde ortaya çıkmış bir
sorundur. Bu sorun “Makineler, yani bilgisayarlar bizim gibi (insanlar) bir
zihne sahip midir?” sorusu ile özetlenebilir. Makinelerin zihin ve zihinsel
süreçlere sahip olabileceğini iddia eden iki anlayış vardır: Güçlü Yapay Zekâ
ve Zayıf Yapay Zekâ. Bu iki görüşün ortak noktası beyin ve bilgisayarın
benzer yapılarının olduğunu iddia etmeleridir. Güçlü Yapay Zekâ anlayışı,
beynin gerçekte bir bilgisayar ve zihnin de bir bilgisayar programı olduğunu
iddia eder. Bu görüşe göre makineler düşünebilir veya daha genelde ise bir
zihne sahip olabilir. Zayıf Yapay Zekâ anlayışı ise beyin ile bilgisayar
arasındaki benzerlikten yararlanılarak zihinsel süreçler taklit edilebilir
görüşünü savunur. Alan Turing bir makinenin düşünüp düşünmediğini
göstermek amacıyla bir test geliştirir. John R. Searle ise, Turing testinin
kabul edilemez sonuçları olduğunu göstermek amacıyla Çin odası deneyini
geliştirir. Kısacası bu çalışmada Güçlü Yapay Zekâ anlayışına destek olarak
önerilen Turing testi ve ona itiraz olarak Searle tarafından ortaya atılmış Çin
Odası Deneyi irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Beyin, Zihin, Turing Testi, Çin
Odası Deneyi.

Abstract
This study aims at investigating the problem of Artificial
Intelligence which is a problem in contemporary philosophy of mind.
Artificial Intelligence is a problem that emerged with in the discussion of
reduction of the mind and mental states. This problem can be summarized

with “Do machines or computers have the mind that is similar to our own.
There exist two main accounts maintaining that machines can have the mind
and mental states: Strong Artificial Intelligence and Weak Artificial
Intelligence. The common point of these two views is to claim that our brains
and computers have similar structures. Strong Artificial Intelligence account
claims that the brain is literally a computer and the mind is a computer
program. According to this account, machines can think or in general they
have the mind. The Weak Artificial Intelligence account argues the view that
mental processes (or the can be simulated utilizing the similarities between
the computer and the brain. Alan Turing developed a test to show that a
machine can think or not. John R. Searle developed Chinese Room Argument
in order to demonstrate that Turing Test have some unacceptable results. In
brief, in this study it will be investigated on Turing Test proposed in support
of Strong Artificial Intelligence and Chinese Room Argument proposed by
Searle in order to oppose to Turing Test.
Keywords: Artificial Intelligence, Brain, Mind, Turing Test, the
Chinese Room Experiment.

1. Giriş
Zihin felsefesinde bir makinenin (veya bir bilgisayarın)
düşünme yetisine sahip olup olamayacağı tartışması yeni değildir.
Bilindiği üzere zihin felsefesinde düşünme, algılama, hissetme, acı
duyma vb. süreçlerin tamamı zihinsel süreçler olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle zihnin doğası ve işlevlerini anlamak
psikolojinin bir sorunu olduğu kadar felsefenin de bir sorunu da
olagelmiştir. Zihin nedir? Zihin gerçekten var mıdır? Gerçekten varsa,
bedene ne ölçüde bağımlıdır? Bedenden bağımsız olarak var olabilir
mi? Bu ve benzeri soru/sorunlar zihin felsefesinde farklı
yaklaşımların/görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Zihin ve zihinsel süreçlerin doğası üzerine çalışmalar çağdaş
zihin felsefesinde önemli bir yer kaplar. Bilindiği üzere zihin ve
zihinsel süreçlere ilişkin olarak çeşitli görüşler ortaya atılmış ve bu
görüşler zihnin ne olduğu sorusuna cevap aramışlardır. Zihnin ne
olduğu sorusuna düalist bir yaklaşımla cevap vermeye çalışan
Descartes, tartışmanın bir tarafında yer almış ve zihnin beden gibi
başka bir töze indirgenmesi mümkün olmayan bir töz olduğunu iddia
etmiştir. Tartışmanın diğer tarafında ise, materyalist (veya fizikalist)
görüşler bulunmaktadır ve bu görüşlere göre sadece fiziksel töz vardır
ve zihinsel süreçler fiziksel süreçlere indirgenebilir veya fiziksel
süreçlerle açıklanabilir.
Zihin ve zihinsel süreçleri açıklamayı hedefleyen bu görüşler,
zihin felsefesinde bazı önemli tartışmalara yol açmışlardır. Bilinçli
olma, düşünebilme, bir varlık ya da yapının zihne sahip olması gibi
sorunlar ön plana çıkmıştır. Bu sorunları ele alan görüşlerin

cevaplaması gereken bir sorun da yapay zekâ sorunudur. Bu sorunu
“Makineler, yani bilgisayarlar bizim gibi (insanlar) bir zihne sahip
midir?” sorusu ile özetlemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı
çağdaş zihin felsefesinde sıklıkla ele alınan ve büyük öneme sahip
olduğu düşünülen yapay zekâ tartışmalarını irdelemek ve bu konuya
ilişkin ortaya atılan görüşleri ve eleştirileri tartışmaktır.
2. Yapay Zekâ Kavramı
Literatürde zekâ kavramının farklı birçok tanımı vardır ancak
en genel ve yaygın olan tanımı ise zekâ kavram veya algı aracılığıyla
(soyut veya somut) nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme,
düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel süreçleri bir amaca yönelik
olarak uyumlu bir biçimde kullanılabilmesidir. Yapay zekâ kavramı
da, insanlar tarafından yapıldığında zekâ gerektirdiğine inandığımız
bazı işlerin, insan eliyle bir makine ya da bilgisayara yüklenmesi ve
onların programlanmasını ifade eder. Yapay zekâ bilgi edinme,
algılama, görme, düşünme, karar verme, dili kullanabilme, problem
çözme vb. insana ait zihinsel süreçlerle bilgisayarların (veya
makinelerin) donatılması ile uğraşan bilgisayar bilimi kolu olarak da
tanımlanır (Güzeldere, 1998: 27). Başka bir ifadeyle yapay zekâ
çalışmaları insan zekâsının, başka bir deyişle insan zihni ve zihne ait
süreçlerin incelenip bir program dili haline getirilmesini ve bu dilin
yapay sistemlere uygulanmasını amaçlar.
1956 yılında ilk defa John McCarthy tarafından kullanılan
Yapay zekâ kavramı, temelinde zekâ olduğuna inandığımız ve
insanlar tarafından yapılan işlerin, bilgisayarlar tarafından yapılmasını
sağlamaya çalışılan bir bilgisayar dalını isimlendirmek üzere ortaya
atılmıştır.
Yapay zekâyla uğraşanların amacı görmek,
öğrenmek, alet kullanmak, insan konulmasını
anlamak, mantık yürütmek, iyi tahmin yapmak,
oyun oynamak, amaç belirlemek ve plan
oluşturmak vb. gibi zekice faaliyetleri, makinelere
yaptırmaktır.
Yapay
zekâyla
biyolojik
organizmalara has zekâ arasındaki fark,
makinelerle canlıların aynı sonuçlara farklı
yollardan ulaşmalarında görülür (Gödelek, 2011:
117).
Kısacası, yapay zekâ çalışmaları düşünme, öğrenme vb. insana özgü
zihinsel süreçlerin yapısını anlama ve bunun benzerini meydana
getirecek bilgisayar işlemlerini geliştirmeyi hedefler. “Her ne kadar

yapay zekâ söz konusu olduğunda ilk akla gelen, bilgisayarların
düşünüp düşünmediği sorusuysa yapay zekâ, daha ziyade bilinçli
düşünme, eylemin nasıl gerçekleştiğini incelemeye yönelik bir
bilimdir.” (Gödelek, 2011: 118).
Yapay zekâ tartışması genel olarak iki temel iddiaya dayanır:
(1) zihin ve zihinsel süreçlerin beyin ve beynin işleyişine
indirgenebileceği; (2) bilinç ve bilinç içeriklerinin insana özgü olup
olmadığı iddiası. Yapay zekâ insana özgü olduğunu kabul ettiğimiz
zihinsel süreçlerin (düşünme, anlama, mantık yürütme vb.) makinelere
kazandırılıp kazandırılamayacağı tartışması ile sürdürülmektedir.
Yapay zekâ ile ilgili olarak Güçlü Yapay Zekâ ve Zayıf Yapay Zekâ
görüşü olarak iki anlayış ortaya çıkmıştır. Güçlü Yapay Zekâ
anlayışına göre, beyin için zihin ne ise, bilgisayar donanımı için de
programın o olduğu söyler. Doğru bir biçimde programlandığında bir
makine (ya da bir bilgisayar) zihin ve zihinsel süreçlere sahip olabilir
ve ona düşünme, anlama, öğrenme ve diğer zihinsel süreçler
atfedilebilir (Searle, 1998: 57). Zayıf Yapay Zekâ anlayışı ise, beyin
ve bilgisayar arasındaki benzerlikten yararlanılarak zihinsel süreçler
(dolayısıyla zihin) taklit edilebilir. Kısacası yapay zekâ çalışmaları
insan beyninin bir bilgisayar gibi çalıştığı (veya beyin ile bilgisayar
arasında bir benzerlik olduğu) ve bu nedenle makinelerin de insana ait
olan zihin ve zihinsel süreçleri sahip olabileceği (Güçlü Yapay Zekâ)
veya onu taklit edebileceği (Zayıf Yapay Zekâ) fikrinden ortaya
çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, makinelerin insan gibi zeki
olabileceği ve düşünebileceği ya da insan zekâsının taklit edilebileceği
görüşlerinden kaynaklanmaktadır.
3. Güçlü Yapay Zekâ Anlayışı ve Turing Testi
İster Güçlü Yapay Zekâ isterse Zayıf Yapay Zekâ anlayışını
irdeleyelim, iki anlayışın ortak noktaları (zihin ve süreçlerin kaynağı
olan) insan beyni ile bilgisayar arasında bir benzerlik vardır. “Bu
görüşün en uç temsilcileri, insan beyninin dijital bir bilgisayar, zihnin
ise sadece bir bilgisayar programı olduğunu savunuyorlar” (Searle,
1998: 57). Bu iddiaya göre, zihinsel ifadeler bilgisayarların
bilgisayımsal ifadelerine benzer. İnsan zihni tıpkı bir bilgisayarın
işletim sisteminde olduğu gibi sembollerle ve kurallara göre işlem
yapmaktadır. Bu görüş, zihni bileşenleri formel kurallar (syntax) ve
yorum biçimi (semantik) olan bir sistem olarak kabul eder. Kısacası
zihin içinde sonsuz kurallar olan ve bu kurallara göre semboller
üzerinden işlem yapan bir yapıdır (Günday, 2002: 109).
Searle, beynin tüm fonksiyonlarını tamamen bilmesek de,
elimizde beyin ve zihinsel süreçler arasındaki bağı anlayacak kadar

bilgimiz olduğunu iddia eder. “Zihinsel işlemlere, beynin ögelerinin
davranışları sebep olur. Aynı zamanda bu işlemler zihinsel ögelerin
oluşturduğu bütünün içerisinde meydana gelir.” (Searle, 1998: 57).
Searle bu tanımlamanın biyolojik fenomenlere ait yaklaşımlara uygun
olduğunu iddia eder. Ancak bu kadar açık bir bilgiye rağmen
işlevselciliğin “bir varlığa zihin atfetmek için o varlığın beyin gibi
spesifik bir biyolojiye sahip olması gerekmez” (Sayan, 2012: 45)
iddiasında bulunmasını yadsımaktadır. Bir şeyin zihninin olduğunu
söylemek için (biyolojik) beyin zorunlu mudur? Yoksa beynin bütün
(veya bir kısım) işlevlerini yerine getirebilen (yapay) bir makine ya da
bilgisayarın da zihne sahip olduğu iddia edilebilir mi?
İşlevselciliğe göre (ki bu görüş yaygın olarak Güçlü Yapay
Zekâ anlayışına sahiptir), zihin ve zihinsel süreçler o zihinsel
süreçlerin işleviyle tanımlanmalıdır. Searle’a göre bu görüş insan
zihninde biyolojik hiçbir ögenin bulunmadığını kabul eder. Yani,
İşlevselcilere göre bir organizma için önemli olan bir beyne sahip
olmak değil; beynin zihinsel süreçlere yol açması bakımından yerine
getirdiği işlevidir. “İşlevsel olma bir anlamda bir şey ne için varsa o
olmadır diyebiliriz. Fonksiyonun anlamı performans göstermek ile
ilgilidir. Fonksiyon, bir şeye özgü bir tür aktivitedir. Bir anlamda, bir
şeyin fonksiyonu, o şeyin amacıdır.” (Günday, 2001: 101). Bu görüşe
göre, nasıl yürüme işlevini yerine getirdiği sürece ister organik ister
yapay olsun yürümekte kullandığımız şeye ayak diyorsak, öyle de
insan beyninin işlevlerini yerine getirebilecek olan bir makinenin de
bir zihne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle, işlevi
vücuda kan pompalamak olan kalbin yapay olarak üretilmesi ve bu
işlevi yerine getirmesi durumunda ona kalp denilmesinde herhangi bir
hata yoktur. Aynı şekilde, çeşitli programlama dilleri ile yüklenen
yazılımlarla insan beyninin işlevlerini yerine getiren bir bilgisayarına
zihin atfedilebilir. Başka bir ifadeyle, bir işlevselciye göre bir
bilgisayar düşünme, algılama, sorulara cevap verme gibi zihinsel
süreçler anında bir insanın davranışından ayırt edilemez biçimde
davranıyorsa düşündüğü söylenebilir.
İşlevselciliğe göre zihin bedenle değil; zihinsel süreçleri
ortaya çıkarabildiği sürece vardır. Kısacası, zihin zihinsel süreçler
aracılığıyla bedenden bağımsız bir biçimde ele alınmalıdır (Günday,
2002 102). Zihnin var olması dışarıdan girdilerin (inputs) olması ve
bunların işlenmesiyle meydana gelen çıktılara (outputs); yani somut
bir ürünün olmasına bağlıdır. Zihin ancak bu durumda işlevini (veya
rolünü) yerine getirmiş olur.
İşlevselciliğe göre, işlevin yerine getirilmesi önemlidir. Bu
nedenle iyi organize edilmiş ve sistemli bir şekilde işleyen yapay

zekâ, dışarından aldığı girdileri bir ürün olarak sunabilirse anlamını
yakalar.
İşlevselciliğe göre, zihin gayet karmaşık bir tür
bilgisayar programıdır, beyin ise o programın
üzerinde çalıştırıldığı ya da işletildiği bir
bilgisayardır ya da bilgisayar donanımıdır
(hardware). Bu bilgisayar programı çok değişik
tipte bilgisayarlarda çalıştırılabilir. Örneğin
ofisimdeki masa-üstü bilgisayarımda da, evimdeki
diz-üstü bilgisayarımda da, cep bilgisayarımda da
Microsoft Word ve Excel programlarını
çalıştırabilirim (Sayan, 2012: 46).
Searle’a göre bu görüş, herhangi bir fiziksel sistemin doğru
girdi ve çıktıları barındıran bir programa sahip olması durumunda,
insan zihninden farksız olacağını kabul eder (Searle, 1998: 58). Ona
göre, yel değirmeninin sağladığı güç ile çalışan, eski bira kutularından
yapılmış bir bilgisayarın doğru programlanması durumunda bir
zihninin olması zorunludur. Bu sonuç, kutuların daha önceden
düşünce ve duyguya sahip olmalarından değil; doğru bir biçimde
programlanmasından doğar (Searle: 1998: 58). Bilgisayarların da tıpkı
insanlar gibi bir zihne sahip olabileceğini iddia eden bu görüşe göre,
insan beyni ve zihni ile aynı kapasitede bir bilgisayar ve bilgisayar
programlarının çıkması bir zaman meselesidir. Kısacası, yapay zekâ
bir gün insanın seviyesine ulaşacaktır.
Yapay zekâya ilişkin bütün bu tartışmaların başlangıç
noktasında Alan Turing ve onun Hesaplama (Bilgisayar) Makineleri
ve Zekâ (1950) başlıklı makalesi vardır. Bu makalesinde Turing,
“Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atmış ve makine zekâsı
kavramını öne sürerek insan zekâsını taklit eden makinelerin
yapılmasının mümkün olduğunu ileri sürmüştür. Turing’e göre
yapımcıları tarafından dikkatle ve doğru bir biçimde programlanmış
bir makine (bilgisayar) bir insan gibi gerçekten düşünebilir, zekâ
gerektiren işleri gerçekleştirebilir, acı çekebilir veya mutlu olabilir.
Dahası, makine yaptıklarının ne olduğunun farkında olabilir ve
yaptıklarının işlevini gerçekten anlayabilir. Bütün bunları kabul
ettiğimizde, o makinenin (bilgisayarın) bir bilinci olduğunu veya
bilinçli olduğunu; dolayısıyla da bir zihne sahip olduğunu kabul etmek
zorunda kalırız (Penrose, 2000: 4). Peki, bu iddiaların gerçek olup
olmadığını nasıl anlayabiliriz? Yani, bir makinenin düşünüp
düşünmediğini nasıl test edebiliriz?

Turing, bir makinenin (bilgisayarın) ne ölçüde bir insan gibi
düşüne bildiği, hissedebildiği veya zekice davranabildiğini ölçmek
amacıyla bir oyun geliştirmiştir. Bu oyun literatüre “Turing Testi”
olarak girmiştir. Bir makinenin düşündüğünü ne zaman iddia
edebileceğimizi belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan bu testi
Gödelek (2011: 118) kısaca şöyle özetlemektedir:
Birbirlerine bir bilgisayar ekranı ve bir klavyeyle
bağlı üç odadan oluşur. Bu odalardan birinde
bilgisayar, diğerinde bir insan oturur. Üçüncü
odada oturan sorgucunun (insan) görevi, kendisiyle
bilgisayar ekranı aracılığıyla konuşanlardan
hangisinin insan, hangisinin makine olduğunu
anlamaktır. Sorgucu bilgisayar ekranı aracılığıyla
hem bilgisayara, hem de diğer insana sorular
sorabilmektedir. Bilgisayarın görevi, sorgucuyu
kendisinin insan olduğuna inandırmaktır. Örneğin;
sorgucu odadakilere “sen bilgisayar mısın?”
sorusunu yönelttiğinde insan “Hayır, ben Fatma”
diyerek cevap vermektedir. Bilgisayarsa “şaka mı
yapıyorsun? Ben iki haneli sayıları bile
toplayamam” diye cevap vermektedir. Hatta
sorgucu, her hangi iki sayının birbiriyle
çarpıldığında kaç ettiğini sorduğunda, bilgisayar
uzun bir bekleyişten sonra yanlış cevap
verebilmektedir. İnsan, sorgucuyu insan olduğuna
inandırmak için, bilgisayar ekranı aracılığıyla
verebildiği bütün ipuçlarını vermeye çalışmaktadır.
Turing’e göre sorgucu, bu testte insanı
bilgisayardan ayırt etmeyi % 50’den daha az
başardığında, yani sorgucu insanı bilgisayardan
ayırt edemediğinde, bilgisayarın zeki olduğu,
düşündüğü söylenebilir. Turing, aynı makalesinde,
2000 yılında geliştirilmiş bilgisayarların 5
dakikalık bir diyalog sonunda bu testi %30
oranında geçeceğini öngörmüştür.
Uygulanan teste dair birkaç noktaya dikkat çekmek yerinde olacaktır.
(i) Sorgulayıcıya, sorduğu soruların cevapları, insan ve bilgisayara ait
seslerin
tamamen
gizlenmesi
ile
karşısındaki
ekranda
gösterilmektedir. (ii) Aldığı cevaplar dışında sorgulayıcı her iki tarafa
ilişkin başka hiçbir bilgiye sahip değildir. (iii) “İnsan denek soruları
içtenlikle yanıtlar ve kendisinin insan, öteki deneğin bilgisayar

olduğuna dair sorgulayıcıyı ikna etmeye uğraşır; fakat bilgisayar
‘yalan’ söylemeye programlanmış olduğu için kendisinin insan
olduğuna sorgulayıcıyı inandırmaya çalışır.” (Penrose, 2000: 6).
Sorgulayıcı, testin kendisine izin verdiği ölçüde, testleri tekrarlar ve
sürekli bir biçimde deneklerden hangisinin insan hangisinin bilgisayar
olduğunu tespit edemezse, bilgisayar testi geçmiş sayılır.
Peki, bir makinenin (veya bir bilgisayarın) Turing Testini
geçmesi ona düşünme, daha genel olarak da bir zihin atfetmek için
yeterli midir? Bir bilgisayarın doğru programlama sonrası Turing
Testini başarı ile geçebilmesi, onun zekâ, düşünce ve diğer zihinsel
süreçlere sahip olduğunun bir göstergesidir. Penrose’a göre, bir
bilgisayarın kendisine yöneltilen tüm soruları bir insanın verdiği
cevaplardan ayırt edilemeyecek ölçüde yanıtlar ve sorgulayıcıyı
kandırmaya devam edebilirse onun gerçekten düşündüğüne kanaat
getirebiliriz. Bu durumda Turing testinin düşünebilen/ zihin
atfedilebilecek olan makinelerle düşünemeyenleri ayırt etmekte
başarılı olduğunu kabul edebiliriz (Penrose, 2000: 10).
Yapay zekâ tartışmasına düşünme, akıl yürütme gibi zihinsel
süreçlerin dışında “haz” ve “acı” duyma gibi zihinsel süreçlerin
makinelere atfedilip edilemeyeceğini irdeleyen Penrose, 1950’lerde
yapılmış ilk yapay zeka cihazlarından biri olan Grey Walter’ın
kaplumbağası ile devam etmektedir. Walter’ın kaplumbağası örneği
ile Penrose, bir makinenin insana özgü olan haz ve acıyı duyması
mümkün müdür? sorusuna cevap vermeye çalışır. Penrose’un örneği
kısaca şöyle özetlenebilir: Pili azaldığında veya bittiğinde belirli
davranışlara programlanmış bir kaplumbağa düşünelim. Kaplumbağa
pil göstergesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde, tıpkı açlık hissi
çeken hayvan veya insanın gösterdiği gibi davranışlar sergilemekte ve
deposunu doldurma girişiminde bulunmaktadır. Kısacası, şarjı azalan
kaplumbağanın davranışları ile açlık hisseden hayvan veya insanın
davranışları arasında açık bir benzerlik vardır. Cihazın düşük olduğu
durumda acı; yüksek olduğu durumda ise, haz duyduğu söylenebilir
mi? Ya da cihazımız gerçekten bir şey hisseder mi? Penrose’a göre
İşlevselciler “evet” cevabını vereceklerdir, çünkü kaplumbağa şarjın
az olduğunu hissederek onu doldurmaya yönelir, kısacası bir amaca
yönelik hareket etmiş olur (2000: 14- 17).
Bu noktada, Turing Testine yönelik bazı eleştirilere yer
vermek yerinde olacaktır. Bilgisayarın daha önce kendisine
programlama esnasında verilen cevapları vermesi söz konusu
olduğundan, önceden verilmemiş, programlanmamış hiçbir cevabı
vermesinin mümkün olmaması, onun düşünme kapasitesine sahip
olmadığını gösterir. Penrose ise, Turing testinin bilgisayar açısından

adil bir uygulama olmadığını öne sürer ve “Roller değiştirilerek
insanın bilgisayar gibi davranması ve bilgisayardan sorulara içtenlikle,
doğru yanıtlar verilmesi istenseydi sorgulayıcının hangisinin insan
olduğunu anlaması çok kolay olurdu.” der (2000: 6). Turing testine
yapay zekâ ile ilgili olarak yapılan eleştirilerden bir diğeri de
“duygularla” ilgilidir. Duygu ve düşünme yetisinin sadece biyolojik
organizmalara özgü olduğunu iddiasından hareketle, makinelerin
biyolojik organizma olmamaları nedeniyle duygulara sahip
olmalarının mümkün olmadığı öne sürülür. Ancak, yukarıda da
belirttiğimiz üzere bu eleştiri kolaylıkla, İşlevselcilik tarafından
önemli olan makinenin duyguya sahip olması değil; düşünme ve
duyguyu taklit ederek gerekli işlevleri yerine getirmesidir biçiminde
cevaplanabilir (Gödelek, 2011: 119). Bu eleştirilerin yanı sıra Güçlü
Yapay Zekâ anlayışı ve Turing Testine en önemli eleştiriyi John R.
Searle getirmektedir. Şimdi bu eleştiri ele alalım.
4. Güçlü Yapay Zeka Anlayışı ve Turing Testine Bir
Eleştiri Olarak Çin Odası Deneyi
Searle’a göre insanın zihinsel süreçleri, tanım gereği, belli
içeriklere sahiptir. Eğer ben sıcak bir çay içmek istiyorsam veya
izlediğim filmin sonunu merak ediyorsam, bu durumların her biri hem
biçimsel özelliklere hem de zihinsel içeriklere sahiptir. Ancak,
bilgisayar programları ise sadece salt biçimsel ve söz-dizimsel
özelliğe sahiptirler. Bu nedenle, program süreçleriyle zihinsel
süreçlerimizin aynı olması söz konusu değildir.
Eğer düşüncelerim herhangi bir şey ile ilgili ise, …
düşüncemi o şey ile ilgili kılan bir anlamı olması
gerekir. Kısaca zihin sözdizimin ötesinde
anlambilimi de barındırır. Hiçbir bilgisayar zihne
sahip
olmamasının
sebebi
bilgisayar
programlarının yalnızda söz-dizimsel, zihinlerin
ise hem söz hem de anlam dizimsel olmalarıdır.
Zihinlerin biçimsel yapılarının ötesinde içerikleri
vardır (Searle, 1998: 59).
Searle anlam itirazını daha anlaşır kılmak için Çince Odası Deneyini
olarak bilinen ve üzerine çokça tartışılmış olan bir düşünce deneyi
düzenlemiştir. Güçlü Yapay Zeka görüşüne itiraz amacıyla Searle,
Çince Odası düşünce deneyini ortaya koyar. Searle, bu iddiasının
temel öncüllerini şu biçimde özetler (1998: 63- 64):
I- Beyin zihnin nedenidir.
II- Sözdizimi anlam-dizimi için yeterli değildir.

III- Bilgisayar programları sadece biçimsel veya
söz-dizimsel yapıları ile tanımlanır.
IV- Zihnin zihinsel (anlamsal) içeriği vardır.
Sonuç I- Hiçbir bilgisayar programı tek başına bir
sisteme bir zihin vermeye yetmez. Programlar zihin
değildirler ve tek başlarına zihin olamazlar.
Sonuç II- Beyinsel süreçlerin zihinsel olana yol
açması yalnızca bilgisayar programlarının
kullanılması ile sağlanamaz.
Sonuç III- Zihne neden olacak herhangi başka bir
şeyin de beyninkine eşit nedensel güce sahip
olması gerekir.
Çıkarım: İnsanın zihinsel durumlarının eş zihinsel
durumu olan bir yapay sistem için bir bilgisayar
programının yürütülmesi tek başına yeterli
değildir. Daha doğrusu, bu programın insan
beyninin gücüne eş güce sahip olması gerekir.
Searle, bu öncüllerin doğal bir sonucu olarak Güçlü Yapay Zekânın
ret edilmesini gerektiğini öne sürer.
Şimdi bu öncüllerle kurulmuş olan ve verilen sonuca
ulaşmayı hedefleyen Çince Odası Deneyin detaylarını inceleyelim. Bu
deneyin en önemli tarafı Searle’in onu yukarıda belirttiğimiz şekilde
yapay zekâ konusunda en yaygın olan görüşe karşı geliştirmiş olması
ve felsefi sorunlar bakımından birçok soruna temas etmesi yönüyle
zengin olmasıdır. Searle bu düşünce deneyi ile ilgili olarak şu
görüşleri ifade eder:
Bilgisayar programcılarının bilgisayarın Çince
anlamasını sağlayan bir bilgisayar programı
hazırladıklarını varsayın. Örneğin bilgisayara
Çince bir soru verdiğinizde, cevapları hafızası veya
veri tabanında eşleştirip, uygun cevabı Çince
verebiliyor. Ve düşünün ki bu cevaplar ana dili
Çince olan bir insanınki kadar iyi. Bu durumda
bilgisayar gerçekten Çince konuşanların anladığı
şekilde Çince anlıyor mu? (Searle, 1998: 59).
Bu soruyu cevaplamak üzere Searle oluşturduğu bu deneyi Gödelek
kısaca şöyle özetlemektedir (2011: 121-122):
Ana dili İngilizce olan ve hiç Çince bilmeyen
birinin, içlerinde Çince semboller dolu sepetlerin
olduğu bir odada kilitlenmiş olduğunu varsayın.

Bu kişinin elinde, Çince sembollerle ne
yapabileceğini anlatan, kendi anadili olan İngilizce
yazılmış, bir kurallar kitabı var. Bu kurallar
odadaki kişiye, Çince sembolleri yalnızca biçimsel,
yani sözdizimsel özelliklerine dayanarak nasıl
işleteceğini anlatıyorlar, ancak anlam dizimleri ile
ilgili bilgi vermiyorlar. Örneğin, bir kural, ‘bir
‘eğri büğrü’ işaretini bir numaralı sepetten alın ve
iki numaralı sepetteki‘eciş bücüş’ işaretinin yanına
koyun’ diyor ve bunun gibi hangi Çince sembolün
hangisiyle eşleştirileceğine ilişkin bir sürü kural
var. Daha sonra, odaya başka Çince sembollerin
getirildiğini ve odadaki kişinin bu işaretleri geri
vermesi için yeni İngilizce eşleştirme kuralları
verildiğini düşünün. Odadaki kişi farkında değil
ama dışarıdaki insanlar odaya getirilen Çince
sembollere ‘sorular’ diyor ve kişinin elindeki
İngilizce kurallar kitabına dayanarak eşleştirme
yaparak oluşturup geri verdiği Çince sembollere de
‘cevaplar’ diyorlar. Sistem o kadar iyi kurulmuş ve
sembolleri eşleştirme kuralları o kadar güzel
düzenlenmiş ve odadaki kişi o kadar mükemmel
bir şekilde Çince sembolleri eşleştiriyor ki geri
verdiği cevapların ana dili Çince olan bir insanın
verdiği cevaplardan hiçbir farkı yok. Ama odadaki
kişinin yaptığı sadece kilitli odada Çince
sembolleri eşleştirip gelen Çince sembollere
karşılık dışarı Çince semboller göndermek. Her ne
kadar odadaki kişi dışarıdakilere Çince anlıyor gibi
gelse bile, aslında bir kelime bile Çince
bilmemekte ve anlamamaktadır.
Çince Odası Deneyini ortaya atmaktaki amacı doğru
programlanmış bir bilgisayar yazılımı Çince bilmeyen bir kişinin
Çince anlamasını sağlamadığı gibi, bir bilgisayarın da Çince
anlamasını sağlayamaz.
Eğer siz Çince anlamıyorsanız, herhangi dijital bir
bilgisayar da Çince anlayamaz, çünkü bir
bilgisayar programı ışığında, bilgisayarda sizde
olmayan hiçbir şey yoktur. Bilgisayarın tek başına
sahip olduğu Çince sembolleri işletebilecek
biçimsel bir programdır. Tekrar etmek gerekirse

bilgisayarda sözdizimi olmasına rağmen anlam
dizimi mevcut değildir (Searle, 1998: 60).
Yapılan deneyde Searle, programlama dili aracılığıyla bütün
olası girdi ve çıktıların yüklendiği yapay zekâ ile gerçek doğal zekâ ile
yapılanları karşılayamayacağını gösterdiğini söyler. Yapay zekâ aygıtı
olan bilgisayar hayatı kolaylaştıran, insanda var olan bilgiyi saklama
ve gerekli olduğu zaman gerekli bilgileri ortaya koyma vb. gibi
özellikler taşıyabilir ancak daha önceden kendisine programlama ile
verilmemiş olan bir durumla karşılaştığında, herhangi bir karşılık
vermesi mümkün olmayacaktır.
Turing Testinde başarılı olan
makinelerin düşünebildiği iddiasına karşılık Searle, onların sadece
insanın onlara yüklediği kurallara ve komutlara uyan bir emir eri
şeklinde olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.
Searle’a göre, Zayıf Yapay Zekâ anlayışının kabul edilebilir;
fakat Güçlü Yapay Zekâ anlayışı kabul edilemez bir anlayıştır (1980:
417). Searle bu ayrımı Turing testi için de yapar ve Turing Testinin
beynin sadece taklit edilebileceği sonucunu vermesi durumunda kabul
edilebilir olduğunu söyler. Ancak eğer Turing testi, zihin ve zihinsel
olgulara sahip bir bilgisayar mümkündür iddiasını kanıt olarak kabul
ediliyorsa bu yöndeki bir kabul ret edilmelidir (Searle, 2008: 54-55)
Çünkü çalışma mantığı bilgiyi girdi olarak almak, işlemek ve
çıktı olarak vermek olan bir bilgisayarın, bu işleri kendisine
programlama esnasında verilmiş olan komutlarla yapmaktadır.
Dolayısıyla bir bilgisayarın bir dili anladığı veya genel olarak bazı
zihinsel süreçlere sahip olduğunu söylemek, onun formel sembollere
sahip olması ve programlama sayesinde onları manipüle edebilmesi,
yani sentaksa sahip olmasından fazlaca bir şeydir. Sentaks anlamın
(semantik) üretilmesi için yeterli değildir. Kısaca özetlemek gerekirse,
Searle bu düşünce deneyiyle, anlam olmaksızın zekice ve anlamlı
çıktılar verebilen bir sistem tasarlamıştır. Searle’a göre bu düşünce
deneyi Turing testinin yanlışlığını göstermeye yeterlidir. Çünkü
gerçekte hiçbir şey anlamadığı halde Çince odası Turing testini
geçebilmektedir (Gödelek, 2011: 122). Bir program ne kadar gelişmiş
olursa olsun, belli bir algoritmayı takip edip sembolleri manipüle eden
süreçlerdir. Bu süreçlere sahip olması bilgisayarın semantik içeriklere
de sahip olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle Turing testini geçen bir
bilgisayarın düşündüğünü veya genel olarak bir zihne sahip olduğunu
söyleyemeyiz.
Searle yapay zekânın (taklit biçiminde, yani Zayıf Yapay
Zekâ görüşünün önerdiği biçimde) mümkün olduğunu ancak beynin
biyolojik yapısının mutlaka dikkate alınması gerektiğini ifade eder
(1980: 422). Ona göre beyin ile zihin ve zihinsel süreçler arasında,

bilgisayar ve bilgisayar programı arasında olmayan, nedensel bir ilişki
vardır. Bir bilgisayarın zihne sahip olduğunu iddia etmek için,
bilgisayarın zihinsel süreçlerin ortaya çıkmasını sağlayan beynin
nedensel güçlerine sahip olması gerekir. (Bu nedensel güçlerin
programlama dilleriyle bilgisayara verilmesi de bir hayli güç
görünmektedir).
5. Sonuç Yerine
Turing Testi ve Çin Odası deneylerinin yapay zekâ üzerine
yapılan tartışmaları sonlandırıcı güçlerinin olduğunu iddia etmek bir
hayli güçtür. Sonuçta önerilen deneyler birer düşünce deneyidir ve
felsefede düşünce deneylerinin bize bilgi veya kanıt sunup
sunamayacakları da tartışmalıdır. Dahası, zekâ kavramının neyi ifade
ettiği üzerine de uzlaşıma sahip olduğumuz söylenemez. Beyin ve
beynin işlevleri üzerine bilgimizin, az olmasa da, zihin ve zihinsel
süreçlerin doğasını anlamaya yetmediği de ortadadır. Yapay zekâ
savunucuları, beynin işlevlerini taklit eden bilgisayar programının
mümkün olduğunu veya bir bilgisayarın zihne sahip olabileceğini öne
sürerken beyin ve beynin işlevlerinin tamamının bilindiği
iddiasındalar mı? Beynin tüm işlevlerinin bilindiği ve onların bir
program diline aktarımı mümkün müdür? Yapay zekâ kuramcıları
insan beynini tamamıyla taklit edebilen bilgisayar ve bilgisayar
programının
zaman
meselesi
olduğunu
söylerken
neyi
kastetmektedirler? Sayısı daha da artırılabilecek olan bu vb. soruların
varlığı bize yapay zekâ konusunun neden tartışılmaya devam
edeceğinin ipuçlarını vermektedir.
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Özet
Platon’un ölüm üzerine olan temel argümanlarını ele almak adına
incelenmesi gereken iki temel diyalog, Sokrates’inSavunması ve
Phaidon’dur. Sokrates’in Savunması’nda ölüm daha çok epistemolojiyle
bağlantılı olarak tanımlanırken yani ölümün ne olduğunu bilmediğimizi bu
yüzden de onun iyi veya kötü olduğuna dair bir bilgiye sahip olamayacağımız
söylenirken, Phaidon’a geldiğimizde ise felsefe bir ölüm pratiği olarak
karşımıza çıkar. Filozof mümkün olduğu kadar ölümlü kabul edilen
bedeninden kendini soyutlamak ve ölümsüz olan tarafını yani ruhunu
bedenden kurtarmak zorundadır. Bunun yoluysa felsefe yapmaktan ve ruhu
eğitmekten geçer. Bu bağlamda makale, söz konusu iki diyalog aracılığıyla
Platon’un ölüm üzerine olan düşüncelerini ele almaya çalışacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ölüm, Felsefe, Ruh

Abstract
Plato’s main arguments on death needs to be examined in his main
two dialogues, Apology and Phaedo. In Apology death is defined mostly in
connection with epistemology, means that we can not have a knowledgeso
we can not know if it is good or bad. On the other hand in Phaedo philosophy
appears as a practice of death. The philosopher tries toisolate himself fromhis
mortal body as much as possible and to save her immortal soul from the
body. The best way of acgieving this passes from exercising philosophy and
educating the soul. In this context this article will try to address Plato's
thoughts on death through these two dialogues.
Key Words: Death, Philosophy, Soul.

Giriş
Platon’un ölüm üzerine olan argümanlarını ele almak aslında
bir yandan onun Sokrates üzerinden anlattıklarını, diğer yandan ise
kendi düşüncelerinin merkezde olduğu açıklamalarını irdelemek
anlamına gelir. Bunun nedeniyse Platon’un ve ona bağlı olarak
Sokrates’in farklı zamanlarda yazdığı farklı diyaloglarında ölümü ve
felsefeyle olan ilişkisini farklı tanımlar yoluyla iletiyor olmasıdır. Bu
bağlamda incelenmesi gereken iki temel diyalog, Sokrates’in
Savunması ve Phaidon’dur. Sokrates’in Savunması, Platon’un ilk
dönem diyalogları arasındadır ve Platon bu döneminde temele
Sokrates’in düşüncelerini koyar. Bu diyalogda ölüm daha çok
epistemolojiyle bağlantılı olarak tanımlanır. Diğer deyişle Sokrates
ölümün ne olduğunu bilmediğimizi bu yüzden de onun iyi veya kötü
olduğuna dair bir bilgiye sahip olamayacağımız söyler. Dolayısıyla
ondan korkmak için bir neden yoktur. Phaidon’a geldiğimizde ise
felsefe bir ölüm pratiği olarak karşımıza çıkar. Filozof mümkün
olduğu kadar ölümlü kabul edilen bedeninden kendini soyutlamak ve
ölümsüz olan tarafını yani ruhunu bedenden kurtarmak zorundadır.
Bunun yoluysa felsefe yapmaktan ve ruhu eğitmekten geçer.
Sokrates’in Savunması, Sokrates’in dinsizlikle ve Atinalı
gençleri yoldan çıkarmakla suçlanması üzerine mahkemeye
çıkarılması ve onun bu suçlamalar karşısında yaptığı savunmayı ele
alır. Fakat bu konu üzerine olan tek diyalog bu değildir. Euthyphro
mahkemenin dışında Sokrates’in kendisine yöneltilen suçlamalarla
ilgili tartışmasını ele alırken, Kriton hapishanedeyken geçen
konuşmalardan oluşur. Son olarak Phaidon ise ikinci savunma olarak
kabul edilmekte ve Sokrates’in ölümüyle sonuçlanmaktadır.
Savunma’da ölüme dair bilgisizlik üzerinden aslında nasıl bir
yaşam sürüleceğini ele almak isteyen Sokrates bunun için temelde
gerekli olan erdemin cesaret olduğunu söyler. Cesur ve erdemli insan
ölüm karşısında daha sağlam duracak ve onun korkulacak bir şey
olmadığını bilecektir. Fakat bu insanın içindeki ölüm korkusundan
tamamen kurtulabileceği anlamına gelmez aksine Sokrates bunun
mümkün olmadığını bilir. Onun asıl göstermek istediği bu korkunun
tamamen silinmesi değil mümkün olduğunca indirgenmesidir. Bu
korkuyu indirgemek adına sunulan iki strateji ise ona dair olan
bilgisizlik ve dışsal veya bedensel iyilere dair kayıtsızlıktır. 29a5-b6
arasında ölüme dair olan bilginin kesin olmaması üzerinden
argümanlarını genişleten Sokrates, 40c5-41c6 arasında ise ölümün
kazançlı bir şey olabileceğini çünkü mahkemenin başından ölüm anına
kadar içinde onu her zaman erdemli davranışlara yönelten

daimonionun sessiz kaldığını ve bunun da ölümün kötü bir şey
olmayacağına dair bir işaret olabileceğini söyler. Dolayısıyla
epistemolojik bilgisizliğe dayanan argüman yanında bir de etik bir
kanıt bulunur.
Şimdi ilk olarak bilgisizliğe dair argüman ele alınacak
olunursa Sokrates sözlerine şöyle başlar:
… eğer sizin beni yönetmesi için seçtiğiniz ….
görevimin başında, tıpkı diğerlerinden biri gibi ölüm
tehlikesini göze alıp, sonra da tanrı, kanımca ve
anladığım kadarıyla, felsefe yaparak yaşamamı, kendimi
ve diğerlerini sınamamı emredince, ölümden ya da
herhangi bir şeyden korkarak alıp başımı gitseydim, işte
bu felaket olurdu. … çünkü ey yiğitler ölümden
korkmak, öyle olmadığı halde bilge görünmekten başka
bir şey değildir. Bilmediği halde biliyormuş gibi
görünmektir. Kimse bilemez ölümün insanın başına
gelen bütün iyiliklerin en büyüğü olup olmadığını, ama
sanki kötülüklerin en büyüğü olduğunu iyice biliyormuş
gibi ondan korkarlar. Birinin, bilmediği halde kendisini
biliyor sanması, en çok azarlanmayı hak eden cehalet
türü değil midir? (29a-29b)1
Bilgisizliği erdemsizlikle bir tutan Sokrates için ölüm korkusu kişinin
erdemli davranışlarda bulunması önündeki engellerden biri olacaktır.
Oysaki ölümün ne olduğu, iyi mi kötü mü olduğu kimse tarafından
bilinmiyorsa ondan korkmanın ya da kaçınmanın bir anlamı da
olmayacaktır. Dolayısıyla Sokrates ölümden korkmaması nedeniyle
diğerlerinden daha bilge olduğunu söyler:
… bense, ey yiğitler, tam da burada, belki de pek çok insandan
ayrılıyorum, daha bilge olduğumu ifade etmem bundandır:… Kötü
olduğunu bildiklerimden tamam, ama iyi ya da kötü olduğunu
bilmediğim şeylerden hiçbir zaman ne korkarım ne de kaçarım (29b29c).2
Oysaki Sokrates’in aksine diğer insanlar ölümün ne olduğunu
bilmemeleri bir yana onu kötülüklerin en büyüğü olarak kabul ederler
(Savunma 40a9-b1). Sokrates bunun büyük bir hata olduğunu çünkü
Platon (2006), Sokrates’in Savunması, (çev.:E. Gören), İstanbul: Kabalcı
yay.
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eğer ölüm en kötü şeyse diğer kötü olan şeylerin onun yanında hiçbir
karşılaştırmayı kabul etmeyeceğini bu anlamda da kişinin ölümden
kaçınmak adına kötü şeyler yapmaktan çekinmeyeceğini belirtir
(Phaidon68d-69a). Fakat Sokrates kötülüklerin en büyüğü olarak
görülen ölümden kaçmak için adaletsiz davranmaktansa adil olarak
kalmak adına ölüme tereddüt etmeden gitmeyi tercih eder (Savunma
32d1-4).Bu yüzden de Sokrates yaşamı için yalvarıp yakarmaktansa
en büyük riski göze almayı yani ölmeyi kabul eder (34c5-7). O halde
tüm erdeme sahip olan kişi ölümden kaçmak yerine onunla yüzleşir.
Fakat Sokrates’in yapmak istediği ölüm korkusunu tamamen
yoksaymak ya da yok etmek değildir. O, bunun imkansız olduğunu
insanların beden ve ruha sahip olmak bakımından ölümlü canlılar
olduğunu ve sahip oldukları bedenleri nedeniyle korkuya, korunmaya
ve yaşamlarını devam ettirme güdüsüne sahip olduklarını bilir.
Sokrates’in istediği ölüm korkusunu mümkün olduğunca
indirgemektir. Bunun yapmanın yolu ise ölüm karşısında insanın
bilgisizliğini göstermek ve dolayısıyla onun aslında ne iyi ne de kötü
olduğunu bilmeksizin mümkün olduğunca iyi bir yaşam yaşamak;
ruhu mümkün olduğunca arıtmaktır; gerekli olan erdemlere sahip
olmaktır. Bunun yolu da felsefeden geçer.Örneğin Savunma’da
Sokrates mahkemedekiler ona felsefe yapmazsan yaşamaya devam
edebilirsin derlerse ve o da bunu kabul ederse isterse suçlamalardan
kendini aklayabileceğini söyler. Ama hemen ardından bunun kabul
etmeyeceğini çünkü sorgulanmadan yaşanan bir yaşamın yaşanmaya
değer olmayacağını ekler. O halde ölümden kaçınmak adına iki
seçenek vardır ya mahkeme Sokrates’i tüm suçlardan aklayacak ya da
onu tüm suçları karşısında suçlu bulsalar bile sessizliği yani felsefe
yapmaya devam etmemesi karşısında affedecek.3 Fakat bu her iki
seçeneğinde gerçekleşmediğini; ne Sokrates’in tüm suçlardan
aklandığını ne de ölüm korkusu karşısında felsefe yapmayıbıraktığını
biliriz. Çünkü ölüm karşısında, onun doğasının ne olduğuna dair
bilgisizlik ondan korkmayı da gereksiz hale getirir.
Öte yandan ilerleyen kısımlarda Sokrates ölüme giderken
daimonionun sessiz kalmasını da kanıt göstererek ölümün kötü
olmadığını hatta bir kazancı olabileceğinden bile bahseder ve buna
bağlı olarak da diğerlerini ölümün iyi bir şey olabileceğine dair
düşünmeye davet eder. Çünkü daimonionu ona hiçbir zaman bilgece
olmayan bir şey yapmasını söylememiştir. Dolayısıyla korkması için
bir sebep de yoktur:
Smith, Nicholas D. (1984), “Socrates and Obedience to the Law”,Apeiron,
18:1, s. 11.
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Bana tanrının işareti [daimonion] ne bu sabah evden
ayrıldığımdan bu yana karşı çıktı ne buraya mahkeme
önüne çıktığımda, ne de birşeyler söylemeye çalışırken
savlarımın hiçbirinde. Başka konuşmalarımda olsa,
sıklıkla sözümün orta yerinde, beni alıkoyardı
söylemekten. Fakat şimdi bu eylemim sırasında hiçbir
işimde, hiçbir sözümde hiçbir şekilde karşı çıkmadı
bana. Bunun sebebini neye yorsam acaba? Ben size
söyleyeyim: Bui başıma gelenin iyi bir şey olduğunu
açıkça gösteriyor, demek doğru düzgün düşünmüyoruz
ölmenin kötü bir şey olduğunu sanırken(40b-c).4
Dahası Sokrates daimonionunun sessizliği yanında ölümün iyi bir şey
olduğuna dair bir ümidin ne kadar güzel olduğunu da ekler. Çünkü
ölüm, ya tamamen yok olmak ya da ruhun başka bir yere göçmesidir;
rüyasız bir uyku gibidir ki böylesi derin bir uykuya sahip kişi Sokrates
için aynı zamanda büyük bir kazanca (thaymasion kerdos) sahip olan
kişidir:
…Böyleyse ölüm, bir kazanç derim ben ona. Bu
durumda sonsuzluk tek bir geceden fazla değilmiş gibi
görünüyor. Öte yandan, ölüm buradan başka bir yere
giderek mekan değiştirmek gibi bir şeyse, yani
söylenenler doğruysa; sakın bütün ölülerin bulunduğu
yerde daha büyük bir iyilik bulunmasın, ey saygıdeğer
yargıçlar?(40e-41a).5
Fakat bu açıklamayla bazı yorumcular Sokrates’in ölüm hakkında öne
sürdüğü bilgisizlik argümanına karşıt bir şeyi savunduğunu iddia
ederler. Çünkü Sokrates hem bir taraftan ölümün ne olduğunun
bilinmediğini bu yüzden de ondan korkmanın anlamsız olduğu ileri
sürer diğer taraftan ise onun büyük bir kazanç olduğunu ifade eder.
Bu bağlamda Brickhouse ve Smith, burada bir karşıtlığın
olmadığını çünkü Sokrates’in hala daha ölümün doğası hakkında bir
bilgi öne sürmediğini söyler. Onun tek yaptığı sadece kendi eylemleri
ve daimonionu yoluyla ölümün kötü bir şey olamayacağına dair öznel
bir argüman ileri sürmektir.6Roochnik ise Sokrates’in argümanının
“yapıcı bir ikilem” olarak okunabileceğini ama bunun çok da geçerli
bir argüman olmadığını ekler. Buna göre eğer ölüm uykusuz bir
Platon (2006), Sokrates’in Savunması.
Platon (2006), Sokrates’in Savunması.
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rüyaysa ya da ölüm ruhun göç etmesi demekse o halde her iki halde de
ölümün kazançlı olduğu açıktır. Fakat bu kazancın herkes için geçerli
olup olmadığı belli değildir.7 Herkesin rüyasız bir uykuyu rüyalarla bir
dolu uykuya tercih edeceği ya da rüyasız bir uykunun rüya dolu
olandan daha iyi olduğunu tereddüt etmeksizin veya herhangi bir
itirazla karşılaşmaksızın söylemek mümkün değildir.Çünkü ölümün
rüyasız bir uyku olduğunu söylemek, bu uykunun sonunda uykudan
uyanılamayacağı anlamına da gelir ki bu da insanı pek de rahatlatan
bir sonuç değildir. Çünkü sonsuz ve rüyasız bir uykuyla rüyasız tek bir
gecelik uyku arasında fark vardır. İkincisinde kişinin uykudan
uyanması ve bilincini yeniden kazanması mümkünken ilki için bu,
hiçbir biçimde söz konusu değildir.8
Yine de tüm bu itirazlar Sokrates’in ölümü sıradan insanlara
karşıt biçimde sukunetle karşıladığı gerçeğini tam anlamıyla
çürütmez. Çünkü akılsal bir biçimde ele alındığında ölümün ne
olduğunu bilmemektense ya da onu kötülüklerin en büyüğü olarak
kabul etmektense, kazançlı bir şey olduğunu ileri sürmek daha ümit
verici (polleelpis) bir şey olacaktır. Eğer öte dünya diye bir şey yoksa
ölümün rüyasız sonsuz bir uyku olması daha iyidir (40d1-2); öte
yandan eğer bir öte dünya varsa ölüm kazançların en büyüğü olur
(40e6-7). Üstelik öte dünyanın olması Sokrates’in dindarlığa dair
düşünceleriyle de uyumludur. Çünkü tanrıların ve bir öte dünyanın
olduğunu söylemek mahkemede tanrılara ve yasalara karşı gelmekle
suçlanan Sokrates’i böyle kabul edilmekten kurtaracaktır.
Ölümün rüyasız bir uyku yanında ruhun yer ya da mekan
değiştirmesi olarak kabul edilmesi daha çok Phaidon diyalogunun
konusudur. Çünkü Phaidon temelde ruhun ölümsüzlüğünü ve
felsefenin bu ölümsüzlük içindeki yerini ele alır. Phaidon’da
karşımızda Sokrates’ten ziyade daha çok Platon vardır ve İdealar
öğretisinin ilk kez ele alındığı diyalogda Platon ruh-beden ayrımı,
ruhun İdealar evrenine ait olması üzerinden felsefe-ölüm ilişkisini ele
almaktadır:
“… Bir de şöyle bak. Ruh ve beden birlikte oldukları
sürece doğa, birini boyun eğmek ve yönetilmek, ötekini
yönetmek ve buyurmakla yükümlü kılar. Bu durumda
bunlardan hangisinin tanrısal olana, hangisinin ölümlü
Roochnik, D.L. (1985), “Apology 40c4-41e7: Is Death Really a Gain?”,
Classical Journal, 80, s. 213.
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olana benzediğini düşünüyorsun? Yoksa tanrısal olanın
yönetmeye ve sevk etmeye, ölümlü olanın ise
yönetilmeye ve boyun eğmeye uygun olduğunu kabul
etmiyor musun?
“Kabul ediyorum”
“Peki ruh hangisine benzer?”
“Sokrates, ruhun tanrısal olana, bedenin ise ölümlü olana
benzediği çok açık.”
“Kebes” dedi, “şimdi de bütün bu söylenenlerden şu
sonuca varıp varamayacağını düşün: ‘Tanrısal’,
‘ölümsüz’, ‘düşünülür’, ‘tekbiçimli’, ‘çözülmez’, ‘hep
kendisiyle bir ve aynı kalır’ olana en çok benzeyen
ruhtur; ‘insani’, ‘ölümlü’, ‘çokbiçimli’, ‘düşünülür
olmayan’, ‘çözülür’, ‘kendisiyle asla aynı kalmayan’a en
çok benzeyense bedendir (80a-b).9
Şimdi filozofu akılsal etkinliklerden alıkoyan bedensel istekleri,
arzuları, tutkuları ise ve ölüm ruhun yani asıl kısmın bedenden
ayrılması ve ölümsüz olan doğasına tekrar kavuşması anlamına
geliyorsa ölümden kötü bir şey olarak bahsetmenin bir anlamı yoktur.
Aksine ölüm ruhun ait olduğu yere geri dönmesi anlamında bir
kurtuluştur. Bu anlamda da ona bu kurtuluşu veren felsefedir. Çünkü
felsefe ruhun ölümsüz tarafı olan aklısal kısmın diğer kısımlara üstün
gelmesi ve kişiyi bir anlamda ölümsüz kılması anlamına da gelecektir.
Dolayısıyla felsefe bir ölüm pratiğidir derken Sokrates’in kast ettiği
tam da budur.
Fakat eğer felsefe bir ölüm pratiği ve ruhun bedenden
kurtulup ait olduğu yere dönmesi ise bu durumda Kebes neden
intiharın bir çözüm yolu olarak kabul edilemeyeceğini sorar. Sonuçta
filozof intihar yoluyla ruhunu bedeninden ayırmış ve bedenin
tutkularına, isteklerine uzun süre karşı gelmek zorunda kalmamış
olacaktır. Sokrates her ne kadar ölümü hoş karşılasa da intiharın kabul
edilemeyeceğini belirtir:
“… Öyleyse neye dayanarak kendimizi öldürmeye
hakkımız olmadığını söylüyorlar Sokrates?
… “Can kulağıyla dinlemelisin, belki duyarsın o
zaman,” dedi. “Bütün her şey arasında bir tek bunun
zorunlu olması ve kimileri için bazen ölmenin
yaşamaktan daha iyi olduğu durumlarda bile insana
genelde olduğu gibi seçim şansı tanınmamış olması sana
Platon (2012), Phaidon, (çev. N. Kalaycı), İstanbul: Kabalcı yay.
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şaşırtıcı gelebilir… bazı geçerli nedenleri vardır belki
onların”… “Biz insanlar bir tür hapishanedeyiz, kendi
başımıza buradan ayrılmaya ve kaçmaya hakkımız yok.
Kebes, bana göre burada yerli yerinde söylenen söz,
tanrıların bizim koruyucumuz, biz insanların da
tanrıların kölesi olduğudur”… “…kölelerden biri senin
onayına gerek görmeden kendini öldürseydi ona
sinirlenmez miydin ve elinden gelse onu cezalandırmaz
mıydın?”
“Kesinlikle cezalandırırdım tabii”, dedi.
“Öyleyse tanrı tıpkı bugün bana yaptığı gibi zorunlu
kılmadıkça insanın kendisini öldürmemesi gerektiğini
söylemek hiç de saçma değildir.” (62a-d).10
İntiharın yasak olması gerektiğini kabul eden Kebes yine de itirazını
başka bir yolla devam ettirir. Buna göre eğer filozoflar hiç
önemsemeksizin ölmek istiyorlarsa tanrıların kölesi olmamız yine de
özgür olmadığımız ve onlara mümkün olduğunca uzun süre hizmet
etmemiz anlamına gelmeyecek midir? Çünkü Kebes’e göre ancak
akılsız biri efendisinden kaçmak ister (62e). Sokrates ise bu sözler
üzerine ikinci kez bir savunma yapmasının istendiğini düşündüğünü
belirtir ve daha ikna edici olması gerektiğini ekler (63c) ve ruhun
ölümsüzlüğüne ve hayatını felsefeye adamış birinin neden ölmekten
korkmadığına dair argümanını ayrıntılı biçimde anlatmaya girişir:
… diğer insanlar farkında olmayabilir, ama doğru şekilde felsefe
yapan biri ölmekten, hatta ölmüş olmaktan başka bir şeyle ilgilenmez.
Bu doğruysa, bir ömür bundan başkasını amaçlamış olan insanların,
öteden beri istedikleri ve uğruna çaba gösterdikleri şey başlarına
geldiğinde üzülmeleri kuşkusuz tuhaf olur (64a).11
Bu durumda Simmias, Sokrates’i suçluyanların onun bu
söylediklerini duyduklarında ona tamamen katılacaklarını belirtir.
Sokrates ise söz konusu kişilerin felsefenin tam olarak ne anlama
geldiğini bilmedikleri için bunu söyleyebileceklerini ama filozofunn
ölümü niçin hakkettiğini tam olarak anlayamayacağını söyler (64b).
Eğer ölüm diye bir şeyi kabul ediyorsak onun ruh ve bedenin
birbirinden ayrılması anlamına geldiğini kabul etmemiz de gerekir.
Ruh, ölümle bedenden ayrılarak kendi başına var olmaya devam eder.
Ona bu özgürlüğü veren ise bedenden farklı olarak kökensel biçimde
ölümsüz bir evrene ait olmasıdır. Bu evren ise görünürde değişmeye,
10
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oluşa ve yokoluşa tabi olan, içinde yaşanılan evrenin değişmez,
mükemmel modeli durumunda olan İdealar evrenidir. Beden
gereksinimleri, arzuları, istekleri bakımında değişmeye, bozulmaya
tabi olan evrene bağlıdır. Çünkü duyularla elde edilen her şey
geçicidir, değişkendir, yok olur. Dolayısıyla filozof kalıcı, değişmez
olanın bilgisine sahip olmak istiyorsa mümkün olduğunca ona bu
bilgiyi, verecek ruhunu, bedenin hapishanesinden kurtarmalıdır. Bu
da ancak ölümsüz tarafına kavuşmak adına ölmekten geçer. Onu bu
ölüme hazırlayan şey ise ölümsüz tarafına seslenen felsefedir.
Dolayısıyla felsefe bir ölüm pratiğidir. Bu anlamda felsefe, hiçbir
korku duymaksızın felsefenin ne olduğuna dair soru sormaktır.12
Ancak bu kabul bizi bazı sorunlarla karşı karşıya bırakır:
Filozofun bedeninin tümisteklerine, arzularına karşı koyması
mümkün müdür? Sonuçta o da beden ve ruhtan meydana gelen bir
canlı olması bakımından bedeninin ihtiyaçlarını gidermek zorundadır.
Bilgelik sevgisi nedeniyle ölümden korkmayan ya da ondan
kaçmayan filozof yine de bedenine bir anlamda bağımlı durumdadır.
Platon bedene sahip olduğumuz için korkulara sahip olduğumuzu
söyler (82e); bu durumda filozofun da korkulara sahip olması
kaçınılmazdır.
Şimdi, beden ruhun hakikate ulaşması önündeki bir engel
durumundadır. Sahip olduğu zayıflıklar, hastalıklar bizi çalışmaktan
alıkoyabilir (66c1-2). Bu anlamda Sokrates ölümün bedenden
kurtuluşu ve bilgeliğe ulaşmayı kolaylaştırdığını ifade eder:
… “Dediğimiz gibi ruhu kurtarmak için her zaman en
fazla çabayı gösterenler yalnızca doğru bir şekilde
felsefe yapanlar değil midir? İşte bu, yani ruhu bedenden
ayırmak ve kurtarmak filozofların işidir, değil mi?”
… “Öyleyse Simmias”, dedi, “gerçekten hakkını vererek
felsefe yapanlar ölmek için uğraşırlar, insanlar arasında
ölümden en az korkanlar da onlardır.” (67d-e).13
O halde Sokrates için filozofun asketik bir yaşam sürmeleri gerekir
yani onu beden bağlayan bütün arzulardan, isteklerden, değer verdiği
her şeyden kendisini soyutlaması ve İdealar evrenine yükselmesi
gerekir. Filozof ile filozof olmayan arasındaki fark da burada yani
onların amaçlarında veya nihai hedeflerinde yatar. Filozof olmayan
Güven, F. (2005), Madness and Death in Philosophy, Albany:State
University of New York Press, s. 13.
13
Platon (2012), Phaidon.
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kişi ölümden korkar çünkü değer verdiği iyiler hep bedenine
dönüktür. Bobonich’e göre bu iddia yani filozof olmayanların iyisini
ortaya koymak, onların cesaret ve ölçülülük erdemlerinden uzak
kalmalarına da neden olacaktır.14 Hatırlayacağımız üzere ölüm
karşısında
korkmamak
adına
cesaret
Sokrates’in temel
erdemiydi.Cesaret erdemi yanında erdem sahibi olmak için gereken
temel erdemler ise ölçülülük ve adalettir:
… doğru olan, bu tür şeylerin hepsinden arınmaktır; ölçülük, adalet,
cesaret ve aklı başındalığın kendisi de birer arınma yoludur… Bence
bu azınlıktaki kimseler doğru şekilde felsefe yapanlardan başkası
değildir(69d).15
Üstelik Platon için iyiye dair bir kavranımdan yoksun
olmalarından ötürü tüm filozof olmayanlar hakiki erdemlerden de
uzaktırlar. Çünkü bedensel iyileri nihai hedefleri olarak kabul ederler
ve bu yüzden de etkinliklerini korkuları ve bedensel arzuları
yönlendirir. Bu da onları bilgiye ulaşmak adına erdemli bir yaşam
sürmekten alıkoyar. Oysaki erdem ve bilgelik yalnızca kendisiiçin
istenen şeylerdir. Bedenin iyileri uğruna ya da bunlar sonucunda elde
edilmek istenen erdemler ise “kölece” erdemlerolacaklardır.16 Filozof
olmayanların ruhlarını öte dünyada bekleyen ya çamura gömülü
olarak kalmak ya da insan olmayan bir canlının bedeninde tekrar bu
dünyaya dönmektir:
…
“Dahasıbunlariyilerindeğil
de,
geçmiştekikötüyaşambiçimlerindendolayıcezaçekmeküz
ereböylesiyerlerdeyollarınışaşırarakdolaşmakzorundakal
ankötülerinruhlarıolsagerek.
Onlarpeşlerinibırakmayanbedenselarzulardandolayıyenid
enbirbedenetutsakolanakadardolaşıpdurmayadevamedec
eklerdir.Nasılbirbedenetutsakolacakları
da
yaşamlarıboyuncageliştirdiklerihuylarabağlıolacaktır.”
…
“Sözgelimikendilerinioburluğa,
taşkınlığa,
içkiyakaptırıpbunlardanhiçsakınmayanlarınruhları,
eşekgibihayvanlarınsoyundangelenbirhayvanınbiçiminde
doğsagerek.”

Bobonich, C. (2007), Plato’s Utopia Recast: His Later Ethics and
Politics, Oxford: OUP, s. 15.
15
Platon (2012), a.g.e.
16
Bobonich, C. (2007), a.g.e., s. 16-17.
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…
“Adaletsizliği,
zorbalığı,
çapulculuğutercihedenlerinruhlarıysakurt,
şahin,
akbabatüründenhayvanlarınbedenlerinegirmez
mi?
Yoksaböylesiruhlarıngideceğibaşkabiryer
mi
söylemeliyiz?” (81e-82a).17
Peki, filozofun ruhunu sonsuz geriyedönüş çemberinden
kurtarması ya da ya da battığı çamurdan çıkması adına bedenin
iyilerinden, isteklerinden tamamen uzak kalması mümkün müdür?
Woolf bu anlamda iki tür asketik yaşamdan bahsedilebileceğini
söyler. Buna göre, “asketik duruş/bakış açısı” (ascetic stance) olarak
adlandırılan ilk duruşa göre filozof kendini dışsal iyilerden, kişisel
ilişkilerden
tamamen
arındıracaktır.
İkinci
seçenek
ise
“değerlendiren/değer biçen duruş/bakış açısı” (evaluative stance)
olarak adlandırılır. Buna göre filozof kendini tüm dışsal iyilerden
soyutlamak yerine onlar arasında belli değer ayrımlarına gider. Yani
insani ilişkileri ya da dışsal iyileri ister ama onlardan mümkün
olduğunca kendini uzak tutar ya da araya mesafe koyar.18Yani
kendini dışsal iyilerden yoksun bırakmaz ama onlara uygun felsefi bir
bakış açısıyla yaklaşmaya çalışır.Diğer bir deyişle filozof yaşamak
için yemeye, hayatını devam ettirmek için arkadaşlara ya da aileye,
güvenli yaşamak için bir devlete sahip olması gerektiğini bilir. Ama
bunların onun nihai amacı olmadığını dolayısıyla onların yaşamında
gerektiği kadar bulunması gerektiğini de bilir. Bedenin aptallığı kişiyi
bilgelik arayışından alıkoyar ama buna engel olmak kişinin yaşarken
bedenini ruhundan ayırabileceği anlamına gelmez. Filozof belli
türden bir arınma yoluyla mümkün olduğu kadar ruhunu bedeninden
ayırmaya çalışır ama tamamen ondan kopamaz. Bu ayırma çabası
nedeniyle de ölüm geldiğinde yani ayrılma nihayete erdiğinde korku
duyacağı hiçbir şeyin olmadığını da bilir (Güven: 2005, 18).19
Sonuç olarak Sokrates’in Savunması’nda ölüme dair bilgisizliği
üzerinden ölüm üzerine olan argümanlarını ortaya koyan Platon, söz
konusu diyalogun sonlarına doğru ise bu bilgisizlikten ölümün, ruhun
başka bir yere, mekana kavuşması anlamında kazançlı bir şey
olabileceğini söyleyerek sözlerini bitirir. Phaidon’da ise ruhun yer
değiştirmesini konu edinen argümanı devam ettirir ve ruh-beden
ikiliği, ruhun ölümsüzlüğü tartışması üzerinden ölümün korkulacak
17

Platon (2012), Phaidon.
Woolf, R. (2204), “The Practice of a Philosopher”, Oxford Studies in
Ancient Philosophy, XXVI, Oxford: OUP, s. 100-104.
19
Güven, F. (2005), Madness and Death in Philosophy, s. 18.
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ya da kaçınılacak bir şey olmadığını aksine filozofun hayatı boyunca
felsefe yapmak yoluyla kendini ona hazırladığını vurgular.
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Özet
Bu makalenin amacı, halkımızın etnik ya da mezhep farklılıklarını
zenginlik olarak gören bir din anlayışına sahip olması için, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın katkılarının neler olabileceğini tartışmaktır.
Yaşanmakta olduğu üzere etnisite ve mezhep problemleri, mevcut
siyasal ve dinsel akıl, açılımlar sağlamış olsa bile yakıcı bir şekilde devam
etmektedir. Sorun, büyük devletler ve ulus aşırı güçlerin, başta coğrafyamız
olmak üzere, hemen her yerde yüzyılları aşan plan ve programlarını fiili
işgaller ve örgütler aracılığıyla acımasızca sürdürmekte olduğu gerçeği göz
ardı edilmeden ele alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaşanılan
sıkıntıların en yakıcılarından olan bufarklılıklar üzerine kurulan
problemlerinin aşılmasında inisiyatif alarak bir örneklik ortaya koyabileceği
hususu önerilerle birlikte ifade edilmeye çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Etnisite, Din Eğitimi,
Aleviler, Kürtler

DİB, Din İşleri Yüksek Kurulu, Etnisite Sorunu
Çalıştayı (06/06/2013, Ankara)’nda sunulan bildirinin gözden
geçirilmiş ve yeniden yazılmış halidir.
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PERCEPTIONS ON ETHNIC DIFFERENCES AND
PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS: PROBLEMS AND
SUGGESTIONS
Abstract
Thepurpose of thispaper is todiscuss the possible contribution of
Presidency
of
Religious
Affairsto
the
cultivation
of
religiousunderstandingamongTurkishMuslimswhowilleventuallyobservecultu
raldifferencesandpluralityindispensabletoourwelfareandourwellbeing as well
as those of humanity.
As experienced, ethnicity and sectarian issues, despite the policies
specifically designed by political and religious authorities to ease and solve
them, the problems still continue to be heavy burdens on our society. To be
sure, the outside powers and international institutions under their influences
play their partsin the severity of those problems through indirect and direct
methods from simplemanipulation to direct intervention. Despite that, our
political and social institutions should be able to develop policies and
takeinitiatives to overcome the problems. The present paper will discuss the
role of Presidency of Religious Affairson that matter, articulate a set of
recommendationson what to do and how to do it.
Keywords: Republic of Turkey Presidency of Religious Affairs,
Ethnicity,
Religion
Education,
Alevis,
Kurds

Ön Bilgi
‘Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar’
Yunanca ethnos’dan türetilmiş etnik kelimesi pagan ya da
kafir manasına gelir. Ondokuzuncu yüzyıl sonuna gelindiğinde
ise ırk anlamında kullanılmaya başlanır. (Bk. Kalaycı: 2008;
Somay: 2012)
Bilindiği üzere Batı’da On Altı ve On Dokuzuncu yüzyıllar
arası oluşan maddi birikim, düşünce tarihinde de önemli
gelişmelere ve değişimlere yol açtı. Oluşan imkanlarla
dünyayı/ülkeleri/diğer toplumları anlama merakı içinde olan
Hristiyan Batı, Batılı olmayanla karşılaştığında, ona en farklı
gelen unsurolan deri rengini ilk ‘bilimsel’ kıstas olarak seçti.
Afrika ülkelerinden köle olarak satın aldığı siyah derili
Afrikalıları zincirleyip gemilerle ülkesine getirirken, onların,
kendinden daha aşağı mahluklar olduğuna kani olmuştu.(Bk.
Somersan:2012)
Günümüze gelindiğinde ise bilim farklı ırklar olmadığını
söylemektedir. Ancak bu gerçek devlet ve/veya bireylerin
ırkçılık yapmasını engellemiyor; çünkü ırkçı tutum ve
davranışlar en yeni bilimsel bulgulardan değil, birey ve

halkların tarihsel-toplumsal birikimi ile gündelik siyasal
yaşamın bir parçası olarak bireylerin bunları özümseyiş şekil ve
içeriğinden kaynaklanıyor. Bugün etnisite, dil, din, cinsiyet,
insan bedeninin fiziki görünüşü, giyim/kuşam ve hatta yaş
üzerinden ırkçılık ve ayrımcılık yapabiliyor. Yani, geçmişteki
ırkların yerini bugün dil, din, etnisite, cinsiyet, yaş, giyimkuşam vb.ye dayalı ‘yeni ırkçılıklar’ aldı.(Bk. Somersan:2012)
Ulus devletlerin çatısı altında bir araya gelen çeşitli etnik
gruplar daima hassas bir dengenin üzerinde bulunmuşlardır.Etnik
sorunlar, ulusal kimlik, kendi kaderini belirleme ve ulusçuluk
bağlamında doğduğu için ulus devletlerin varoluş felsefesinin de
sorgulanmasına yol açmaktadır. (Kurubaş: 2008)
Bugün bizde var olduğu gözlemlenen ya da dillendirilen
dinsel ya da etnik tehlikeler büyük oranda cumhuriyetle kurulan
hayalin yoksulluğunun sonucudur.Bu nedenle birlikte yaşama projesi
tüm yurttaşların hayallerini dolduracak, benliklerine hitap edecek
ortak akla hizmet edebilecek şekilde yeniden kurgulanmalıdır.(Bk.
Somersan: 2008)
Son on yıldamevcut siyasal ve dinsel akıl çok büyük açılımlar
sağlamış olsa da henüz başarıyaulaşamamış görünmektedir.Bunun
nedenini mevcut siyasal ve dinsel akılla sınırlandırmak elbette doğru
olmayacaktır. bütün bir dünyayı kuşatan büyük devletler ve ulus aşırı
güçlerin, başta coğrafyamız olmak üzere, hemen her toprak üzerinde
yüzyılları aşan plan ve programları, fiili işgaller veya taşeron örgütler
aracılığıyla acımasızca devam etmektedir.
Bu ahval içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaşanılan
sıkıntıların en yakıcılarından biri olan etnik ve dinsel farklılıklar
üzerine kurulan çatışma alanlarının ortadan kaldırılması ve
problemlerin aşılmasında nasıl bir örneklik ortaya koyabileceği
sorusunun Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından sorulması önemli bir
hassasiyeti ve yüksek duyarlılığı ortaya koymaktadır.
Sorunlar ve Öneriler:
Çoğulculuk ve Eğitim
Eğitim sistemimiz var olan farklılıkları tanıtan bir yapıda
olmadığı için farklı olanla karşılaştığımızda onu kendi varoluşumuza
bir tehdit olarak algılıyoruz.Diyanet İşleri Başkanlığı, farklı dilleri,
renkleri ve giysileri, cinsiyeti zenginlik olarak gören bir din
anlayışının din görevlileri ve toplumda oluşumu için çaba sarf edip bu
anlamda MEB ve YÖK ile komisyonlar oluşturup dersler ve pratik
uygulamalar üzerinde çalışabilir.

DİB ve Çoğulculuk
Ayrışmaya neden olan ulus-devlet ideolojisinin ötekileştirici
egemenlik anlayışının aşılarak, bütün etnik ve dinsel varoluşların
kendisini gönüllü olarak bir parçası göreceği, aidiyet problemi
yaşamayacağı bir üst kimliğin oluşumu için öncelikle, başta müftüler
olmak üzere din görevlilerinin din anlayışlarının evrenselleştirilmesi
yönünde etkin planlamalar yapılarak, mezhebi/ meşrebi farklılıkların
dinin evrenselliğine ait temel hususlar olduğu hususu tahkim
edilmelidir.
Çoğulculuk ve Müfredat
Yeni bir dil olmadan yeni bir dünya kurulamaz gerçeğinden
hareketle, İmam-Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde okutulmakta
olan Kelam ve Mezhepler Tarihi dersleri başta olmak üzere bütün
müfredatın, çoğulcu bir perspektifle incelenerek yeniden yazılması
zorunludur. Böylesi bir çalışma İslam’ın çatışmacı ve ayrıştırıcı bir dil
ile anlatılmaktan kurtarılması anlamına geleceği gibi yorum ve anlayış
farklılıkları onun bitmez tükenmez rahmetinin ifadesi olarak
anlaşılacaktır.
İslam Kültürünün Yeni Nesillere Aktarılmasında Üslup
Sorunu
İmam- Hatip ve İlahiyat öğrencileri, İslam düşünce tarihi
okumalarını çatışmacı ve ayrımcı paradigma içerisinde hak-batıl,
iman-küfür karşıtlıkları içerisinde değil, farklı görüş ve yorumların
birbirlerini tahkim edici, eksikliklerini telafi edici bir üslup içerisinde
sürdürmelerine imkan sağlayacak müfredat ve kaynaklara sahip
olabilmeliler.
İslam Düşünce Tarihini ve Kültürel mirasını sadece fıkhi bir
perspektife indirgenmiş bir dini bakış açısıyla okumak/değerlendirmek
İslam Medeniyetinin yeniden ikame edilmesi önündeki en büyük
engeldir.Felsefi, Kelami, Tasavvufi, Edebi, Mimari bir eseri bu bakış
açısı çoğu zaman mahkum ederek büyük İslam medeniyetinden
Müslümanları ve insanlığı mahrum etmektedir.
Gelişen İmkanlar ve Dinsel Yapılar
Diyanet uzun yıllar laikçi ideolojik devlet anlayışının baskısı
altında iken şimdilerde daha farklı bir problemle yüz yüzedir.
Muhafazakar iktidar sonrasında oluşan özgürlük ortamları ile dinsel
yapıların artan imkanları hizipçi bir mantıkla kullanmayı arzu etmeleri
ve cemaat üyelerinin hak etmedikleri şeylere talip olmaları büyük bir
güven ve adalet kaygısı oluşturmaktadır. Bu tehlike bir an önce

görülerek insanlardaki adalet duygusunun sarsılmasına müsaade
edilmemesi için yoğun çaba sarf edilmelidir.
Bir o kadar önemli olan diğer husus ise bu süreçte cemaatlerin
örgütlü dinsel yapılara dönüşmesi tehlikesidir. Bu problemin bir an
önce fark edilerek önlem alınması cemaatlerin manevi bir hareket
olarak hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için de bir imkandır. Çünkü
manevi hareketler ancak samimiyet ve Allah rızasıyla varoluş
gayelerini sürdürebilirler. Onlardünyevi imkanların kapılarının
açıldığı yerler olarak görülmeye başlandığında ise manevi bir hareket
olmaktan çıkarak örgütlü dinsel yapılara dönüşür ve sekülerleşirler.
Geleneksel Kurumların Reorganizasyonu
Diyanet bir yandan AB’nin öngördüğü etnik ve kültürel
hakları incelerken bir yandan da geleneksel dindar yapılar üzerine
çalışmalar yaparak günümüz insanlarının hayatı daha barışçı bir
şekilde yaşayabilmeleri için kültürel restorasyon üzerine de
düşünebilir. Bu anlamda mesela Mevlevihaneler vb. tekkeler yaşayan
kurumlar şeklinde re-organize edilerek aktif hale getirilebilir.
DİB Yayınları ve Ayrımcı Kavramsallaştırma
DİB Yayınları sadece dili doğru kullanma açısından
incelenmemeli, bir komisyon daha kurularak yayınların, ırk, dil,
cinsiyet, mezhep, meşrep, vb. ayrımcılıklar ve medeniyet perspektifi
açısından da incelenmesi sağlanmalıdır. Mesela DİB İslam
Ansiklopedisi böylesi bir perspektifle incelenmediği için evrimci
mantalite yer yer nüfuz etmiş görünmektedir.
Kültür Evleri
Çatışmacı ideolojik atmosfer içerisinde doğup büyüyen
gençliğin yeni duruma sağlıklı ve etkin katılımının sağlanabilmesi
için; DİB kültür evleri kurularak içerisinde hemen bütün
yayınevlerinin kitaplarının yer aldığı kitabevi, çay-kahve içilebilen
kıraathaneleri ve okuma ve sohbet edebilme alanları oluşturulmalıdır.
Kültür evleri her ilin en merkezi yerinde kurularak ulaşımı kolay
mekanlar olarak tasarlanabilir.
Bu proje daha da geliştirilip günümüzde müftülük binası nasıl
olmalıdır şeklinde bir soru ile tartışmaya açılması müftülüklerin
herhangi bir resmi kurum olmaktan çıkarılması hususunda da ciddi bir
adım olacaktır.

Alevilerin Talepleri ve DİB
Alevilerin talepleri devletin cem evlerini ibadethane olarak
tanıması, Alevi din görevlilerini devlet memuru olarak istihdam
etmesi ve din dersleri içeriğinde Aleviliğe de yer verme olarak
sıralanabilir. (Aktürk: 2008)
Bu taleplerin yerine getirilmesi hususunda DİB’nın öncülük
etmesi gerekir. Konuya ilişkin yaşanmakta olan haklı tereddütlere
rağmen cem evlerinin caminin değil herhangi bir tekkenin muadili
olduğu gerçeği dillendirilip tekke ve zaviye kanunu değiştirilerek bu
sorununaşılabilirliğiyönünde adım atılabilir.
Kürtçe Klasik İslam Eserlerinin Basımı ve Alfabe
DİB, aşağıda birkaç örneğini vereceğimiz Kürtçe eserleri
orijinal alfabesiyle basımını sağlayarak doğu medreselerinde hala
kullanılmakta olan asli alfabenin kuşatıcı ve birleştirici dilinin
canlanması sağlanmış olur.
Böylece ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir proje olarak üretilmeye
çalışılan sekülerlatin alfabesinin tekelleşmesi tehlikesine karşı da
önlem alınmış olur.
Kürtçe Yazılmış Klasik Eserlerden Bazıları
1. Eli Heriri (1010-1078): Divan
2. MaleyeCiziri (12.ve 15-16.yüzyıl): Divan
3. FekiyeTeyran (1307-1375 ya da 1590-1660):Divan
4. Maleye Beta (1417-1491): Mevlut
5. EhmedeXani (1650-1706): Nubahar,Yusuf u Züleyha
6. Selim Sileman (16-17.Yüzyıl): Leyl u Mecnun
7. HelifeUsif: İrşadü’lİbad (Fıkıh)
8. Siyahpuş: Divan
9.MelaMehmudeBayezidi(1797-1863):
AdatuRusumatname-i
Ekradiye
10. Mevlana Halid: Divan
11. Mele Helile Serti: Nehcü’l Enam(akaid), Divan
12. HeciFateheHezroyi: Divan
13. Şeyh EvdirehmaneTake : Divan
14. Şeyh NureddineBirifki : Divan
15. Şeyh EvdirehmaneAxtepi:DivanaRuhi,Ravdatü’n Naim
16. MelaUniseErqetini: Zuruf, Terkip (gramer)
17. Mela Zahir Tendüreki: Divan
18. Ahmet Hilmi Koği: Hediyetü’l Habib

Kaynakça
Aktürk,Ş. (2008). “Türkiye Siyasetinde Etnik Hareketler, 19202007.” Doğu Batı, S. 44 (Şubat, Mart, Nisan, (43-74)
Kalaycı, H. (2008) “Etnisite ve Ulus Karşılaştırması”Doğu Batı,
S. 44 (Şubat, Mart, Nisan, (91-113).
Kurubaş, E.(2008).“Etnik Sorunlar: Ulus-Devlet ve Etnik
Gruplar Arasındaki Varoluşsal İlişki”, Doğu Batı, S. 44 (Şubat, Mart,
Nisan), (17-25).
Somay, B. (2012). Ayırarak Birleştirmek Mümkün müdür?,
Der. Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan; Ayrımcılık: Çok Boyutlu
Yaklaşımlar, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
(97-104)
Somersan, S. (2008). “Babil Kulesi’nde Etnilerden UlusDevlette”, Doğu Batı, S. 44 (Şubat, Mart, Nisan), (75-90).
Somersan, S. (2012). “Irkların Olmadığı Bir Dünyada Irkçılık”,
Der. Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan; Ayrımcılık: Çok Boyutlu
Yaklaşımlar, 1. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
(199-211)

األمثال العربية الشعبية في أسعرد
-  الموضوع واللغة-

عبداهلادي متورتاش
atimurtas@yyu.edu.tr.جامعة يوزوجنو ييل كلية اإلهليات قسم اللغة العربية وبالغتها
خالصة البحث
 وهو أدب ثري جدا،ال شك يف أن لعرب أسعرد أدبا شعبيا ميكن أن نطلق عليه الفلكلور القويل
 وال شك يف أن هلذه األمثال. ويعترب املثل الشعيب األكثر شيوعا و تداوال بني العامة واخلاصة،جيمع كل أشكاله
 وصنفناها حتت، وقد مجعنا ما تيسر لنا منها. لكنها ما زالت حبيسة يف الصدور.ميزات معروفة ختص أهل أسعرد
 وكتبنا مقدمة أوضحنا فيها ماهية، وحاولنا تفصيحها قدر املستطاع، وحللنا مفرداهتا،عناوين جتمع املشرتك منها
. وذكرنا بعض خصائصها،األمثال الشعبية األسعردية
. الفصحى، العامية، أسعرد، املثل الشعيب، األدب الشعيب:مفاتيح البحث
Siirt Arapçasında Halk Atasözleri
- Konu ve Dil Siirt’te yaşayan Araplar, sözlü edebiyat diyebileceğimiz önemli bir
halk edebiyatına sahiptirler. Edebiyatları tüm çeşitleriyle zengin bir
edebiyattır. Ancak toplumun tüm sınıfları arasında en yaygın olanı
atasözleridir. Atasözlerin Siirt Araplarına özgü bir takım özellikleri vardır.
Ne varki bunlar hâla yazıya dökülmemiştir. Toplayabildiklerimizi toplayıp
ortak başlıklar altına alarak sınıflandırdık. Orijinal Arapçada bulunmayan
kelimelerin anlamlarını verdik ve mümkün olduğu kadarıyla orijinal
Arapçayla açıklamasını yaptık. Ayrıca Siirt Arap atasözlerinin mahiyeti ve
özelliklerini tartıştığımız bir giriş hazırladık.
Anahtar Kelimeler:Halk Edebiyatı, Halk Atasözleri, Siirt, Halk
Konuşması, Orijinal Arapça.

Arabic Proverbs in Siirt
- Subject and Language Arabs living in Siirt have a significant folk literature that we can call
oral literature. With all of literary genres, their literature is prosperous rich.
However, the proverbs are the most common among all classes of society.
These proverbs own some characterics peculiar to Siirt Arabs.
Unfortunately, these proverbs haven’t put on paper yet. We compiled the
proverbs we could reach and categorized them under common titles. We gave
the meaning of the words that not found in original Arabic and interpreted
their meaning in original Arabic as much as possible. We also wrote an

introduction in which we discussed the essence and features of Siirt Arab
proverbs.
Key Words: Folk Literature, Proverbs, Siirt, Colloquial Language,
Original Arabic

توطئة
عندما يدور البحث عن األدب الشعيب ،أو ما يسمى بالفولكلور القويل ،فإن أول ما يتبادر إىل
الذهن من بني سائر األصناف هو املثل؛ ذلك لشيوعه العام بني خمتلف طبقات الشعب ،أما باقي األصناف؛
كاحلكاية ،واللغز ،واألغنية ،واهلدهدة ،والرتنيمة فأقل شيوعا؛ لذا جند كثريا من الباحثني انربوا –أوال -جلمع
شتات هذه األمثال من هنا وهناك ،وحفظوها يف كتب ألفوها ،ودرسوا خصائصها ،ووقفوا على مميزاهتا ،ولكل
شعب وقبيلة أمثا ُهلا اخلاصة هبا مبفرداهتا ،وأسلوهبا ،ومعانيها ،وأفكارها ،وهلجتها،ويعترب األبشهي ت.
 1446\850أول من مجع األمثال الشعبية من القدماء 1.ويف العصر احلديث أقبل كثري من الباحثني على
املوروث الشعيب جبميع أصنافه ،وعلى رأس هذه األصناف األمثال ،وذلك مثل أمحد تيمور يف كتابه األمثال العامية
املصرية ،وأمحد أمني يف كتابه قاموس العادات والتقاليد والتعابري املصرية ،وفائقة حسني راغب يف كتاهبا حدائق
األمثال العامية وغريهم.
2
وكذلك لعرب أسعرد وما حوهلا أمثال خاصة هبم يتداولوهنا يف كالمهم ،لكن هذه األمثال ما زالت
حبيسة الصدور ،ومل تدون يف السطور إال النزر اليسري الذي كتب من قبل بعض املعنيني األسعرديني ممن ال
جييدون القراءة والكتابة باألحرف العربية ،فدونوها باألحرف الالتينية اليت ال ميكن أن تفي بالغرض بأي شكل من
األشكال ،وأمثال هذا شأهنا حري بأن تُدرس وتُدون حىت تُصان من ضياع قريب متوقع ال مفر منه.
املثل من حيث األصل يُطلق ُفرياد به النظري ،مث نُقل إىل القول السائر الفاشي املمثل مضربه
مبورده3.ويعرفاملثل بأنه :قول يردد للتشبيه يف أمور تقارب حالة األصل يف املثل ،لكن تقادم العهد جيعل األصل

1ولينظر :شهاب الدين حممد بن أمحد األبشهي ،املستطرف يف كل فن مستظرف( ،حتقيق :حممد خري طعمة احلليب) دار
املعرفة ،الطبعة  ،5بريوت ،2008 ،ص.48 .
2هي مدينة قدمية تقع جنوب شرق تركيا قرب دياربكر ،استوطنها بعض القبائل العربية منذ القدم رمبا قبل الفتح اإلسالمي أو
بُعيده ،وهلم هلجة خاصة هبم ،كما هلم أدب شعيب بكر مل تدون ،ومل تدرس إال قليال .ولالطالع على أصول أهل أسعرد
وثقافتهم وأدهبم انظر إىل حبثنا عن األغنية الشعبية يف أسعرد( .عبداهلادي متورتش" ،األغنية العربية الشعبية يف أسعرد دراسة

حتليلية" جملة EKEVالرتكية ،عدد ،2015 ،63 :ص).443-411 .
3حممد علي التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم( ،حتقيق :علي دحروج) مكتبة لبنان ،بريوت ،1996 ،مج،2 .
ص.1449 .

بعيدا عن الذهن ،ويبقى املثل سائرا مكررا4.وامليداين ت1125\518 .يركز على صفة التشابه يف األمثال ناقال
5
عن املربد ت 899\286.قوله :املثل قول سائر يُشبه به حال الثاين باألول.
أن
أمني
أمحد
ويذكر
األمثالنوعمنأنواعاألدب،ميتازبإجيازاللفظوحسناملعنىولطفالتشبيهوجودةالكناية،والتكادختلومنهاأمةمناألمم،ومزيةاألمثاأل
هناتنبعمنكلطبقاتالشعب،وليستفيذلككالشعروالنثرالفنيإهنماالينبعانإالمنالطبقةاألرستقراطيةفياألدب،فالعجائزفيالبيوتتؤل
6
فاألمثالوطبقةالفالحينينبعمنهاأمثالوكذلكطبقاتالصناعوالتجاروغريهم.
حينما يطلق املثل -كنوع أديب -إمنا يقصد به تلك األمثال اليت تتعمق أصوهلا إىل عصور التدوين
وإىل ما قبلها ،واليت صيغت بلغة فصيحة مزينة بفنون أدبية رفيعة ،وهلا حدث تارخيي أدى إىل ميالدها .أما إذا قيد
املثل بالشعيب وقيل :املثل الشعيب ،فإمنا يعىن بذلك تلك األمثال اليت شاعت بني الناس بصيغ شعبية ال ختضع يف
الغالب للقواعد النحوية وال للقواعد الصرفية مبفردات عامية غري خاضعة مليزان صريف ما من الناحية الشكلية ،أما
7
من ناحية املعىن فال يفرق املثل الشعيب عن املثل املطلق من حيث الرفعة والضعة.
وللمث ل عالقة قوية باحلكمة من حيث اخللفية البعيدة املدى يف ذاكرة الشعب ،حيث ال تكاد تسأل
أحدهم عن املثل إال وجييبك بأنه احلكمة ،وذلك الشرتاكهما يف البعدين التجرييب واخلربايت احلاصلني مبرور الزمن،
لكن املثل يفوق احلكمة يف أن له حدثا تارخييا عاشه بعض الناس ،فقيل فيه :املقولة احلكيمة ،فصارت مثال سائرا
تداوله الناس فيما بينهم للتعبري عن املعىن نفسه ،وإشارة إىل ذاك الواقع التارخيي الذي ميكن أن يتكرر يف كل
األزمنة واحلاالت ،وهبذا كان املثل دعوة إىل االتعاظ وأخذ العربة مما جرى يف أثناء إنشائه؛ 8لذلك نرى أبا هالل
العسكريت 395\1004 .يشري إىل هذه العالقة القائمة بني املثل واحلكمة ،فيقول" :إن كل حكمة سائرة
تسمى مثال .وقد يأيت القائل مبا حيسن من الكالم أن يتمثل به إال أنه ال يتفق أن يسري فال يكون مثال 9".وبناء
على هذا نصل إىل نتيجة مفادها أن الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دوراهنا على األلسنة تكون مثال؛ أما إذا
تدر على األلسنة فتسمى حكمة.
كانت الكلمة صائبة وصادرة عن جتربة ومل ُ

4فاضل حممد عبداهلل" ،حكايات وراء األمثال الشعبية املوصلية" ،موسوعة املوصل الرتاثية ،من إعداد :أزهر العبيدي ،مركز
دراسات املوصل ،2008 ،مج ،1 .ص591 .؛ وانظر أيضا :نبيلة إبراهيم ،أشكال التعبري يف األدب الشعيب ،دار هنضة
مصر ،القاهرة ،بدون تاريخ ،ص.145-144 .
 5أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري امليداين،جممع األمثال( ،حتقيق :حممد حمي الدين عبداحلميد) مطبعة السنة احملمدية،
القاهرة ،1955 ،ص.5 .
6أمحد أمني ،قاموس العادات والتقاليد والتعابري املصرية ،مؤسسة هنداوي ،القاهرة ،2012 ،ص.69 .

7ولينظر:حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم اجلوزية ،األمثال يف القرآن الكرمي( ،مقدمة احملقق)( ،حتقيق :سعيد حممد منر

اخلطيب) دار املعرفة ،بريوت ،1983 ،ص.19 .
8حلمي بدير ،أثر األدب الشعيب يف األدب احلديث ،دار الوفاء ،ط ،2 .القاهرة ،2002 ،ص.30 .

9أبو هالل احلسن بن عبداهلل بن سهل العسكري ،مجهرة األمثال ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،1988 ،مج ،1 .ص.11 .

وهذه جمموعة من األمثال الشعبية عند عرب أسعرد استطعنا مجع بعضها من خالل تعايشنا الطويل
معهم ،وأخذنا القسط األكرب من دراسات قام هبا كل من جنيم گول10و خالوق أمراغ11اللذان أثبتا مناذج من
األمثال باألحرف الالتينية يف دراساهتما عن تاريخ وثقافة عرب أسعرد،وال شك يف أن هلذه العينات من األمثال
خصيصة هلجة وثقافة أسعرد ،فهي بذلك تكسب هوية أسعردية خالصة تغاير حىت أمثال أقرب سكن عريب إليها
وهو مدينة ماردين . 12فمن الناحية اللهجية جند فيها قلب الضاد والذال والظاء "ڤ" الفارسية ،والثاء فاء ،والدال
تاء ،والباء "پ" الفارسية يف معظم احلاالت كما هي عادة أهل أسعرد .13وكذلك صيغ اجلموع وطريقة استعمال
األفعال وغريها من خصائص اللهجة األسعردية اليت أثبتناها يف دراساتنا السابقة عن خصائص هذه اللهجة14،وأما
من الناحية الثقافية فنجدها ممزوجة مبزيج من الثقافة العربية الكردية الرتكية ،وذلك باستعارة بعض األساليب
واملفردات الرتكية والكردية واحتوائها طرق التفكري الرتكي والكردي يف الوقت نفسه ،مما جعلنا جنزم بأصالة هذه
األمثال األسعردية.
وال شك يف أن لألمثال األسعردية طابعها اخلاص من حيث أسلوهبا ومفرداهتا وطريقة صياغتها
الشكلية ،وكذلك من حيث الفكرة اليت تدعو إليها ،أو تنفر منها .وميكن أن نوجز خصائص هذه األمثال على
النحو اآليت:

NecimGül, SiirtArapçasınıKurtarmak, Sage Yayıncılık, Ankara, 2013, s.
98-120.
11
Haluk Emrağ,
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(01.04.2016).
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 – 1من أهم خصائص األمثال الشعبية يف أسعرد هي بساطة صيغتها و عفوية معانيها؛ ألن قائلها
وإن كان جمهوال كما هي احلال يف شىت األنواع األدبية الشعبية -ليس فردا معينا من الطبقة املثقفة ،وإمنا هومجيع أخالط الشعب؛ لذا نرى معانيها -يف القسط األكرب منها -مستقاة من البيئة البسيطة اليت نشأت فيها،
وإذا وضعنا أمية عرب أسعرد بعني االعتبار ستتضح الصورة أكثر يف أذهاننا وجتلو بساطة تعابري هذه األمثال
وطبيعية أفكارها أميا جالء.
 –2ليس لألمثال األسعردية موضوع خاص ال يتعداه ،بل هي تشمل شىت جوانب احلياة اليومية
للعوام واخلواص ،وتتعلق جبميع أرباب املهن واحلرف مما جعلها ملكا للشعب كله وليس حكرا على فئة معينة
ختتص هبا ،وال ميكن حصر مواضيعها إال إذا أمكن حصر جوانب احلياة.
 -3وقد كثر استخدام املفردات الكردية والرتكية يف األمثال األسعردية بشكل الفت للنظر -كما هي
احلال يف سائر األدب القويل عند األسعرديني -علما بأن هذه نتيجة ال مفر منها جنمت عن االحتكاك الكثيف
مع الشعوب اجملاورة من ترك وكرد .وليس األمر متوقفا عند هذا احلد ألننا جند قسطا ال بأس به من األمثال مرتمجة
ترمجة حرفية من الرتكية أو الكردية األمر الذي زاد األمثال األسعردية لطافة من جهة وغرابة من جهة أخرى.
 - 4إن األمثال الشعبية يف أسعرد قد أخذت صورة طبق األصل للهجة األسعردية حيث تطابقها
كل املطابقة ،بعكس النصوص الدينية اليت حفظت أصالتها وهويتها الفصحى .فاألمثال تطلق باللهجة األسعردية
العامية بكل خصائصها.
وقد أخذنا يف تصنيف ما مجعناه من األمثال اليت يربو عددها على  130مثال ووضعناها حتت
عناوين خمتلفة جتمع الكثري منها وذلك لغرض تسهيل تقييمها جمتمعة ،مث حبثنا عن معاين املفردات العامية الغريبة
فيها ،وبعد ذلك حاولنا تفصيح املثل بشكل خمتصر يفي باملعىن املطلوب منه ،إذن فإن عملنا يف هذه الدراسة
ينحصر يف مجع األمثال األسعردية وتصنيفها تصنيفا موضوعيا وشرح املفردات العامية مع حماولة بسيطة
لتفصيحها،وقد رأينا خالل دراستنا هلذه األمثال أن بعضها يؤدي وظيفة احلكم اليت يؤتى هبا لغرض تأكيد املعىن
وحتسينه ،ورأينا البعض يتعلق باملرأة ،والبعض منها متعلقا بالعالقات االجتماعية ،ويستعمل بعضها اآلخر لإلرشاد
والتبصري ،وقسط وافر منهايدعو إىل الفضائل ،ويذم الرذائل من األخالق ،ورأينا أيضا أن بعض األمثالعبارة عن
أدعية حتمل رموزا حتتاج إىل حلول ،بينما البعض منها ميثل قوانني كونية أو اجتماعية ال تتبدل ،ومن هذه األمثال
ما ميكن مجعها حتت القوانني العامة للحياة حصل عليها الناس من خالل التجارب والوقائع املتكررة اليت
عاشوها،وما قمنا به -ولو كان شاقة-فهو حماولة بسيطة أو منوذج لعمل أكرب تقوم به جلنة من الكفاءات يف جمال
األدب الشعيب ،وللعلمفإن التصنيف املذكور إمنا هو عملية اجتهادية منا قابلة للمناقشة والرد ،وهذه هي أهم
املواضيع اليت قيلت فيها األمثال األسعردية:
أ -حكم
إن أول ما يلفت النظر يف األمثال الشعبيىة األسعردية من حيث املوضوع والغرض هو احلكمة ،فإن
القسط األكرب من األمثال يقوم بوظيفة احلكمة اليت يؤتى هبا لتحسني اخلطاب ولغرض تقوية الفكرة اليت تلقى إىل
املستمعني ،وهذه مناذج من بعض هذه األمثال:

 -1الكلب األسود مو يِبيڤ.
اللغةُ :مو :أداة نفي حمرفة من "ما" ،يبيڤ :فعل مضارع يعين يبيض ،بقلب الضاد "ڤ" الفارسية
على عادة عرب أسعرد.
املعىن :الكلب األسود ال يب يض ،بل يبقى دائما على لونه.
ِ
ِ
سوْو ويحد.
 -2في ويحد يسوى ألف  ،في ألف مو ي ُ
يسوو :يساوون.
اللغة :وحيد :تعين واحد بإمالة األلف ،يسوي :يساوي وكذلك ُ
املعىن :هناك شخص يعادل ألف شخص ،وهناك ألف ال يعادل واحدا.
 -3في إمصيبى إتڤ َّحك  ،في إمصيبى إتْ ِّ
بكي.
اللغة :إمصيىب :مصيبة ،إتڤحك :إتضحك.
املعىن :هناك مصيبة تضحك ،وهناك مصيبة تبكي.
 -4في ِشي ألزم من شي.
اللغة :شي :شيئ.
املعىن :هناك شيئ ألزم ،وأهم من شيئ.
 -5في ِشي أصعپ من ِشي.

اللغة :أصعپ" :أصعب" بقلب الباء  pالالتينية و "پ" الفارسية.
املعىن :هناك شيئ أصعب من شيئ.
َ -6عقول يِلزم ِملْمهت حيَّا لحت.

ِ
إجريو.
قيمة ْ
إيديو :يديه.

اللغة :ملمهت :من املهد ،بقلب الدال تاء ،حي :كلمة كردية مبعىن حىت ،حلت :حلد.
املعىن :العقل الزم من املهد حىت اللحد ،أي من امليالد حىت املمات.
ِ
 -7لي مو يِعروف قيمة إجريو ِد يِتْمش على إيديو * .لي مو يتمش على إيديو مو يعروف
اللغة :يل :الذي ،يعروف :يعرف ،إجريو :رجليه ،د :حرف تسويف مبعىن "سوف" ،يتمش :ميشى،
املعىن :من مل يعرف قيمة رجليه ميش على يديه .من مل ميمش على يديه ال يعرف قيمة رجليه.
 -8فِمي أقرپ من إِمي.
اللغة :فمي :فمي ،أقرپ :أقرب.
املعىن :فمي أقرب إيل من أمي.
ِ
 -9م ِن العصفور مو يصير قَليى.

اللغة :قلىي :كلمة كردية تعين اللحم املطهو اجملفف.
املعىن :العصفور صغري ال يكفي ليصنع منها اللحم املطهو.
ِ
نيم ،في رب لِي مو ينيم.
نيم ،إح ِرْم أُو ْ
 -10إظلم أُو ْ
اللغة :أُو :كلمة كردية تعين حرف العطف "الواو" ،نيمَ :ن ،ىل :كلمة كردية تعين "لكن" ينيم :ينام.

املعىن :اظلم ،وَن ،وافعل احلرام ،لكن اعلم أن هناك ربا ال ينام.
 -11إِلعين مو تِشبع إال من ِ
كف التراپ.
اللغة :الرتاپ :الرتاب.
املعىن :ال تشبع العني إال من كف تراب متأل هبا.
 -12راس لي ما لو دوخة مو يِسوى پيتوخة.

اللغة :راس :رأس ،بقلب اهلمرة ألفا.
املعىن :الرأس الذي ليس له هم وغرض يسعى إليه ال يساوي مجرة نار.
 -13ماصور َم َكنْبنت في َسنِى.
اللغة :ماصور :مصر ،كثريا ما يضم األسعرديون احلرف الذي قبل األخري من الكلمة مع مده ،م:
ما ،كنبنت :كان انبنت ،سىن :سنة.
املعىن :مصرمل تُنب يف سنة.
ِ -14مى في عداية إِپ ِ
قص الغزالى هم ِمى تِأكل إال نصيبَا.
اللغة :مى :ما ،يف ،موجود ،إپقص :كلمة كردية تعين مقدار ومثل ،هم :كلمة كردية تعين مع ذلك،
نصيبا :نصيبها.
املعىن :ليس هناك خملوق يعدو مثل الغزال ،لكن مع ذلك ال يأكل إال نصيبه.
خن من شمس الصباح مو يسخن من شمس عصريى.
 -15لي مى َك س ْ

اللغة :يل :الذي ،مى :ما ،ك :كان ،سخن :تسخن ،مو :ما ،عصرىي :العصر.
املعىن :من ال يستفدفأ من دفء مشس الصباح ال ييستفد من دفء الشمس وقت العصر.

 -16عطية اهلل إيى بَال منى*عطية اهلل بى بخل
اللغة :إىي :هي ،مىن :منة ،ىب :كلمة كردية تعين بال.
املعىن :نع ُم اهلل تعاىل بال منة وبال حد.
 -17جيهل أوى أخو المجنون.
اللغة :جيهل :اجلاهل ،أُوى :هو.
املعىن :اجلاهل أخو اجملنون.
 -18إِمقص اهلل أوى ڤهپ.

اللغة :إمقص :مقص ،أُوى :هو ،ڤهپ :ذهب ،بقلب الذال "ڤ" الفارسية والباء "پ" الفارسية.
املعىن :مقص اهلل من الذهب.

 -19صاحوپ الحق أُوى سلطان.

اللغة :صاحوپ :صاحب ،أُوى :هو.
املعىن :صاحب احلق سلطان ال يقهر.
 -20كِل شهرزا شپرزة.

يبكى حلاله.

اللغة :كلُ :كل ،شهرزا :كلمة كردية تعين الشاطر املاهر ،شپرزة :كلمة كردية تعين املسكني الذي
سيئ احلال.
املعىن :كل عاقل ماهرمسكين ُ
 -21إِلحيطان لهين آڤين.

اللغة :هلني :هلن ،آڤني :آذان بقلب الذال "ڤ" الفارسية.
املعىن :للجدران آذان.
ِ -22دنْيِ ِ
ت الفنى مى فيَا ال فرحى أُو ال هنا.
اللغة :دنيت :الدنيا ،الفىن :الفانية ،فيا:فيها ،فرحى :فرحة ،أُو :و ،هنا :هناء.
املعىن :ال فرح ،وال هناء يف هذه الدنيا الفانية.
ِ -23دنيى إِيى مع القايوم.
اللغة :دنىي :الدنيا ،إىي :هي ،القايوم :القائم.
املعىن :الدنيا مع القائم الذي يعمل ،وليس مع القاعد الذي ال يكدُّ.

ب -المرأة
إن للمرأة مكانة عظيمةعند اجملتمع األسعردي ودورا مميزا يف إقامة صرح األسرة ،ورص لبناهتا يف جدار
قوي؛لذا جند هلا موقعا واسعا بني األمثال اليت استطعنا مجعها يف هذه الدراسة ،وهذه مناذج من تلكم األمثال:
 -1على شنص األرملة ليلة كِل ِ
قصر
اللغة :شنص :كلمة تستعمل يف الكردية والرتكية ،وهي تعين البخت واحلظ ،كل :الكاف تعين كان
والالم الم تعريف.
املعىن :من حظ األرملة أن الليلة قد قصرت.
عت من بقبِق الجرة.
قتلت أرپعين ِح ِمى بِ ِز ْ
ْ -2
اللغة :أرپعني :أربيعني بقلب الباء "پ" الفارسية على عادة أهل أسعرد،محى :محاة ،بزعت :فزعت،
بقبق :صوت املاء عندما ينصب من اجلرة.
املعىن :قتلت أربعني محاة،وفزعت من بقبقة اجلرة.
 -3بنت البيت إيى عوراء.
اللغة :إىي :هي.
املعىن :بنت البيت عوراء فيها عيوب.

 -4بنت لي إيى من الحرة تسوى ِدرة.
اللغة :يل :الذي ،إىي :هي ،احلرة :احلارة اليت تعين احلي أو الزقاق.
املعىن :بنات أهل احلارة أغلى من الدرر.

 -5بنت بَال حمى تژبى كرم بال إزيچ.
اللغة :محى :محاة ،تژىب :تشبه ،إزيچ :كلمة كردية تعين احلائط.

كالكرم الذي ال حائط حوله.
املعىن :البنت اليت ال محاة هلا -أي مل تتزوجُ -
 -6كِ ِّمة اإلم في راس البنت.
اللغة :كمة :الشال أو كل ما يغطى به الرأس ،راس :رأس.
املعىن :وشاح األم على رأس بنتها.

 -7لي استحى من بنت عمو ما جاپ أوالت.

اللغة :يل :الذي ،عمو :عمه ،جاپ :جاء ب ،أوالت :أوالد.
املعىن :من يستحي من ابنة عمه ال ينجب منها.
ج -األخالق

ال شك يف أن األمثال الشعبية تأخذ قيمتها من صفتها األخالقية ،حيث إن معظمها يدعو إىل
الفضيلة والتخلي عن الرذيلة ،وحيث على التحلي باألوصاف احلميدة من سخاء ،ووفاء ،وأمانة ،وعدل ،وصدق،
وطهارة ،ومساحة ،وإيثار ،وتنفر من األوصاف املذمومة من خبل ،ونقض للعهود ،وخيانة ،وظلم ،وكذب ،وفحش،
وأنانية ،وكرب ،وكذلك شأن األمثال الشعبية األسعردية ،وهذه بعض مناذجها:
حك بَال سبپ من نقص األدپ* ڤحک بَال سبپ أُوی من نقص األدپ.
 -1ڤ ْ

األدب.

اللغة :ڤحك :ضحك بقلب الضاد "پ" الفارسية على عادة أهل أسعرد ،سبپ :سبب ،األدپ:
املعىن :الضحك بدون سبب ،من قلة األدب.

 -2فومية إتعيپ إلبصلى* .الفوماي إتعيپ البصلة.

اللغة :فومية ،ثومة بقلب الثاء اللثغية فاء على عادة أهل أسعرد ،إتعيپ :تعيب ،إلبصلى :البصلة.
املعىن :الثوم يعيب على البصل رائحته الكريهة.

 -3أدور على دوست صادوق شي يُوم الڤيق.

اللغة :دوست :كلمة تسعمل يف الكردية والرتكية تعين الصديق ،صادوق :صادق ،يُوم ،يوم ،الڤيق:
الضيق يعين يوم الشدة.
املعىن :أحبث عن صديق صادق ليوم الشدة.
 -4شبَع أوى كلپ ابن کلپ.
اللغة :أُوى :هو ،كلپ :كلب بقلب الباء "پ" الفارسية.
املعىن :الشبع جيرك إىل السوء حىت تتحول إىل كلب ابن الكلب.
 -5كِل متكبور ِمتْقصور.
اللغة :متكبور :متكرب ،متقصور :مقصر.
املعىن :كل متكرب مقصر.
ِ
ِ
ِ ِ
ت.
أح ْ
حس ْ
ت مى ك يموت َ
 -6مى ك يصير َ
اللغة :مى :ما ،ك :كان ،حست :حسد ،أحت :أحد.

املعىن :لو مل حيسد أحد ملا مات أحد.
ِ
ِ -7شغل لي مو أوى من القلپ يِژبه خر الكلپ *.شي لي موييجي ملْقلب يِژبى خر الکلپ
اللغة :يل :الذي ،مو :ما ،أُوى :هو ،القلپ :القلب ،يژبه :يشبه ،خر :روث.
املعىن :العمل الذي ليس فيه إخالص فهو مثل روث الكلب ال قيمة له.
 -8لي لو كين ما لو دين.

اللغة :يل :الذي ،لُو :له ،كني :كلمة كردية تعين احلقد.
املعىن :ال دين ملن حيقد.
 -9ملعقة في فِمو أُو لْحجرة في إيدو.

اللغة :فمو :فمه ،حلجرة :احلجرة ،إيدو :أيديه.
املعىن :يف فمه ملعقة ،ويف يده حجر يؤذي به من أحسن إليه.
إيس ْي ِشغل بالحيلى إِموت في الفقور.
 -10لي َ
اللغة :يل :الذي ،إيسي :يعمل ،الفقور :الفقر.
املعىن :من حيتل يف عمله ميت من الفقر.
 -11گري اإلكفيرة يِجي منو اإلفْفيد.

اللغة :گري :كالم ،اإلكفرية :الكثرية ،منو :منه ،اإلففيد :اإلفسيد يعين الفساد والضرر.
املعىن :الكالم الكثري يكسب صاحبه أذى كبريا.
 -12لي كِشبط المنارة كِلْحڤور عفاره.
اللغة :يل :الذي ،كشبط :كان سرق ،كلحڤور :كان حضر ،عفارة :مكانه.
املعىن :من يسرق منارة املسجد قد أعد هلا مكانا يضعها فيه.
د -العالقات االجتماعية
ال شك يف أ ن األمثال الشعبية هي مرآة للعالقات االجتماعية يف كثري من احلاالت ،فال جتد جانبا
من اجلوانب االجتماعية مل يذكر فيه مثل ،انطالقا من هذا الواقع نستطيع القول :إن األمثال تقوم بوظيفة إرشاد
اجملتمع وتبصريه يف عالقاته االجتماعية وكذلك الفردية حيث ال تنفكان عن بعض يف معظم األحيان ،وال ختلو
األمثال –أيضا -من نقد لبعض املواقف والعادات واملعتقدات الشعبية بني مؤيد وخمالف .وهذه بعض النماذج:
 -1پوش أُو پلش جبنا العروس إِمبلش.
اللغة :پوش أُو پلش :تركيب ليس له معىن معني سوى تأكيد ما يليه من املعىن ،جبنا :أتينا ،إمبلش:
بال شيئ أي دون أن تكلفنا شيئا.
املعىن :حصلنا على العروس بال بدل يكلفنا.
 -2منِّتوك جنب بيتوك.

اللغة :منتوك :منتك ،بيتوك :بيتك.
املعىن :منتك عند بيتك ،أي ال متن علي ،اذهب وامنن على أهل بيتك.

 -3أعمل كاري صار نياري.
اللغة :كاري :كلمة كردية تعين عملي ،نياري :كلمة كردية تعين عدوي.
املعىن :أشتغل يف عملي فصار عدوا يل.
 -4إبن اإلبن إبن البيت إبن الختن خر الكلپ.

اللغة :خر :روث ،الكلپ :الكلب.
املعىن :ابن االبن من العائلة ،أما ابن البنت أي ابن اخلنت فهو مثل خر الكلب ليس له صلة جبده من
15
أمه .وهذه تذكر هبذا البيت العريب :بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال األباعد.
 -5كِما إروح بيت من لِمحلى يِستريحو إجيران.
اللغة :كما :كلما ،إروح :يروح وينتقل ،لمحلى :احمللة أي احلي ،يسرتحيو ،يسرتيح ،إجريان :اجلريان.
املعىن :كلما ارحتل بيت من احلي ارتاح اجلريان وتوسع مكاهنم.
 -6كِ ْل بلد أُو عيدتو.
اللغة :أُو :و ،عيدتو :عادته.
املعىن :كل بلد له عادات ختصه.
ِ
ت روحو.
عل مي ْ
 -7كل ِويح ْد يپكي َ
اللغة :وحيد :واحد ،يپكي :يبكي ،روحو :روحه أي نفسه.
املعىن :كل شخص يبكي على فقيده.

 -8قلبی على ولدي قلب ولدي على الحجر* ألبي على ولدي ألب ولدي ع ْل حجر.

اللغة :أليب :قليب بقلب القاف مهزة على عادة كثري من العرب ،وتفضله النساء يف أسعرد بينما الرجال
يفضلون التلفظ بالقاف كما هو ،عل :على.
املعىن :قليب يتأمل ويقلق على ولدي ،أما ولدي فقلبه على احلجر ،أي صار مثله يف القسوة.
 -9ڤِ َّرة إيى ُمرة.
اللغة :ڤرة :ضرة بقلب الضاد "ڤ" الفارسية.
املعىن :الضرة مرة.
ِ -10مين ڤروط؟ اليتيم ِمين فسي؟ اليتيم.

ينصره.

اللغة :ڤروط :ضرط ،فسي :فسا.
املعىن :من ضرط؟ اليتيم .من فسا؟ اليتيم .أي كل شيئ عيب يُتهم به الضعيف الذي ليس له من
 -11غيبوا ِدتِحلوا.

اللغة :غيبوا :تغيبوا ،د :حرف تسويف ،حتلو :تصبحون حلوين.
املعىن :أطيلوا الغيبة عن األهل تزدادوا حالوة واشتياقا.

15ولينظر:عبدالرمحن الربقوقي ،شرح ديوان املتنيب ،مؤسسة هنداوي ،القاهرة ،2014 ،ص.288 .

 -12حبوك أكلوك ،بغڤوك قتلوك.
اللغة :حبوك :أحبوك ،بغڤوك :بغضوك
املعىن :إذا أحبك الناس أكلوك ،وإذا أبغضوك قتلوك ،فكالمها سواء.
 -13كِل طير إِفر مع طيرو.
اللغة :إفر :يفر ،ويطري ،طريو :طريه أي أشكاله من الطيور.
ُّ
ور علىُ أالفها ت ق ُع.
املعىن :كل طري يطري مع أمثاله .وهذه مثل:الطيُ ُ

رجلك.
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 -14احطي في إيدوك أُو ُدور عليا في إجروك.
اللغة :أحطي :أحط أي أضع ،إيدوك :أيديك ،أُو :و ،دور :أدور وأحبث ،عليا :عليها ،إجروك:
املعىن :أضعه يف يديك مث أدور عليه بني رجليك .هو أن تقرض أحدا مث تبحث وراءه لتسرتده.

 -15بيت أوى كرة خرة كرة بول.

اللغة :أُوى :هو،كرة :مرة ،خرة :روث.
املعىن :بيته إما يف روث وإما يف بول.

من البعيد.

 -16أهل َألهلو غريب على مهلو.
اللغة :يل :الذي ،ألهلو :ألهله ،مهلو :مهله.
املعىن :الذي من األهل يعجل له يف حاجته ،أما الغريب فيرتك حىت يتيسر .وهذا مثل :القريب أوىل
 -17لي لهو إم لهو ِفم.
اللغة :يل :الذي ،هلو :له ،إم :أُم.
املعىن :من له أم فله فم .أي له حق الكالم.
 -18كِل منو يپكي على ميِّتو.

اللغة :منو :منهم ،يپكي :يبكي ،ميتو :ميته.
املعىن :كل شخص يبكي على ميته.

 -19في بينتنا خبز أُو ملح.

اللغة :بينتنا :بيننا.
املعىن :بيننا خبز وملح أي تقامسنا معهم لقمة اخلبز.
 -20من نِقصانية الناس سمينا ِّجدي عباس.
اللغة :جدي :جدي.
املعىن :من نقص الرجال مسينا اجلدي عباس.

ُوك.
أسبي جا ل ْ
 -21شخص زنگين ْ
علمباروك ،شخص لي فقير َ
16ولينظر:امليداين :جممع األمثال ،مج ،1 .ص.442 .

لُوك :لك.
لك هذا؟

اللغة :زنگني :غين ،علمباروك :على الربكة ،يل :الذي ،أسيب :أداة استفهام تعين من أين ،جا :جاء،
املعىن :يقال للشخص الثري :مبارك لك مالك ،وإذا حصل الفقري على مكسب يقال له :من أين
أخ اإلكبير في البير.
ِ -22
اللغة :اإلكبري :الكبري ،البري :هو البئر.
املعىن :األخ الكبري يكون دائما يف خطر كبري.
 -23بين األحباپ ينقص األدپ

اللغة :األحباپ :األحباب ،األدپ :األدب.
املعىن :يرفع احلجاب بني األحباب ،فتقل عندهم مراعاة األدب.

َ -24دين من وجع العين أوى أصعب * ،دين أصعپ من دقرة العين.
اللغة :أُوى :هو ،أصعپ :أصعب ،دقرة :حرقة.
املعىن :الدين أصعب من وجع العني.
 -25بقينا ِ
مل دين بَال غدا.
اللغة :مل :كلمة مركبة من حرف اجلر من و الم التعريف ،دين :القرض.
املعىن :من كثرة الديون بقينا بال غداء.

ه -إرشاد

كثريا ما يرتدد الفرد يف اختاذ موقف أو قرار يهمه يف مسرية حياته ،فال يهتدي إليه ،ويبقى حائرا إال
أن األمثال الشعبية تغيثه ومتد له قوة تدفعه إىل أخذ قرار سليم ينفعه .فنسمي هذا النوع من األمثال األمثال
اإلرشادية ،وما أكثرها عند عرب أسعرد وما حوهلا؛ إليكم مناذج منها:
 -1لِّي مو ييجي معوك روح معو.
اللغة :يل :الذي ،مو :ما ،معوك :معك ،روح ،رح واذهب ،معو :معه.
املعىن :من مل يأت معك اذهب أنت معه.
 -2روح عفر لي يِبكوك ال تروح عفر لي يِڤحكوك.

اللغة :روح :رح واذهب ،عفر :مكان ،يل :الذي ،يڤحكوك ،يضحكوك.
املعىن :اذهب عند من يبكيك ،وال تذهب عند من يضحكك.
 -3إن َك مافي شي ِشربويت ميى إيى مليحى.

اللغة :ك :كان ،شربويت :شربة ،مىي :ماء ،إىي :هي ،مليحى :مليح ومجيل.
املعىن :إن مل يكن عندك شيئ ولو شربة ماء فأكرم به فإنه جيد .وذلك مثل :تصدق ولو بشق مترة.
إج ِميل إِعلي بيپ بَ ْيتُو.
 -4لِّي صاحوپ جمل حيُعلي باپ بيتو * .لي يصاحوپ ْ

اللغة :يل :الذي ،صاحوپ :صاحب ،حيُعلي :احلاء حرف تسويف ويعلي يعين جيعله عاليا ،باپ:
باب ،بيتو :بيته.
املعىن :من له مجل يرفع باب بيته.
 -5إفسدوا جرو كلپ أُو ال تِفسدوا جرو إنسان.
اللغة :جرو :فرخ ،كلپ :كلب.
املعىن :أفسدوا جرو كلب ،وال تفسدوا أوالد البشر .أي إن فسادهم أضر.
 -6كِل لي تِطلوپ نفسوك أُو إلبس لي تِعجوب إِنيس.

اللغة :كلُ :كل ،يل :الذي ،تطلوپ :تطلب ،نفسوك:نفسك ،إنيس :الناس.
املعىن :كل ما تشتهيه نفسك ،وال تلبس إال ما يعجب الناس.

 -7إعمل سپت أُو أحت ال تحتچ شي أحد.
اللغة :سپت :السبت ،أُو :و ،أحت :أحد ،حتتچ :حتتج ،شي :أي شيئ.
املعىن :اعمل يومي السبت واألحد أي كل األسبوع ،وال حتتج ألحد.
وج ْع إن َك طعمت شبِّ ْع.
 -8إن َك ڤرپت ِّ

اللغة :ك :كان ،ڤرپت :ضربت.
املعىن :إن ضربت أحدا فأوجع ،وإن أطعمته فأشبع.
 -9جي لوك غم إفبت أُو جي لُوك فرح إفْبِت.

اللغة :جي :جاء ،لُوك :لك ،إفبت :اثبُت بقلب الثاء اللثغية فاء على عادة أهل أسعرد.
املعىن :إذا نابك ما يغمك فاثبت ،وإذا نابك ما يسرك فاثبت.
 -10طَ ِّعم شي إيمين صار  ،لِى ِ
تيك ْل أكِل إيمين صار.
اللغة :إميني :أي واحد ،ىل :أداة هني مبنزلة "ال" ،تيكل :تأكل.
املعىن :أطعم الناس كائنا من كانوا ،وال تأكل طعامهم أيا كانوا.
 -11لي ما يسمع كالم أگبر منو ياكل خر إِمو.
اللغة :يل :الذي ،أگرب :أكرب ،منو :منه ،ياكل :يأكل ،خر :روث ،إمو :أُمه.
املعىن :من مل يستمع إىل نصيحة من هو أكرب منه يأكل غائط أمه .أي خيسركثريا.
 -12حڤور المعلف قبل الفرس * .هيژ ما َك إيجي الفرس حڤور ِمعلفو.
اللغةُّ :
حڤور :أحضر ،هيژ :كلمة كردية تعين ريثما ،ك :كان ،معلفو :معلفه.
املعىن :أحضر املعلف قبل الفرس.

و -القوانين الكونية
إن بعض األمثال عبارة عن قوانني ونواميس كونية عرفها البشر من خالل التعايش والتجارب فحصل
لديهم إميان ب ثبوهتا وعدم قابليتها ألي تبديل أو تغيري .وهلذا النوع من األمثال مناذج كثرية بني أمثال أسعرد وهذه
بعضها:

 -1إلْكفور إِدوم إظِّلم مو يدوم.
اللغة :إلكفور :الكفر ،إدوم :يدوم ،إظلم :الظلم ،مو :ما.
املعىن :الكفر يدوم ،لكن الظلم ال يدوم.
 -2كِل شدى في معا فرچِ * .ك الشدة في بعدا فرچ.
اللغة :شدى :شدة ،معا :معها ،فرچ :فرج بقلب اجليم "چ" الفارسية ،ك :كل.
17
املعىن :كل عسر معه يسر وفرج ،وهذا مثل :اشتدي أزمة تنفرجي.

نقصان.

 -3جا كمالو راح زوالو.
اللغة :جا :جاء ،كمالو :كماله ،زوالو :زواله.
18
املعىن :جاء كماله فزال .وهذا مثل :لكل شيئ إذا ما مت نقصان .وكذلك مثل :زيادة املرء يف دنياه
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 -4حيى إتْجپت حويى.

اللغة :حىي :احلية ،إجتپت :اجتيب أي تأيت وتولد ،حوىي :اسم تصغري من حية.
املعىن :احلية تنجب احلوية ،أي احلية ال تنجب إال مثلها.
 -5لي يِعيِّپ إيجيِّپ.
اللغة :يل :الذي ،يعيپ :يعيب ،إجييپ :يرى نفس العيب يف نفسه.
املعىن :من عاب أحدا بشيئ وقع فيه.
ِ -6ك شي يِرجع أصلو.
اللغة :ك :كل ،شي :شيئ ،أصلو :أصله.
املعىن :كل شيئ يرجع إىل أصله.

 -7شي لي في سليلى إيجر.
اللغة :شي :شيئ ،يل :الذي ،سليلة :ساللة ونسل ،إجير :جير إليه.
20
املعىن :الطبع الذي يف الساللة يورث .وهذا مثل :العرق نزاع.
هونا ِدتْهون.
صعبَّا ِدتِ ِّ
 -8إتِ ِّ
صعب إِ ْدتِ ِّ

اللغة :إتصعبا :كلمة مركبة تفكيكها كالتايل :إن تصعبها ،دتصعب :د :حرف تسويف ،تصعب أي
تتصعب ،إدهتونا :كلمة مركبة تفكيكها كالتايل :إن هتوهنا ،دهتون :ستتهون.
املعىن :إن صعبت األمر يتصعب ،وإن هونته ويسرته يهون.
 -9تقدير مى لهو تدبير.

17ولينظر:امليداين :جممع األمثال ،مج ،1 .ص.124 .

18شفيق عبدالرزاق أبو شعرة ،نظرات حتليلية لعيون من الشعر العباسي واألندلسي واململوكي ،دار الطباعة احملمدية ،القاهرة،
 ،1989ص.135-121 .
19أبو الفتح البسيت ،ديوان أيب الفتح البسيت ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق ،دمشق ،1989 ،ص.193-186 .
20ولينظر:امليداين :جممع األمثال ،مج ،2 .ص.55 .

اللغة :تقدير :القدر ،مى :ما ،هلو :له.
املعىن :ليس لتقدير اهلل تدبري ،أي ال جيدي .وهذا مثل :ال يغين حذر عن قدر.

ت.
 -10عمت أُو تَ ت ْ

اللغة :عمت :صار األمر عاما ،تتت :ختففت.
املعىن :إذا عم البالء خف.

إصيبوك.
نصيبوك
-11
ْ
ْ

اللغة :نصيبوك :نصيبك ،إصيبوك :يصيبك.
املعىن :نصيبك يصيبك.
 -12حريق يِحروق صاحبو
اللغة :حيروق :حيرق ،صاحبو :صاحبه.
املعىن :كل حريق حيرق صاحبه.
ز -أدعية
هناك أدعية كثرية تردد يف مناسبات خمتلفة يف احلياة اليومية جرت جمرى األمثال .ومن بني األمثال
األسعردية مناذج عديدة من هذه األدعية ،وهذه بعضها:
 -1حوالينا ال علينا * حوالينا أُو ال علينا.
 -2بيتكن معمور إِخبيزكن في التنور.

اللغة :إخبيزكن :خبزكن.
املعىن :بيتكم معمور وخبزكم يف التنور موفور.
 -3اهلل ما يِسي إلْجهل عمور.

اللغة :يسي :يسوي أي جيعل ،عمور :عامر.
املعىن :ال جعل اهلل اجلهل عامرا.
 -4اهلل ما يِزغر باپ ِْإلكبير  ،أُو ما يِكبور باپ ْإلزغيِّر.

اللغة :يزغر :يصغر ،باپ :باب ،إلكبري:الكبري  ،أُو :و ،ما يكبور :يكرب ،إلزغري :الصغري.
املعىن :ال صغر اهلل باب الشريف العزيز ،وال كرب باب الدين اخلسيس.
 -5اهلل يِرحم إِم أُو أبو لي يعلِّم أُو لي يقبل على التعليم.
اللغة :إم :أُم ،يل :الذي.
املعىن :رحم اهلل والدي من يُعلم أو يتعلم.
 -6لي فروح الصبي إِزور النبي.

اللغة :يل :الذيُّ ،فروح :فرح ،إزور :يزور.
املعىن :من أدخل السرور على صيب ،رزقه اهلل بزيارة النيب.

 -7اهلل يرحم إم أُو أبو لي قفل بيب الجيمع.

اللغة :بيب :باب ،اجليمع :اجلامع يعين املسجد.
املعىن :رحم اهلل والدي من قفل باب املسجد.
 -8اهلل يِمسك قدروك أُو يعلي باب صدروك.

اللغة :ميسك :يأخذ .يبدو أن هذا األسلوب اُستُعري من الكردية ،قدروك :قدرك.
املعىن :رفع اهلل قدرك ،وأعلى باب صدرك أي شرحه وأثبته.

 -9بيت معمور دار إمهنى.

اللغة :إمهىنُ :مهىن أي هتنون فيها ومبارك لكم.
املعىن :بيت معمور ودار مباركة.
ح-أشكال الناس
إن اجملتمع خليط من الناس املرغوبني فيهم واملرغوبني عنهم نساء ورجاال ،فبناء على هذه احلقيقة
هناك أمثال كثرية قيلت يف أوصاف كثري من أشكال اجملتمع ،وهذه بعضها:
 -1عينيو يِرقِصوى في قاحوف راسو.
اللغة :عينيو :عيناه ،يرقصوى :يرقص ،قاحوف :قحف ومججمة ،راسو:رأسه.
املعىن :عيناه ترقصان يف رأسه.

أي يرتكنا.

 -2فكينا الحرامي ،إلْحرامي ما بَيفكنا.
اللغة :فكينا :تركنا ،وأطلقنا ،إحلرامي :السارق الذي يعيش على احلرام ،بيفكنا :الباء زائدة ويفكنا
املعىن :أطلقنا السارق ،لكنه هو ال يطلقنا.
 -3كِل شقي ْإمدلل أُو كِل إِ ْمدلل شقي.
اللغة :كل :كل ،إمدلل :مدلل.
املعىن :كل شقي مدلل ،وكل مدلل شقي.
 -4كِل مسكين في تحتوسكين.
اللغة :حتتو :حتته.
املعىن :كل مسكني حتتحه سكني خيفيه.
 -5لِى مالدار أُو لِى َديندار.

اللغة :ىل :ال ،مالدار :مركبة من "مال" و"دار" ودار الحق تلحق األمساء يف اللغة الكردية تعين
صاحب ،فيكون املعىن :ذو مال ،ونفس األمر جار يف كلمة "ديندار اليت تعين ذو ديون أي عليه ديون.
املعىن :ال هو ثري وال هو مدين.
 -6إن َك ِد صير شمس ما َك يِزروق على أحد.
اللغة :ك :كان ،دصري :يصري ويتحول ،يزروق :يزرق أي يشرق.
املعىن :لو كان مشسا ملا أشرق على أحد حىت ال يفيد غريه.

ط -الحياة العامة
من األمثال الشعبية اجلارية ما ميكن تصنيفها حتت عنوان عام يشمل مجيع جوانب احلياة العامة
للمجتمع،فهذا النوع من األمثال مثل بقيتها نتيجة ممارسات وجتارب بشرية عاشها السابقون ويعيشها الالحقون
يف حياهتم اليومية .وهذه بعض منها:
أي ِم ْن غلب ،أبو ِدروح حلب.
ْ -1
اللغة :أي :أي ،من :منا ،أبو :أبوه ،دروح :سريوح وسيذهب.
املعىن :الذي تكون له الغلبة،يسافر أبوه إىل حلب.
ِ
 -2اهلل كِل أعطى إنجاز شي لي ما لو أڤراص * .اهلل كل حط إنجاص عفر لي مافي أڤراص.
اللغة :كل :كان ،إجناز :إجاص وهو ال ُكمث رى ،شي :شيئ ،يل :الذي ،لو :له ،أڤراص :أضراص،
عفر :أرض وحديقة.
املعىن :قد أعطى اهلل الكمثرى ملن ليس له ضرس.
 -3الصيف أُوى أبو الفقير.

اللغة :أُوى :هو.
املعىن :الصيف أبو الفقري أي مبنزلته ،يقضي له حاجاته.
ِ
ِ
ِ
يس روحو.
 -4لي يموت إيروح من ك ْ
اللغة :يل :الذي ،إيروح :يذهب ويفىن ،كيس :كلمة كردية تعين طرف ونفقة ،روحو :نفسه.
املعىن :من مات راح من قبل نفسه ال يضر غريه.
 -5كِل ويحد ينزل قبور روحو.
اللغة :وحيد :واحد ،قبور :قرب ،روحو :نفسه.
املعىن :كل واحد ينزل يف قربه.
إجرة.
 -6قڤاك ،يِشرپ من قاحوف َّ

اللغة :قڤاك :كلمة كردية تعين صانع اجلرة وهو اخلزاف ،يشرپ :يشرب ،قاحوف ،القطعة املتبقية من
اجلرة املكسورة ،إجرة :اجلرة.
املعىن :صانع اجلرة يشرب من اجلرة املكسورة ،وهذا مثل :باب النجار مكسور.
 -7ملدوغ الحيى يِبزع من فَيِة الحبل.
اللغة :احلىي :احلية ،يبزع :يفزع ،فية :فيئ وهو الظل.
املعىن :ملدوغ احلية خياف من ظل احلبل.
 -8يِنقڤي إِلْنهار مو يِنقڤي شرو.

اللغة :ينقڤي :ينقضي ،إلنهار ،النهار ،مو :ما ،شرو :شره.
املعىن :ينقضي النهار ،وال ينقضي شره.
 -9اهلل ك ل ِ
ْعرف لْحيى ِك لْحط إِجريا في جوفا.

اللغة :ك كان ،لعرف :عرف :حلىي :احلية ،حلط :حط أي وضع ،إجريا :رجليها ،جوفا :جوفها.
املعىن :عرف اهلل سجية احلية فوضع رجليها يف بطنها.
 -10لِّي مو ِك لْعبور حصبى ال تحسبوا لو حسبى.
حساب.

اللغة :يل :الذي ،مو :ما ،ك :كان ،لعبور :عرب وأصيب ،حصىب :مرض احلصبة ،لو:له ،حسىب:

املعىن :من مل يُصب باحلصبة ال حتسبوا له حساب.
 -11شي إِلْكوتي مو إِصيبو شي.
اللغة :شي :شيئ ،إلكويت :كلمو تركية تعين اخلبيث ،مو :ما ،إصيبو :يصيبه.
املعىن :اخلبيث والشرير ال يضره شيئ وال يبتلى.
 -12سپحين رب لي مو إِ َك ِّمل عبدو.
اللغة :سپحني :سبحان ،يل :الذي ،مو :ما ،إكمل :أكمل ،عبدو :عبده.
املعىن :سبحان اهلل الذي مل يكمل أحدا سواه.

 -13دو ْدنا من عو ْدنا.

اللغة :دودنا :دودتنا ،عودنا :عود وهوعود الشجرة.
دودنا من عودنا ،أي بأسنا من نفسنا.
املعىنُ :
 -14لي يِختنقو أكفر النيس سباحين.

اللغة :يل :الذي ،خيتنقو :خينق ،أكفر :أكثر بقلب الثاء فاء على عادة أهل أسعرد ،النيس :الناسن.
املعىن :أحسن الناس سباحة الناجون من اخلناق.

 -15الجوف مو يصير خيلي.

اللغة :اجلوف :املعدة ،مو :ما ،خيلي :خايل.
املعىن :ال يصلح أن تكون املعدة خالية.
ِ
عوت يِشتك فيو.
عل ْ
 -16لي يلعپ ْ
اللغة :يل :الذي ،يلعپ :يلعب ويضرب ،عل :على ،عوت :العود ،يشتك :يُشك ،فيو:فيه.
املعىن :من يضرب على العود يشك يف سريته.
 -17بعد البوسة رد البيپ.

اللغة :البوسة :هي القبلة ،رد :أغلق ،البيپ :الباب.
املعىن :بعد القبلة أغلق الباب.

 -18أكل خرة ما افتهم.

اللغة :خرة :روث ،افتهم :فهم.
املعىن :أكل الغائط ومل يفهم ما أكله.

ك؟
 -19إألكل مو أوى إلك إلجوف م أوى إِلِّ ْ

اللغة :مو :ما ،أوى :هو ،إلك :لك ،إجلوف :املعدة :م ما.

املعىن :إذا كان الطعام ليس ملكك أليست املعدة لك؟

 -20حمامتو إتبيڤ األسود.
اللغة :محامتو :محامته ،إتبيڤ :تبيض.
املعىن :محامته تبيض البيضات السوداء
 -21حسو يِقتيل الطير.

اللغة :حسو :حسه أو صوته ،يقتيل :يقتل.
املعىن :له حس وصوت قوي يقتل الطري.
ِ
 -22خڤ األصيل لِفو في الحصير حيا األبد دنسول منو عصير.
اللغة :خڤ :خذ ،لفو :لفه ،حيا :حىت ،دنسو :سنسوي ونعمل ،منو:منه.
املعىن :خذ األصيل ولفه يف احلصري ،وإىل األبد نصنع منه العصري.
 -23إِشقت تِكبر األڤينى تِسمع كِليمة.
اللغة :إشقت :كلمة خاصة بأهل أسعرد تستعمل يف السوال عن املقدار أو األسعار مبعىن كم،
األڤيىن :اآلذان ،كليمة :كلمة.
املعىن :مهما كربت اآلذان فإهنا ستسمع الكلمات ال سواها.
 -24الخير يِعروف صاحبو.
اللغة :يعروف :يعرف ،صاحبو :صاحبه.
املعىن :اخلري يعرف صاحبه.
 -25ما شاء اهللِ ،فم لولية مناخير عزباية.

اللغة :فم :فم ،لولية :زبد البحر أو حجر أبيض يصاغ منه القالدة وما شاهبها ،عزباية :اسم نوع من
التمر عن أهل اسعرد.
املعىن :ما شاء اهلل فمها ُزبد البحر بياضا وأنفها مترة.
 -26مو يِعروف مين إبوسو مو يِعروف مين يِدوسو.
اللغة :مو :ما ،يعروف :يعرف ،مني :من ،أي الذي ،إبوسو :يبوسه ويقبله ،يدوسو :يدوسه.
املعىن :ال يعرف من يقبله وال يعرف من يدوسه.
 -27شيطان كِلعطوس كِطَّلع من مناخيرو.
اللغة :كلعطوس :كان عطس ،كطلع :كان طلع وخرج ،مناخريو :منخره أي أنفه.
املعىن :كأن الشيطان عطس فسقط من أنفه.
 -28يِحك عفر لي مو يحكو.
اللغة :عفر :موضع ،يل :الذي ،مو :ما ،حيكو :حيك.
املعىن :حيك املكان الذي ال حيك.

 -29القحبة تابت صاروت قوادة.

اللغة :صاروت :صارت ،قوادة :املرأة اليت تتوسط للفحش.

املعىن :تابت القحبة من عملها فصارت قوادة.

 -30قحوة بَال َدخان نُومة بَال يورگان.
اللغة :قحوة :قهوة ،دخان :سيجارة ،نُومة :نوم ،يورگان :كلمة تركية تعين اللحاف.
املعىن :القهوة بدون سيجارة تشبه النوم بدون غطاء.
 -31قحوة بَال تتون نومة بال خاتون.

اللغة :قحوة :قهوة ،تتون :تبغ ،خاتون :زوجة.
املعىن :القهوة بدون سيجارة تشبه النوم بدون زوجة.

خاتمة البحث

وخالل استعراضنا لألمثال األسعردية اليت مجعناها وصلنا إىل نتائج عدة مفادها:
 قد حافظ أهل أسعرد على أمثاهلم الشعبية ،وما زالوا يتداولوهنا يف كالمهم ويرجعون إليها يفحماوراهتم على خالف أضراب األدب الشعيب األخرى،وذلك بسبب سهولة حفظها وبساطة تعبريها ،لكن الواقع
املرير الذي وقع فيه اجليل اجلديد من االبتعاد عن لغتهم األم واخلضوع للغة احلاكمة ال يبشر خبري.
 لألمثال العربية الشعبية يف أسعرد ميزة تنبئ عنوحدة اللهجة واألداء ،مما يؤكد أصالتها األسعردية،وهلا معان وأفكار ذات طابع حملي مشرتك من عربية وكردية وتركية وهي تتعدد من حيث موضوعها واملناسبة اليت
تقال فيها ،فمنها ما هو حكمة وأخالق ومنها ما هو إرشاد وتبصري ومنها ما هو أدعية وقوانني ومنها ما هو غري
ذلك .وأيا كان نوع املثل فهو بسيط غاية البساطة إما يف األسلوب واشكل ،أو يف املعىن واملضمون .لكن هذه
األمثال ما زالت حبيسة الصدور ومل تدون يف السطور إال النزر اليسري الذي كتب من قبل بعض املعنيني
األسعرديني.
 واألمثال الشعبية بشكل عام عامي اللهجة والصياغة ال ختضع يف الغالب للقواعد النحوية والللقواعد الصرفية ،وذلك مبفرد ات عامية غري خاضعة مليزان صريف ما من الناحية الشكلية ،وكذلك ال يفرق املثل
الشعيب عن املثل املطلق من حيث الرفعة والضعة يف املعىن.
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أسلوب القرآن في خطاب المنكرين السؤال عن خلق السماوات واألرض أنموذجا
*
د .ياسر علي حممد علي

SUMMARY
Question verses in the Qur'an, contains a lot of eloquence and
wit that require research explanation. This research attempts to explain
the verses contained in this regard in terms of eloquence. Eloquence
which was also the host of the verse reveals wit. This pepper-sibak in
the context of research and analysis method has been used in a holistic
way, considering.
ملخص
اشتملت آيات السؤال والتساؤل يف النظم القرآين على كثري من األسرار البالغية اليت حتتاج إىل
البحث عنها والكشف عن داللتها .وقد حاول البحث جاهدا حتليل اآليات حمل البحث حتليال بالغيا يكشف
عن بعض األسرار البالغية اليت اشتملت عليها اآليات ،هذا وقد استخدمت يف هذا البحث املنهج التحليلي
املتكامل الذي ينظر يف اآليات نظرة كلية متكاملة ويربط بني سياق الكالم بسابقه والحقه.

Özet
Kur’an’daki soru âyetleri, araştırma ve açıklama gerektiren
birçok belagat nüktelerini içermektedir. Bu araştırma, bu konuda
bulunan ayetleri belagat açısından açıklamaya çalışmaktadır.
Ayetlerin barındırmış olduğu belagat nüktelerini de ortaya
çıkarmaktadır. Bu araştırmada siyak ve sibak bağlamı da dikkate
alınarak bütüncül bir şekilde çözümleme yöntemi kullanılmıştır.
مقدمة
إمنجال البحث يف الدراسات القرآنية له مذاق خاص ،ال سيما البحث يف جمال الدراسات البالغية فقد
غلب على العلماء قوهلم إن أهم وجوه إعجاز القرآن وأظهرها هو إعجازه البالغي وال شك أن وجه اإلعجاز يف
القرآن ال سيما اإلعجاز البالغي ال يستطيع اإلنسان أن يقف على وجه من وجوهه إال عندما ميتلك الباحث آلة
فهمه املوجودة يف املأثور من كالم العرب من املنظوم واملنثور ،وهو اجملال اخلصب للدراسة التطبيقية اهلادفة إىل
معرفة ما يف القرآن الكرمي من إعجاز.وملا كان السؤال مفتاح الوجود ينطلق من خالله العقل يف التفكر وتتولد
املعرفة ويتناسل الفكر دون توقف أو مجود  ،ومع أن كل ما يف الوجود يدعو إلىالتأمل والتفكر وايل شحذ
األذهان وحتريك املشاعر والوجدان إالأن هناك ممن صمت أذاهنم وعميت أبصارهم عن إدراك احلقائق املاثلة أمام
ِ
الص ُدوِر)[ احلج
وب الَِّيت ِيف ُّ
العني لفقدان البصرية وصدق ربنا إذ يقول (:فَِإن ََّها َال تَ ْع َمى ْاألَبْ َ
ص ُار َولَك ْن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
].46 /22:
ومع أن كل ما يف الوجوديدعو إلىالتأمل والتدبر ويشهد علي انفراد املعبود باخللق واإلجيادإالأن هناك
ممن عميت أبصارهم ونامت عقوهلم عن إدراك تلك احلقائق أنكروا وحدانية اهلل وشككوا يف قدرته علي اخللق

*استاذ اللغة العربية وبالغتها يف كلية اإلهليات جبامعة يوزوجني ييل ،وان/تركيا.

واإلجياد وكما هي عادةالقرآن يف خطابه مع املنكرين واجلاحدين وعادته يف إثبات القضايا الوجودية كاخللق
والوحدانية والبعث واليت كانت وال زالت حمل إنكار من كثري من البشر أقول اعتمد القران يف خطابه مع هؤالء
املنكرين إلىأسلوب االستفهام وذلك ملا لالستفهام من قدرة علي رسم حدود الفكر وتعيني مراتب املعرفة وإثارة
ذهن املخاطبني ولفتهم إىل التدبر والتأمل حني يلقي علي أمساعهم السؤال وحينئذ يعلم املسئول انه ال جواب هلذا
السؤال إالباإلذعان والقبول للمعين الذي يلفته إليه السؤال فالسؤال من األساليب اليت اعتمدها القران
لإلحياءوالتأثري بدال من املباشرة والتصريح ال ن السؤال ينقل املتلقي من املستوي املباشر للخطاب القرآنيإىل املعاين
والدالالت الكامنة وراء النص القرآين ملا للسؤال من فاعلية يف توجيه األفكار وتعميق الرؤية الفنية كما انه خياطب
العقل والوجدان معا يف أن واحد فينشط السؤال اخليال وحيرك األذهان وحيمل القلوب علي اإلذعان وهلذا كانت
نتيجة حوار القران مع املنكرين لوحدانيته انه سأهلم عن خالق السموات واألرض واليت هي شاهد إثبات ماثل
للعيان علي إن اهلل هو املتفرد باخللق واإلجياد وانه هو الواحد األحد الذي ال شريك له يف ملكه أقول كانت نتيجة
هذا السؤال إقرارمهبأنه هو اخلالق املتفرد باخللق واإلجياد وجاء جواهبم املؤكد حامال هلذا املعين دون تردد أوإنكار
ليقولن اهلل وباعتماد القران هلذا األسلوب يف حواره مع املنكرين انتزع اجلواب انتزاعا كل شبهة جالت يف نفوس
هؤالء املنكرين ليعلنوا صراحة إن اخلالق والواجد هو اهلل الذي ال شريك له ،ومن هنا كان هذا البحث الذي أردت
من خالله أن اكشف عن أسلوب القران يف حواره مع اآلخرين.
وال شك أن هناك أسبابا دفعتين إيل اختيار هذا البحث ميكن إمجاهلا فيما يلي:
حيب اجلارف للبحث يف القرآن الكرمي كان الدافع األول الختيار هذا البحث وخوض غماره.
حماوليت إلظهار جانب من جوانب اإلعجاز يف القران الكرمي أال وهو اإلعجاز البالغي .
وتكمن أمهية هذا البحث يف حماولته إظهار الطريقة املثلي اليت اتبعها القران يف حواره مع املنكرين
واملشركني واألسلوب الذي اعتمده القران يف حواره مع األخر.
ومن أهم وابرز املراجع اليت رجعت إليها يف ثنايا البحث هي كتب التفسري والكتب البالغية اليت أفدت
منها يف الوقوف علي دقة وعظمة القران الكرمي وعلي رأس هذه الكتب الكشاف الزخمشري ،والتفسري الكبري
للفخر الرازي ،والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ،ودالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين.
وقد وقفت يف هذا البحث على بعض ما يف اآليات من إعجاز بالغي وقد حاولت أن أظهر بعضاً مم
اشتملت عليه من ألوان بالغية ،و هي حماولة للوقوف على بعض هذه األسرار ،و بعد جهد مضين يف قراءة كتب
التفاسري ،وكتب إعجاز القرآن وفهم معىن اآليات والوقوف على مقصودها والرجوع إىل كتب املعاجم لفهم بعض
املفردات الواردة يف اآليات ،مث بعد ذلك قمت بدراسة األساليب الواردة يف اآليات ،وبعد هذه الدراسة املتأنية
ازددت يقينا بأن القرآن الكرمي ينبغي لكل عاقل أن يقضى فيه عمره ،وأن يفين فيه وقته؛ للوقوف على بعض
أسراره.
اآليات محل البحث:

السماو ِ
ِ
َّر َّ
ُن اللَّهُ فَأَنَّى
س َوالْ َق َم َر لَيَ ُقول َّ
ات َو ْاأل َْر َ
قال تعاىلَ ( :ولَئن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
ض َو َسخ َ
الش ْم َ
يُ ْؤفَ ُكو َن) [العنكبوت.]61 ،

السماو ِ
ِ
ْح ْم ُد لِلَّ ِه بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم ََل
ض لَيَ ُقول َّ
ات َو ْاأل َْر َ
ُن اللَّهُ قُ ِل ال َ
قال تعاىلَ ( :ولَئن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
يَ ْعلَ ُمو َن) [لقمان.]25 ،
ُن اللَّهُ قُل أَفَ رأَيْ تُم َّما تَ ْد ُعو َن ِمن ُد ِ
السماو ِ
ِ
ون
ض لَيَ ُقول َّ
ات َو ْاأل َْر َ
قال تعاىلَ ( :ولَئن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
ْ َ
ض ٍّر َهل ُه َّن َك ِ
اللَّ ِه إِ ْن أَر َ ِ َّ ِ
ادنِي بَِر ْح َم ٍة َه ْل ُه َّن مُ ْم ِس َكا ُ
اش َف ُ
ات ُ
ض ِّرهِ أَ ْو أ ََر َ
ت َر ْح َمتِ ِه قُ ْل َح ْسبِ َي اللَّهُ
َ
ادن َي اللهُ ب ُ ْ
عليه يَتَ َوَّك ُل ال ُْمتَ َوِّكلُو َن) [الزمر.]38 ،
السماو ِ
ِ
ُن َخلَ َق ُه َّن ال َْع ِز ُيز العليم) [الزخرف،
ض لَيَ ُقول َّ
ات َو ْاأل َْر َ
قال تعاىلَ ( :ولَئن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
.]9

الخصائص البالغية المشتركة فياآليات:
السماو ِ
ِ
ض[ )....العنكبوت ،]61 ،فالواو
ات َو ْاأل َْر َ
بدأت اآليات بقولهَ ( :ولَئن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
عاطفة ،والالم موطئة للقسم ،والالم يف مجلة (...لَيَ ُقول َّ
ُن اللَّهُ[ )...العنكبوت ،]61 ،الم جواب القسم؛ ألنَّهُ
ِّم(.)1
املُتَ َقد ُ
ِ
َ(لئ ْن) "هذه األداة مكونة من الالم املوطئة للقسم وحرف الشرط (إن) وتستعمل الالم قبل حرف الشرط
2
توطئة للجواب "
ونقل ابن السراج عن سيبويه قول اخلليل فيها إذ قال " :وإمنا يقع ما بعدها من املاضي يف معىن املستقبل
ألهنا جمازاة " 3ورأى ابن هشام أن هذه " الالم الداخلة على أداة شرط لإليذان بأن اجلواب بعدها مبين على قسم
قبلها ،ال على الشرط ،ومن مث تسمى الالم املؤذنة ،وتسمى الالم املوطئة – أيضا -؛ ألهنا وطأت اجلواب للقسم
4
(ولَئِ ْن) ودخوهلا على إن الشرطية دليل على تأكيد سياق
أي مهدته له" وجمئ الم القسم يف سياق الشرط َ
ت الالم يف هذا الرتكيب باملوطئة؛ "ألهنا يتعقبها جواب قسم؛
الشَّرط ،ومساءلة املنكرين على هذا اخللقَ ،و ُمسِّيَ ْ
كأهنا توطئة لذكر اجلواب"(.)5
واحلق أن النحويني القدماء قد وضعوا لنا قاعدة الجتماع الشرط والقسم يف الرتاكيب النحوية ،وهذه
قسما فاجلواب
القاعدة تَنُ ُّ
ِّم شرطًا فاجلواب للشرط ،وإن كان املُتَ َقد ُ
ص على أن اجلواب للمتقدم ،فإن كان املُتَ َقد ُ
ِّم ً
للقسم ،قال سيبويه" :فإذا بدأت بالقسم مل جيز إال أن يكون عليه ،أال ترى أنك تقول :لئن أتيتين الأفعل ذاك؛

()1درويش ،حمي الدين درويش ،إعراب القرآن وبيانه ،مطبعة دار اإلرشاد ،سوريا.9،67،
() 2املرادي ،اجلىن الداين يف حروف املعاين ،حتقيق فخر الدين قباوة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط أوىل1413 ،ه ،
1992م ،ص .137
( )3ابن السراج ،أبوبكر بن السراج ،األصول يف النحو ،ت حممود حممد طناحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة.190/2 ،

( )4ابن هشام ،مجال الدين بن يوسف األنصاري ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ت مازن املبارك ،دار الفكر ،بريوت،
ط السادسة1985 ،م ،1،262،وينظر املرادي ،اجلىن الداين136 ،
صل ،ت إمييل بديع ،دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،ه 2001/م،
( )5ابن يعيش ،موفق الدين ابن يعيش ،شرح املفَ َّ
.922

ُ

جزما"( ،)6فإن كان اجلواب
ألهنا الم قسم ،والحيسن يف الكالم أن تقول :لئن تأتين الأفعل؛ ألن اآلخر اليكون ً
َخُر منهما؛ لداللة جواب األول
ذف جواب املتَأ ِّ
للمتقدم فأين جواب اآلخر؟ قالوا :إذا اجتمع شرط وقسمُ ،ح َ
ُ
عليه"( .)7فالتعبري الش َّْر ِطي املقرتن بالقسم يكون جوابًا للقسم الللشرط.
صوا على قاعدة األسبقية
بَْي َد أن النحويني أرادوا من هذه الصنعة النحوية أن ينسبوا اجلواب للمتقدم ،فَنَ ُّ
معا فيه تكرير وحتصيل حاصل ،لكن هذا المينع من أن يكون اجلواب لكليهما إذا كان
منهما؛ ألن اجتماعهما ً
مثة انسجام وتوافق داليل ،فقولنا :لو جئتين -واهلل -ألكرمتك ،أو واهلل لو جئتين ألكرمتك ،فاإلكرام متحقق يف
اجلملتني معا ،فضالً عما يف داللة القسم من التعبريات التوكيدية ،والرتكيب الشرطي يف أغلب صوره يقع يف
املستقبل ،فإنه هبذا حيتاج إىل نوع من التوكيد؛ لوقوعه حينما تدعو حالة املتلقي أو السامع إىل مثل هذا اللون من
منكرا؛ لوقوع اجلواب يف املستقبل(.)8
الرتكيب ،كأن يكون شا ًكا أو ً
()9
ورمبا قيل :إن حذف جواب الشرط يأيت يف أغلب األحيان "ىف مواقع التفخيم والتعظيم "  ،حىت قيل:
معلوما إلرادة اإلجياز"(.)10
"إن العرب حتذف جواب الشيء إذا كان ً
ِ
وهنا يقسم احلق -سبحانه وتعاىل -على شيء ظاهر ،ولكنه غريب ،وهو أهنم لو ُسئلُوا عن خلقهم
َج ُّل من ذلك من غري قسم ،ومن غري توكيد ورسول
يقولُ َّن اهلل ،وقد ساق لنا سبحانه وتعاىل من املعاين ما هو أ َ
فَ َس ُ
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -ومن آمن معه ،ومن مل يؤمن ،كلهم يعلمون هذه احلقيقة؛ ألهنم هم الذين يقولون
(خلقهن العزيز العليم)[الزخرف ،]9 ،وقد ذكروا ذلك يف أشعارهم ومنقول كالمهم ،وكل هذا جيعلنا نبحث عن
وجوها :منها اللغة إىل أن هؤالء الغارقني يف
وجه هذا القسم ،والقسم من أقوى وسائل التوكيد ،وأرى هلذا القسم ً
الوثنية إىل األذقان ،والذين يعبدون أخشابًا منجورة وحجارة منحوته كما يقول علماؤنا ،يعتقدون يف ضمري
نفوسهم أن اهلل خالق للسموات واألرض وما بينهما وخالقهم وهو الذي يُنَ ِّزُل من السماء ماء فيحىي به األرض
بع د موهت ا ،وهذا مما الجيوز لعاقل أن ميَُا ِر َسهُ ،ومنها إىل أن الوثنية ضد الفطرة؛ ألن التوحيد مغروس يف الفطرة،
وأن العقل يهدي إىل اهلل ،وأن معرفة اهلل التتوقف على الشرع؛ وهلذا ذهب البعض إىل أن أهل اجلاهلية حماسبون
على الكفر؛ لوضوح اخلرب ،فإن الغرض من القسم هو تأكيده وتقريره ،وتلك عادة العرب الذين كانوا يقطعون

( )6سيبويه ،عمرو بن عثمان قنرب ،الكتاب ،ت عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،طبعة ثالثة1408 ،ه،

.3،84
()7ابن عقيل ،هباء الدين عبد اهلل بن عقيل ،شرح ابن عقيل ،ت حمي الدين عبداحلميد ،دار الثراث للطبع والنشر ،القاهرة
.44 ،4
()8بكر ،صالح الدين بكر ،النحو الوصفي من خالل القرآن الكرمي ،مؤسسة الصالح ،األردن1405،ه ،1980 ،
.200

( ) 9الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبداهلل ،الربهان يف علوم القرآن ،ت أبو الفضل الدمياطي ،دار
احلديث1427،ه .183/3،
( )10الفراء ،أبو زكريا بن زياد الفراء ،معاين القرآن ،دار عامل الكتب ،القاهرة ،الثالثة1403،ه 1983م.3،8 ،

()11
أيضا للفت األنظار إىل الكون وما حيويه
كالمهم بالقسم؛ ألن دور القصد بالقسم حتقيق اخلرب وتوكيده"  ،و ً
من أسرار عجيبة ،وما فيه من نظام بدي ع حمك م ،يق ول اب ن يعي ش" :الغرض من القسم توكيد ما يقسم عليه من
نفى وإثبات"( ،)12ويقول ابن القيم" :واملقسم عليه يراد بالقسم توكيده وحتقيقه"(.)13

 -1التعبير بالقسم في اآليات

أما عن بالغة ال َق َسم ،فإن أسلوب القسم أول ما ميتاز به هو وجازته؛ وهلذا فإن هذا األسلوب يهجم
على السامع فيمتلك مشاعره ،كما أن القسم -كما هو معلوم -ضرب من األسلوب اإلنشائي ،فالميلك معه
ب إنكاره على جواب القسم ،العلى القسم؛
ص َّ
اخلصم إال اإلقرار به ،والوجه له يف إنكاره ،فإن شاء أن ينكر انْ َ
ألن اجلواب خرب الإنشاء.
ومن ضروب بالغة القسم أنه تقدمي لتوثيق الصدق قبل ذكر الدعوى؛ ألنه يقرع أذين املخاطب،
ب إىل ما بعده ،مث جتئ الدعوى فيسهل انقياده هلا ،ولكنه إذا فوجئ بالدعوى اليت ينكرها انصرف
فيصغي ويَتَ َرقَّ ُ
عنها ونفر منها.
وقد جلأ القرآن إىل القسم يف اآليات جريًا على عادة العرب يف توكيد األخبار لتستقر يف النفس ويتزعزع
كثريا ما يوهن يف
فيها ما خيالفها ،وإذا كان القسم الينجح -أحيانًا -يف محل املخاطب على التصديق ،فإنه ً
النفس الفكرة املخالفة ،ويدفع إىل الشك فيها ،ويبعث املرء على التفكري اجلاد والقوي فيما ورد القسم من
أجله(.)14
يقول ابن عاشور" :وإمنا فرض الكشف عن عقيدهتم يف صورة سؤاهلم عن خالقهم؛ لإلشارة إىل أهنم
غافلون عن ذلك يف جمرى أحواهلم وأعماهلم ودعائهم ،حىت إذا سأهلم السائل عن خالقهم مل يرتيثوا بأن جييبوا بأنه
اهلل ،مث يرجعون إىل شركهم"()15؛ ألجل ذلك كان تأكيد الكالم بالالم املوطئة للقسم والم اجلواب ونون التوكيد؛
لتحقيق أهنم جييبون بذلك؛ تنزيالً لغري املرتدد منزلة املرتدد ،وهذا التنزيل كناية عن جدارة حالتهم بالتعجيب من
اختالل تفكريهم وتناقض عقائدهم"(.)16
 -2إيثار التعبير بالشرط في اآليات

ومن بالغة القرآن إيثار التعبري (بإن) الشرطية (ولئن سألتهم )....اليت دخلت عليها الم القسم ،وىف
التعبري (بإن) الشرطية إشارة إىل انغماس هؤالء املشركني يف الوثنية؛ وهلذا يصبح سؤاهلم عن الذي خلق السموات
واألرض غري متوقع ،وجواب القسم الذي هو جواهبم عن السؤال والدال على اعتقادهم يف وجود اهلل وقدرته ،وأنه
كدا بالالم والنون -أي نون التوكيد الثقيلة ..-وهذا يلفت إىل شيء وهو أن اآلية
خالق الكون ومدبره جاء مؤ ً
( )11أبو موسى ،حممد حممد أبو موسى ،آل حم الشورى ،الزخرف ،الدخان ،دراسة يف أسرارالبيان،مكتبة وهبة ،القاهرة،
2009م ص.265
()12ابن يعيش ،شرح املفصل.22/2 ،
()13ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ،التبيان ىف أقسام القرآن ،مكتبة املتنيب ،القاهرة ،ص.43
()14بدوي ،أمحد بدوي ،من بالغة القرآن ،دار هنضة مصر ،القاهرة ،بدون.122 ،
()15ابن عاشور ،حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،دار سحنون -تونس1410،ه 1997 ،م.25،168 ،
( )16املصدر السابق.

توطئ هبذا التوكيد وهذا اإلقرار إىل توضيح هذا التناقض الشديد الذي يعيشون فيه ،وتبىن على عقائدهم
الفاسدة(.)17
 -3إيثار التعبير بالسؤالفي اآليات

ويف التعبري بالسؤال دون االستفهام مثالً؛ ألن االستفهام اليكون إال ملا جيهله املستفهم أو يشك فيه،
أما السائل فيجوز أن يسأل عما يعلم وعما اليعلم(.)18
وعلى هذا فاالستفهام يف خطاب اهلل املوجه إىل العباد ليس على حقيقته ،إذ مل يسبق علمه جهل،
ينقل اإلمام الزركشى عن بعض األئمة أن ما جاء على لفظ االستفهام يف القرآن من كالم اهلل -تعاىل -إىل العباد
إمنا يقع على معىن أن املخاطب عنده علم ذلك اإلثبات أو النفي فيستفهم عنه نفسه لتخربه به ،فإن الرب -
(.)19
تعاىل -اليستفهم خلقه عن شيء ،وإمنا يستفهمهم؛ ليُ َقِّرَرُهم ويُ َذ ِّكَرُهم أهنم قد علموا حق ذلك الشيء"
والسؤال قد يرد جم ًازا على غري حقيقته؛ للداللة على معان بالغية عديدة ،حبيث إن املستفهم اليرجو
من سؤاله حصول علم مل يكن قبل السؤال ،والسؤال من اهلل -تعاىل -هو من هذا الصنف.
فالسؤال هنا "مل يصدر من اجلاهل وإمنا يصدر من اهلل -سبحانه وتعاىل -على سبيل التعليم ،وعلى
سبيل الفرضيات اليت يُ َعلِّ ُم َها َر ُس ْولَهُ الكرمي؛ ليخاطب هبا املشركني"(.)20
 -4إيثار التعبير بمن اَلستفهامية في اآليات

وجاء االستفهام ب (من) وهي "من أكثر األدوات ورودا بعد اهلمزة و(ما) فقد جاءت يف القرآن 103
مرات "21و(من) يسأل هبا عن العارض املشخص لذي العلم 22واملراد بالعارض املشخص هو األمر الذي يعرض
لذي العلم ويوجب تشخيصا وتعيينا له حبيث يتميز عمن سواه من ذوات العلم  ،سواء كان العارض علما أم كان
وصفا خاصا به 23حنو من يف الصف ؟ فيجاب :حممد أو الطالب الذي قابلته أمس ،عند تعيينه بالوصف املذكور
 .والعارض غري املشخص أو العام ك (كاتب) وحنوه ال يصح أن يقع جوابا للسؤال ب (من) ؛ ألنه ال يعني حقيقة
ذي العلم.24

()17أبو موسى ،آل حم والشورى والزخرف والدخان دراسةيف أسرار البيان،ص.267
()18أبو هالل ،احلسن بن عبد اهلل العسكري ،الفروق اللغوية ،ت حممد إبراهيم سليم ،دار العلم والثقافة ،القاهرة،
1985م ،ص.48
()19الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن.327/2 ،

()20رمحاين ،أمحد بن عتمان رمحاين ،مناهج التفسري املوضوعى وعالقتها بالتعبري الشفاهى ،ط عامل الكتب احلديث –
األردن  ،الطبعة األوىل 1429ه .119،
( ) 21فودة ،السيد عبد العليم فودة ،أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي ،دار الشعب ،القاهرة1953،م.113،
( )22القزويين ،جالل الدين حممد بن عبد الرمحن ،اإليضاح يف علوم البالغة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،أوىل1424 ،ه ،
2003م1،134،

( )23املغريب ،ابن يعقوب املغريب ،مواهب الفتاح شرح تلخيص املفتاح ،ت خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
.2،279
( )24الدسوقي ،حممد بن حممد عرفة ،حاشية الدسوقي ،مطبعة العامرة ،القاهرة.2،279 ،

ويرى السكاكي أن (من) للسؤال عن اجلنس من ذي العلم  ،نقول:من جربيل؟ مبعىن أبشر هو ،ملك

وسى) [طه ،]49 ،أراد من مالكما ومدبر أمركما ؟ أي  :أملك
أم جين ؟ ومنه قوله تعاىل(:قَ َ
ال فَ َمن َّربُّ ُك َما يَا ُم َ
هو أم بشر أم جين ؟ منكرا ألن يكون هلما رب سواه إلدعائه الربوبية لنفسه  ،ذاهبا يف سؤاله هذا إىل معىن :
ال َربُّنَا الَّ ِذي أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُمثَّ َه َدى) [طه،
ألكمارب سواه ؟ فأجاب موسى –عليه السالم -بقوله( :قَ َ
 .]50كأنه قال  :نعم لنا رب سواك وهو الصانع الذي إذا سلكت الطريق الذي بني بإجياده ملا أوجد ،وتقديره
إياه على ما قدر.25
وقد رفض القزويين ما قاله السكاكي استنادا إىل أنه يؤتى يف جواب (من) مبا يفيد التشخيص
والتعيني.26
وأيد التفتازاين اخلطيب يف رأيه وقال ":ال نعلم أن (من) للسؤال عن اجلنس وأنه يصح يف جواب (من
جربيل)؟ أن يقال  :ملك  ،بل جوابه :أنه ملك يأيت بالوحي إىل الرسل وحنوه ذلك مما يفيد السامع تشخصه

وسى) [طه ،]49 ،إن معناه
وتعينه  ،وأما ما ذكره السكاكي يف قوله تعاىل :حكاية عن فرعون(فَ َمن َّربُّ ُك َما يَا ُم َ
أبشر هو أم ملك أم جين ؟ ففساده ظاهر يظهر من جواب موسى بقوله َ ( :ربُّنَا الَّ ِذي أَ ْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخلْ َقهُ ثُ َّم
َه َدى) [طه، ]50 ،فإنه قد أجاب مبا يفيد تعينه وتشخصه ".27
وذكر حممد بن على اجلرجاين رأيني السكاكي والقزويين ورد عليهما  ،فرد على السكاكي إىل أن
املوضوع للسؤال عن تعني اجلنس هو (ما) فيقع يف اجلواب جنس معني كاإلنسان وحنوه وأما (من) فموضوع
للسؤال عن تعني شخص من ذوي العقول فال يقع يف اجلواب غري شخص من العقالء كزيد وحنوه ومل جيوز  :من
جربيل ؟ بل أوجب أن يقال  :ما جربيل ؟ ورد على القزويين بأن (من ) ختتص بالسؤال عمن يوصف بالعقل ،
وبني العقل والعلم فرق  ،فإن اهلل تعاىل يوصف بالعلم ال بالعقل ،وال يطلق عليه لفظة (من) موصولة كانت أو
اه َاو ْاأل َْر ِ
اها) [الشمس ، ]6-5 ،ومل يقل و(من)
استفهامية وهبذا قال تعاىلَ ( :و َّ
ض َوَما طَ َح َ
الس َماء َوَما بَنَ َ
بناها) ،وإمنا قال فرعون يف خطابه موسى وهارون  ( :من ربكما ؟) جلهله باهلل تعاىل واعتقاده بأنه هو الرب وأنه

من ذوي العقول .28
قلت :رحم اهلل اجلرجاين كيف غابت عنه آيات كثرية تدل على استعمال (من) هلل تعاىل وملالئكته منها

قوله تعاىل  ( :قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن يملك السمع واألبصار ومن يخرج الحي من الميت
ويخرج الميت من الحي ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل فقل أفالتتقون ) [يونس ،]31،وقوله تعاىل( :قل من

رب السماوات واألرض قل اهلل ) [الرعد.]16،
25السكاكي ،أبو يعقوب يوسف السكاكي ،مفتاح العلوم ،ت أكرم عثمان يوسف ،دار الرسالة ،بغداد1402 ،ه ،ص

.139
26القزويين ،اخلطيب القزويين ،اإليضاح ص  ،64و ينظر القزويين ،جالل الدين حممد بن عبدالرمحن ،تلخيص املفتاح،

املكتبة العصرية ،بريوت ،ص 43-42

27التفتازاين ،سعد الدين التفتازاين ،املطول ،مكتبة الداوري ،إيران ،ص .416
 28اجلرجاين ،حممد بن على اجلرجاين ،اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة  ،حتقيق عبد القادر حسني ،هنضة مصر للطبع

والنشر ،القاهرة ،ص .109 ،108

قد ورد يف احلديث الصحيح إطالق لفظة(من) على الرب – سبحانه وتعاىل -فعن الرباء بن عازب ،

عن النيب – صلى اهلل عليه وسلم -قال" :قال تعاىل ( :يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت[).....إبراهيم،
 ،] 27قال  :نزلت قي عذاب القرب  ،فيقال له  :من ربك ؟ فيقول ريب اهلل  ،ونيب حممد – صلى اهلل عليه

وسلم -فذالك قوله عز وجل ( يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت[ ).....إبراهيم.29"]27،

وال أدري كيف يؤول اجلرجاين كل اآليات اليت أطلق فيها لفظة (من ) على اهلل – تعاىل – فبهذا

يظهر أن ما ذهب إليه القزويين أوىل بالقبول  ،وأما قوله تعاىل ( :والسماء وما بناها) [الشمس ،]5،فيجاب عنه
30
مبا قاله أبو عبيدة من أن (ما) يف هذا املوضع مبعىن (من) .
فلقد جاءت (من ) للسؤال عن الفاعل ألمر عظيم ال يتصف به إال رب العزة تبارك وتعاىل ؛ إذ ال
يشك شاك يف أن يصفه هبذه الصفات العظيمة واألفعال اجلليلة .
ومما يالحظ أن األسلوب القرآن سياقه يتضمن جميء أداة االستفهام ( من) متبوعة بالفعل الذي حيدد
زمنه استنادا إىل الغرض املراد من اآلية.

 -5الغرض من اَلستفهام في اآليات
ِ
ض)؟ التقرير ،ففي السياق داللة إقرار متأتية
والغرض من االستفهام يف قولهَ ( :م ْن َخلَ َق َّ
الس َم َوات َو ْاأل َْر َ
(م ْن) االستفهامية ،بدليل قوهلم( :خلقهن العزيز العليم) ،وهذا اعرتاف منهم على أن هلذا اخللق خال ًقا
من األداة َ
()31
احدا هو اهلل -سبحانه وتعاىل -وجميء الالم يف سياق الشرط ودخوهلا على (إن) الشرطية دليل على تأكيد
و ً
ومسيت (الالم) يف هذا الرتكيب باملوطئة؛ "ألنه يتعقبها جواب
سياق الشرط ،ومسائلة املنكرين عن هذا اخللقُ ،
قسم كأهنا توطئة لذكر اجلواب"(.)32
السمو ِ
ض)؟ يف اآليات للتقرير،
ات َو ْاأل َْر َ
ذهب كثري من املفسرين إىل أن االستفهام يف قولهَ ( :م ْن َخلَ َق َّ َ َ
قال :أبو حيان" :مث أعقب تعاىل ذلك بإقرارهم بأن مبدع العامل ومسخر النريين اهلل"(.)33
يقول العالمة الرازي " :العجيب منهم أهنم إن سألتهم من خلق السموات واألرض؟ ليقولن اهلل مث
اليؤمنون"( ،)34فالتعجيب عند اإلمامالرازي واقع على التناقض احلاصل ،يف كفرهم ،واإلقرار بأن اهلل -سبحانه
وتعاىل -خالق السموات واألرض ،وبذلك يكون االستفهام للتقرير.
ومل خيتلف العالمة البقاعي عن سابقيه يف محل االستفهام للتقرير ،حيث قال" :وملا كان حاهلم يف إنكار
َّ
قطعا
منه
يلزم
بذلك
تنبيها على أن االعرتاف
ً
البعث حال من ينكر أن يكون سبحانه خلق هذا الوجود ،أكد ً
 29رواه مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبات عذاب القرب والتعوذ
منه  2201 /4احلديث رقم .2871

30القزويين ،اخلطيب القزويين ،اإليضاح 62/3
( )31ابن يعيش ،املفصل .22/9
( )32املصدر السابق.

()33أبو حيان ،حممد بن يوسف أبو حيان ،البحر احمليط ،ت عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1422ه .7،138 ،2001 ،
( )34الرازي ،فخر الدين الرازي ،مفاتيح الغيب ،دار الكتب العلمية ،بريوت1421،ه 2000 ،م.1،3559،

ُن اللَّهُ) أى :الذي له مجيع الصفات ملا قد تَ َقَّرَر يف فِطَ ِرِه ْم من ذلك َوتَلَّق ُف ْوهُ عن
االعرتاف بالبعث ،فقال( :لَيَ ُقول َّ
()35
آبائهم موافقة للحق يف نفس األمر" .
ويفهم من كالم الطاهر بن عاشور أيضا أن االستفهام يف اآليات للتقرير حيث قال" :تعجيب من
نقائض كفرهم ،أي هم كفروا باهلل ،وإن سأهلم سائل من خلق السموات واألرض؟ يعرتفون بأن اهلل هو خالق
()36
ذلك ،وال يثبتون ألصنامهم شيئًا ،فكيف يلتقي هذا مع ادعائهم اإلهلية ألصنامهم"
فيفهم من كالم ابن عاشور أن االستفهام عنده للتقرير ،وإمنا التعجيب واقع على التناقض احلاصل بني
كفرهم وإقرارهم بأن اخلالق هو اهلل.
 -6توكيد الجواب في اآليات

ُن)؛ إظهار جهلهم بوقوعهم يف التناقض ،ملا يف اعرتافهم من
والغرض من التوكيد يف قوله تعاىل( :لَيَ ُقول َّ

العجب املنايف حلاهلم( )37أى ليُسندُّن خلقهم إىل من هذا شأنه يف احلقيقة ونفس األمر ...وىف هذا إثبات أن
احلجة قائمة عليهم شاؤا أو أبوا"(.)38
وملا كان األنسب للحكمة اليت هي مطلع السورة أى( :لقمان) ،االقتصار على حمل احلاجة ،مل يزد هنا
ُن خلقهن العزيز العليم) ،واليت مبناها اإلبانة،
ُن اللَّهُ) خبالف آية الزخرف( :لَيَ ُقول َّ
عن ذكر املسند إليه (لَيَ ُقول َّ

فقال الفتًا القول عن العظمة إىل أعظم منها( :اللَّهُ) أي امل َس َّمى هبذا االسم الذي مجع ُم َس َّماهُ بني اجلالل
ُ
واإلكرام ،فقد أَقَ ُّرْوا بأن كل ما أشركوا به بعض خلقه مصنوع من مصنوعاته()39؛ وألجل أن الكفار كانوا يعتقدون
أن شركاءهم تفعل هبم بعض األفعال؛ فلذلك كانوا يرجوهنم وخيافوهنم هلذا أمر اهلل نبيه -صلى اهلل عليه وسلم-
بأن يُ َعلِّ َم َه ُم أنه الخلق لغريه والأمر ...وأن من مجلة ذلك مما يستحق به احلمد سبحانه قهرهم على تصديقه مبثل
ْح ْم ُد لِلَّ ِه) ،وهلذا ختمت آية لقمان بقوله( :بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم
هذا اإلقرار ،وهم يف غاية التكذيب فقال (قُ ِل ال َ
َل يَ ْعلَ ُمو َن )؛ لكوهنم اليعملون مبا يعلمون ،وعلم اليعمل به عدم ،بل العدم خري منه؛ ولكون القليل منهم
مقتصدون قال (بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم)(.)40
وىف الت َّْعقيِ ِ
ْح ْم ُد لِلَّ ِه) ،أي :احلمد هلل على وضوح احلق يف الفطرة،
ب على جواهبم بقوله تعاىل( :قُ ِل ال َ
واحلمد هلل على هذا اإلقرار القهري أمام الدليل الكوين ،واحلمد هلل على كل حال(.)41
 -7من األسرار البالغية في فاصلة اآليات

( ) 35البقاعي ،برهان الدين البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

1415ه.5،575،
( )36التحرير والتنوير.20،198

( )37أبو السعود ،حممد العمادي ،إرشاد العقل السليم إلىمزاياالقرآن احلكيم ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.8،40 ،
( )38ابو السعود ،حممد العمادي ،إرشاد العقل السليم .40/8
()39البقاعي ،برهان الدين البقاعي ،نظم الدرر .28/6

( )40املصدر السابق .29/6
()41قطب ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاهرة ،أوىل1972 ،م ،5،2794 ،وينظر ابن عاشور،
التحريروالتنوير .121/21

ِ
ت آية العنكبوت
ومن بالغة النظم القرآين أن تنتهي فاصلة لقمان بقولهَ :
(َل يَ ْعلَ ُمو َن) ،بينما ُخت َم ْ
ِ
بقوله(َ :ال ي ِ
عقلُو َن) ،وقد أشار ابن عاشور إىل َّ
صتني مع احتاد
أن هذا من باب التَّ َفنُّ ِن يف املخالفة بني الق َ
َ
املعىن(.)42
وجييب اخلطيب عن ذلك بأن "اآلية يف لقمان ،الكفار فيها ُم ِقُّرْو َن بأن اهلل وحده خالق السموات

واألرض ،وهم يعلمون ذلك ويثبتون معه آهلة أخرى فكأهنم اليعلمون؛ لذا قال سبحانه( :بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم
َلي ْعلَمو َن) ،خبالف آية العنكبوت ،فإن احلديث فيها عن اإلحياء والبعث بعد املوت فاستعمل معها (ََل ي ِ
عقلُو َن)
َ
َ ُ
أي اليفهمون عن هذا الفعل مثله"(.)43
ويُ َعلِّ ُق العالمة اآللوسي على آية لقمان بقوله" :قيل :وفيه إيغال حسن ،كأنه قال سبحانهَّ :
وإن جهلهم
()44
انتهى إىل أن اليعلموا َّ
أن احلمد هلل ما موقعه يف هذا املقام ،وقد َمَّر متام الكالم يف نظري اآلية يف العنكبوت ،
وكان قد َعلَّ َق على آية العنكبوت بقوله( :بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم َليعقلون) أي :ما يقولون وما فيه من الداللة على بطالن

الشرك وصحة التوحيد ،أو اليعقلون شيئًا من األشياء ،فلذلك ال يعلمون مبقتضى قوهلم هذا ،فيشركون به سبحانه
أحسن خملوقاته ،قيل :إضراب عن جهلهم اخلاص يف اإلتيان مبا هو حجة عليهم إىل أن ذلك؛ ألهنم مسلوبو
()45
وم َه َّد له.
العقول فاليبعد عنهم مثله"  ،وهبذا يكون قد ناسب اللفظ السياق الذي جاء فيه ُ
وأرى -واهلل أعلم -أن آية العنكبوت كان سياقها يف حماكمة املشركني من ناحية عقلية ،فهم قد أَقَُّروا يف

اآليات السابقة بقدرة اهلل البالغة ،وىف هناية اآلية الثانية نفى عنهم العقل (بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم َليعقلون)؛ وذلك لإلشارة
إىل أن هذا يُ ْع َقل دون علم ،فالعقل امل َجَّرد يهديهم إىل أن اهلل واحد الشريك له ،وهلذا نعى عليهم القرآن عدم
ُ
ض ِربُ َها لِلنَّ ِ
اس َوَما يَ ْع ِقلُ َها إََِّل
ْك ْاأل َْمثَ ُ
ال نَ ْ
استعمال العقول ،وقبل هذا جاء يف السورة نفسها قوله تعاىلَ ( :وتِل َ
ال َْعالِ ُمو َن) [العنكبوت]43 ،
وقد زاد يف العنكبوت قوله (فأنى تؤفكون) ،أي :فأين تصرفون عن احلق الذي أقررمت به وقد محل
املفسرون االستفهام هذا على اإلنكار والتعجيب.

يقول العالمة الزخمشري(" :فأنى تؤفكون) فكيف تصرفون عن توحيد اهلل؟ وأن يشركوا به مع إقرارهم
بأنه خالق السماوات واألرض"( )46فيكون االستفهام للتعجب واإلنكار عنده ،وظهر يل من كالم العالمة الرازي

()42ابن عاشور ،التحرير والتنوير.121 ،21،
()43اإلسكايف ،حممد بن عبداهلل اإلسكايف ،درة التنزيل وغرة التأويل ،ت حممد مصطفى ،مطبوعات جامعة أم القرى،

الرياض1990،م ،ص .360
()44اآللوسي ،حممود أبو الفضل ،روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين ،ت على عبد الباري ،دار الكتب العلمية،

بريوت1415 ،ه.96/21 ،

( )45اآللوسي ،حممود أبو الفضل ،روح املعاين.12/21
()46الزخمشري ،ابو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ،ت عبد الرازق املهدي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت.467/3 ،

أن االستفهام لإلنكار والتعجيب ،حيث قال" :هم يعتقدون هذا ،فكيف يصرفون عن عبادة اهلل مع أن من
علمت عظمته وجبت خدمته ،والعظمة فوق عظمة خالق السماوات واألرض"(.)47
صَّر َح العالمة البقاعي بالقول بالتعجيب قائال" :وملا كان حال من صرف اهلمة عنه عجبًا يستحق
وقد َ
()48
أن تسأل عنه على وجه التعجيب منه؛ إشارة إىل أنه الوجه له فقال( :فأىن)"  ،وقد اختلف أبو السعود عن
سابقه فذهب إىل أن االستفهام لإلنكار واالستبع اد ،حيث قال" :إنكار واستبعاد من جهته تعاىل؛ لرتكهم العمل
مبوجبه)(.)49
وبعد نظر أقوال املفسرين -رمحهم اهلل -الذين محلوا االستفهام على اإلنكار واالستبعاد والتعجيب،
السمو ِ
ْح ِّق) للتقرير مث أتبع اهلل -سبحانه -هذا التقرير
ات َو ْاأل َْر َ
ض بِال َ
يبدو يل بوضوح أن االستفهام األول ( َخلَ َق َّ َ َ
معىن التعجيب من كفرهم ،بالرغم من إقرارهم بربوبيته؛ وهلذا َّ
تنبيها على أن اعرتافهم
أك َد إقرارهم بقوله (ليقولن)؛ ً
هذا يلزم منه االعرتاف بالبعث(.)50
والفاء يف قوله( :فأنى تؤفكون) واقعة يف جواب شرط ُم َقدَّم ،أي إذا كان األمر كذلك ،فكيف تصرفون
عن اإلقرار بِتَ َفُّرِدهِ؟ وىف جمئ الفاصلة بالفعل املضارع (تؤفكون) استحضار الصورة ،أي استحداث صورة احلدث

باملضارع املسند إىل نائب الفاعل وهو واو اجلماعة ،وبناء الفعل على صورة ما مل يُ َس َّم فاعله إيذانًا بأن هذا الفعل
ينبغي أال يكون فاعله معروفًا "(.)51

 -8حذف المسند في اآليات وسره البالغي
ف الفعل
وح ْذ َ
وحذف الفعل (املسند) يف اآليات يف قوله( :لَيَ ُقولُ َّن اللَّهُ) ،ومل يذكر إال يف آية الزخرفَ ،
هنا لغرض بالغي وهو الت َّْركِْي ُز على الفاعل أي (خلقهن اهلل) ،كما أن هناك ُم َس ِّو َغاً للحذف حيث َد َّل عليه
دليل ،وهو ذكره يف مجلة االستفهام (من خلَق َّ ِ
ض)؟ فالحاجة إ ًذا إىل تكراره ،وإمنا كان ذلك
الس َم َوات َو ْاأل َْر َ
َْ َ َ
اإلضمار لغرض بالغي ،وهو الرتكيز على فاعل اخللق وهو اهلل -سبحانه وتعاىل -وهم ُم ِقُّرون بأن خالق السموات
واألرض هو اهلل الما يعبدون؛ فيكون احلجاج عليهم بذكر الفاعل هنا أنسب وأليق باملقام.
وحيذف الفعل إذا وقع جوابًا لسؤال؛ وذلك لقيام القرينة على تعيينه ،وتقدير احملذوف فعالً يف اآليات
خربا ،وذلك ليتطابق السؤال مع اجلواب؛ َّ
وألن الكثري الغالب يف جواب االستفهام حذف املبتدأ
أوىل من تقديره ً
ِ
ِ
ار َحاميَةٌ) [القارعة،]11-10 ،
كقوله تعاىلَ ( :وَما أَ ْد َر َ
اك َما هيَ ْه ،نَ ٌ
والقول بأن الفعل احملذوف جائز ،وتقدير اجلواب على الوجهني هو( :ليقولن خلقهن اهلل) ،أو :ليقولن
اهلل خلقهن ،ويؤيد هذا ما ذكره ابن هشام يف املغين ،حيث قال" :وقول بعضهم :إن اسم اجلاللة مبتدأ أو فاعل،
أي :اهلل خلقهم ،وخلقهم اهلل ،والصواب احلمل على الثاين ،بدليل قوله تعاىل:
( )47الرازي ،مفاتيح الغيب .25،87
( )48البقاعي ،نظم الدرر.5،575

()49أبو السعود ،إرشاد العقل السليم .7،46

()50البقاعي ،برهان الدين البقاعي ،نظم الدرر.575/5
()51املطعين ،عبد العظيم املطعين ،التفسري البالغي لالستفهام يف القرآن ،مكتبة وهبة ،ط أوىل1420 ،ه1999 ،م3 ،
.253/

السماو ِ
ِ
ُن َخلَ َق ُه َّن ال َْع ِز ُيز العليم) [الزخرف.)52("]9 ،
ض لَيَ ُقول َّ
ات َو ْاأل َْر َ
( َولَئن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق َّ َ َ
والسر البالغي للحذف كما سبق هو توفري العناية باسم اجلاللة ،الذي هو املقصود األهم؛ ولتكثري
الفائدة الختالف التقدير(.)53
ُن َخلَ َق ُه َّن ال َْع ِز ُيز العليم) إذ جاءت على األصل بدون
صَّر ًحا به يف آية الزخرف (لَيَ ُقول َّ
وقد جاء الفعل ُم َ

اعتمادا عليها"(.)54
حذف؛ ألهنا مؤسسة ،وجاء احلذف فيما بعدها
ً
يقول الدكتور سعد أبو الرضا مشريا إىل سر ذكر الفعل يف الزخرف وترك ذكره يف اآليات األخرى" :
وبرغم أن اآليات تعرض هبم القرآن الكرمي ملوقف املشركني وتناقضهم بني اعرتافهم خبلق اهلل للسماوات واألرض
والشرك به ،فإن االكتفاء بالفاعل فقط يف آية الزخرف تطلبه احلسم وسرعة الرد ال سيما قد اقرتن الفعل (يقول)
بنون التوكيد الثقيلة  ،وكذاك جيء باملسند إليه لفظ اجلاللة مباشرة وهو اهلل – تعاىل -بينما كان املقام يف اآليات
الثانية يتطلب البسط والعرض لإلقناع بعظمته وقدرته – سبحانه وتعاىل – لذلك ذكر املسند خلقهن لتقرير خلق
املوىل عز وجل للسماوات واألرض ،ومما ميأل نفس املتلقي إحساسا بعظمة اخلالق – سبحانه وتعاىل -يف هذه
اآلية الكرمية جعل املسند إلىه أي :الفاعل ( العزيز العليم) حيث توحي العزة والعلم باملقدرة وقوة اإلرادة واإلحاطة
الشاملة فيتضاعف إحساس املتلقي بعظمة اخلالق – سبحانه وتعاىل 55"-يقول اخلطيب االسكايف :إذا أورد
احلكيم – تقدست أمساؤه – آية على لفظة خمصوصة مث أعادها يف موضع آخر من القرآن وقد غري فيها لفظة
عما كانت عليه األوىل فال بد من حكمة هناك تطلب فإذا أدركتموها فقد ظفرمت ،وإن مل تدركوها فليس؛ ألنه ال
56
حكمة هناك بل جهلتم "
يقول صاحب اإليضاح" :اعلم أن احلذف البد له من قرينة؛ كوقوع الكالم جوابًا عن

سؤال"()57والتقدير (خلقهن اهلل) ،حيث حذف (خلقهن) لقرينه تقدمت يف السؤال"
صَّرح به؛ وذلك لغرض بالغي وهو:
(خلقهن) يف آية الزخرف (لَيَ ُقول َّ
ُن َخلَ َق ُه َّن ال َْع ِز ُيز العليم) مع داللة السؤال املُ َ
"زيادة يف التقرير واإليضاح؛ وللتسجيل على هؤالء الكفرة ،وإبراز سفاهتهم ،وضعف عقوهلم ،حيث عبدوا ما
ال يصنع شيئًا ،وال خيلق ذبابًا ،فاخلالق هو اهلل القادر على كل شئ"(.)59
()58

وىف ذكر املسند

( )52املغىن البن هشام  ،776/1وينظر السيوطي ،جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،ت أبو الفضل إبراهيم
،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة1394 ،ه1974 ،م .2،162
()53املطعين ،عبد العظيم املطعين ،خصائص التعبريالقرآينومساته البالغية ،مكتبة وهبة ،القاهرة1992 ،م.28 :2،26 ،
()54املطعين ،عبد العظيم املطعين ،خصائص التعبري القرآين .29/2

( )55أبو الرضا ،سعد أبو الرضا ،يف البنية والداللة رؤية لنظام العالقات فيالبالغة العربية د/سعد أبو الرضا ص – 118ط/
املعارف اإلسكندرية.
( )56اإلسكايف ،درة التنزيل ص 21-20
( )57القزويين ،اإليضًاح .85/1،
( )58الزركشي ،الربهان .134/3،

( )59فيود ،بسيوين عبدالفتاح فيود ،علم املعاىن دراسة بيانية ونقدية لعلم املعاين ،مكتبة وهبة ،ط أوىل.1،190،

ويف قوله تعاىلَ ( :خلَ َق ُه َّن ال َْع ِز ُيز العليم) إجياز حبذف املوصوف وإقامة للصفتني مقامه ،والتقدير :خلقهن
اهلل العزيز العليم ،وهاتان الصفتان ليستا من مقول املشركني ،وإمنا مها من كالم اهلل -تعاىل-وصف هبما نفسه
العليا بعد إقرارهم بأن اهلل -سبحانه وتعاىل -خلق السماوات واألرض.
يقول ابن عاشور" :وإمنا عدل عن االسم العلى إىل الصفتني؛ زيادة يف إفحامهم بأن الذي انصرفوا عن توحيده
بالعبادة عزيز عليم  ...وختصيص هاتني الصفتني بالذكر من بني الصفات اإلهلية؛ ألهنا مضادة لصفات األصنام،
فإن األصنام عاجزة عن دفع األيدي "( )60فالتعبري بالعزيز؛ إشارة إىل كمال القدرة ،والتعبري بالعليم؛ إشارة إىل
قادرا على خلق مجيع املمكنات؛ وهلذا أثبت
كمال العلم ،وكمال العلم والقدرة إذا حصال كان املوصوف هبما ً
تعاىل كونه موصوفًا هباتني الصفتني".
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ٍّر َه ْل ُه َّن
ادن َي اللَّهُ ب ُ
وزاد يف آية الزمر قوله تعاىل...( :قُ ْل أَفَ َرأَيْ تُم َّما تَ ْد ُعو َن من ُدون اللَّه إِ ْن أ ََر َ
َك ِ
ات َر ْح َمتِ ِه قُ ْل َح ْسبِ َي اللَّهُ عليه يَتَ َوَّك ُل ال ُْمتَ َوِّكلُو َن)[الزمر،
ادنِي بَِر ْح َم ٍة َه ْل ُه َّن ُم ْم ِس َك ُ
اش َف ُ
ات ُ
ض ِّرهِ أ َْو أ ََر َ
.]38
قوله تعاىل( :قُ ْل أَفَ َرأَيْتُ ْم )...على أسلوب احلكاية واجملاوبة لكالمهم امل ْح ِك ُّي جبملة( :لَيَ ُقولُ َّن اللَّهُ)،
َ
ولذلك مل تعطف الثانية على األوىل بالواو وال بالفاء ،واملعىن لَيَ ُق ْولُ َّن اهلل قل أفرأيتم ما تدعون من دون اهلل(.)61
والفعل (قل) له داللته يف النظم القرآين خاصة ،وهى داللة على أمهية املقول بعده ،واالستفهام
ىف(أَفَ َرأَيْتُ ْم) خرج عن حقيقته إىل معىن جمازي وهو إنكار ما يَظُنُّهُ املشركون من َّ
أن أصنامهم متلك كشف الضُِّّر أو
إمساك رمحة أرادها اهلل -سبحانه وتعاىل -ألحد من خلقه.
يقول العالمة الطاهر بن عاشور" :والفاء يف (أَفَ َرأَيْ تُ ْم)؛ لتفريع االستفهام اإلنكاري على جواهبم
تفر ًيعا يفيد حماجتهم على الزم اعرتافهم بأن اهلل هو خالق السماوات واألرض ،وهذا تفريع اإللزام على اإلقرار
ِ
ف فيما حتويه
صِّر ُ
والنتيجة على الدليل ،فإهنم ملا أقروا بأنه خالق السماوات واألرض ،يلزمهم أن يُقُّروا بأنه املُتَ َ
السماوات واألرض"(.)62
ض ٍّر َهل ُه َّن َك ِ
ومن دقة النظم القرآين تقدمي الضر على الرمحة يف قوله تعاىل(:إِ ْن أَر َ ِ َّ ِ
ات
اش َف ُ
َ
ادن َي اللهُ ب ُ ْ
ات َر ْح َمتِ ِه[ )...الزمر]38 ،؛ وذلك ألن درء املفاسد مقدم على جلب
ادنِي بَِر ْح َم ٍة َه ْل ُه َّن ُم ْم ِس َك ُ
ُ
ض ِّرهِ أ َْو أ ََر َ
()64
()63
املصاحل" وألن دفعه أهم .
ض ٍّر) يف اآلية [الزمر،
ادنِ َي اللَّهُ بِ ُ
وآثر النظم القرآين التعبري بلفظ األلوهية (اهلل) يف قوله تعاىل( :إِ ْن أ ََر َ
ض ٍّر) [يس ]23 ،وعن سر هذا
 ]38بينما عبَّ َر بلفظ (الرمحن) يف آية يس يف قوله تعاىل( :إِن يُ ِر ْد ِن َّ
الر ْح َمن بِ ُ
ض ٍّر) فقد ذكرنا َّ
أن االمسني املختصني بواجب
الرازيَّ :
العدول يقول العالمة َّ
ادنِ َي اللَّهُ بِ ُ
"أما قوله تعاىل...( :إِ ْن أ ََر َ
الر ْح َم َن) [اإلسراء ،]110 ،فاهلل للهيبة والعظمة،
الوجود اهلل والرمحن كما قال تعاىل( :قُ ِل ا ْدعُواْ اللّهَ أَ ِو ا ْدعُواْ َّ
( )60الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير .25،168
( )61الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير .24،16
( )62املصدر السابق.
( )63البقاعي ،نظم الدرر .6،451
( )64األلوسي ،روح املعاىن .24،6

س اللَّهُ بِ َع ِزي ٍز ِذي انتِ َق ٍام) [الزمر،
والرمحن للرأفة والرمحة ،وهناك وصف اهلل بالعزة واالنتقام يف قوله تعاىل (ألي َ
 ،]37بينما ذكر يف يس ما يدل على الرمحة يف قوله تعاىل( :الَّ ِذي فَطََرنِي وإليه تُ ْر َج ُعو َن) [يس ]22 ،فهي
نعمة هي شرط سائر النعم فقال (إن يردن الرمحن بض ٍر.)65(")...
وقد عرب ب (إن) الشرطية املفيدة للشلك؛ "ألن اإلرادة بالعافية أكثر من البلوى(.)66
وىف ذكر املسند واملسند إليه (إِ ْن أ ََر َادِينَ اللَّهُ) بقصد التهكم والتوبيخ؛ ألهنم َخ َّوفُوهُ مما اليقدر على نفع
والضر.
واالستفهام ب (هل) إنكاري؛ لتأكيد ما أفادته مهزة االستفهام مع ما يف (هل) من إفادة التحقيق،
وضمري (هن) عائد على األصنام اليت عرب عنها (مبا) .وبني ضر ورمحة طباق لتضاد املعىن.
()67
واألمر يف قوله تعاىل...( :حسبِي اللَّهُ ِ
عليه يَتَ َوَّك ُل ال ُْمتَ َوِّكلُو َن) [الزمر ]38 ،يفيد التعريض  ،وىف
َْ َ
مجلة ( ِ
عليه يَتَ َوَّك ُالل ُْمتَ َوِّكلُو َن ) قصر طريقه التقدمي ،حيث قصرت صفة التوكل على اهلل -سبحانه وتعاىل -قصر
قصرا حقيقيًا حتقيقيًا؛ أي أتوكل عليه هو العلى غريه ،فأهل التوكل احلقيقيني اليتوكلون إال
صفة على موصوف ً
على اهلل -سبحانه وتعاىل.-
ِ
َّ
ني الرسول
وقد ناسب أن تنتهي اآلية الكرمية هبذه الفاصلة (عليه يَتَ َوك ُل ال ُْمتَ َوِّكلُو َن)؛ وذلك ألنه ملَّا بَ َّ َ
صلى اهلل علىه وسلم -للمشركني بأ َّن اخلالق هو اهلل -سبحانه وتعاىل ،-وأقنعهم بذلك ناسب أن تنتهي اآليةباكتفاء النيب -صلى اهلل عليه وسلم -باهلل وحده الذي يعتمد عليه املؤمنون ويتوكل عليه املتوكلون.
بعد االنتهاء من هذا البحث توصلت لعدة نتائج من أمهها-:
* جاء اجلواب يف اآليات مؤكدا(ليقولن)؛ وذلك ملطابقته العتقادهم واعرتافهم؛ ويف ذلك توبيخ هلم ،وتنبيه على
عظيم غلطهم ،فجاء اجلواب مطابقا العرتافهم له – سبحانه وتعاىل-بالتفرد يف إجياد اخللق.
*عرب النظم القرآين بأسلوب القسم؛ لوجازته؛ ولتوثيق الدعوى؛ وذلك جريا على عادة العرب يف توكيد األخبار،
كما أن التعبري بالقسم يوهن يف النفس الفكرة املخالفة ،ويدفع إىل الشك فيها ،فضال عن توكيد الكالم وتثبيته.
*كشف النظم القرآين من خالل اآليات عن غفلة هؤالء املشركني ،حيث كشف عن مكنون صدورهم يف صورة
سؤاهلم عن خلق السماوات واألرض؛ وذلك لإلشارة إىل أهنم غافلون عن ذلك يف جمرى أحواهلم حىت إذا سأهلم
سائل مل يرتيثوا أن جييبوا بأنه اهلل ،مث يرجعون إىل شركهم.
اآليات مسوقة إلثبات الوحدانية ووجود الصانع؛ إذ ال نزاع فيه عند املخاطبني ،وال إلثبات انفراده باخللق؛ غذ ال
نزاع فيه كذالك ،ولكن اآليات منتظمة على ما يناسب اعتقادهم الباطل لكشف خطئهم وإعالن باطلهم.
* آثر النظم تقدمي السموات واألرض يف اآليات؛ وذلك لكون مظاهر القدرة املستلزمة إلظهار وحدانية اهلل أبرز
وأوضح يف جانب خلق السموات من األرض ،فكان تقديك السموات يف اآليات أوىل وأقوى يف التأثري ،ويتالءم
مع حال املخاطبني وموقفهم من إنكار وحدانية اهلل.

( )65الرازي ،مفاتيح الغيب.1،3712 ،
( )66البقاعي ،نظم الدرر.450 ،6 ،

( )67املطعين ،التفسري البالغي لالستفهام.3،440 ،
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GÜNÜMÜZ MEŞGULİYETLERİNDE NAMAZLARIN CEM'İ
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Özet
Namaz,Kur’an-ı Kerim ve Sünnet ile farz kılınan, Müslümanların
gündelik hayatında önemli bir yere sahip olan ibadettir. Bununla birlikte her
Müslümanın günlük yapmak zorunda olduğu bir takım iş ve meşguliyetleri de
bulunmaktadır. İslam dini, meşru mazeretlerden dolayı Müslümanlara
kolaylıklar sunmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Mirac’dan sonra günlük beş
vakit namaz kıldığı malumdur. Aynı zamanda O’nun mukim iken iki namazı
cem’ ettiği konusunda da rivayetler bulunmaktadır. Bu konuda rivayet edilen
hadisler nelerdir? Hadislerin Fıkıh terminolojisindeki kaynaklık değeri nedir?
İslam Fıkıh Mezhepleri bu rivayetleri nasıl ele almışlar ve konu ile ilgili
görüşleri nelerdir? Mukimlikte namazların cem’indenbahseden hadislerde
bağlayıcı konumda olan kavramları, Kur’an-ı Kerim’de geçen aynı kavramlar
çerçevesinde düşündüğümüzde bu hadisleri nasıl anlamalıyız? Bu çalışma
zikredilen konuları aydınlatmak amacıyla yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Namaz, Meşguliyet, Cem’,
Cem’ Possibility of Prayer in Today'sPreoccupation
Abstract
Prayer, which was request as religious duty by Quran anSunnah is
important place of worship with daily life of Muslim. However, there are
some job and occupations wich every Muslims must to daily. İslam has
offered conveniences to Muslims because of a legitimate excuse. The Prophet
(s.a.s.), after Miraj is well known as praying five times daily. At the same
time there are also narrations about his contentious prayers while he
residing. What are the hadith is narrated in this matter? What is the source of
value in the Hadith of Fıqh terminology? How İslamic Fıqh sects take this
narrations and what is the opinion on the subject? How should we understand
this hadith if we consider the same concepts in binding the concept Quran in

Hadith mentions the cem’ of prayer? This study, was written in order to
clarify the issues mentioned.
Key Words: Prayer, Preoccuption, Cem’,

Giriş
Cenâb-ı Allah’ın bize farz kıldığı namazlar, her gün yapmak
zorunda olduğumuz ibadetlerdendir. Bununla birlikte yerine getirmek
zorunda olduğumuz diğer bazı mükellefiyetler de bulunmaktadır.
Bazen bu mükellefiyetler, zamanımızın çoğunu almakta, zorunlu olan
günlük ibadetlerimizi yapmayı zorlaştırabilmektedir. Tarih boyunca
bu meşguliyetler çeşitli şekillerde tezahür etmiş olsa bile, insanı belli
noktalarda mükellefiyet altına alması bakımından aynıdırlar.
Günümüzde de çeşitli isimler altında, gerçekten zaman ayırmamız
gereken veya yapmak zorunda olduğumuz birtakım iş ve eylemler
bulunmaktadır. Girmek zorunda olduğumuz sınavlar, çeşitli isimler
altında yapılan toplantılar, konferans ve benzeri etkinlikler,
zamanımızın çoğunu alan ve geçimimizi temin etmek zorunda
olduğumuz işler bunlardandır. Tutukluluk, hükümlülük gibi insan
özgürlüğünü kısıtlayan hallerin yanında zorunlu bir görev olan
askerlik gibi durumlar da insan hayatında olabilmektedir. Bazı iş ve
eylemler tamamı ile insan hayatının devamının sağlanması ile ilgilidir
ki ameliyat konusu da buna girmektedir.
Günlük ibadetlerimiz olan farz namazların cem’ edilerek
kılınması bir kolaylıktır. Mukim iken Hz. Peygamber (s.a.s.)’in
namazları cem’ ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Ancak bunun
yanında O’nun namazların vaktinde kılınmasına büyük önem
verdiğini, namazların belli vakitlerde kılınması gerektiği ile ilgili
nassların da Mütevatir derecede olduğunu biliyoruz. Bu durumda Hz.
Peygamber (s.a.s.)’in mukim iken namazları cem’ ettiği ile ilgili
rivayetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Mukimlikte namazların cem’i
konusunda Mezhep ulemasının görüşlerinden ne derecede istifade
edebiliriz? Günümüzde, mukim iken namazları cem’ etme imkânımız
var mıdır ve eğer varsa hangi ölçülerde cem’ yapabiliriz? Bütün
bunların cevabını bulabilmek için konuyu birkaç yönü ile ele almamız
gerekmektedir.
Öncelikle konu ile ilgili hadisleri çeşitli yönleri ile ele
almamız gerekmektedir. Çünkü mukimlikte namazların cem’i ile ilgili
belirleyici olan, bu konudaki hadislerdir. Bu anlamda hadislerin delil
olma açısından hangi türden olduğu konusu, bilmemiz gereken
hususlardan bir tanesidir. Konunun açıklığa kavuşması için
mukimlikte namazların cem’i ile ilgili hadisleri iki ayrı başlık halinde
ele alabiliriz.

1. İkamette Özürsüz Cem
عنابنعباسأنالنبيصلىاللهعليهوسلمصلىبالمدينةسبعاوثمانياالظهروالعصروالمغربوال
عشاء
1- İbn Abbas Rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.)
Medine’de öğle ve ikindiyi sekiz rekat, akşam ve yatsıyı yedi rekat
olarak kıldırdı.
(Hadisin Lafzı İmam Buhârî’ye aittir)
Hadisin Rivayet Zinciri

Hz.
Peygamb
er (s.a.s.)

İbn Abbas
Ebu'şŞa'şa

Cabir b.
Zeyd
İkrime

Amr b.
Dinar
Şu'be

Hammad b.
Zeyd
Ebu'nNuaym
Buhârî,
"Mevakit
12"

Ebu'r-Rabi
eziZehrani
Müslim,
"Salatu'lMusafirin,
55"

Yahya b.
Muham
med b.
Yahya
Muham
med b.
Yakub
Ebu
Abdullah
el-Hafiz
Beyhâkî
"3/167"

Süleyma
n bin
Harb
Ebu
Davud,
"Sefer 5"

Hüseyin
Abdullah

Süfyan b.
Üyeyne
Ebu
Bekir b.
Ebi
Şeybe

Hammad
b. Seleme
Ebû
Dâvud etTayâlisî,
"4/341"

Hakem
b. Aban
Muham
med b.
Osman

Amr b.
Dinar
İbn
Cüreyc
Abdurrez
zak
Abdullah

Abdullah
Ahmed
b.
Hanbel,
"1/273"

Müslim,
"Salatu'lMusafiri
n 55"

Ahmed
b.
Hanbel,
"1/221"

Ahmed
b.
Hanbel,
"1/366"

عن ابن عباس قال صلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الظهر والعصر جميعا
والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف وال سفر
عن ابى داودعن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك
2- İbn Abbas rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.) hiçbir
korku yokken ve seferde de değilken öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı
namazlarını cem’ ederek kıl(dır)dı.”
EbûDâvûd’da şu ziyade vardır: “Ebu’z-Zübeyr şöyle
demiştir: ‘Bu Tebük seferine çıktığımızda olmuştu.”
Hadisin Rivayet Zinciri

Hz. Peygamber
(s.a.s.)

İbn Abbas
Said bin
Cübeyr
Ebu'zZübeyr elMekki
Mâlik bin Enes, "Muvatta
Kasru's-Salat 1"
Yahya bin
Yahya
Müslim, "Salatu'lMüsafirin 5"

Ali bin Hhüseyin
es-Saffar

İbn Vehb

Ka'nabi

Kuteybe

Yunus bin Abdi'l-A'la

Ebu Davud,
"Sefer 5"

Nesai, "Mevakit
47"

İbn Huzeyme, "2/85,
Hadis no: 972"

Ebu Ali el-Hüseyin
bin Ali el-Hafiz
Muhammed bin
Abdullah el-Hafiz
Beyhâkî, " 3/166"

عن ابن عباس قالجمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين الظهر
والعصر بالمدينة في غير سفر وال خوف قال قلت البن عباس ولم تراه فعل ذلك ؟ قال أراد
أن ال يحرج أحدا من أمته

3- İbn Abbas rivayet etmiştir: “Hz.Peygamber (s.a.s.), hiçbir
korku yokken ve seferde de değilken öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı
namazlarını cem’ ederek kıl(dır)dı.” Ben (Said b. Cübeyr) İbn
Abbas’a: ‘Acaba neden böyle yaptı?’ dedim. O da: ‘Ümmetinden hiç
kimseyi zora sokmak istemedi.’ dedi.”
(Hadisin lafzı Abdurrezzak’a aittir.)
Hadisin Rivayet Zinciri
Hz. Peygamber
(s.a.s.)

İbn Abbas

Said bin Cübeyr

Ebu'z-Zübeyr elMekki

Süfyan es-Sevri

Abdurrezzak, "2/555,
Hadis no: 4435"

Abdullah

Ahmed bin Hanbel.
"1/283"

el-Humeydi

Hubeyb bin Ebi
Sabit

Züheyr

A'meş

Ahmed bin Yunus

Vaki

Müslim, "Salatu'lMusafirin 5"

Cafer bin Muaz

Ebu Kureyb

Abu Bekir bin
İshak

Ebu Muaviye

Ebu Abdullah elHafiz

Ebu Bekir bin Ebi
Şeybe

Beyhâkî, "3/166"

Müslim, "Salatu'lMisafirin 5"

عن ابن عباس قال جمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف وال مطر فقيل البن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ قال
أراد أن ال يحرج أمته

عنابىداودالطيالسى
عنابنعباسجمعرسوالللهصلىاللهعليهوسلمبينالظهروالعصروبينالمغربوالعشاءقلتماارادبذالك؟قا
.ارادانالتحرجامته: ل
4- İbn Abbas (r.a.) rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.)
hiçbir korku ve yağmur yokken öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı
namazlarını cem’ ederek kıl(dır)dı.”
(Hadisin lafzı EbûDâvûd’a aittir.)
Ebu Davud et-Tayâlisî’ninMüsned’inde ise şöyle rivayet
edilmiştir: İbn Abbas, “Hz. Resululllah (s.a.s.) Öğle ile ikindi ve
akşam ile namazlarını cem’ etti.” dedi. Ben (Said bin Cübeyr), İbn
Abbas’a dedim ki: “Neden böyle yaptı?” O da: “Ümmetine zorluk
çıkarmak istemedi.” dedi.”
Tırmizî, İbn Abbas tarafından rivayet edilen bu hadisin
âlimler tarafından ma’mûlunbiholmadığını (amel edilmediğini)
söylemektedir.1
:

Hadisin Rivayet Zinciri
Hz. Peygamber (s.a.s.)

İbn Abbas
Cabir bin
Zeyd

Said bin Cübeyr
A'meş bin Ebi
Sabit

Hubeyb bin Ebi Sabit

Katade

Ebu'z-Zübeyr

Ebu Muaviye

A'meş

Şu'be

Kurra bin
Halid

Osman bin
Ebi Şeybe

Ebu Muaviye

Yahya

Ebû Dâvud etTayâlisî "4/353"

Ebu Davud,
"Sefer 5"

Henad

Abdullah

Tırmizi, "Salat 138"

Ahmed bin Hanbel, "1/223"

1EbûÎsa

(Tırmîzî) şöyle demiştir: “Bu kitaptaki hadislerin tümü “ma’mûlünbih”dir.
Nitekim ilim ehlinin bir kısmı bu hadisleri kullanmışlardır. Ancak şu iki hadis hariç:
(bu iki hadis ile amel etmemişlerdir.) İbn Abbas’ın rivayet ettiği (yukarıda zikredilen)
hadis ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’in şu hadisidir; “Her kim içki içerse ona değnekle
vurarak cezasını verin yine içmeye devam ederse dördüncüsünde onu
öldürün.”Bkz.:İbnReceb Hanbelî, Abdurrahman b. Ahmed, (ö. 795/1392),
Şerhuİleli’t-Tırmizî, (Thk.: Nûru’d-Dîn Atar), Dâru’l-Maslah, Dimeşk, trs. I, 4.

عن بن عباس قال جمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء في غير مطر وال سفر قالوا يا ابن عباس ما أراد بذلك قال التوسع على
أمته
5- İbn Abbas (r.a.) rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.)
hiç yağmur yokken ve seferde de değilken öğle ile ikindi ve akşam ile
yatsı namazlarını cem’ ederek kıl(dır)dı.” İbn Abbas’a dediler ki:
“Neden böyle yaptı?” O da: “Ümmetine genişlik olsun diye.” cevabını
verdi.”
Hadisin Rivayet Zinciri
Hz. Peygamber (s.a.s.)

İbn Abbas

Salih Mevla't-Tev'ime

Said bin Cübeyr

Davud bin Kays

Habibi bin Ebi Sabit

Yahya

Abdurrezzak, "2/555,
Hadis no: 4434"

A'meş

Abdullah

Fadl bin Musa

Ahmed bin Hanbel,
"1/346"

Muhammed bin
Abdulaziz
Nesai, "Mevakit 47"

عن بن عباس قال صليت مع النبي صلى هللا عليه و سلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا
قلت البن عباس لم فعل ذاك قال أراد ان ال يحرج أمته
قال ابن جريج فقلت ألبي الشعثاء إني ألظن النبي صلى هللا عليه وسلم أخر من
الظهر قليال وقدم من العصر قليال قال أبو الشعثاء وأنا أظن ذلك
6- İbn Abbas rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s.) ile
birlikte sekizi (öğle ile ikindi namazlarını) ve yediyi (akşam ile yatsı
namazlarını) cem’ ederek kıldım. Ben (Said b. Cübeyr) İbn Abbas’a
dedim ki: “Neden böyle yaptı?” O da: “Ümmetine zorluk çıkarmak
istemedi” dedi.”

Abdurrezzak’ta şu ziyade vardır: İbnCüreyc dedi ki:
“EbûŞa’şa’a: ‘Öyle zannediyorum ki, Hz. Peygamber (s.a.s.), öğleyi
biraz tehir etti ve ikindiyi de biraz öne aldı.’ dedim.” EbûŞa’şa: ‘Ben
de öyle zannediyorum.’ dedi.”
Hadisin Rivayet Zinciri
Hz. Peygamber
(s.a.s.)
İbn Abbas
Said bin
Cübeyr

Cabir bin Zeyd

Ebu Şa'şa

Ebu'z-Zübeyr

Amr

Amr bin Dinar

Süfyan

Süfyan

İbn Cüreyc

Abdulcebbar
bin el-A'la

Ali bin elMedeni

Abdurrezzak, "2/556,
Hadis no: 4436"

İbn Hüzeyme, "1/480,
Hadis No: 971"

İsmail el-Kadı

Ahmed bin Hanbel,
"1/349"

Ahmed bin Muhammed bin
Abdullah bin Zeyd el-Kattan
Muhammed bin Hüseyn elKattan

Beyhâkî,
"3/166"

قال عبد هللا جمع لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مقيما غير مسافر بين
الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال رجل البن عمر لم ترى النبي صلى هللا عليه وسلم
فعل ذلك قال ألن ال يحرج أمته إن جمع رجل
7- İbn Ömer (r.a.) rivayet etmiştir: “Hz. Resulullah (s.a.s.),
mukim olup seferi değilken öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı
namazlarını bize cem’ ederek kıldırdı.” Bir adam İbn Ömer’e sordu:
“Sence Hz. Peygamber (s.a.s.s.a.s.) neden böyle yaptı?” O da:
“Ümmetinden bir kimse cem’ yapmak isterse ona güçlük olmasın
diye.” cevabını verdi.”

Hadisin Rivayet Zinciri

Hz. Peygamber
(s.a.s.)

İbn Ömer

Amr bin Şuayb

İbn Cüreyc

Abdurrezzak,
"2/556, Hadis
no: 4437"

عن بن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر
والمغرب والعشاء في السفر والحضر
8- İbn Abbas rivayet etmiştir: “Hz. Resulullah (s.a.s.),
seferde ve ikamette öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını cem’
ederek kıl(dır)dı.”
Hadisin Rivayet Zinciri

Hz.
Peygamber
(s.a.s.)

İbn Abbas

Tavus

el-Leys

İsmail

Ahmed bin
Hanbel,
"1/360"

Bu başlık altında ele aldığımız hadislerden şu tespitlere
ulaşmaktayız:
 2. hadis, İmam Mâlik, 5. ve 7. hadis Abdurrezzak
tarafından “Âli İsnad” ile rivayet edilmiştir. İbn Ömer tarafından
rivayet edilen 7. sıradaki hadis, sadece Abdurrezzak’ın “Musannef”
isimli eserinde geçmektedir. Diğer muteber hadis kaynaklarında bu
konuda İbn Ömer’in rivayet ettiği herhangi bir hadise rastlanmamıştır.
 Râvîsahabi sayısı 2’dir. Bunlar:
1- İbn Abbas
2- İbn Ömer

123456-

İkinci râvî tabaka sayısı 6’dır. Bunlar:
Sâid b. Cübeyr
Câbir b. Zeyd
SâlihMevla’t-Tev’ime
EbûŞa’şa
Amr b. Şuayb
Tâvûs

2. İkamette Herhangi Bir Özür Sebebiyle Cem’
عن عبدهللا بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس
وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصالة الصالة قال فجاءه رجل من بني تميم ال يفتر وال
ينثني الصالة الصالة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة ال أم لك ثم قال رأيت رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبدهللا بن شقيق فحاك في
صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته
1. Abdullah b. Şakik rivayet etmiştir: “Bir gün İbn Abbas
ikindiden sonra bize bir konuşma yaptı. (Konuşması o kadar uzun
sürdü ki) güneş batıp yıldızlar gözükmeye başlayınca insanlar ‘namaz
namaz!’ demeye başladılar. Bu sırada Temim oğullarından lafını
esirgemeyen biri geldi O da: ‘Namaz namaz!’ dedi. İbn Abbas:
“Anasız kalasıca, sen sünneti bana mı öğretiyorsun? Ben Hz.
Resulullah (s.a.s.)’in öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını
cem’ ederek kıldığını gördüm” dedi. İbn Abbas’ın bu sözü kalbime bir
şüphe düşürdü ve Ebû Hureyre’ye gelip İbn Abbas’ın söylediklerinin
doğru olup olmadığını sordum. Ebû Hureyre İbn Abbas’ın dediklerini
tasdik etti.”
Hadisin Rivayet Zinciri

Hz. Peygamber
(s.a.s.)
İbn Abbas

Abdullah bin
Şakik
İmran bin
Hudeyr

Zübeyrr el-Hirrit
Hammad bin Zeyd
Ebu'r-Rebi ez-Zehrani
Müslim,
"Salatu'lMüsafirin 6"

Yusuf bin
Yakub
el-Hasan bin
Muhammed bin
İshak
Ebu'l-Hasan bin
Aliel-Mukri
Beyhaki,
"3/168"

Yunus
Ahmed bin
Hanbel, "1/251"

Veki
Ebû Dâvud
et-Tayâlisî,
"4/440"

İbn ebi Ömer
Müslim,
"Salatu'lMüsafirin 6"

Yezid
Ahmed bin
Hanbel, "1/351"

عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة األولى والعصر ليس بينهما
شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس أنه صلى مع
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالمدينة األولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء
2. Cabir b. Zübeyr rivayet etmiştir: “İbn Abbas Basra’da
meşguliyetten dolayı öğle ile ikindi namazını, arada bir şey
kılmaksızın kıldı. Aynı şekilde akşam ile yatsı namazını da arada bir
şey kılmaksızın kıldı ve kendisini Hz. Peygamber (s.a.s.) ile birlikte
Medine’de öğle ile ikindi namazını birlikte sekiz secde olarak
kıldığını ve ikisi arasında bir şey kılmadığını söylemiştir.”
Hadisin Rivayet Zinciri

Hz.
Peygamber
(s.a.s.)

İbn
Abbas

Cabir
bin
zübeyr

Amr
bin
Herm

Hubey
b

Hiban
bin
Hilal

Ebu Asim
Haşiş bin
Esrem

Nesai,
"Mevki
t 44"

عن عائشة قالت إنما هي سهيلة بنت سهل وان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
أمرها بالغسل لكل صالة فلما شق ذلك عليها أمرها ان تجمع الظهر والعصر بغسل واحد
وبين المغرب والعشاء بغسل واحد وان تغتسل للصبح
3. Hz. Aişe Rivayet etmiştir: “Hz. Resulullah (s.a.s.)
SüheylebintiSehl’e (hayız günleri dışında da akan kandan dolayı) her
namaz için bir gusül abdesti almasını söylemişti. Bu O’na zor gelince,
Hz. Resulullah (s.a.s.) öğle ve ikindiyi bir gusül ile akşam ve yatsıyı
da bir gusül ile cem’ etmesini, sabah namazı için ise bir gusül abdesti
almasını söyledi.”
(Hadisin lafzı Ahmed b. Hanbel’e aittir.)

Hadisin Rivayet Zinciri
Hz.
Peygamber
(s.a.s.)
Hz. Aişe
Kasım bin
Muhammed
Abdurrahman bin Kasım bin
Muhammed
Muammed bin İshak

Darimi,
"Vudu 84"

Yezid bin Harun
Abdullah

Darimi, "Vudu' 84"

Ahmed bin Hanbel,
"6/139"

عن عائشة رضي هللا عنها أن امرأة مستحاضة على عهد رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم قيل لها أنه عرق عاند فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما
غسال واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسال واحدا وتغتسل لصالة الصبح
غسال واحدا
4- Hz. Aişe (r.a.) rivayet etmiştir: “Resulullah (s.a.v)
zamanında hayız günleri dışında da kan gelen bir kadına, bunun
damardan gelen bir kan olduğu (Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından)
söylendi. Öğle namazını geciktirerek ikindiyi de öne alarak kılması,
bu iki namaz için bir gusül alması, yine aynı şekilde akşam namazını
geciktirerek yatsıyı da öne alarak bir gusül abdesti ile kılması ve sabah
namazı için de ayrı bir boy abdesti alması emredildi.”
(Hadisin lafzı Darimi’ye aittir.)

Hadisin Rivayet Zinciri
Hz. Peygamber
)(s.a.s.
Zeyneb binti
Cahş

Hz. Aişe

Kasım

Kasım

Abdurrahman
bin Kasım

Abdurrahman
bin Kasım

Süfyan

Şube bin
Abdurrahman

Abdullah

Muaz

Süveyd bin Nasr

Abdullah bin
Muaz

"Nesai, "Hayz 5

Ebu Davud,
""Taharet 111

Haşim bin Kasım

Nesai, "Taharet
"136

'Darimi, "Vudu
"84

عن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول
هللا إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصالة والصوم فقال
أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو أكثر
من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ
عنك من اآلخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم هللا تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت
واستنقأت فصلي ثالثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك
وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت
على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصالتين الظهر والعصر
وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصالتين فافعلي وتغتسلين مع
الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وهذا أعجب
األمرين إلي
)5- HamnebintiCahş rivayet etmiştir: “(Normal günümden
fazla ve sıkıntılı hayız görürdüm. Durumu haber verip fetva almak
üzere Hz. Resulullah (s.a.s.)’e geldim. O'nu kız kardeşim

ZeynebbintiCahş'in evinde buldum ve dedim ki: “Ya Resulullah ben
(günümden) fazla ve sıkıntılı hayz gören bir kadınım. Bu duruma ne
dersiniz? Bu, beni namazdan ve oruçtan alıkoydu”. Hz. Resulullah
(s.a.s.): “Sana pamuğu tavsiye ederim. Çünkü o kanı giderir”
buyurdu. O kan bundan (pamuğun mani olacağından) daha
çokturdedim. “Hz. Resulullah (s.a.s.): “Bez kullan”buyurdu. Ben de:
“Kan bundan da fazla devamlı geliyor” dedim. Bunun üzerine Hz.
Resulullah: “İki hüküm söyleyeyim. Hangisini yaparsan sana yeter,
ikisine de gücün yeterse, orasını sen bilirsin. Onlardan kuvvetli olanını
seç şunu bil ki bu, (kanın gelmesi) ancak şeytanın darbelerinden
biridir. Altı veya yedi gün, Allah'ın sana (kadınların âdetlerinden)
bildirdiği şeylerde kendini hayızlı say sonra da yıkan. Temizlendiğine
ve paklandığına kanaat getirdiğinde yirmi üç veya yirmi dört gün
namaz kıl ve oruç tut. Çünkü bu (takdir edilen müddet) sana yeter.
(Sıhhatli) kadınlar nasıl hayız vaktinde hayız oluyorlar, temizlik
günlerinde de temizleniyorlarsa sen de her ay öylece yap. Eğer öğleyi
geciktirip ikindiyi öne almaya ve yıkanıp bu iki namazı bir arada
kılmaya, akşamı geciktirip yatsıyı öne almaya, sonra da yıkanıp iki
namazı birleştirmeye gücün yeterse öyle yap. Sabah namazında yıkan,
(namaz kıl) ve gücün yeterse oruç tut.” Hz. Resulullah: “Bu (iki
namazı bu şekilde birleştirerek ikisi için bir gusül abdesti almak) bana
iki işin daha sevimli olanıdır" buyurdu.
(Hadisin lafzı EbûDâvûd’a aittir.)

Hadisin Rivayet Zinciri

Hz. Peygamber
(s.a.s.)

Hamne binti Cahş

İmran bin Talha

İbrahim bin Muhammed
bin Talha
Abdullah bin Muhammed
bin Ukayl
Züheyr bni
Muhammed
Abdulmelik bin
Amr

Şerik bin Abdullah

Ebu Amr el-Akdi

Yezid bin Harun

Zühetr bin
Harb

Abdullah

Muhammed bin
Beşar

Abdullah

Ebu Bekir bin
Ebi Şeybe

Ebu Davud,
"Taharet 109"

Ahmed bin Hanbel,
"6/439"

Tırmizi, "Taharet
95"

Ahmed bin Hanbel,
"6/439"

İbn Mace,
"Taharet 117"

وعنابنعمر…قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا حضر أحدكم أمر يخشى
فوته فليصل هذه الصالة
6- Abdullah b. Ömer rivayet etmiştir: …Hz. Peygamber
(s.a.s.) şöyle buyurmştur: “Herhangi biriniz geçip gideceğinden

Hz.
Peygamber
(s.a.s.)

İbn Ömer

Salim b.
Abdullah

Kesir b.
Karevanda

İbn Şemil

Abdatu b.
Abdurrahm
an

Nesâî,
"Mevakit
45"

korktuğu bir işi olursa namazlarını böyle (cem’ ederek) kılsın”
Bu başlık altında ele aldığımız hadislerden de şu sonuçlara
ulaşmaktayız:

 Birinci hadiste, İbn Abbas’ın akşam namazını yıldızlar
çıkıncaya kadar geciktirdiğini ve bu uygulamayı Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in namazları cem’ ederek kılmasından dolayı yaptığını
görmekteyiz. Bu hadisin ikinci tabaka râvî sayısı sadece birdir.
Hadiste akşam ile yatsı namazlarının “Cem’i Sûrî” şeklinde kılınmış
olabileceği manası da çıkmaktadır.
 Hz. Aişe tarafından rivayet edilen 3. hadis, her ne kadar
namazların hazarda cem’ edildiğini belirtse de akabinde gelen 4. ve 5.
hadisler, namazların Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Cem’i Sûrî
şeklinde kılınmasını istediği anlaşılmaktadır. Nitekim akabinde gelen
hadislerde Hz. Peygamber (s.a.s.), hayız konusunda şikayette bulunan
kadına öğleyi tehir, ikindiyi öne alarak aynı şekilde akşamı tehir,
yatsıyı da öne alarak kılmasını tevsiye etmektedir.
 İbn Ömer’in 6. sırada zikredilen hadisi kendi hayatında
uygulama şekli, hadisi daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. İbn
Ömer, “Geçip gitmesinden endişe ettiğiniz” tabirini ölüm döşeğinde
olan hanımına yetişebilme gibi bir endişe olarak anlamış bu sebeple
namazlarını cem’ ederek kılmıştır.
 Bu konuda “Namazların Cem’i” ile ilgili râvisahabi iki
tanedir. Bunlar:
1- İbn Abbas.
2- İbn Ömer

123-

İkinci tabaka râvî sayısı da 3’tür. Bunlar:
Abdullah b. Şikâk
Câbir b. Zübeyr
Sâlim b. Abdullah

 “Cem’i Sûrî” şeklinde namazların kılınması ile ilgili
sahabirâvîsi ise üç tanedir. Bunlar:
1- Hz. Aişe
2- Zeynep bintiCahş
3- HamnebintiCahş
 “Cem’i Sûrî” ile ilgili ikinci tabaka sayısı ikidir. Bunlar:
1- Kâsım b. Muhammed
2- İmrân b. Talhâ
İkamette özürsüz namazların cem’i ile ilgili hadislerin
birinci tabaka râvî sayısının 2, ikinci tabaka râvî sayısının 5, herhangi
bir özür sebebiyle namazların cem’i ile ilgili hadislerin birinci tabaka
sayısının 2, ikinci tabaka sayısının da 2 olduğunu görmekteyiz.

Abdurrezzak tarafından rivayet edilen İbn Ömer hadisi hariç, ikamette
özürsüz cem’ ile ilgili hadislerin hepsi İbn Abbas tarafından rivayet
edilmiştir. Hadis metinlerinde de farklı ziyadeler görmekteyiz. Bir
hadiste, Allah Resulünün Medine’de öğle- ikindi, akşam- yatsı
namazlarını cem’ ettiği, diğer bir hadiste, “sefer ve korku hali
olmaksızın”, bir diğer hadiste de “sefer ve yağmur olmaksızın”
ifadeleri vardır. Dikkat edilmesi gereken bir konu da İbn Abbas’ın
yaşıdır. İlgili kaynaklar, İbn Abbas’ın hicretten iki veya üç sene önce
dünyaya geldiğini kaydederler. O’nun hicreti ile ilgili iki farklı rivayet
bulunmaktadır. Bir rivayete göre İbn Abbas, hicretten muaf tutulan
annesiyle Mekke’de kalmış bir süre sonra onunla birlikte Medine’ye
hicret etmiştir. Bir diğer rivayete göre ise O, babası Hz. Abbas ile
birlikte Fetih senesi yani hicri 630 yılında hicret etmiştir ki bu rivayete
göre İbn Abbas, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ömrünün son iki yılında
O’nunla beraber bulunmuştur.2 Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettiğinde
İbn Abbas on iki veya on üç yaşlarındadır. Dolayısı ile İbn Abbas’ın
çok küçük yaşlarda, başka bir ifade ile altı yaşından önce namazla
ilgili bu hadisi rivayet ettiği düşünülemez. İbn Abbas’ın, en erken yedi
yaşlarında iken hadiseyi kavrayacak olgunluğa gelmiş olması kabul
edilebilir ki bu da Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ömrünün son dört- beş
yılına tekabül etmektedir. Tarih olarak da bu hicri 5. yıl ve sonrasıdır.
İbn Abbas’ın hicreti ile ilgili ikinci rivayeti esas aldığımızda ise hicri
8. yıl ve sonrasıdır ki bu da Hz. Peygamber (s.a.s.)’in 61 ile 63
yaşlarında olduğu yani yaşlılığının kemale erdiği zamandır. Bu
durumda Hz. Peygamber (s.a.s.)’in yaşlılığı döneminde bir defa
namazını cem’ ederek kıldığını söyleyebiliriz.
Hadislerde dikkat çeken şu ayrıntıyı gözden kaçırmamamız
gerekmektedir: Hazarda Hz. Peygamber (s.a.s.)’in namazlarını cem’
ederek kıldığı ile ilgili rivayette, İbn Abbas’a; neden Allah Resulu’nun
bu şekilde namazları cem’ ettiği sorulunca, “ümmetine bir
zorluk/meşakkat olmasın diye” cevap vermiştir. Yine dikkat edilmesi
gereken başka bir nokta da namazların cem’i takdim mi yoksa te’hir
şeklinde mi kılındığı konusunda bir açıklamanın olmamasıdır. Ancak
buna rağmen, fıkıh uleması, bu hadisten yola çıkarak ikamet halinde
namazların te’hir veya takdim şeklinde kılınması gerektiği konusunda
bir kanaate varmışlardır.

2

Geniş bilgi için bkz.: Çakan, İ. Lütfü, Eroğlu, Muhammed, “Abdullah b. Abbas b.
Abdulmüttalib”, DİA, I, 76-79.

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Mukimken namazların
cem’ edilerek kılınması ile ilgili hadisler“Ahad”dır. Ancak üç hadis
de “Âli İsnad” ile rivayet edilmiştir.
3.İslam Fıkıh Mezheplerinin Görüşleri ve Değerlendirme
İmam Mâlik, İbn Abbas tarafından rivayet edilen; “Allah
Resulü (s.a.s.), hiçbir korku ve sefer hali yokken öğle ile ikindi ve
akşam ile yatsı namazını cem’ ederek kıl(dır)dı.” hadisini “Benim
görüşüme göre bu yağmurdan dolayı idi.”3 demek sureti ile sünneti
yağmur sebebine bağlamıştır. Resulullah (s.a.s.)’in uygulamasını
yağmur sebebine bağlayan ilk âlimİmam Mâlik’tir.4 Maliki uleması da
İmam Malik’in bu görüşüne dayanarak İbn Abbas hadisini yağmur
sebebine bağlamışlardır.5 Daha sonra İbn Abbas tarafından rivayet
edilen bu hadisin yağmurdan dolayı olduğu görüşünü savunanlar
İmam Mâlik’in görüşünü esas almışlardır.
Ebû Hanife’nin, Hac dışında namazların cem’i ile ilgili
görüşleri İmam Muhammed’in “Mebsût” adlı eserinde geçmektedir.
Eserde konu ile ilgili herhangi bir delilden bahsedilmemiştir ancak
Ebû Hanife’nin, İmam Muhammed’in sorularına verdiği cevaplar
bulunmaktadır. el-Mebsut’da şu diyalog geçmektedir:
(İmam Muhammed) dedim ki: “Arafat ve Cem’ (Müzdelife)
dışında iki namaz cem’ edilebilir mi?”
(Ebû Hanife) dedi ki: “Arafat ve Müzdelife dışında hazarda
ve seferde, iki namaz, bir namazın vaktinde cem’ edilmez.”
Dedim ki: “Misafir, öğle namazını vaktinin sonunda, ikindi
namazını da vaktinin evvelinde kılsa bu şekilde caiz olur
mu?”
Dedi ki: “Evet”
Dedim ki: “Akşam ve yatsı namazı da bu şekilde caiz olur
mu?”
Dedi ki: “Evet.”6
Bu ifadelerden anlaşılan şudur;Ebû Hanife, Arafat ve
Müzdelife dışında namazları cem’ ederek kılmayı caiz
3Muvatta,

Kasru’s-Salât 1.
Kasru’s-Salât 1.
5Sehnûn b. Saîd Tânnûhî, Müdevvenetu’l-Kübrâ li İmami Mâlik b. Enes, DâruSadr,
Mısır h. 1323, I, 115; Kayrâvânî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman
EbîZeyd, en-Nevâdirve’z-Ziyâdât, Dâru’l-Arabi’l-İslâmî, Beyrut 1999, I, 265-268;
İbnRüşd (Hafîd), Muhammed b. Ahmed b. Muhammed, Bidâyetu’l-Müctehîd ve
Nihâyetu’l-Muktesid, 9. bsk. Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1982, I, 173.
6Şeybânî, Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan, Kitabu’l-Asl el-Ma’rufbi’l-Mebsut,
(Thk.:Ebu’l-Vefa el-Afgani), Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1990, I,147.
4Muvatta,

görmemektedir. EbûYûsuf’un eserlerinde, Hac dışında namazların
cem’ ile ilgili herhangi bir görüş bulunmamaktadır.
İmam
Muhammed’in bir diğer eseri olan “Kitâbu’l-Hucce”de de konu ile
ilgili bilgiler bulunmaktadır. Burada Ebû Hanife’nin görüşü şöyle
nakledilmiştir: “Kim yağmurda, seferde veya bunun dışında iki
namazı cem’ ederek kılmak isterse, birincisini vaktinin sonuna kadar
tehir etsin, ikincisini de vaktinin evveline alsın ve cem’ etsin. Bu
şekilde her birisi kendi vaktinde kılınmış olur.”7
İmam Muhammed, namazlarda cem’in olamayacağı ile ilgili
üç adet delil zikreder. Deliller şunlardır:8
1- Hz. Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Üç şey büyük
günahlardandır: İki namazı cem’ etmek.”
2- İbnMes’ud (r.a.) şöyle demiştir: “Arafat’ta öğle ile ikindi
hariç, namazlar cem’ edilerek kılınmaz.”
3- Nafi rivayet etmiştir: “Abdullah b. Ömer’e hanımı
Safiye’nin ölüm döşeğinde olduğu haber verilince hemen yola
koyuldu… Akşam vakti geldiğinde yola devam etti, hatta biz namazı
unuttu zannettik ve dedik ki: “Namaz!” Ama O, şafak kaybolmaya
yakın oluncaya kadar devam etti, sonra indi ve akşam namazını kıldı.
Şafak kaybolunca da yatsı namazını kıldı ve bize dönerek şöyle dedi:
“Biz Hz. Resulullah (s.a.s.) ile beraber yolculukta acele ettiğimizde
namazlarımızı böyle kılardık.”9
Serahsî, Hac dışında namazlarda cem’in olmadığını
söyleyerek bu konuda öncelikle Bakara 2/238 ile Nisa 4/103.
ayetlerini,
ardından
İmam
Muhammed’in
de
dayanakgösterdiğiİbnMes’ud ile Hz. Ömer’in sözlerini delil
getirmiştir. “Nasıl ki her namazın kendine mahsus bir vakti
olduğundan yatsı ile sabah ve sabah ile öğle namazları arasında cem’
olmuyorsa aynı şekilde öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazları
arasında da cem’ olmaz.” diyen Serahsî, namazların cem’i ile ilgili
hadislerin “vakti cem”e değil “fiili cem”e işaret ettiğini
7Şeybânî,

Kitabu’l-Huccealâ Ehli-l-Medine, (Thk.: Muhammed b. Hasan el-Keylân’i
el-Kâdirî), Dâru’l-Kütüb, Beyrut 1983, I,159-160.
8
Şeybânî, Kitâbu’l-Hucce, I,165-177.
9 Hadisin bir diğer rivayetinde İbn Ömer şöyle demiştir: " عن ابنعمر أن النبي صلى هللا عليه
“ و سلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاءHz. Peygamber (s.a.s.) yolculuğu acele
olduğu zaman akşam ile yatsı namazlarını cem’ ederdi.” (Bkz.:Buhârî, Taksîr, 13;
Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 42; Ebu Dâvud, Sefer, 5; Nesâî, Mevâkit, 46; Ahmed b.
Hanbel, II, 4, 5, 51, 54, 148, 412; Dârekutnî, I, 293, 396; Beyhâkî, III,160;
Abdurrezzâk, II, 546, 547; İbnHuzeyme, I, 477.) Enes B. Malik de bu konuda aynı
rivayette bulunmuş ancak O, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in öğle ile ikindi namazlarını
da cem’ ederek kıldığını söylemiştir. (Bkz.: Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 48; Nesâî,
45; Beyhâkî, III, 161.)

söylemiştir.10Serahsî’nin bu konuda delil getirdiği ayetlerin meali
şöyledir:
1- “Namazlara ve orta namaza devam edin.”11
2- “Namaz, mü’minler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”12
İbnü’l-Humâm, namazların cem’ edilmeyeceği ile ilgili
olarak bir takım delilleri sunduktan sonra;13 namazların cem’
edilebileceği konusunda fıkıh âlimleri tarafından getirilen delilleri
eleştirmiştir. O, İbn Abbas, Enes b. Mâlik ve İbn Ömer’in rivayet
ettikleri hadisler konusunda şunları söylemektedir:14
“İbnMes’ud’un rivayet ettiği hadis, fıkhı dolayısıyla diğer
hadislere tercih edilir. Çünkü tearuz durumunda O’nun
rivayetleri daha önceliklidir. Veya zikredilen şafak,
kırmızılığa hamledilir ki bu şafak, onunla beyaz şafak
arasında müşterektir. Bu durumda da daha önce dediğimiz
gibi, akşam namazını vaktinin sonunda yatsı namazını da
vaktin evvelinde kılmak demektir. Aynı zamanda namazların
cem’i ile ilgili hadisler arasında birtakım sıkıntılar vardır.
Nitekim İbn Abbas tarafından rivayet edilen hadislerin
bazılarında, İbn Abbas, “Hz. Peygamber (s.a.s.), herhangi
bir korku ve sefer hali yokken öğle ile ikindi ve akşam ile
yatsı namazlarını cem’ etti” bazılarında ise: “Hz. Peygamber
(s.a.s.), Medine’de hiçbir korku ve yağmur hali yokken öğle
ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını cem’ etti.”
demektedir.”
Aynî, namazların cem’i konusunu biraz daha geniş biçimde
ele almıştır. O, öncelikle namazların cem’ edilebileceği ile ilgili
mezhep alimleriningörüşlerini sıralamış daha sonrada bunlara cevaplar
vermiştir.15 Nitekim diğer mezhep âlimleri, İbn Abbas tarafından
rivayet edilen, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’de namazları cem’
ederek kıldırdığı konusundaki hadisinin yağmur veya başka bir
sebepten dolayı olabileceğini söylemişlerdir. Aynî, bu görüşe karşı
çıkarak şöyle demektedir:

10Serahsî,

EbûBekîr Muhammed b. Ahmed, Kitâbu’l-Mebsût, Beyrut trs, I,149-150.
Bakara, 2/238.
12 Nisa, 4/103.
13 Geniş bilgi için bkz.:İbnu’l-Hümâm, Kemâluddîn Muhammed b. Abdulvahîd,
ŞerhuFethi’l-Kadîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut, trs. II, 47-48.
14İbnHümâm, a.g.e. II, 48.
15Bkz.; Aynî, Muhammed Mahmûd b. Ahmed, Umdetu’l-KârîŞerhuSahîhi’lBuhârî,Dâru’l-Fikr, Beyrut, 2001, V, 44-52; el-Benâye fî Şerhi’l-Hidâye, 2. bsk.
Dâru’l-Fikr, 1990, II, 56-57.
11

“Ben derim ki: ‘Allah Resulü (s.a.s.) hiçbir yağmur ve korku
olmaksızın iki namazı cem’ etti.’ hadisi bu (namazların
yağmur dolayısı ile cem edilerek kılınacağı) görüşü
reddetmektedir. Bazıları, bu bulutlu bir günde idi, Allah
Resulü öğle namazını kıldırdı, güneş açılınca ikindi vaktinin
girdiği anlaşıldı ve Allah Resulü de ikindi namazını kıldırdı
demişlerdir. Bu da yanlıştır. Bu durum öğle ile ikindi
namazları için uzak bir ihtimal olduğu gibi akşam ve yatsı
namazları için ise imkânsızdır.”16
Namazların cem’i konusundaki en güzel görüşün “Cem’i
Sûrî”
olduğunu
söyleyen
Aynî,İbnMes’ud’un;
“Allah
Resulü’nünMüzdelife hariç, hiçbir namazı vaktinin dışında
kıldırdığını görmedim.”17sözünü delil getirerek namazların cem’i ile
ilgili diğer hadislerin hükümsüz olduğunu söylemiştir.18
Aynî ayrıca: “Bu hadis, mukim olsun seferi olsun veya bu
ikisinin dışında olsun, öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını
cem etmenin cevazına delalet eden bütün hadislerin tatbik edilmesini
ortadan kaldırmaktadır.”19demiştir. Namazların cem’i ile ilgili
hadislerde geçen “öğleyi ikindi vaktine kadar tehir etti sonra da öğle
ile ikindi namazlarını cem’ etti” ibaresini Aynî şu iki şekilde
yorumlamıştır. “Bu hadisin manası; (Allah Resulü), öğle namazını
öğlenin son vaktine kadar tehir etti ve kıldı, sonra da ikindi namazını
ikindinin ilk vaktinde kıldı şeklindedir. Bilindiği gibi ikindinin ilk
vakti ihtilaflı bir meseledir. Bu da ya her şeyin gölgesi bir veya iki
misli olması ile olur ki bu takdirde Allah Resulü (s.a.s.), öğleyi her
şeyin gölgesi bir misli oluncaya kadar tehir ederek kılmış ve ardından
ikindi namazını kıldırmıştır. Öğlenin son vaktinin her şeyin gölgesinin
iki misli olduğunu kabul eden görüşe göre, öğleyi ve ikindiyi vaktinde
kılmıştır.”20
Aynî, “Cem’i Sûrî”nin bir kolaylık olmadığı bilakis bir
zorluk olduğu, namaz vakitlerini avam tabakanın değil, havas
tabakasının bile zor tespit edebildiği konusundaki görüşlere şu cevabı
vermiştir:
“Bu görüş kabule şayan değildir. Çünkü namaz dinin en
önemli konularından biridir. Kamil bir Müslüman, dinin en

Aynî, Umdetu’l-Kârî, V, 45.
Hac, 99; Müslim, Hac, 292; EbûDâvûd, Menâsik, 64; Nesâî, Mevâkit, 49;
Ahmed b. Hanbel, I, 426, 434; Abdurrezzâk, II, 551.
18
Aynî, Umdetu’l-Kârî, V, 45.
19 Ayni, Umdetu’l-Kârî, a.y.
20 Ayni, a.g.e. V, 46-47.
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önemli konuları ile ilgili hususları nasıl bilmemezlik
edebilir?”21
Aynî, namazların cem’ ile ilgili olarak, cem’i kabul
ettiklerini ancak “Haberi Vahid” hadislerini, “kat’i olan ayetler” ile
çatışmasın diye cem’isûrîye hamlettiklerini söylemiştir.22
İmam Şafii İbn Abbas’ın, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hazarda
iken namazları cem’ ettiği ilgili hadisleri, İmam Malik’in görüşüne
dayanarak yağmur sebebine bağlamıştır. O, bu konuda şöyle demiştir:
Hazarda namazların ayrı vakitte kılınması, hazarda cem’
yapmaya muhaliftir görüşü şu yönleri ile caiz değildir: Her
iki hadisi de rivayet eden sahabi aynıdır o da İbnAbbas’dır.
Öyle ise Hz. Peygamber (s.a.s.)’in hazarda cem’ yapması ile
ayrı kılmasını bir birinden ayıran bir illet vardır. Bu illet de
herhangi bir korku hali olmadığına göre ancak yağmurdur. Allah daha iyi bilir.- ”23
Ancak İmam Şafii, İmam Malik’in yağmurlu havada sadece
akşam ile yatsı namazlarının cem’ edilerek kılınabileceği görüşünü
eleştirmiş, öğle ile ikindi namazlarının da cem’ edilerek
kılınabileceğini söylemiş, bu görüşünü İmam Mâlik’in de delil olarak
getirdiği İbn Abbas hadisine dayandırmış ve şöyle demiştir:
“İbn Abbas’ın rivayet ettiğine göre; Hz. Peygamber (s.a.s.)
Medine’de herhangi bir korku ve sefer hali yokken öğle ile
ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını cem’ ederek
kıl(dır)mıştır. İmam Mâlik de; benim görüşüme göre bu
yağmur dolayısıyladır demiştir. Siz, hem Hz. Peygamber
(s.a.s.) Medine’de öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı
namazlarını ancak yağmurlu olduğu zaman cem’ etmiştir
diyorsunuz hem de öğle ile ikindi namazlarını yağmurlu
havada cem’ etmiyorsunuz. Bu mezhepten bazılarına göre de
Hz. Peygamber (s.a.s.), insanlara genişlik olsun diye
Medine’de namazları cem’ etmiştir. Ancak, hadiste
olmayanı te’vil etmek hiç kimse için mümkün değildir.”24
Şafii uleması İbn Abbas tarafından rivayet edilen hazarda
namazların cem’i ile ilgili hadisleri İmam Şafii gibi yağmur kaydına

Aynî, a.g.e., V, 46.
Aynî, a.g.e.a.y.
23Şâfiî, Muhammed bin İdris, el-Umm, (Thk.:Rifat Fevzi Abdulmuttalib), Dâru’lVefâli’l-Metbûât, Beyrut 2001, II, 166.
24Şâfiî, a.g.e. VIII, 559.
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bağlamış ve hazarda yağmur dışında başka nedenlerden dolayı
namazların cem’ edilemeyeceğini söylemişlerdir.25
Hanbeli ulemasının önemli temsilcilerinden olan
İbnKudame, İbn Abbas’ın rivayet ettiği hadiste sefer, yağmur ve
korku hali olmaksızın Hz. Peygamber (s.a.s.)’in namazları cem’
ettiğini belirtildiğine göre O’nun ancak hastalık dolayısı ile namazları
cem’ etmiş olabileceğini söylemiştir.26İbnKudame, bu konuda Ahmed
b. Hanbel’in, İbn Abbas’ın rivayet ettiği hadis hakkında şöyle
söylediğini nakletmiştir: “Bana göre bu hadis, hasta ve emziren kadın
için bir ruhsattır.”27
Hanbeli uleması, İbn Abbas’ın rivayet ettiği hadise
dayanarak hazarda namazların cem’ edilerek kılınabileceği konusunu
diğer mezheplere göre daha geniş tutmuşlardır. Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in herhangi bir korku, sefer ve yağmur hali olmaksızın
namazları cem’ ettiği rivayet edildiğine göre bu, mutlaka bunların
dışında başka bir özür sebebiyledir denmiştir. Bu hadisin çerçevesini
çok geniş tutan Hanbeliler, birtakım özürler sebebi ile namazların cem
edilebileceğini söylemişlerdir. Mesela şu özürler namazların cem’
edilmesini caiz kılan sebepler olarak kabul edilmiştir: Her namaz için
abdest veya teyemmüm almaktan aciz olan kişi, namaz vakitlerini
bilmekten aciz olan mesela kör veya buna benzer birisi, evine veya
malına zarar gelmesinden korktuğu için cami ve cemaate gidemeyen
kimse, hastalık veya önemli bir meşguliyetten dolayı namazları
vaktinde kılmaktan aciz olan kimse namazlarını cem’ ederek
kılabilir.28Merdâvî, bu konuda Ahmed b. Hanbel’in; “Hazarda

25Nevevî,

EbûZekeriyyaMuhyiddîn b. Şeref, Kitâbu’l-Mecmu’, (Thk.: Muhammed
Necip Mutîî), Mektebetu’l-İrşâd, Cidde, trs. IV, 239-264;Şirbinî, Şemsettin
Muhammed b. Hatîb, Muğni’l-Muhtâc,Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1997, I, 407-41;
Remelî, Muhammed b. ebu’l-Abbas Ahmed b. Hamza b. Şihabuddîn, Nihâyetu’lMuhtâc ilâ Şerhi’l-Minhâc, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993, II, 272-282; Hin,
Mustafa vd. Fıkhu’l-Menhec, (Terc.: Ali Arslan), Arslan Yay. İstanbul 1994, I, 207213.
26İbnKudâmeEbû Bekir Muhammed Abdullah b. Ahmed, Kâfî, (Thk.:Abdulmuhsin
et-Türkî vd.), DâruHicr, byy. 1997, I, 460-461; Ebû Muhammed Abdullah b.
Ahmed, el-Muğnî, (Thk.: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî), DâruAlemi’l-Kutub,
Riyad trs, III, 134-135.
27İbnKudâme, el-Muğnî, III, 135.
28İbnKudâme,,Ebu’l-Ferec
Abdurrahman b. Ahmed, Şerhu’l-Kebîr, (Thk.:
Abdulmuhsin Türkî), DâruHicr, Riyad, 1993, V, 90; İbnTeymiyye, Ahmed b.
İbnTeymiye, Mecmûu’l-Fetâvâ, Macmau Melik Fahd, Medine 2004, XXIV, 14, 28;
İbnMuflih, Abdullah b. Muhammed, el-MubdîŞerhu’l-Mukni’, Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye, Beyrut, 1997, II, 126; Merdâvî, AlâuddînEbi’l-Hasan Ali b. Süleyman, elİnsâf, (Thk.: Abdulmuhsin et-Türkî), DâruHicr, Riyad, 1993, V, 90.

namazların cem’i, hastalık veya meşguliyet gibi bir zaruretten
dolayıdır.” dediğini nakletmiştir.29
Zahiri Mezhebine göre, Arafat ve Müzdelife dışında
namazlar cem’ edilemez. Seferde ise ancak cem’ite’hîr yapılabilir ki
bu durumda öğle namazı ikindi namazının ilk vaktine te’hir edilerek
ikindi namazı ile birlikte kılınır. Aynı şekilde akşam namazı da yatsı
namazının ilk vaktine ta’hir edilerek yatsı namazının ilk vaktinde
kılınır.30 Çünkü seferde namazların cem’i takdim şeklinde kılınması
ile ilgili bütün hadisler zayıftır.31 Zahiriler, hazarda/mukim iken hiçbir
şekilde namazların cem’i vakti şeklinde kılınamayacağını, Şafii ve
Malikilerin İbn Abbas tarafından rivayet edilen ve Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in Medine’de yağmur ve korku hali olmaksızın namazlarını
cem’ ettiği ile ilgili hadisi sünnete muhalif görmüşlerdir.32Dolayısı ile
bu hadisin zayıf olduğunu söyleyen Zahiriler, namazlarda
cem’isûrînin olabileceğini ve bu şekildeki cem’in her zaman
yapılabileceğini söylemişlerdir.33
ZeydiyyeMezhebi’nin fıkhi görüşleri, Zeyd b. Ali’nin
görüşleri ile şekillenmekle birlikte sonraki dönemlerde farklı birtakım
görüşleri savunan Zeydiyye âlimlerinin de olduğunu görmekteyiz.
Zeydiyye Mezhebinde bu manada namazların Arafat ve Müzdelife
dışında cem’ edilemeyeceği görüşü yanında, herhangi bir özür sebebi
ile namazların cem’ edilebileceği hatta İmâmiyyeMezhebi’nin
savunduğu gibi namazların her hangi bir özür bulunmaksızın cem’
edilebileceği görüşünü savunan âlimler de olmuştur.34 Ancak
namazların cem’i konusunda kabul gören görüş; özür dışında
namazların
cem’
edilerek
kılınamayacağıdır.
Nitekim
ZeydiyyeMezhebi’nin önemli ulemasından Ebû Abdullah el-Ulvî,
namaz vakitleri ile ilgili Cibrîl Hadisi başta olmak üzere diğer
hadisleri delil olarak getirmiş, günde beş vakit namazın beş ayrı
vaktinin olduğu konusunda Hz. Peygamber (s.a.s.)’den kendilerine

29Merdâvî,

el-İnsâf, V, 94-95; İbnKudâme, Şerhu’l-Kebîr, V, 90; İbnTeymiyye, a.g.e.
XXIV, 14.
30İbnHazm, Ahmed b. Saîd, el-Muhallâ, İdâretu’t-Tebâeti’l-Münîre, Mısır h. 1352, III,
165.
31İbnHazm, a.g.e. III, 171-172.
32İbnHazm, a.g.e. III, 171.
33İbnHazm , a.g.e. III, 172.
34San’ânî, Ahmed b. Kasım Aynî, Yemânî, Tâcu’l-Mezheb li Ahkâmi’l-Mezheb,
Dâru’l-Hikmeti’l-Yemâniyye, San’a, 1993, I, 81-83.

açık hadislerin geldiğini, ulemanın bu konuda “icma” ettiklerini
belirtmiştir.35
İmâmiyye’de namazların cem’i konusu namaz vakitleri ile
ilgili görüşlerden kaynaklanmaktadır. Nitekim İmâmiyye ulemasının
namaz vakitleri ile ilgili görüşleri Sünni ulemanın görüşlerinden çok
farklıdır ve görüşlerinin temel kaynağı, Kitap ve Sünnet olsa da bu
görüşlerine asıl şekil veren, Ca’feri Sadık’tan gelen rivayetlerdir.
İmâmiyye’de, bir günde kılınması gereken beş vakit farz namazın
olduğu ve her namazın Sünni ulemanın da ittifakla kabul ettiği gibi
belli rekâtları olduğu konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Asıl
mesele, günlük farz namazların vakitlerinin başlangıç ve bitiş zamanı
ile ilgilidir. İmâmiyye ulemasının bu konudaki delilleri öncelikle İsra
Suresi 78. ayet ile Cibrîl hadisidir.36 Ancak, daha sonra
Ca’feriSadık’ın görüş ve rivayetleri çerçevesinde bu ayet ve hadis
yorumlanmış, günlük namaz vakitleri farklı bir boyut kazanmıştır.
Cibrîl hadisi, namazların vakitleri konusunda sade ve anlaşılır bilgiler
vermekle birlikte, Ca’feriSadık’ın görüş ve rivayetleri namaz
vakitlerinin daha geniş bir zaman dilimine yayılması konusunda temel
referans olmuştur. Cibrîl hadisi ile bu rivayetler çatıştığından dolayı
İmâmiyye uleması, ikisini uzlaştırma yoluna gitmiş bunun sonucu
olarak da namaz vakitleri biraz karmaşık hale gelmiştir.
İmâmiyyeMezhebi’nin, namaz vakitleri konusundaki
görüşleri şu şekilde şekillenmiştir: Öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı
namazlarının vakti; özel, ortak ve fazilet vakti olmak üzere üçe ayrılır.
Öğle namazının özel vakti, öğle vakti girdiği andan itibaren, bir öğle
namazının kılınabileceği kadar süreden ibarettir. Yani bu sürede eda
niyetiyle sadece öğle namazı kılınabilir. Eğer bu vakit içerisinde bir
kimse yanlışlıkla olsa bile ikindi namazına niyet eder ve namazı
tamamladıktan sonra onu öğle namazının özel vaktinde kıldığı farkına
varırsa tekrar önce öğle namazını, daha sonra da ikindi namazını
kılması gerekir. Ama söz konusu özel vakitte kaza veya nafile namazı
kılabilir. Çünkü bu öğle namazının kazaya kalmasına sebebiyet
Ulvî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali, Câmiu’l-Kâfî fî Fıkhi’z-Zeydiyye. Eserin
ilgili bölümüne erişim için;
[http://www.azzaidiah.com/kotob_mojamaah/feqh/algame_alkafy_fe_fegh_azzaidia
h.html], Erişim tar: 06. 01. 2014.
36 Bkz.:Küleynî, Muhammed b. Yakub, Usûlu’l-Kâfî, (Thk.: Muhammed Cafer
Şemesuddin), Beyrut 1992, I, 260-261; Tûsî, Ebû Cafer Muhammed b. Hasan, ,
Tehzibu’l-Ahkâm, Dâru’t-Teârufli’l-Metbûât, Beyrut, 1992, II, 20;
elİstibsârfîmâUhtulifemine’l-Ahbâr, (Thk.: Şeyh Muhammed Civâd), Dâru’l-Asvâ,
Beyrut h. 1412, I, 391.
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vermez. İkindi namazının özel vakti ise güneşin batmasına ikindi
namazını kılabilecek kadar bir sürenin kalmasından ibarettir. Bu süre
içerisinde sadece ikindi namazı kılınabilir. Eğer bir kimse o ana kadar
öğle namazını kılmamışsa, artık onun öğle namazı kazaya kalmıştır.
Öğle namazının fazilet vaktine gelince bu, öğle vakti girdikten sonra
güneşe dikey olarak bakan bir şeyin doğuya doğru uzanan gölgesinin,
kendi boyu kadar uzayıncaya kadardır. Yani bu süre zarfında öğle
namazını kılmak daha faziletlidir. İkindi namazının fazilet vakti ise bir
şeyin gölgesinin yedide dördü miktarınca uzaması anından başlar ve o
şeyin boyunun iki katı uzamasına kadar devam eder; yani ikindi
namazını bu süre zarfında kılmak daha faziletlidir. Akşam namazının
özel vakti güneş battıktan hemen sonra akşam namazını kılabilecek
kadar bir zamandır. Yatsı namazının özel vakti ise şafak kaybolduktan
sonra yatsı namazını kılabilecek kadar bir zamandır. Akşam ile yatsı
namazının müşterek vakti ise güneş battıktan gece yarısına kadar
devam eden zamandır. Akşam namazının fazilet vakti akşam güneş
battıktan hemen sonra şafak kayboluncaya kadarki zamandır. Yatsı
namazının fazilet vakti ise şafak kaybolduktan sonra gecenin üçte
birine kadar geçen zamandır.37
4. Konunun Değerlendirilmesi
İbn Abbas, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’de öğle ile
ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını cem’ ederek kıldığını, kendisine
Hz. Peygamber (s.a.s.)’in neden böyle yaptığı sorulunca O da:
“ ”أرادأناليحرجأحدامنأمتهşeklinde cevap vermiştir. Bir diğer hadiste İbn
Abbas, ikindiden sonra halka hitap ederek bir konuşma yapmış,
konuşması akşam güneş batıp yıldızlar gözükmeye başlayıncaya kadar
uzun sürmüş, bunun üzerine insanlar akşam namazı konusunda İbn
Abbas’ı uyarınca O’da, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in öğle ile ikindi ve
akşam ile yatsı namazlarını cem’ ederek kıldığını söylemiştir. Başka
bir hadiste ise İbn Abbas, Basra’da iken meşguliyetten dolayı
namazlarını cem’ ederek kılmış ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in
Medine’de namazlarını cem’ ederek kıldığını gerekçe göstermiştir. İbn
Ömer tarafından rivayet edilen hadiste de Hz. Peygamber (s.a.s.)’in,
37Necefî,

Muhammed Hasan, Cevâhiru’l-Kelâm fî Şerhi Şerâii’l-İslam, Dâruihyâu’tTurâs, Beyrut, 1981, VII, 73-77; Sistânî, Seyyid Ali Hüseynî, Minhâcu’s-Sâlihîn,
Dâru’l-Muverrihi’l-Ârâbî,
Beyrut 2008, 14. Bsk. I, 166-168; Tabâtâbâî,
Muhammed Hüseyin, el-Mîzan fî Tefsîri’l-Kur’an, Muessesetu’l-A’lâ, Beyrut 1997,
II, 16-18, 20-21; Abdullah Turan, Ehli Beyt Mektebine Göre Namaz Rehberi, byy. s.
139- 150. İslam Fıkıh Mezhepleri’nin bu konuda daha geniş görüşleri için bkz.:
Şakrak, Abdulvahap, İslam Fıkhı’nda Namazların Cem’i, (Basılmamış Doktora
Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Van 2014, s. 160-204.

Medine’de öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı namazlarını cem’ ederek
kıldığını, neden böyle yaptı diye sorulunca o da: “”ألناليحرجأمتهإنجمعرجل
şeklinde cevap vermiştir. İbn Ömer’in rivayet ettiği diğer hadiste de,
kendisi ölüm döşeğinde olan hanımına yetişmek üzere yola çıkmış,
yolda iken akşam ile yatsı namazlarını cem’ ederek kılmış, neden
böyle yaptığı sorulunca da Hz. Peygamber (s.a.s.)’ın;
“ ”إذاحضرأحدكمأمريخشىفوتهفليصلهذهالصالةbuyurduğunu söylemiştir. Bu
hadisleri daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle hadislerde geçen ve
anahtar konumunda olan “ ”حرجile “ ”فوتkelimelerinin anlamlarını,
eğer Kur’ân-ı Kerim’de geçmiş ise hangi bağlamda kullanıldıklarını
bilmemiz konumuzun daha iyi anlaşılması bakımından önem arz
etmektedir.
“”حرجİki nesnenin birleşme yeri anlamına gelir. Birleşen
iki nesne arasındaki darlık göz önünde bulundurularak dar yere حرج
denmiştir. Ayrıca, günah ve darlık için de bu kelime
kullanılmıştır.38Kur’ân-ı Kerim’de bu kelime 11 ayrı ayette
kullanılmıştır.39 Konu ile ilgili ayetleri incelediğimizde حرج
kelimesinin şu anlam ve bağlamda kullanıldığını görmekteyiz:
1- İç sıkıntı veya kalbin daralması ifade edilirken özelikle
nefis ve kalp kelimeleri ile terkip halinde kullanılmıştır.40
2- Hasta, cünüplük ve kadına dokunma gibi nedenlerden
dolayı su bulunamadığından dolayı gusül veya abdest alınmaması
durumunda teyemmüm alınması gerektiği, bunun bir zorluk olmadığı
ifade edilirken  حرجkelimesi kullanılmıştır.41
3- Kör, topal, hasta olanlar ile bir şey veremeyecek kadar
yoksul olanların savaşa katılmamalarında bir sıkıntı olmadığı
anlatılırken yine  حرجkelimesi kullanılmıştır. Bu ayetlerde vurgulanan
konu, sağlıklı olup cihad için yeterli varlığa sahip olanların cihada
katılmasının bir zorluk olmadığı, dolayısı ile katılmak zorunda
olduklarıdır.42
4- Kör, topal ve hastaların, yakınlarının evlerinde yemek
yemelerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı anlatılırken  حرجkelimesi
kullanılmıştır.43
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5- Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Zeyd’in boşadığı eşi ile
evlenmesini konu alan ayette, oğulluklarının ilişkilerini kestikleri
hanımlarını nikâhlamada müminlere darlık olmadığını ifade etmek
üzere bu kelime kullanılmıştır.44
6- Hz. Peygamber (s.a.s.)’e helal kılınan kadınların konu
edindiği ayette, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e darlık olmaması için bu
ruhsatın verildiği anlatılırken  حرجkelimesi kullanılmıştır.45
Bu ayetlerdeki  حرجkelimesine yüklenen anlamlar açısından
baktığımızda, darlık veya sıkıntının sınırlarını da anlamamız
mümkündür. Ayetlerde bu kelime, ciddi manada insanı zor durumda
bırakan hususlar için kullanılmıştır. Mesela kör veya hasta olan
birisinin, savaşa katılması son derece sıkıntılı olur ve bu durum köre
veya hastaya gücünün üstünde bir yük yüklemek anlamına gelir. Yine
oğullukların boşanmış eşlerinin, evlat edinen kişilere örfen yasak
olduğu ve ayıplandığı toplumda, Peygamber (s.a.s.)’in, Allah’ın emri
ile oğulluğu olan Zeyd’in boşadığı kadınla evlenmesi gerçekten büyük
bir sıkıntıdır ve bu tür sıkıntıların üstesinden ancak Peygamberler
gelebilmişlerdir. İbn Abbas’ın, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’de
namazları cem’ ederek kıldığı ile ilgili rivayeti ve bu hadise yapmış
olduğu yorumu bu yönü ile ele aldığımızda, O’nun hangi sıkıntıdan
dolayı namazlarını cem’ ettiğini müşahhas olarak bilmesek bile, çok
ciddi ve katlanılması zor bir durumdan dolayı namazlarını cem’ etmek
zorunda kaldığını söyleyebiliriz Nitekim mezhep uleması, İbn
Abbas’ın bu hadisine dayanarak O’nun yağmur veya hastalık gibi
nedenlerden dolayı namazlarını cem’ ederek kılmış olabileceğini
söylemişler ve herhangi bir mazeret olmaksızın namazlarını cem’
etmediği konusunda ittifak etmişlerdir.46İbn Abbas’ın, Basra’da iken
bir defasında meşguliyetten dolayı namazlarını cem’ ettiği ile ilgili
rivayet ise birkaç yönü ile izaha muhtaçtır. Nitekim İbn Abbas, Hz.
Ali’nin hilafeti zamanında, CemelVakası’ndan sonra geri alınan
Basra’ya vali olarak tayin edilmiştir. Her yönü ile sıkıntılı geçen bu
dönemde İbn Abbas’ın hangi gerekçe ile namazlarını cem’ ettiğini
bilemiyoruz. Ayrıca O’nun daha önce Basra’ya gittiği ve orda seferi
olduğu da muhtemeldir.
Mukimlikte namazların cem’i ile ilgili İbn Ömer’in rivayet
ettiği
bir
hadiste
Hz.
Peygamber
(s.a.s.)’in,
“ ”إذاحضرأحدكمأمريخشىفوتهفليصلهذهالصالةbuyurmuş yani böyle bir durumda
44Ahzab,

33/37- 38.
33/50.
46Şafii, II, 166; Sehnûn, a.g.e. I, 116; İbnKudâme, Kâfî, I, 460-461.
45Ahzab,

namazların cem’ edilebileceğini söylemiştir. Daha önce de dediğimiz
gibi bu hadis, Müzdelife’de namazların cem’i ile ilgili Usame bin
Zeyd’in rivayet ettiği hadisi hariç tutarsak kavli olan tek hadistir.
Diğer bütün hadisler ise fiilidir. Dolayısı ile bu hadiste anahtar
konumunda olan “ ”فوتkelimesinin anlamını ve Kur’ân-ı Kerim’in bu
kelimeye yüklediği manayı bilmek hadisi anlamamız açısından son
derece önemlidir.
 فوتBir şeyin, bir daha erişilmesi mümkün olmayacak
şekilde insandan uzak olması, uzaklaşması veya elden gitmesi
anlamına gelmektedir.47Kur’ân-ı Kerim’de bu kelime 4 ayrı ayette
kullanılmış olup ayetlerde  فوتkelimesinin kullanışı ve bağlamı dikkat
çekicidir. Ayetlerdeki  فوتkelimesinin kullanışı şu şekilde ele
alınmıştır:
1- Müslümanlar, UhudSavaşı’ında çok yakın olan ganimet
ve zaferi bir hatadan dolayı kaçırmışlar, Cenâb-ı Allah, bu hadise için
 فوتkelimesini kullanmıştır.
2- Kıyamet günü, kâfirlerin kabirlerinden çıktıkları zaman
telaşa düştükleri durumu ve faydasız kaçışlarından Kur’ân-ı Kerim
bahsederken  فوتkelimesi kullanılmıştır.
3- Dünyada birtakım musibetlerden dolayı insanlar,
birtakım şeylerini yitirirler ve bunlar bir daha da kolay kolay geri
getirilemezler. Bu kaybedilen şeyleri ifade etmek üzere  فوتkelimesi
kullanılmıştır.
4- Ayette, kâfirlere kaçan ve bir daha da geri gelme
ihtimali olmayan eşler için  فوتkelimesi kullanılmıştır.
Ayetler bize  فوتkelimesini nasıl anlamamız gerektiği
konusunda önemli bilgiler vermektedir. Vahyin muhatabı olan Hz.
Peygamber (s.a.s.)’in de  فوتkelimesini bu bağlamda kullandığı
ortadadır. Bütün ayetlerin  فوتkelimesine yüklediği ortak anlam
şudur: “Telafisi mümkün olmayan, insanın hayatında ciddi bir yeri
olan ve bir daha elde edilemeyen.” Aslında bu mana kelimenin lügat
anlamı ile de örtüşmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.),  فوتkelimesini أمر
kelimesi ile birlikte kullanmıştır ki bu da; “telafisi mümkün olmayan,
insanın hayatında ciddi bir yeri olan, bir daha elde edilemeyen iş veya
herhangi bir şey” anlamına gelmektedir. İbn Ömer’in uygulaması, bize
bu hadisi nasıl anlamamız gerektiği konusunda iyi bir örnek
oluşturmaktadır. Hadislerden öğrendiğimiz kadarı ile İbn Ömer’e,
47İsfâhânî,

a.g.e. s. 1157- 1158.

hanımının Medine’de ölmek üzere olduğu haberi ulaşmış, hanımı İbn
Ömer’e: “Dünyanın son, ahiretin de ilk günündeyim; ölmek
üzereyim.” diye haber göndermişti. O esnada Mekke’de bulunan İbn
Ömer, hanımının son nefesine yetişmek için acele bir şekilde
Medine’ye gitmek üzere yola çıkmış ve namazlarını da cem’ etmiştir.
O, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in; “”إذاحضرأحدكمأمريخشىفوتهفليصلهذهالصالة
hadisini böyle bir amaç için caiz görmüştür. Hatta Salim bin Abdullah,
babası İbn Ömer’in sadece bu yolculukta ve Müzdelife’de namazlarını
cem’ ederek kıldığını söylemiştir.48 Dolayısı ile İbn Ömer, sıradan
sıkıntılar veya meşguliyetler için değil,  فوتkelimesinin barındırdığı
anlam çerçevesinde hadisi anlamış ve ölüm döşeğindeki eşine bir an
önce ulaşmak gibi ciddi bir nedenden dolayı cem’ kolaylığından
istifade edilmesi gerektiğini vurgulamıştır.
İslam Fıkıhçıları, ibadetlere taalluku bakımından
meşakkatleri iki kısma ayırmışlardır ki birinci kısım, insanın
tahammül edebileceği ve sürekli katlandığında hiçbir işine zarar
getirmeyeceği meşakkatlerdir. Bu meşakkat “teklif”e yani ibadetleri
zamanında yapmaya engel değildir. İbadetlerde, belli ölçülerde
meşakkat mutlaka bulunmaktadır. Ancak bu ibadetlerde asıl
amaçlanan, meşakkate katlanmanın sonucunda ortaya çıkacak olan
faydalı sonuçtur. Mesela namaz kılmakla sorumlu tutulmaktan
maksat, vücudu yormak ve düşünceyi belirli bir işe hasretmek değil,
ruhun yüceltilmesi, insanın Allah’a karşı huşû duymasının sağlanması
ve kötülüklerden uzak tutulmasıdır. İkinci kısım meşakkat ise, insanın
tahammül edemeyeceği ve sürekli katlandığında birçok faydalı işinin
kesintiye uğramayacağı meşakkattir ki bu durumlarda ya mükellefin,
fiilleri yapma sorumluluğu kalkar ya da belli oranda
hafifletilir.49Cenâb-ı Allah, şu ayetlerde namazları vaktinde kılmayı
emretmiş ve dünyalık birtakım meşakkatlerden dolayı namazda
gevşeklik yapmayı yasaklamıştır:
“Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla
devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız.
Güzel akibet takva sahiplerinindir.”50

48Buhari,

Taksîr, 13; Umre, 20;Ebû Dâvûd, Sefer, 5; Nesâî, Mevâkît, 46; Ahmed b.
Hanbel, 2/4, 50, 51, 77; Dârekutnî, I, 390, 393; Abdurrezzak, II, 546, 547;
İbnHuzeyme, I, 279.
49 ŞabanZekiyuddîn, Usûlu’l-Fıkıh, (Terc.: İbrahim Kafi Dönmez), T.D.V. Yay.
Ankara 2007, s. 283- 284.
50 Taha, 20/132.

“Bunları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaz
kılmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Bunlar, gönüllerin ve gözlerin
döneceği günden korkarlar”51
Sonuç
Namaz, Allah’ın bize farz kıldığı önemli ibadetlerdendir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabeleri Şevkani’nin dediği gibi günlük
işler ile meşgul olmuşlar, hayatlarını devam etmek için türlü
zorluklara katlanmışlar ancak namaz vakti geldiğinde işlerini bırakıp
namaz ibadetini eda etmişlerdir.52 Bugün de hayatımızda çeşitli
meşakkatler bulunmaktadır. Ancak, mukimlikte asıl olan, namazları
vaktinde kılmak veya vaktinde kılmak için imkân aramaktır. Bu
konudaki ayet ve hadisler, bize namazın önemli bir ibadet olduğunu
ve vakitleri belli olarak farz kılınan namazın vakitleri içinde
kılmamızı emretmektedir. Mukimlikte vaktinde kılınması gereken
namazın normal meşakkatlerden dolayı vakitlerinin dışında
kılınabileceği düşüncesi bizi; Yahudi, Hıristiyan ve İmamiyye’nın
içine düştüğü tehlikeye götürür. Nitekim Yahudi ve Hıristiyan
teologları, insanların yoğun çalışma temposu ve iş dönüşü
ibadethanelere gelmede sıkıntı yaşamaları gibi nedenlerle günlük
ibadetlerin bazılarını yapma konusunda mecburiyeti kaldırmışlar,
ancak bu durum sonraki dönemlerde insanların neredeyse ibadeti terk
etmelerine sebep olmuştur.53 Yine, İmamiyye’de namazların fazilet
vakitleri belli olmasına ve ancak dünya meşguliyetlerinden dolayı
namazların cem’ edilebileceği esas görüş olmasına rağmen bugün
İmamiyye’yede namazların cem’ edilerek kılınması sıradan bir adet
haline gelmiştir.
Namaz vakitleri ile ilgili hadislerden şunu anlıyoruz:
Mukimlikte asıl olan namazları vaktinde kılmaktır. Ancak telafisi
mümkün olmayan, insanın hayatında ciddi bir yeri olan bir daha elde
edilemeyen iş veya herhangi bir maslahatın gitmesinden ciddi manada
korku duyulması veya emin olunması durumunda cem’ yapılabilir ki
bu da Hz. Peygamber (s.a.s.) ve İbn Ömer’in hayatında olduğu gibi
insanın hayatında çok nadir olabilmektedir. Nitekim İbn Ömer’in
51

Nur, 24/37.
Muhammed b. Ali, Seylu’l-Cerâr,(Thk.: Muhammed İbrahim Zeyd),
Beyrut, trs.. I, 194.
53 Bkz.: Hertz, J. H., Daily PrayerBook, ShapiroVallentine&Co.London 1963, s. 108;
Posner, Raphael vd., Jewish Liturgy Prayer and Synagogue Service Through the
Aces, Keter Publishing House, Jersalem 1975, s. 126-128; Cabrol, Fernand,
“Wespers”, Catholic Encyclopedia,Encyclopedia Press, New York 1913, XV, 381.
52Şevkânî

ölüm döşeğinde olan hanımına yetişmek için yolda namazlarını cem’
etmesi, konu ile ilgi hadisleri anlamamıza en iyi örnektir. Hz.
Peygamber (s.a.s.) ve sahabelerinsıkıntılara rağmen namazları
vakitlerine riayet ederek kıldıkları ortadadır. Sürekli istihaze kanında
şikâyeti olan kadına bile Hz. Peygamber (s.a.s.) namazları vaktinde
kılmasını söylemiştir. Çünkü bu durum o kadının hayatında belki
zaman zaman olacaktır ve namazların cem’ edilerek kılınmasına cevaz
verilmesi alışkanlık haline dönüşme endişesi ihtimalinin olabilmesidir.
Bu konudaki hadisler, İbn Ömer’in uygulama biçimi esas alınarak
düşünülmelidir. Hayati tehlikesi bulunan ve ameliyatı uzun süren bir
hastanın ameliyatına girmek durumunda kalan hekimin bu kolaylıktan
istifade etmesi imkân dâhilindedir.
KAYNAKÇA
ABDULBÂKÎ,Muhammed Fuâd, Mu’cemu’l-Mufehres li
Elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerim, 3. bsk. Kahire 1991.
ABDULLAH Turan, Ehli Beyt Mektebine Göre Namaz Rehberi,
byy.
ABDURREZZÂK, b. Hemmâm b. NâfîSan’ânî, (ö. 211/826), elMusannef, Mektebu’l-İslâmî, Beyrut 1970.
AHMED bin Hanbel, MüsnedüAhmed b. Hanbel (ö.241/855),
Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1971.
AYNÎ, Muhammed Mahmûd b. Ahmed,(ö. 855/1451), Umdetu’lKârîŞerhuSahîhi’l-Buhârî,Dâru’l-Fikr, Beyrut, 2001.
-----------, el-Benâye fî Şerhi’l-Hidâye, 2. bsk. Dâru’l-Fikr, 1990.
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâîl (ö.256/869), Câmiu’s-Sahîh,
MatbaâtuSelefiyye, Kahire h. 1400.
CABROL,
Fernand,
“Wespers”,
Catholic
Encyclopedia,Encyclopedia Press, New York 1913.
ÇAKAN, İ. Lütfü, Eoğlu, Muhammed, “Abdullah b. Abbas b.
Abdulmüttalib”, DİA, I, 76-79.
DÂREKUTNÎ, Ali b. Ömer b. Ahmed (ö.385/995), Sünenü’dDârekutnî,Mevsûetu’r-Resâil, Beyrut 2004.
DARİMİ, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fadl
(ö.255/868), Sünenü’d-Dârimî, Dâru’l-Muğnî, Suudi Arabistan trs.
EBÛ DÂVÛD, Süleyman b. Eş’asSicistânî (ö.275/888),
SünenüEbîDâvûd, DâruİbnHazm, Beyrut 1997.
EBÛ DÂVÛD et-TAYÂLİSÎ, Süleyman b. Dâvud el-Cârûd, (ö.
204/819), MüsneduEbîDâvud et-Tayâlisî, DâruHicr, Cezire 1999.
HERTZ, J. H.,Daily PrayerBook, ShapiroVallentine&Co.London
1963.

HİN, Mustafa v.dğr. Fıkhu’l-Menhec, (Terc.: Ali Arslan), Arslan
Yay. İstanbul 1994.
HUMEYDÎ, EbûBekîr Abdullah b. Zübeyr (ö.219/814),
Müsnedü’l-Hümeydî, Dâru’s-Saka, Dimeşk 1996.
İBN HAZM, Ahmed b. Saîd, (ö. 456/1064), el-Muhallâ,
İdâretu’t-Tebâeti’l-Münîre, Mısır h. 1352
İBN HUZEYME, Muhammed b. İshâk (ö.311/923),
SahîhuİbnHüzeyme, Mektebetu’l-İslâmî, Riyad 2003.
İBNU’LHÜMÂM,
Kemâluddîn
Muhammed
b.
Abdulvahîd,(ö.861/1457), ŞerhuFethi’l-Kadîr, Dâru’l-Fikr, Beyrut,
trs.
İBN KUDÂME el-MAKDÎSÎ, Ebû Bekir Muhammed Abdullah
b. Ahmed,(ö.620/1223), Kâfî, (Thk.:Abdulmuhsin et-Türkî vd.),
DâruHicr, byy. 1997.
----------, el-Muğnî, (Thk.: Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî),
DâruAlemi’l-Kutub, Riyad Trs.
İBN
KUDÂME,
Ebu’l-Ferec
Abdurrahman
b.
Ahmed,(ö.682/1283),
Şerhu’l-Kebîr, (Thk.:Abdulmuhsin Türkî),
DâruHicr, Riyad, 1993.
İBN MÂCE, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd (ö.275/888),
Sünen, DâruRisâleti’l- MÂLİK b. Enes (ö.179/795), Muvatta, Dâru’lKutub’l-İlmiyye, Beyrut trs.
İBN MUFLİH, Abdullah b. Muhammed, MubdîŞerhu’lMukni’,ö.884/1479), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997.
İBN RECEB el- HANBELÎ, Abdurrahman b. Ahmed,
(ö.795/1392), Şerhuİleli’t-Tırmizî, (Thk.:Nûru’d-Dîn Atar), Dâru’lMaslah, Dimeşktrs.
İBN
RÜŞD
(Hafîd),
Muhammed
b.
Ahmed
b.
Muhammed,(ö.595/1199),
Bidâyetu’l-Müctehîd ve Nihâyetu’lMuktesid, 9. bsk. Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1982.
İBN TEYMİYYE, Ahmed b. İbnTeymiyye,(ö.728/1328),
Mecmûu’l-Fetâvâ, Macmau Melik Fahd, Medine 2004.
RÂĞİB el-İSFÂHÂNÎ, Ebu’l-KâsımHüseyün b. Muhammed, elMüfredât li Elfazi’l-Kur’an, (Terc.: Yusuf Türker), 3. bsk. Pınar Yay.
İstanbul 2012..
KAYRÂVÂNÎ, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdurrahman
EbîZeyd, en-Nevâdirve’z-Ziyâdât, Dâru’l-Arabi’l-İslâmî, Beyrut 1999.
KÜLEYNÎ, Muhammed b. Yakub,(ö.329/941), Usûlu’l-Kâfî,
(Thk.: Muhammed Cafer Şemesuddin), Beyrut 1992.
MERDÂVÎ, AlâuddînEbi’l-Hasan Ali b. Süleyman,(ö.885/1480),
el-İnsâf, (Thk.:Abdulmuhsin et-Türkî), DâruHicr, Riyad, 1993.

MÜSLİM, Ebu’l-Hüseyîn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî
(ö.261/831), Sahîhu Müslim, (Thk.: Muhammed FuadAbdulbâkî), 2.
Bsk. İstanbul 1992.
NECEFÎ, Muhammed Hasan,(ö.1362/1943), Cevâhiru’l-Kelâm fî
Şerhi Şerâii’l-İslam, Dâruihyâu’t-Turâs, Beyrut, 1981.
NESÂÎ, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb (ö.303/915),
SünenüNesâî, 2. Bsk. Çağrı Yay. İstanbul 1992.
NEVEVÎ, EbûZekeriyyaMuhyiddîn b. Şeref,(ö.676/1277),
Kitâbu’l-Mecmu’, (Thk.: Muhammed Necip Mutîî), Mektebetu’lİrşâd, Cidde, trs.
NÎSÂBÛRÎ, Muhammed b. Abdullah Hakîm (ö.405/1014),
MüstedrekalâSahîheyn, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut trs.
POSNER, Raphael vd.,Jewish Liturgy Prayer and Synagogue
Service Through the Aces, Keter Publishing House, Jersalem 1975.
REMELÎ,
Muhammed
b.
Ebu’l-Abbas
Ahmed
b.
Hamza,(ö.1004/1595), Nihâyetu’l-Muhtâc ilâ Şerhi’l-Muhtâc, Dâru’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1993.
SAN’ÂNÎ, Ahmed b. Kasım Aynî, Yemânî,(ö.1099/1687),
Tâcu’l-Mezheb li Ahkâmi’l-Mezheb, Dâru’l-Hikmeti’l-Yemâniyye,
San’a, 1993.
SEHNÛN, b. Saîd Tânnûhî, Müdevvenetu’l-Kübrâ li İmami Mâlik
b. Enes, DâruSadr, Mısır h. 1323, I, 115;
SERAHSÎ, EbûBekîr Muhammed b. Ahmed, (ö.490/1097),
Kitâbu’l-Mebsût, Beyrut trs.
SİSTÂNÎ, Seyyid Ali Hüseynî, Minhâcu’s-Sâlihîn, Dâru’lMuverrihi’l-Ârâbî, 14. Bsk.,Beyrut 2008.
ŞABAN, Zekiyuddîn, Usûlu’l-Fıkıh, (Terc.: İbrahim Kafi
Dönmez), T.D.V. Yay. Ankara 2007.
ŞÂFİÎ, Muhammed b. İdris,(ö.204/819), el-Umm, (Thk.:Rifat
Fevzi Abdulmuttalib), Dâru’l-Vefâli’l-Metbûât, Beyrut 2001.
ŞAKRAK, Abdulvahap, İslam Fıkhı’nda Namazların Cem’i,
(Basılmamış Doktora Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Van 2014.
ŞEVKÂNÎ, Muhammed b. Ali, Seylu’l-Cerrâr,(Thk.: Muhammed
İbrahim Zeyd), Beyrut, trs.
ŞEYBÂNÎ, Ebu Abdullah Muhammed b. Hasan, (ö.189/805),
Kitabu’l-Asl el-Ma’rufbi’l-Mebsut, (Thk.:Ebu’l-Vefa el-Afgani),
Âlemu’l-Kutub, Beyrut 1990.
-------------, Kitabu’l-Huccealâ Ehli-l-Medine, (Thk.: Muhammed
b. Hasan el-Keylân’i el-Kâdirî), Dâru’l-Kütüb, Beyrut 1983.
ŞİRBİNÎ, Şemsettin Muhammed b. Hatîb,(ö.977/1577), Muğni’lMuhtâc,Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1997.

TABÂTÂBÂÎ, Muhammed Hüseyin,(ö.1401/1981), el-Mîzan fî
Tefsîri’l-Kur’an, Muessesetu’l-A’lâ, Beyrut 1997.
TIRMÎZÎ, Muhammed b. Îsâ (ö.279/892), Câmiu’s-Sahîh, 2. Bsk.
ŞirketuMatbaâtu Mustafa, Byy. 1978.
TÛSÎ, Ebû Cafer Muhammed b. Hasan,(ö.460/1067), elİstibsârfîmâUhtulifemine’l-Ahbâr, (Thk.: Şeyh Muhammed Civâd),
Dâru’l-Asvâ, Beyrut h. 1412.
---------------,Tehzîbu’l-Ahkâm,
Dâru’t-Teârufli’l-Metbûât,
Beyrut, 1992.
[http://www.azzaidiah.com/kotob_mojamaah/feqh/algame_alkafy
_fe_fegh_azzaidiah.html], (Erişim tar: 06. 01. 2014.)

SOSYAL MEDYADA HADİS KULLANIMI
-FACEBOOK VE TWİTTER ÖZELİNDE-

Recep Emin GÜL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı
emingul08@gmail.com
Özet
Sosyal medya kavramı hayatımıza son dönemlerde girmiş olsa da
büyük bir hızla yayılmış, milyarlarca kişi tarafından kullanılır hale gelmiştir.
Dünyadaki sosyal medya kullanımına Türkiye de kayıtsız kalmamış ve sosyal
medya kullanımında ilk sıraları zorlar hale gelmiştir. Sosyal medyanın
olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerini de görmek gerekmektedir.
Bunların başında ise bilgi kirliliği gelmektedir.
Sosyal medyanın olumlu yönlerinden faydalanmak isteyen bazı
kişiler Facebook ve Twitter’da İslamî sayfalar ve bunlar arasında da hadis
sayfaları oluşturmuşlardır. Bu sayfalarda binlerce rivâyet paylaşılmaktadır.
Ancak bu rivâyetlerin bir çoğunun Hz. Peygamber’e (s.a.s.) aidiyeti
konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle sosyal medya ve
kullanımı hakkında kısa bilgiler verilmiş, daha sonra ise Facebook ve
Twitter’da oluşturulmuş sayfalarda paylaşılan rivâyetler kaynak açısından
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.
Anahtar Kelimeler; Sosyal Medya, Medya, Facebook, Twitter,
Hadis.

Abstract
Although, the concept of social media has entered our lives in recent
years, it spreads rapidly and has become used by billions of people. Turkey
too, is not being indifferent to social media usage in the world and it has
become a force to take place in the first rows. In addition to positive effects
of social media, its negative effects should also be taken into account.
Information pollution is the most negative effects of social media usage.
Some people who want to benefit from the positive aspects of social
media have created Islamic pages on Facebook and Twitter. In these pages
have been shared thousands of narrations. However, there are doubts in these

narrations about belonging to The Prophet (p.b.u.h.). In this study, primarily,
it has been given brief informations about social media and its usage, and
then narrations which shared on created pages on Facebook and Twitter have
been evaluated in terms of resources.
Keywords; Social Media, Media, Facebook, Twitter, Hadith.

GİRİŞ
İnsanoğlu, varlığından itibaren birbiriyle iletişim kurmak
amacıyla önce dillere başvurmuş, daha sonra ise bu dilleri resim, yazı
gibi farklı iletişim araçları ile aktarmaya başlamıştır. İnsanlar
arasındaki iletişim sonucu biriken bilgiler zamanla nakledilmeye
başlanmıştır. Teknolojinin gelişmediği dönemlerde rivâyet esaslı
haberleşme popüler durumdadır. M.S. 563’te Çin’de matbaanın
kurulması ve M.S. 700’de ilk basılı gazetenin çıkmasıyla1 haberleşme
artık
farklı
bir
boyut
kazanmıştır.Teknolojinin
etkisini
hissettirmeyebaşlamasıyla birlikte radyo ve televizyon gibi iletişim
araçları gün yüzüne çıkmış ve bunları internetle birlikte bilgisayar ve
cep telefonları izlemiştir.
Kullanıcılar internetin ilk dönemlerinde sadece haber alma
imkanına sahipken Web 2.0 sayesinde haber alma ve haber verme
imkanına birlikte sahip olmuşlardır.2Web 2.0 teknolojisiyle birlikte tek
yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına
ulaşılmasını sağlayan medya da ağırlığını hissettirmeye
başlamıştır. 3 Aynı zamanda ‘sosyal ağlar’ şeklinde de isimlendirilen
sosyal medyanın farklı tanımlarına rastlamak mümkündür. Örneğin bir
tanıma göre ‘bireylerin, sınırları belirlenmiş bir sistem içinde halka
yarı-açık profil oluşturmasına, bağlantıda olduğu diğer kullanıcıların
listesini açıkça vermesine, bu diğer kullanıcıların sistemdeki
listelenmiş bağlantılarını görmesine ve aralarında gezmesine izin
veren web tabanlı hizmetlerin tümüne denmektedir.’4Diğer bir tanıma
göre ise sosyal medya, “Kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve
Vikipedi, “Matbaacılık”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Matbaacılık, Erişim
Tarihi: 29.07.2015.
2
Web 2.0 hakkında geniş bilgi için bkz.: Pınar Arslan, Halkla İlişkilerde Yeni
Eğilimler: Sosyal Medya, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 4.
3
Vikipedi, “Sosyal Medya”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya,
Erişim Tarihi: 29.07.2015.
4
Ercüment Büyükşener, “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal
Medyaya Bakış”, Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, XIV, İstanbul,
2009, s. 19.
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bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi
araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir.”5
Sosyal medyada en dikkat çekici özellik kullanıcının
katılımının olmasıdır. Nitekim sosyal medya, hedef kitlenin
katılımının olduğu, geliştirilebilir, etkileşimli, içinde toplulukları ve
grupları barındıran ve birbirine bağlayan çevrimiçi iletişim
kanallarıdır. 6 Zira sosyal medyanın katılımcılar, açıklık, konuşma,
toplum, bağlantılılıkgibi özellikleri içerdiği ifade edilmektedir.7Sosyal
medyayla birlikte bilginin özgürce dolaşımı ve paylaşımı daha kolay
sağlanabilirken, kullanıcılar da aktif biçimde sahip oldukları fotoğraf,
video, bilgi vb. her şeyi paylaşabilmektedirler. Tek taraflı, enforme
edilmeden kendileri bizzat özne olarak gerek haberin kaynağı, gerekse
haberin yorumcusu olabilmektedirler.8
Sosyal medyada internetin aksine birey de veri
yükleyebilmektedir. Sosyal medya profillerinde 9 içerikler kişinin
kendisi tarafından yüklenip, yönlendirilebilir ve yönetilebilir
durumdadır. Ayrıca bu profillerde bilgiler sürekli yenilenmektedir.
Nitekim bir araştırmaya göre her 60 saniyede bir; Facebook’ta 700 bin
mesaj gönderilmekte, Twitter’da 175 bin tweet10atılmaktadır.11 Sosyal
Aslı Yağmurlu, “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Ve Sosyal Medya”,
Selçuk İletişim Dergisi, 2011, s. 5; Farklı tanımlar için bkz.: Yusuf
Aymankuy, M. Emin Soydaş ve Çağrı Saçlı, “Sosyal Medya Kullanımının
Turistik Tüketicilerin Tatil Kararlarına Etkisi: Akademik Personel Üzerinde
Bir Uygulama”,International Journal of Human Sciences, 10(1), ss. 376-397,
s. 378.
6
Mehmet N. Alabay, “Sosyal Medyada Tüketiciler Ve Pazar Bölümleme
Uygulamaları”, XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı, İzmir 2011, s. 5.
7
Z. Beril Akıncı Vural, Mikail Bat, “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal
Medya: Ege Üniversitesı̇ İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”,
Journal of Yasar University, 2010, ss. 3348-3382, s. 3353.
8
Mehmet Emin Babacan, İrfan Haşlak ve İsmail Hira, “Sosyal Medya ve
Arap Baharı”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2011, ss. 64-91,
s. 72.
9
Profil: Kişilerin biyografileri, fotoğrafları ve bazı diğer kişisel bilgilerinin
yer aldığı sosyal ağ alanlarıdır. Bkz.: Vural, ‘Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak
Sosyal Medya’, s. 3356.
10
Tweet: Twitter kullanıcıları tarafından girişi yapılan 140 karakterle sınırlı
her bir mesaja verilen isimdir.
11
Betül Bülbül Oğuz, “Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel Gösterge Boyutu ve
Bunun Dile Etkisi”,Turkish Studies - International Periodical For The
Languages, Literature and History of Turkishor Turkic,Cilt 7/4, Yıl 2012, ss.
1157-1166, Ankara, s. 1159.
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medyanın birçok alt kanalı bulunmaktadır. Wikipedia, Myspace,
Facebook, Frendster, Flickr, Twitter, Friendfeed ve YouTube gibi
siteler bunlardan en çok kullanılanlarıdır.12
Sosyal medyanın en çok tercih edilen uygulamaları ise hiç
şüphesiz Facebook ve Twitter’dır. Nitekim Haziran 2015’te alınan
verilere göre dünya genelindeki aktif Facebook kullanıcılarının sayısı
1,25 milyarı aşmıştır.13 Türkiye ise dünya sıralamasında kırk milyonu
aşkın kullanıcıyla yedinci sıradadır.14 Twitter ise dünya genelinde 350
milyon aktif kullanıcıya sahipken, Türkiye’deki Twitter kullanıcı
sayısı ise dokuz milyonu aşmış durumdadır ve dünya sıralamasında on
birinci sıradadır.15
Kullanıcılarının yarısı her gün Facebook’a giriş yapmakta ve
Facebook üzerinde günde altı milyar dakika (yaklaşık dört milyon
gün) harcamaktadırlar. Kullanıcılar tarafından Facebook’a her ay iki
milyar fotoğraf, 14 milyon video yüklenmekte, haftada iki milyar
içerik paylaşılmaktadır. Mobil cihazlar da sosyal ağlara ulaşmada
büyük kolaylık sağlamak hususunda önemli yer tutmaktadır. Nitekim
yukarıda verilen aktif Facebook kullanıcı sayısı mobil kullanıcılar baz
alınarak hesaplanmıştır.
Sosyal medya yukarıda geçtiği üzere Türkiye’de oldukça
rağbet gören bir iletişim şeklidir. Nitekim Türkiye’de gençler üzerinde
yapılan bir araştırmada internetin, en çok sosyal medya üzerinden
iletişim kurmak için kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Bu durum
dakika bazında ele alındığında internet kullanıcıları günün ortalama
330 dakikasını bilgisayar karşısında geçirmektedir. Ayrıca araştırma
verilerine göre bu kullanıcıların %10’a yakın bir diliminin sabah
yataktan çıkmadan sosyal ağlara giriş yaptıkları, ayrıca masaüstü veya
diz üstü bilgisayar yerine % 85,5’inin internete mobil (taşınabilir)
cihazlar ile bağlandıkları görülmektedir.16 Sosyal medyanın bu denli
etkili olması araştırmacıları da sosyal medyaya dair çalışma yapmaya

Büyükşener, “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri”, s. 21.
http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2015/06/25/facebookun-aktif-kullanicisayisi-oyle-bir-rakama-ulasti-ki Erişim Tarihi: 28.09.2015
14
Vikipedi,
“Facebook”,
https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook,
ErişimTarihi: 29.07.2015.
15
Vikipedi, “Twitter”, https://tr.wikipedia.org/wiki/Twitter, Erişim Tarihi:
29.07.2015; Aymankuy vd.,“Sosyal Medya Kullanımının Turistik
Tüketicilerin Tatil Kararlarına Etkisi”, s. 377.
16
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?newsId=20007
56, Erişim Tarihi: 29.07.2015.
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yönlendirmiş ve 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle, konuyla ilgili
yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 179 tez hazırlanmıştır.17
Sosyal medyanın iletişimi kolaylaştırma gibi olumlu
yönlerinin yanında olumsuz yönleri de yok değildir. Bunların başında
ise bilgi kirliliği gelmektedir. Artan bilgi akışıyla oluşan bilgi
kirliliğine karşı kişi, hangi bilginin doğru ve güvenilir olduğu
konusunda şüpheye düşmektedir. Bunun karşısında bilginin ve haberin
doğru kaynağı olarak bireyin kendini görmesiyle ürettiği ve paylaştığı
içerikler de söz konusu bilgi kirliliğini daha da artırmaktadır. Bu
durum hadis paylaşımı yapan sayfalarda da görülmektedir.
A. SOSYAL AĞ VE HADİS
Sosyal medyada genelde İslam, özelde ise Hadis ile ilgili
açılan sayfalarda da bilgi kirliliğine rastlamak mümkündür. Sosyal
medyanın herhangi bir denetleme mekanizmasının olmaması
nedeniyle bilgi değeri taşımayan veya yanlış bilgi içeren birçok
paylaşım yapılmaktadır. Sosyal medyanın yaygın olarak
kullanılmasından dolayı yalan veya yanlış olan bu bilgiler on binlerce
kişiye doğruymuş gibi aktarılmaktadır. Kullanıcılar da doğru
sandıkları bilgileri paylaşarak yalan veya yanlış olan bu bilgilerin
daha fazla kişiye ulaşmasına sebep olmaktadır.
Özellikle Facebook ve Twitter’da İslam ve Hadis alanında
onlarca sayfa oluşturulmuştur. Nitekim ‘hadis’ kelimesiyle 2015
Nisan ayında ‘hadis’ kelimesiyle yaptığımız taramada Facebook’ta
yaklaşık 150 profilin var olduğunu gördük. Twitter’da ise bu rakam
100 civarındadır. Oluşturulan bu sayfalarda, muteber kaynaklarda yer
alan hadisler paylaşıldığı gibi ne yazık ki muteber kaynaklarda
olmayan ifadeler de hadis diye paylaşılabilmektedir. Facebook’ta
açılan bir sayfada, hadis diye paylaşılan bir rivâyetin muteber hadis
kaynaklarında yer almadığı ve uydurma olduğu bilgisine ulaştıktan
sonra Facebook ve Twitter tabanlı bir çalışma yapmaya karar verdik.
Araştırmada incelenen profiller, insanlara ulaşabilme konusunda
öncelik arz etmesi nedeniyle-istisnalar olmak kaydıyla- genelde
200.000’in üzerinde takipçiye sahip profiller arasından seçilmiştir.
Araştırmada özellikle hadis paylaşımına dair olumsuz örnekler
incelenecek, olumlu paylaşıma dair de birkaç örnekle yetinilecektir.
Ayrıca yanlış yapılan hadis paylaşımlarının doğru formları çalışmanın
hacmini koruyabilmek amacıyla yüzeysel olarak verilecek, yapılan
araştırma sonucu kaynaklarda bulunan rivâyetlerin de kaynağı
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi, ErişimTarihi: 29.07.2015.
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belirtilecektir. İncelenen hadis paylaşımları belli bir kritere göre
belirlenmemiş, kaynak tespiti yapıldıktan sonra örnek niteliği
taşıyanlar okuyucuyla paylaşılmıştır.
B. PAYLAŞILAN RİVAYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Facebook ve Twitter’da hadis paylaşımı için açılmış onlarca
sayfanın var olduğunu yukarıda belirtmiştik. Açılan bu sayfaların
bazıları çok popülerken, bazıları ise sınırlı sayıda takipçiye sahiptir.
Bununla doğru orantılı olarak paylaşılan rivâyetlerin sayısı da
değişmektedir. Takipçi sayısı çok olan sayfaların daha fazla rivâyet
paylaştığı gözlemlenmektedir.
Sayfalarda paylaşılan rivâyetlerin kaynağı verilmişse bu
genelde muteber hadis kaynaklarından verilmiştir. Kütüb-i sitte
eserleri, İmam Mâlik’in(ö. 179/795) Muvatta’ı,
Ahmed b.
Hanbel’in(ö. 241/855) Müsned’i, Süyûtî’nin(ö. 911/1505) elCâmi‘u’s-sağîradlı eseri,Hâkim en-Nîsâbûrî’nin(ö. 405/1014) elMüstedrek’i gibi eserlerin yanında, kaynak niteliği taşımayan İmam
Nevevî’nin(ö. 676/1277) Riyâzu’s-sâlihîn’i ve Ahmed Ziyâeddîn
Gümüşhânevî’nin(1813-1893) Râmûzu’l-ehâdîs’i de kullanılmıştır.
Ancak kaynak göstermeme veya yanlış kaynak gösterme durumuyla
da sıkça karşılaşılmaktadır. Yanlış kaynak gösterme şekillerinden her
birine örnekler vererek, sayfa yöneticilerinin hadis ilmine dair
bilgilerini tespit etmeye çalışacağız. Kaynakta sadece müellif ismini
vermek, kitap ismini veya bâb numarasını yanlış vermek, verilen
kaynakta belirtilen rivâyetin olmaması, muteber kaynaklarda olduğu
halde rivâyetin kaynağını vermemek başlıca yanlış kaynak
kullanımlarındandır.
Burada öncelikle hadis adı altında açılan sayfalarda ne tür
rivâyetlerin paylaşıldığını, kaynak kullanımının nasıl yapıldığını ve
verilen kaynaklarda paylaşılan rivâyetinaslının var olup olmadığını
görmeye çalışacağız.
1. Hadis Adı Altında Açılan Sayfalardaki Rivâyetlerin
Değerlendirilmesi
Sosyal medyanın günümüzde insanlara ulaşmanın en kolay
yollarından biri olması nedeniyle bazı kişiler Hz. Peygamber’in (s.a.s.)
sözlerini insanlara bu yolla atkarmak istemişlerdir. Bu girişimin iyi
niyetle başlamış olduğu kabul edilse dahi ne yazık ki hadis ilminde
yeterli bilgisi olmayan kişiler tarafından yürütülünce hadis ilmi
açısından birçok olumsuzluğun meydana gelmesine sebep olmuştur.
Nitekim hadis paylaşan sayfalardan bazılarının yöneticilerine

tarafımızca ulaşılarak asıl mesleklerinin ne olduğu sorulduğunda
alınan cevap, bu işin ehlince yürütülmediğinin açık göstergesiydi.
Nitekim sayfa yöneticilerinden birisinin özel bir şirketin finans
bölümünde memur, diğer bazılarının ise öğrenci olduğu bilgisine
ulaşılmıştır. Bu durumda, sayfa yöneticileri tarafından paylaşılan
hadislerin sıhhat dereceleri yeteri kadar araştırılmamıştır.
Hadis paylaşımı için açılan bu sayfalarda paylaşılan
rivâyetlerin içeriğine bakıldığında genel olarak insanları ibadete teşvik
eden, günahlardan sakındıran, toplumsal hayata dair öğütler içeren,
bazı ibadetlerin önemini belirten, sabır, sadaka, insanlar arası ilişkiler,
müminlerin özellikleri, giyim-kuşam, tesettür, cihâd, gibi konular
işlendiği görülmektedir.
a) Kaynağı Doğru Verilen Hadis Paylaşımları
Yapılan paylaşımlarda kaynağı verilen rivâyetlerin bir
kısmının belirtilen kaynaklarda yer aldığı tespit edilmiştir. Örneğin
“Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle
uğraşan kulunu sever.” 18 manasındaki rivâyet “Müslim, Zühd, 11”
kaynağıyla paylaşılmıştır. 19 Yapılan araştırmada rivâyetin verilen
kaynakta olduğu tespit edilmiştir. Yine diğer bir paylaşımda “Mümin
ne ta‘n edici (kötüleyen, dil uzatan) ne lânet edici, ne kaba ve çirkin
sözlü, ne de hayâsızdır.”20 hadisinin kaynağı “Tirmizî, Birr, 48” olarak
gösterilmiştir.21 Yaptığımız incelemede belirtilen kaynakta hadisin var
olduğu görülmüştür.
b) Tercüme Hataları
Paylaşılan rivâyetlerin bazıları kaynağında olduğu halde
tercüme hatalarının olduğu görülmektedir. Nitekim bir sayfada,
“Kulum Bana kavuşmayı isterse, Ben de ona kavuşmak isterim. Bana
kavuşmaktan hoşlanmazsa Ben de ona kavuşmaktan hoşlanmam.”
rivâyeti “Tirmizî, Cenâiz, 67” kaynağıyla verilmiştir. 22 Yaptığımız
incelemede nakledilen rivâyetin belirtilen kaynakta bulunduğu tespit
edilmiştir. Ancak yapılan tercümede rivâyetkudsî hadis formunda
ْ ََّّال َغنِي
ْ ََّّال َع ْب َدََّّالتقِي
ْ ”إِنََّّّللاَََّّي ُِحب
“َََّّّال َخفِي
https://twitter.com/hergunhadis/status/573988745336111104, Erişim Tarihi:
29.07.2015.
20
ْ َشََّّ َول
ْ َََّّال ُم ْؤ ِم ُنََّّبِالطعا ِنََّّ َولَََّّاللعا ِنََّّ َول
ْ ْس
“َََّّّال َب ِذي ِء
َ ”لَي
ِ ََّّالفَا ِح
21
https://twitter.com/HzMuhammedSAS_/status/566645079654563840,
Erişim Tarihi: 29.07.2015.
22
https://twitter.com/Hadis_Tweet/status/551819736804524034,
Erişim
Tarihi: 29.07.2015.
18
19

aktarılırken rivâyetin aslının böyle olmadığı, “Kim Allah ile
karşılaşmayı (kavuşmayı) isterse Allah da onunla karşılaşmayı ister,
kim de Allah ile karşılaşmayı istemezse Allah da onunla karşılaşmayı
istemez.”23şeklindenebevî hadis olduğu tespit edilmiştir.
c) Rivâyetinveya Kaynağının Eksik Verilmesi
Paylaşımlarda karşılaşılan diğer bir durum ise rivâyetin eksik
verilmesi veya temel hadis kaynaklarında mevcutken kaynak değeri
taşımayan eserlerden aktarılmasıdır. Bir sayfada paylaşılan şu rivâyet
bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir.“Allah'a karşı gelmeyi
emretmedikçe idareciye itaat Müslüman kişi üzerinde bir
haktır.” 24 rivâyetinin kaynağı “el-Cami‘u’s-Sağîr, 4/162” olarak
verilmiştir. 25 Yaptığımız incelemede rivâyetinsöz konusu kaynakta
olduğunu tespit ettik. 26 Ayrıca rivâyetinBuhârî, Müslim, Tirmizî ve
Nesâî’de de farklı versiyonlarıyla var olduğu tespit edilmiştir. 27
Muteber kaynaklarda hadis mevcut iken Süyûtî’nin eserini kaynak
göstermenin sayfa yöneticisinin bilgi eksikliğinden veya alanda
uzman olmamasından kaynaklandığı kanaatindeyiz.
Eksik olarak verilen paylaşımlardan biri de şu şekildedir:
“Akıllı kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için
çalışandır.”Rivâyet sadece “Tirmizî” ifadesiyle paylaşılmıştır. 28
Ancak yapılan inceleme neticesinde hadisin tam metninin “Akıllı
kimse, nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz
kimse ise nefsine ve hevasına uyan ve herşeyi Allah’tan temenni eden

“َِّّس
َّ ََرَّه
َّ َرَّهَ َّلِقَا ََّء
َّْ َّّللاُ َّلِقَا َءَّهُ َّ َو َم
َّ ََّّّللاِ َّأَ َحب
َّ ن َّأَ َحبَّ َّلِقَا ََّء
َّْ  ” َمTirmizî, Ebû İsa
ُ َّّللا ُ َّلِقََّا َءهَُّال َكي
ِ َّّللاِ َّك
ِ ن َّك
Muhammed b. İsa, Sünen-i Tirmizî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Cenâiz,
67
24
“َّصيَ ِة
ِ َّ َماَّلَ ْمََّّي ُْؤ َم ْرََّّبِ ْال َم ْع،ٌّ”الس ْم ُعََّّ َوالطا َعةََُّّ َحق
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https://twitter.com/Hadis_Tweet/status/552581232715132929,
Erişim
Tarihi: 29.07.2015.
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Süyûtî, Abdurrahman b. Ebubekir b. Muhammed b. Sâbıkuddin, elCâmi‘u’s-sağîrminhadîsi’l-Beşîri’n-Nezîr, DâruKütübi’l-İlmiyye, Beyrut,
2004, h.no: 4287.
27
Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’l-Buhârî, Mektebetü’rRihâb, Kahire, 2007, Cihâd ve Siyer, 108; Müslim, Ebu’l-Hüseyn Müslim b.
Haccâc, Sahîh-u Müslim, Mektebetü’r-Rihâb, Kahire, 2008, İmâre, 8;
Tirmizî, Cihâd, 29; Nesâî, Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, Sünen-i Nesâî,
Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Bey‘a, 34.
28
https://twitter.com/hergunhadis/status/573837485635018752, Erişim Tarihi:
29.07.2015.
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kimsedir.”29şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Hadisin doğru kaynağı ise
Tirmizî, Kıyâme, 25 olmalıdır.
Yine diğer bir sayfada “Her canının istediğini yemen
israftandır.” 30 rivâyeti paylaşılmış ve kaynak belirtilmemiştir. 31
Yaptığımız incelemede hadisin İbnMâce, Et‘ime, 51’de geçtiği
görülmüştür. Ancak rivâyetin devamında belirtildiğine göre
rivâyetzayıftır.32
“Mümine lanet okumak onu öldürmek gibidir.” anlamındaki
rivâyet ‘Buhârî, Edeb, 44; Müslim, İmân, 16’ kaynağıyla
paylaşılmıştır. 33 Yaptığımız inceleme sonucunda rivâyetinBuhârî
kaynağının doğru olduğu ancak Müslim kaynağının yanlış olduğu
anlaşılmıştır. Nitekim rivâyet Müslim, İmân, 16’da değil, 46’da
bulunmaktadır. Ayrıca rivâyetin farklı varyantları bulunmaktadır ve
Müslim’de geçen varyantında “Mümine lanet okumak onu öldürmek
gibidir.” ifadeleri yer almamaktadır.
Paylaşılan rivâyetin kaynağının sadece müellif ismi olarak
verildiği paylaşımlar da mevcuttur. Örneğin, “Dünya mümine
hapishane, kâfire cennettir.” 34 hadisi sadece “Müslim” kaynağıyla
verilmiştir. 35 Yapılan inceleme sonucunda hadisin Müslim, Zühd, 1
numaralı hadis olduğu bilgisine varılmıştır. Diğer bir örnek şu
şekildedir: “Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey ağzı iyi laf
yapan münafıktır.” 36 Rivâyet için kaynak olarak İbn ‘Adiyy’in (ö.
365/976) el-Kâmil aldı eseri verilmiş ancak cilt, sayfa veya hadis
numarası verilmemiştir. Yapılan araştırma sonucunda rivâyetin
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https://twitter.com/sunnetiseniyye/status/541931826106105856, Erişim
Tarihi: 29.07.2015.
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İbnMâce, Muhammed b. Yezîd, Sünen-i İbnMâce, Çağrı Yayınları, İstabul,
1992, Et‘ime, 51.
33
https://www.facebook.com/Hz.Muhammed.SAV.HadisiSerifleri/photos/a.1
67271129983400.34929.107566819287165/941162739260898/?type=1&the
ater, ErişimTarihi: 29.07.2015.
34
ْ ََُّّال ُم ْؤ ِم ِنََّّ َو َجنة
ْ ”الد ْنيَاَّ ِسجْ ُن
“َََّّّالكَافِ ِر
35
https://twitter.com/HzMuhammedSAS_/status/554240771193585664,
Erişim Tarihi: 29.07.2015.
36
https://www.facebook.com/ayetlerim.hadislerim/photos/a.144080149871.10
9224.144074689871/10153389477949872/?type=3&theater,
ErişimTarihi:
29.07.2015.
29
30

mezkûr kaynakta üçüncü cilt, 104. sayfada olduğu tespit edilmiştir.37
Ancak rivâyetin yer aldığı kaynağa bakılarak zayıf olduğu açıkça
görülecektir. Nitekim İbn ‘Adiyy’in eseri zayıf râvîlerden nakledilen
rivâyetleri içermektedir. Ayrıca rivâyetinmünker olduğuna dair
yorumlar da yapılmıştır.38
Aynı şekilde “Her şeyin bir özü vardır. İmanın özü ise
namazdır.” 39 şeklindeki rivâyet kaynak belirtilmeden sadece ‘Hz.
Muhammed’ ifadesiyle paylaşılmıştır. 40 Yaptığımız araştırmalar
neticesinde rivâyetin farklı kaynaklarda var olduğunu gördük.Rivâyet,
Süyûtî’ninCâmiu’l-Ehâdîs
adlı
eserinde
iki
yerde 41 ,
42
Beyhakî’ninŞu‘abu’l-İmân adlı eserinde
veel-Hindî’ninKenzü’l43
Ummâl’inde bulunmaktadır.
d) Paylaşılan Rivâyetin Belirtilen Kaynakta
Bulunmaması
Paylaşılan bazı rivâyetler ise kaynak gösterilmeden ‘Hz.
Muhammed’ vb. ifadeler konularak Hz. Peygamber’e isnat edilmiştir.
Ne var ki bu tür paylaşımların çoğunda aslında öyle bir rivâyetin
olmadığı tespit edilmiştir. Kaynaklarda bulunmayan rivâyetler ya Hz.
Peygamber’e (s.a.s.) ya da Allah’a (c.c.) isnat edilerek desteklenmek
istenmiştir. Bunun yollarından birisi de herhangi bir sözü kudsî hadis
formunda aktarmaktır. Örneğin, “Ey benim için şehvetini terk edip
gençliğini feda eden genç! Sen benim katımda bazı meleklerim
gibisin.” anlamındaki rivâyet herhangi bir kaynak gösterilmeden
“Kudsî Hadis” rumuzuyla paylaşılmıştır. 44 Ancak yaptığımız
incelemelerde ne muteber hadis kaynaklarında ne de uydurma
İbn ‘Adiyy, EbûAhmed Abdullah b. ‘Adiyy el-Cürcânî, el-Kâmil fî
duafâi’r-ricâl, DâruKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ty. III, 104.
38
Makdisî, Muhammed b. Tâhir, Zehîratü’l-huffâz, (thk. Abdurrahman elFeryevâî), Dâru’s-Selef, Riyad, 1996, I, 256.
39
“”لكلَّشىءَّصفوةَّوصفوةَّاإليمانَّالصالة
40
https://twitter.com/hergunhadis/status/571912772834869250, Erişim Tarihi:
29.07.2015.
41
Süyûtî, Câmiu’l-Ehâdîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1994, XVII, s. 469; XLI, s.
353.
42
Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî,el-Câmi‘ li-Şü‘abi’l-imân, Dâru’rRüşd, Riyad, 2003, IV, s. 364.
43
Ali b. Hüsameddin el-Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl fî Süneni’lekvâlve’l-ef‘âl, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1985, VII, s. 292, 430.
44
https://twitter.com/hergunhadis/status/571775665097199616, Erişim Tarihi:
29.07.2015.
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rivâyetlerin toplandığı kaynaklarda böyle bir rivâyete rastladık.
Dolayısıyla aslı olmayan bu rivâyet kudsî hadis gibi paylaşılarak
ifadenin güçlü kılınmak istendiği söylenebilir.
“Din kardeşini seven kişi bunu ona bildirsin.”45 anlamındaki
bir paylaşımda kaynak olarak “EbûDâvûd, Edeb, 113” gösterilmiş46
ancak hadis belirtilen kaynakta değil, Tirmizî, Zühd, 54’te bulunduğu
tespit edilmiştir. Paylaşılan bu hadis 500’ü aşkın kişi tarafından “rt”47
yapılırken, 420’nin üzerinde kişi de “fav”lamıştır. 48 Buradan
anlaşılacağı üzere hadis oldukça fazla kişi tarafından okunmuş ve
paylaşılmıştır.
Müslümanları iyi işlere yönlendirmek için bazı ifadeler Hz.
Peygamber’e aitmiş gibi kullanılmıştır. Nitekim hadis diye uydurulan
metinlerin ortaya çıkma nedenlerinden birisi de budur. 49 Bu durumu
yapılan paylaşımlarda da görmek mümkündür. Örneğin, “Benim
ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslam’ı konuşur.” ifadeleri Hz.
Peygamber’e ait olduğu iddia edilerek “Hadis-i Şerif” şeklinde
paylaşılmıştır. 50 Ancak yaptığımız araştırmalarda böyle bir rivâyetin
varlığına rastlayamadık.
Dine teşvik adına uydurulan metinlere örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Nitekim“Bir anlık tefekkür 60 senelik ibadetten daha
hayırlıdır.” sözü “Hz. Muhammed” ifadesiyle birlikte bir hadis gibi
paylaşılmıştır. 51 Ancak yaptığımız incelemelerde rivâyeteİbnü’lCevzî(ö. 597/1201), Aliyyü’l-Kârî(ö. 1014/1605), es-Süyûtîgibi
âlimlerin uydurma dediği tespit edilmiştir. 52 Diğer bir örneği ise şu
şekildedir; “Kulumun bana yaptığı ibadetlerden en çok sevdiğim ihlas
“َُّ”إِ َذاَّأَ َحبََّّأَ َح ُد ُك ْمََّّأَخَاهََُّّفَ ْليُ ْعلِ ْمهََُّّإِياه
https://twitter.com/hadisderyasii/status/562317212707749888,
Erişim
Tarihi: 29.07.2015.
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‘rt’; Twitter dilinde paylaşmak anlamına gelmektedir.
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‘Fav’; Twitter dilinde, paylaşımın görüldüğü ve beğenildiği anlamına
gelmektedir.
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Bkz.: M. Yaşar Kandemir, Mevzu Hadisler, İFAV, İstanbul, 2012, s.52-57.
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https://twitter.com/sunnetiseniyye/status/545635041301495808, Erişim
Tarihi: 29.07.2015.
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https://twitter.com/sunnetiseniyye/status/537223238955565056, Erişim
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Bkz: Aliyyü’l-Kârî, Ebu’l-Hasan Nureddin el-Molla el-Herevî, el-Esrâru’lmerfû‘afi’l-ahbâri’l-mevzû‘a,(thk. Muhammed es-Sıbâğ), Dâru’l-Emâne,
Beyrut, 2010, s. 175; Süyûtî, el-Leâli’l-masnû‘afi’l-ehâdisi’l-mevzû‘a,
Dâru’l-Ma‘rife, 2010, II., s. 276; Şevkânî, Muhammed b. Ali, el-Fevâidü’lmecmû‘afi’l-ehâdîsi’l-mevzû‘a,DâruKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1995, s: 251.
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ile başkasına nasihat etmektir.” anlamındaki bir rivâyetkudsî hadis
formunda nakledilmiş ve kaynak olarak da ‘el-Câmi‘u’s-sağîr, I, no:7’
gösterilmiştir. 53 Ancak eserde yaptığımız incelemede böyle bir
rivâyetin varlığına rastlayamadık.
Dikkat çeken paylaşımlardan birisi de Şia’nın en büyük hadis
kaynağı kabul edilenBihâru’l-envâr’dan nakledilen şu rivâyettir:
“İnsan, ramazan ayının faziletini bilseydi, yılın hepsinin Ramazan
olmasını isterdi.”54 Belirtilen kaynakta rivâyet Hz. Peygamber’e isnat
edilmiş olsa da muteber hadis kaynaklarında böyle bir rivâyete
rastlayamadık. Öyle anlaşılıyor kiBihâru’l-Envâr’ın bir Şia kaynağı
olduğu bilinmeden rivâyet paylaşılmıştır. Aynı şekilde rivâyeti
sayfada gören takipçiler de kaynağı muteber zannedip paylaşmışlardır.
Her ne kadar rivâyet anlam bakımından sakıncalı olmasa da Hz.
Peygamber’in (s.a.s.) sözleri olmayan ifadelerin O’nunmuş gibi
paylaşılması doğru değildir.
2. İslamî
Sayfalarda
Paylaşılan
Rivâyetlerin
Değerlendirilmesi
Sosyal medyada hadisler sadece hadis adı altında açılan
sayfalarda değil diğer İslamî sayfalar, edebiyat sayfaları hatta haber
sayfalarında dahi paylaşılabilmektedir. Tüm bu sayfaları incelemenin
çalışmanın hacmini oldukça artıracağı açıktır. Bu nedenle biz burada
sadece İslamî sayfaların, takipçileriyle paylaştıkları rivâyetlerden
bazılarını inceleyeceğiz. Hadis adı altında açılmış sayfalardaki
hataların genelinin bu sayfalarda da yapıldığı görülmekle birlikte,
uydurma hadis metinlerinin daha sıklıkla paylaşıldığı göze
çarpmaktadır.
a) Rivâyetin veya Kaynağının Eksik Verilmesi
Hadis adı altında açılmış sayfalarda görüldüğü gibi rivâyetin
kaynağının yanlış veya eksik verilmesi durumuna İslamî sayfalarda da
rastlamak mümkündür. Şöyle ki, “Oruçlunun ağzından çıkan koku,
Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.”55anlamındaki bir rivâyet
https://www.facebook.com/HadisveDua1?ref=br_rss,
ErişimTarihi:
29.07.2015.
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https://www.facebook.com/ayetlerim.hadislerim/photos/pb.144074689871.2207520000.1434995616./10153389930209872/?type=3&theater,
Erişim
Tarihi: 29.07.2015; Muhammed Bâkır el-Meclisî, Bihâru’l-envâril-câmi‘a lidüreriahbâri’l-eimmeti’l-ethâr, Dâruİhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut, 1983,
XCIII, s. 344
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‘Kütüb-i Sitte’ kaynağıyla verilmiş ve hangi müellifin, hangi eserinde
olduğuna dair açık ifadeler yer almamıştır. 56 Yapılan incelemelerde
rivâyetin aslında Kütüb-i sitte’nin tüm eserlerinde yer aldığı
görülmüştür.57
Diğer bir paylaşımda ise; “Şehit öldürülürken, sizden birinizin
karınca
ısırmasındanduyduğu
acıdan
fazla
bir
acı
duymaz.” 58 anlamındaki rivâyet sadece ‘Hz. Muhammed’ kaynağıyla
paylaşılmıştır. 59 Hâlbuki yaptığımız araştırma sonrasında rivâyetin
‘Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd 26; Nesâî, Cihâd 35; İbniMâce, Cihâd 16’da
geçtiği görülmüştür. Paylaşılan rivâyet muteber kaynaklarda varken
bunlar belirtilmeden kaynaksız nakledilmesi de yine sayfa
yöneticisinin hadis kaynağı gösteriminde yeterli bilgiye sahip
olmayışından kaynaklanıyor diyebiliriz. Diğer taraftan bu durum
bilinçli okuyucular nezdinde muteber hadislere bile çekinceli
yaklaşılmasına sebep olmaktadır.
b) Paylaşılan Rivâyetin Uydurma Olması
Yukarıda da değindiğimiz gibi bu tür sayfalarda uydurma
hadis metinlerine sıkça rastlamak mümkündür. Bunun en çarpıcı
örneklerinden birisi şöyledir; “Birinizin kulağı çınladığında beni ansın
ve bana salavat getirsin. Ve ‘Zekerellahu men zekeranîbihayrin’
desin.”60şeklindekirivâyet ‘İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, 3/76’ kaynağıyla
paylaşılmış ve duyan kişilerin diğer kişilere de nakletmesi tavsiye
edilmiştir.61 Nitekim paylaşıma ulaşım sayısı da oldukça yüksek olup
yaklaşık 60.000 kişi tarafından doğru sanılıp ‘beğenilmiş’, 160.000
kişi tarafından da paylaşılmıştır. Paylaşan kişiler sayesinde rivâyeti
görenlerin de paylaşmasıyla uydurma olan bu rivâyetin yüzbinlere
ulaşması söz konusudur. Bu da sosyal medyanın ne denli etkili
https://twitter.com/islamehli/status/612154753980698624, ErişimTarihi:
29.07.2015.
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Buhârî, Tevhîd, 50; Müslim, Sıyâm, 30; EbûDâvûd, Süleyman b. el-Eş‘âs,
Sünen-i EbîDâvûd, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, Sıyâm, 33; Tirmizî,
Savm, 55; Nesâî, Sıyâm, 42; İbnMâce, Sıyâm, 1.
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https://www.facebook.com/islamipaylasim/photos/a.109932463431.92925.
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ErişimTarihi:
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olduğunu, aynı zamanda hadis konusunda bilgisi olmayanlar
tarafından hadis sanılan ifadelerin nasıl yayıldığını göstermektedir.

Resim 1: Uydurma Metin Paylaşımına Örnek
Yapılan incelemede paylaşılan rivâyetin belirtilen kaynakta
var olduğu gözlemlenmiştir. Ancak İbnü’l-Cevzîrivâyeti naklettikten
sonra uydurma olduğunu belirtmiştir.62
Paylaşımda kaynak olarak el-Mevzûât’ın gösterilmesi ve bu
eserin sahih hadisler içerdiği zannedilerek sahih bir hadis gibi
paylaşılması, sayfa yöneticisinin hadis alanındaki bilgi seviyesi
hakkında bize gerekli malumatı vermektedir. Aynı zamanda rivâyetin
kaynağına bakılmadığı yahut bakılsa bile paylaşan kişinin Arapça
bilmediğinden dolayı uydurma olduğunu anlayamaması da
paylaşımdan çıkarılabilmektedir. Bu çalışmayı yapmamıza vesile olan
bu paylaşım, tam anlamıyla sosyal medyada hadis paylaşan kişilerin
hadis hakkında ne derece bilgi sahibi olduklarını gözler önüne
sermektedir.
Kaynaklarda rastlayamadığımız uydurma hadis metinlerine bir
örnek de, “Birinci gece teravih namazı kılanın bütün günahları
bağışlanır.” Anlamındaki rivâyetin Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’e
(s.a.s.) isnat edildiği paylaşımda karşımıza çıkmaktadır. 63 Ne var ki
yapılan araştırmalar neticesinde muteber hadis kaynaklarında bu
İbnü’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. el-Cevzî el-Kureyşî,
Kitâbu’l-mevzûât, (thk. Abdurrahman Muhammed Osman), Mektebetü’sSelefiyye, Medine, ts., III. 76.
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anlamda bir rivâyete rastlanamamıştır. Ramazan ayına has bir ibadet
olan teravih namazına teşvik etmek amacıyla söylendiği açık olan bu
ifadeler, kuvvetlendirilmek amacıyla Hz. Peygamber’e isnat edilmiştir
diye düşünmekteyiz.
“Unutmayın yaktığınız can kadar canınız yanacak ve
üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz.” anlamındaki bir rivâyet kaynak
gösterilmeden Hz. Peygamber’e (s.a.s.) isnat edilmiştir. 64 Ancak
yapılan araştırmalarda muteber hadis kaynaklarında ve uydurma
hadislerin toplandığı eserlerde böyle bir rivâyete rastlanamamıştır.
Anlam olarak “Kötülüğün cezası misli iledir.” 65 mealindeki ayeti
hatırlatsa da Hz. Peygamber’in (s.a.s.) ağzından bu ifadelerin
dökülmediği açıktır. Anlamı her ne kadar yanlış olmasa da Hz.
Peygamber (s.a.s.) adına hadis uydurmak bizzat kendisi tarafından
yasaklanmıştır.66
Bebeklerin ağlamasıyla ilgili bir rivâyet Hz. Peygamber’den
şu şekilde nakledilmiştir: “Bebeğin iki aya kadar ağlaması Allah’tan
başka ilah olmadığına (ve Muhammed’in onun kulu ve resulü
olduğuna) şehadettir. Dört aya kadar ağlaması, Allahu Teâlâ’ya
itimattır. Sekiz aya kadar ağlaması Peygamber Efendimize salavâttır.
İki seneye kadar ağlaması da anne babasına istiğfardır. Susadığı
zaman Allahu Teâlâ annesinin göğsünde ona cennetten bir pınar
ihsan eder de onu içer. Böylece yeme ve içme ihtiyacı karşılanmış
olur. Bir seneye kadar, ağladıkları için çocuklarınızı asla dövmeyiniz.
Zira onlar dört ay şehadette bulunurlar, dört ay bana salavât okurlar,
dört ay da anne babasına dua ederler.” Kaynak olarak ise ‘Sehâvî, elKavlü’l-İbedi; s.132-133’ gösterilmiştir. Yine aynı konuyla alakalı
‘İmam Deylemî’ kaynağıyla şu rivâyet nakledilmiştir. “Çocuğun
ağlaması zikir, tehlil ve Allahu Teâlâ’yı hamddir. Onun ağlaması,
anne ve babası için dua ve istiğfardır.”67
64
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Yaptığımız araştırmada verilen kaynakta rivâyetin yer
almadığı görülmekte, aksineSehâvî’nin(ö. 902/1497) eserinde
belirtilen sayfalarda Hz. İbrahim’e salat getirmenin hükmünden
bahsedilmektedir. 68 Ayrıca kaynak belirtilirken dahi eserin isminin
yanlış okunduğu ve ‘el-Kavlu’l-bedî‘’olması gerekirken, ‘el-Kavlü’lİbedi’ şeklinde verildiği görülmektedir. Anlaşılacağı üzere bu ifadeleri
hadis diye paylaşan sayfa yöneticisinin hadis ilmine dair bilgisi ya çok
azdır ya da bulunmamaktadır. Aynı zamanda Deylemî’nin(ö.
558/1163) eserlerinde yaptığımız inceleme sonucunda da böyle bir
rivâyetin varlığına rastlayamadık. Yine aynı şekilde muteber hadis
kaynaklarının hiç birisinde bu rivâyeti tespit edemedik. Uydurma
olduğu açık olan bu rivâyet de diğer bazı uydurma metinler gibi sosyal
medya kullanıcılarından oldukça ilgi görmüş ve binlerce kişi
tarafından paylaşılmıştır.
SONUÇ
Sosyal medyanın kolay iletişim kurma, haberlerin hızlı
yayılması, kişilerin şahsî yorum yapmalarına olanak sağlaması gibi
birçok olumlu yanı bulunmaktadır. Nitekim son yıllarda sosyal
medyanın bu denli itibar görmesi tüm bu etkenlerin ürünüdür. Öteden
beri insanlar kendi düşüncelerini paylaşabilecek, rahatça
konuşabilecek ortamlar aramaktadırlar ve bunun son dönemlerdeki
platformu ise sosyal medya olmuştur.
Sosyal medyanın bahsedilen olumlu yönlerinin yanında
olumsuz yönleri de yok değildir. Bunlardan en önemlisi ise bilgi
kirliliğidir. Zira sosyal medyada bilgilerin kontrolü ve doğruluğunun
denetlenmesi söz konusu değildir. Durum böyle olunca yalan veya
yanlış haberler doğru sanılarak halk nezdinde karşılık bulabilmektedir.
Yayılan yanlış haberler ancak muhatabının uğraşıyla yine sosyal
medya aracılığıyla duyurularak düzeltilebilmektedir.
Halk arasındaki bazı kişiler ise sosyal medyanın bu
imkânından faydalanarak İslamî sayfalar oluşturmuşlardır.
Oluşturulan bu sayfalarda ayet ve hadis paylaşımları, İslam
düşünürlerinin bazı sözleri gibi birçok bilgi paylaşılmaktadır.
Paylaşılan bu bilgilerin arasında yanlış bilgilere de rastlamak
mümkündür. Ancak din adına yapılan bu paylaşımların toplum
içerisinde sorumlu bir muhatabı olmadığından denetlenmesi ve
Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman, el-Kavlu’l-bedî‘ fi’ssalâtialâHabîbi’ş-Şefî‘, (thk. Beşir Muhammed Uyûn), MektebetüDâru’lBeyân, Dımeşk, ts., s. 132-133.
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doğrulanması mümkün değildir. Denetleyici bir mekanizmanın
bulunmaması da yanlış bilgilerin yüzbinlere ulaşması sonucunu
doğurmaktadır.
Nitekim araştırmamızda görüldüğü kadarıyla özellikle hadis
konusu, tarih boyunca olduğu gibi sosyal medyada da fazlaca istismar
edilmiştir. Sayfa yöneticileri kaynağına bakmadan, doğruluğunu
araştırmadan yüzlerce rivâyeti hadis olarak paylaşmaktadırlar.
Özellikle mübarek gün ve gecelerde, o gün veya gecenin fazileti ile
ilgili birçok uydurma rivâyetin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Aynı
şekilde toplum içerisinde cereyan eden bazı olaylar sonrasında-şehitlik
gibi- yine hadislere müracaat edilmiş ve konuyla alakalırivâyetler
paylaşılmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) vasıtasıyla bir nebze de olsa
halkın umudu korunmak istense de bu paylaşımlar arasında uydurma
rivâyetlerin varlığı tespit edilmiştir.
İslamî sayfalarda paylaşılan rivâyetlerin, hadis adı altında
açılmış sayfalarda paylaşılan rivâyetlere nazaran daha zayıf veya
uydurma oldukları görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise İslamî
sayfaların genelde bir cemaate bağlı olan veya belli bir düşünceyi
savunan yöneticiler tarafından idare ediliyor olmalarıdır. Bunun
sonucunda paylaşılan rivâyetlerde kendi düşüncelerine uygun
ifadelere rastlanmaktadır.
İslamî sayfa yöneticilerinin, İslam’a hizmet etme arzusuyla
hadis uydurma girişiminde bulunanları hatırlattığını söyleyebiliriz.
Nitekim hadis uydurma girişimlerinin nedenlerinden biri de İslam’a
hizmet etme arzusudur. Teknoloji çağında bu faaliyet uydurma
metinlerin halkla paylaşılmasıyla devam etmektedir. Ancak Hadis
tarihindehadis uydurmacılığı karşısında alınan önlemlerin, bugünkü
uydurma metin paylaşımı için de alındığını söylemek ne yazık ki
mümkün görünmemektedir.
Araştırma esnasında varılan bilgilerden birisi de sayfa
yöneticilerinin hadis alanındaki yetkinlikleriyle ilgilidir. Nitekim
sayfa yöneticilerinin aslında hadis ile doğrudan ilgili olmadıkları,
günlük yaşantılarında farklı meslekî gruplarda bulundukları, hatta
öğrenci olduklarına dair bilgilere ulaşılmıştır. Doğal olarak bu durum,
hadis diye paylaşılan rivâyetlerin kaynağına inmeye, doğruluğunu
tespit etmeye veya en azından bu konuda hassasiyet sahibi olmaya
imkân tanımamaktadır.
Kanaatimizce tüm bu sorunları ortadan kaldırmak mümkün
olmasa bile asgarîye indirmek, iki farklı tavırla sağlanabilecektir.
Bunlardan ilki, sosyal medya hakkında bir bilinç oluşturmak ve
güvenilmezliğini açıkça ortaya koymaktır. Bu bağlamda sosyal
medyanın bilgi kirliliği yönünden güvenilemez olduğunu ifade etmek

gerekmektedir. Diğer önlem ise hadis alanında yetkin ve bilgili olan
kişilerin sosyal medya kullanımına önem vermeleri ve yanlış yapılan
paylaşımlar karşısında hadis âlimlerince sahih kabul edilmiş meşhur
hadisleri paylaşmalarıdır. Paylaşılan tüm rivâyetlerin denetlenmesi ve
doğrulanmasını istemek ütopik bir düşünce olacağından en azından
kişisel gayretlerle uydurma metinler karşısında sahih hadisin varlığını
göstermenin nispeten de olsa mümkün olduğu kanaatindeyiz. Bu
nedenle hadis alanında söz sahibi olan kişilerin, sosyal medyayı daha
aktif kullanarak sahih hadis paylaşımını yaygınlaştırmalarının hadis
ilmi ve toplumun zihin sağlığı açısından faydalı olacağını
düşünüyoruz. Yaptığımız bu çalışmanın sosyal medya bilinci
oluşturma konusunda hadis alanında bir başlangıç niteliği taşımasını
ve kanaatimizce günümüz hadis problemlerinden birisi olan “sosyal
medya ve hadis” konusunda yeni çalışmalar yapılmasına teşvik
etmesini umuyoruz.
KAYNAKÇA
Alabay, Mehmet N., “Sosyal Medyada Tüketiciler Ve Pazar
Bölümleme Uygulamaları”, XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı,
İzmir 2011.
Aliyyü’l-Kârî,Ebu’l-Hasan Nureddin el-Molla el-Herevî, elEsrâru’l-merfû‘afi’l-ahbâri’l-mevzû‘a,(thk. Muhammed es-Sıbâğ),
Dâru’l-Emâne, Beyrut, 2010.
Arslan, Pınar, Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler: Sosyal Medya,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2011.
Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, İFAV, İstanbul,
2011
Aymankuy, Yusuf, M. Emin Soydaş ve Çağrı Saçlı, “Sosyal
Medya Kullanımının Turistik Tüketicilerin Tatil Kararlarına Etkisi:
Akademik Personel Üzerinde Bir Uygulama”International Journal of
Human Sciences, 10(1), ss. 376-397.
Babacan, Mehmet Emin, İrfan Haşlak ve İsmail Hira, “Sosyal
Medya ve Arap Baharı”, Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2,
2011, ss. 64-91.
el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin, el-Câmi‘ li-Şü‘abi’limân, Dâru’r-Rüşd, Riyad, 2003.
el-Buhârî,Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, Sahîhu’lBuhârî, Mektebetü’r-Rihâb, Kahire, 2007.
Bülbül Oğuz, Betül, “Sosyal Medya Dilinin Görüntüsel
Gösterge Boyutu ve Bunun Dile Etkisi”, TurkishStudies -

International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of
TurkishorTurkic, Volume 7/4, Fall 2012, ss. 1157-1166, Ankara.
Büyükşener, Ercüment, “Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve
Sosyal Medyaya Bakış”, Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri,
XIV, İstanbul, 2009.
EbûDâvûd,Süleyman b. el-Eş‘âs, Sünen-i EbîDâvûd, Çağrı
Yayınları, İstanbul, 1992.
el-Hindî, Ali b. Hüsameddin el-Müttakî, Kenzü’l-ummâl fî
Süneni’l-ekvâlve’l-ef‘âl, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1985.
İbn‘Adiyy,EbûAhmed Abdullah b. ‘Adiyy el-Cürcânî, el-Kâmil
fî duafâi’r-ricâl, DâruKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ts.
İbnMâce, Muhammed b. Yezîd, Sünen-i İbnMâce, Çağrı
Yayınları, İstabul, 1992.
İbnü’l-Cevzî,Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. el-Cevzî elKureyşî, Kitâbu’l-mevzûât, (thk. Abdurrahman Muhammed Osman),
Mektebetü’s-Selefiyye, Medine, ts.
Kandemir, M. Yaşar, Mevzu Hadisler, İFAV, İstanbul, 2012.
Ma‘mer b. Râşid,EbûUrve el-Basrî es-San‘ânî, elCâmî‘(Abdurezzak'ın el-Musannefi ile birlikte nşr. Habîburrahman elA‘zamî,), Beyrut ts.
Makdısî, Muhammed b. Tâhir, Zehîratü’l-huffâz, (thk.
Abdurrahman el-Feryevâî), Dâru’s-Selef, Riyad, 1996.
el-Meclisî, Muhammed Bâkır, Bihâru’l-envâri’l-câmi‘a lidüreriahbâri’l-eimmeti’l-ethâr, Dâruİhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrut,
1983.
Müslim,Ebu’l-Hüseyn Müslim b. Haccâc, Sahîh-u Müslim,
Mektebetü’r-Rihâb, Kahire, 2008
Nesâî, Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, Sünen-i Nesâî, Çağrı
Yayınları, İstanbul, 1992.
Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman, el-Kavlu’l-bedî‘ fi’ssalâtialâHabîbi’ş-Şefî‘,
(thk.
Beşir
Muhammed
Uyûn),
MektebetüDâru’l-Beyân, Dımeşk, ts.
Şevkânî,Ebu Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed esSan‘ânî
el-Yemenî,
el-Fevâidü’l-mecmû‘afi’l-ehâdîsi’lmevzû‘a,DâruKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1995.
Süyûtî,Celaleddin Abdurrahman b. Ebubekir b. Muhammed b.
Sâbıkuddin,
el-Câmi‘u’s-sağîrminhadîsi’l-Beşîri’n-Nezîr,
DâruKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2004.
________ el-Leâli’l-masnû’afi’l-ehâdisi’l-mevzû’a, Dâru’lMarife, 2010.
________ Câmiu’l-Ehâdîs, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1994.

Tirmizî,Ebû İsa Muhammed b. İsa, Sünen-i Tirmizî, Çağrı
Yayınları, İstanbul, 1992.
Tonta, Yaşar, “Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin
Geleceği”, Türk Kütüphaneciliği, 23, 4, 2009, ss. 742-768.
Vural, Z. Beril Akıncı, Mikail Bat, “Yeni Bir İletişim Ortamı
Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesı̇ İletişim Fakültesine Yönelik
Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 2010, ss. 3348‐3382.
Yağmurlu, Aslı, “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Ve
Sosyal Medya”, Selçuk İletişim Dergisi, 2011.
İnternet Siteleri
http://www.sabah.com.tr/teknoloji/2015/06/25/facebookunaktif-kullanici-sayisi-oyle-bir-rakama-ulasti-ki
http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?ne
wsId=2000756
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
https://tr.wikipedia.org
https://twitter.com
https://www.facebook.com

MODERN DEVLET ÜZERİNE;
(EPİSTEMİK BAĞLAMDA BİR TAHLİL)
Yrd. Doç. Dr .Abdullah EROL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm
aerolh30@gmail.com
Özet
Devletin kaynağı nedir? sorusu siyaset felsefesinin temel konuları
içinde yer almaktadır. Devletin kaynağı ile ilgili iki temel farklı düşüncenin
varlığından bahsedebiliriz. Devletin kaynağını doğadan, tanrısal olandan ya
da sözleşmelerden yola çıkarak açıklayan düşünürler olmuştur. Devletin
nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bu açıklamalar teolojik ya da faraziyeler
üzerinden geliştirilmiştir. Bu epistemik yaklaşımlar devlete yüklenen işlevleri
de hem farklılaştırmış hem de zenginleştirmiştir.
Bilimsel verilere göre tarihte ilk devletler Mezopotamya’da M.Ö
3200’lerde kurulmuştur. Devletlerin nasıl kurulduğu ve devletlere meşruiyet
kazandıran postulatlar konusundaki tartışmalar en yoğun şekliyle Antik
Yunan medeniyetinde görülmektedir. Devlet ile ilgili ontolojik ve etik
diyalektiğin yoğunlaştığı bu medeniyet, batı medeniyetine önemli bir miras
oluşturmuştur. Batı’daki siyaset felsefesi tartışmalarının hemen hemen hepsi
Antik Yunan’da oluşturan bilgi ve düşüncelerin yansımaları olarak günümüze
kadar gelmiştir.
Bu çalışmada devletin kaynağı ve modern devletlerin kuruluşu ile
birlikte, epistemik arayışlar esas alınarak, devlet ve modern devletin işlevsel
olarak devinimi analiz edilmeye çalışıldı. Bu kapsamda yapılan analiz, belli
bazı düşünürlerle sınırlı tutuldu.

ON THE MODERN STATE;
(AN ANALYSIS IN CONTEXT OF EPISTEMIC)
Summary
What is the source of the state? question is situated within the basic
issues of political philosophy. We can talk about the existence of two
fundamental different ideas about the origins of the state. State the nature of

the source, has been explaining think of starting from the divine or contract.
This explanation about how the state's emergence has been developed over
theological or suppositions. This epistemic approach that has enriched both
differentiate both functions installed in the state.
According to scientific data first state in history was established in
3200 BC in Mesopotamia. how the establishment of the State and the debate
about the legitimacy of the state postulate saving is seen in its most intense
form of ancient Greek civilization. This civilization ontological and ethical
dialectics focusing on the state has an important heritage of western
civilization. Almost all discussion of political philosophy in the West has
come up today as reflections of information and ideas that make up the
ancient Greeks.
In this study, together with the establishment of the state of the
resource and the modern state, epistemic seeking, on the basis of the modern
state and the state has tried to analyze the functional motion. The analysis
done in this context, it is limited to certain thinkers.
Keywords:Devlet, Burjuva, Aydınlanma, Epistemoloji

Giriş
“En büyük” politik organizasyonlardan biri olan, devlet,
ontolojik bilinmezlerle çevrilmiş şekilde siyaset felsefesinin temel
problemleri içinde yer alır. Bu ontolojik bilinmezlik verilen cevapları
epistemolojik açıdan da önemli oranda zenginleştirir.
Devletin kaynağı sorusuna cevap aranırken, tarih içinde birçok
analizlere rastlamak mümkündür. Kimi analiz devletin doğuşunu bir
zorunluluk olarak görürken, kimi anlayış devletin kaynağını yapay
ilişkiler üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Bununla beraber, yapılan
açıklamaların hemen hemen hepsi birer fiksiyon olmaktan ileri
gidememiştir. Arkeolojik, antropolojik ve tarihsel araştırmalar
devletin kaynağı ile ilgili bir veri oluşturamamıştır. Düşünürlerin bu
husus üzerinde çokça durmasının sebebi; devletlerin nasıl ortaya
çıktığı probleminin çözümleme hedefi değil daha çok devlet-insan
ilişkilerinin nasıl olması gerektiği hususunda nazariye ortaya koyma
hedefidir.
Batı dünyasında 17. yüzyılla birlikte devlet kavramının
karşılığı, polis, civitas, respublica, regnumiken, daha sonra status,
stato, etat, stateolarak kullanılmıştır. Bu kavramların farklılığı aynı
zamanda epistemik bir kopuşun sonucudur1.
Batı tarihi açısından bu kopuş, devletlerin ortaya çıkması ve
devlete yüklenen misyon, modern devlet inşasının nasıl olduğunu
anlamak için önemli bir parametredir. Modern öncesi devlet
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tipolojilerini ve pratiklerini anlamaksızın modern devleti açıklamak
eksik bir analiz olarak görülebilir.
Modern devletin ontolojik değişkenlerinden bir kaçı; bilişsel
arayış, burjuva tehalükü ve müstemlekeci iştiyaktır. Modern devletin
en önemli baş müsebbipleri üç değişken görünmektedir.
1.İki devlet; iki iktidar
Modern devlet öncesi klasik devlet tarih içinde farklı
biçimlerde ve isimlerde var olmuştur. Devlet, Batı medeniyeti
açısından polis, civitas, respublica, regnum gibi kavramlarla ifade
ediliyordu. Bu kavramların ortak benzerliği toplum, sivil gibi benzeşik
bir anlam içeriyor olmalarıdır. Modern dönemlerde ise devlet
anlamında status, stato, etat, state gibi kavramlar kullanılmaya
başlandı. Aslında bu kavramlar etimolojik olarak pozisyon oluşturma,
sosyal hiyerarşinin en yukarısına yerleşme gibi anlamlar içermektedir.
Bu kavramlar statü kavramı ile aynı semantiğe sahiptirler. Modern
dönemde devleti ifade eden kavramların değişik şekilde kullanılması
aynı zamanda epistemolojik bir kopuş sayılabilir.
Klasik Batı devletleri monarşi, demokrasi, aristokrasi,
cumhuriyet gibi birçok çeşitli yönetim tecrübesine sahiptir. Bununla
beraber, klasik devlet modeli olarak, Batı tarihinde en az üç çeşit
devlet geleneğinden bahsetmek mümkündür. Bunları Antik Yunan,
Antik Roma, Ortaçağ batı devlet pratikleri olarak tasnif etmek
mümkündür.
Antik Yunan’da Sparta ve Atina şehir devletleri birer model
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sparta şehir devleti genellikle monarşik
yönetim tarzını tercih ederken, Atina ise demokratik yönetim tarzını
tercih etmiştir. Ancak Atina’da uygulanan demokratik yönetim aslında
bir kast sistemi görünümündeydi. Birçok çalışma da demos kavramı
belirli bir poliste (kentte) yaşayan vatandaşlar anlamının yanı sıra
sıradan insanlar, alt tabaka ya da alt tabakadaki din adamlarına
karşılık olarak görülmektedir. Bu nedenle de demos ve kratos
kelimelerinin birleşmesi ile oluşan kavramı yoksul kesimin ya da
sıradan insanların yönetimi olarak görme konusunda daha toleransı
davranmaktalar2Oysa
Antik
Atina
demokrasi
pratiğinden
bilinmektedir ki demos” halk olmaktan çok Atina vatandaşı anlamında
kullanılmaktaydı. Atina vatandaşları da soylu ve zengin insanlardan
oluşan bir zümreye karşılık geliyordu. Bu zümre dışında, kadın ve
Mıller, D. Coleman, J.,Connoly, W. ve Ryan, A, Blackwell’in Siyasal
Düşünce Ansiklopedisi, Çev B. Peker ve N. Kıraç,. Ankara: Ümit
Yayıncılık, 1994, s.163
2

çocuklar, yabancılar ve köleler olmak üzere üç zümre daha
bulunmaktaydı. Bunlar demokrasiden mahrum tutulmuşlardı318.
yüzyılın başlarında demokrasi kavramının hem aydınlar hem de
toplum kesimleri tarafından popüler olmasıyla beraber, kavram canlı
bir organizma gibi günümüzde anlaşıldığına benzer bir muhteva
kazanmaya başlamıştır.
Antik Roma’da ise monarşi ve cumhuriyet yönetim biçimleri
geliştirilmiştir. Bir de Ortaçağ Hıristiyan dünyasında gelişen feodal
yapılar ve krallık yönetimleri vardır. Bu yönetimler uzun süre Vatikan
kilisesinin vesayeti altında kalmışlardır.
Bu yönetim pratiklerinden özellikle Antik Yunan’daki şehir
devletleri sonraki yüzyıllara etki yapacak şekilde bir kültürel miras
bırakmıştır.
Antik Yunan’da Devlet ve Epistemik Arayış
Sokrates, Platon ve Aristo üzerinden taşınan bu miras
günümüz Batı dünyasının halen metodolojik olarak diyalektiklerinde
en baskın öğedir. Sokrates, geliştirdiği diyalektik ile hem insanların
erdemli olmasını yeğlerken hem de meşru bir devletin çerçevesini de
göstermiş oluyordu. Ona göre bilgi erdemdir.4 Epistemolojisini
düşünsel diyalektik üzerine inşa ederek, bilginin hatırlatma olduğunu
vurgulamıştı. Sokrates gerçekte insanların öğrenme konusunda aynı
olduğunu söylerken bununla beraber eşit olduğunu da ifade
etmekteydi. İnsan için erdem aynı zamanda toplum ve devlet içinde
erdem arayışı anlamına gelmekteydi.5
Antik Yunan düşünürlerinden Platon, “Devlet” adlı eserinde,
insanların doğasından kaynaklanan bir zorunluluktan devleti
oluşturduğunu söyler.. Platon’da devlet, ideal ve form üzerinden
oluşturduğu epistemolojisinin bir yansıması gibidir. O yüzden devletin
zorunluluk sonucu oluştuğunu söylerken aynı zamanda iyi devletin
nasıl olacağını da kurgular. Platona göre, iyi devlet aynı zamanda
mağara alegorisinde yer alan ideallere karşılık gelen devlettir. Platon
3
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20.yüzyıl düşünürlerinden Nietzsche, Sokrates’in aslında düşünsel ve
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mağara alegorisi üzerinde varlığı görünen fenomen ve düşünülen
idealar üzerinden ikiye ayırır. Platon oluşturduğu epistemoloji ile
aslında sonradan oluşturduğu devlet, siyaset gibi hususlara da
gönderme yapabileceği bir çatı geliştirmiştir. Ona göre bilgi nesneye
göre sanı olarak görülür. Görülen nesnelerin varlığı değişebilmektedir.
Bu nedenle sanı ile elde edilen bilgi sağlam bir özellik taşımaz. İnsanı
yanıltabilir. O, yanıltmayan bilgi olarak episteme’den bahseder.
Episteme idealar dünyasında yer alan değişmez, kendiliğinden varolan
bilgidir. Bu bilgi tek tek var olan nesnelerin protipleridir. Gerçek
dünyada protipler olamaz. Bu yüzden de Platon, devleti kurgularken
ele aldığı devlet varolan devlet türlerinden farklıdır ve ideal olan
devlettir. Platon, “..bir insan bir eksiği için, bir başkasına başvurur,
başka bir eksiği için de başkasına. Böylece birçok insanların bir
araya toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaşarak bir ortaklık içinde
yaşarlar. İşte bu türlü yaşamaya toplum düzeni(devlet) deriz” der.6
Platon böylece toplumun kuruluşunu doğal bir zorunluluk
çerçevesinde açıklamaya çalışır. Bu açıklama devleti doğal bir
yapılanma olarak görürken, Platon “Yasalar” adlı kitabında da devleti
ve toplumsal düzeni doğal nedenlerle ilişkilendirmektedir. Bu doğal
zorunluluğun idealar dünyasındaki devlet ideasına karşılık gelmesi
gerekir. Bu yüzden de en iyi yönetimin bilginlerden oluşan bir
yönetimle yapılabileceğini düşünür. Platon devlete biçtiği rolde;
toplumu insanların ihtiyaçlarının bir sonucu olması nedeniyle doğal
bir kurum olarak algılar. “Fakat toplumun gelişmesi, farklı biçimler
alması, insanların istençlerine ve çeşitli koşulların etkisine bağlıdır.71
Antik Yunan’ın diğer bir önemli düşünürü Aristo’dur. Aristo,
hocası Platon gibi biçimleri nesneler apayrı görmemiş. Biçimler,
nesnelerin yapılarında bulunmaktadır. Dolayısıyla Aristo, biçimin
nesneden üstün olmadığını düşünür. Aristo’ya göre “duyum dünyası,
fenomenal düzen yalnızca, gerçek dünyanın gölgesi ya da taklidi
değildir; o, gerçek dünyadır, biçim ve özdek bir aradadır, bilimin
gerçek nesnesi olarak incelenebilmektedir”.8 Aristo’nun oluşturduğu
bu epistemik çözümleme aynı zamanda ideal devleti gökyüzünden
yeryüzüne indirmiştir. Artık insanın bu yapı içinde yer alması onu
“zoon” olmaktan kurtarır ve “zoonpolitikon” konumuna çıkarır.
Çünkü insan toplumsal bir varlıktır ve kendisini ancak toplum ve
Mete Tuncay, Mete: Batı’da Siyasal- Düşünceler Tarihi-2, VTeori
Yayınları,s.37
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devlet içinde gerçekleştirebilir. Ona göre toplumun ya da devletin
amacı da kişilerin erdemli ve mutlu yaşamalarını sağlamaktır. Bu
bakımdan devletler iyi ve kötü örgütlenmeler diye ayrılır. İyi
örgütlenmeler; monarşi, aristokrasi ve polity iken, bunların bozulması
sonucu kötü örgütlenme olan tiranlık, oligarşi ve demokrasi ortaya
çıkar. Aristo, kişilerin yaşaması için toplumu zorunlu görürken,
topluma da kişilerin erdemli ve mutlu yaşaması için doğru
örgütlenmesi misyonunu yükler.
Antik Atina’daki düşünürlerin devlet ontolojileri ile ilgili
arayışları, pratikteki devlet modellerinden farklı olmakla beraber,
sonraki dönemlerde oluşacak devlet modellerine ve daha önemlisi
devlet üzerindeki tartışmalara önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
Teolojik Analizlerde Devlet Problematiği
İlkel Yunan devletleri monarşiydi. Daha sonra Antik Atina
demokratik, Sparta monarşi yapısına benzer devlet pratiği
oluşturmuştur9. Roma’da ise oligarşik bir pratik geliştirmiştir. Ancak
Roma, batı ve doğu diye ayrıldıktan sonra iki farklı devlet biçimini
bulunmaktaydı. Doğu Roma yani Bizans, Hıristiyanlığın ortaya
çıkmasından belli bir süre sonra, Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul
etmiş ve Ortodoks Hıristiyan pratiğini oluşturmuştur. Batı Roma da
ise yıkıldığı tarihe kadar bile Hıristiyanlığı resmen tanımamıştır.10Batı
Roma’ya yerleşen Hıristiyanlar evrensel anlamına gelen Katolik
kilisesini kurarak sonradan Avrupa’da etkili olacak bir devlet
pratiğinin de gelişmesine yol açmışlardır.
Roma İmparatorluğunun Doğu ve Batı Roma’ya ayrılması
aynı zamanda Hıristiyan düşüncesinde iki önemli görüş oluşturmuştur.
Bir yandan “Tanrının hakkı Tanrı’ya, Sezar’ın hakkı Sezar’a” güçler
farklılığının
ön
plana
çıktığı
ve
Doğu
Roma/Bizans
İmparatorluğu’nun Hıristiyanlığı devlet dini olarak benimsediği
Ortodoksi anlayış; diğer tarafta Batı Roma İmparatorluğunun
yıkılışına kadar direnen Katoliksi anlayıştır. Bu iki siyaset
oluşumunda iki ayrı gelenek hakimdir. Ortodoksi gelenek devlet,
meşruiyeti ve siyaset ilişkisi konusunda pasif bir tutum takınırken,
Katoloksi gelenek ise devlet, meşruiyet ve Tanrı ilişkisi üzerine aktif
ve zengin bir uğraş geliştirmiştir.11
9
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Nitekim Saint Augustines, yeryüzü devleti/krallığı ve gökyüzü
devleti/krallığı ayrımı ile “iki kılıç” tezini ortaya koyarak, Hıristiyan
geleneğinde devlet ve devlete ilişkin konularda teolojik bir düşünce
geliştirmiştir. Yeryüzü krallığı, gökyüzü krallığına itaat etmelidir.
Krallığın dolayısıyla devletin varlığı Tanrısal bir fenomen olarak
düşünülmüştür. Kral ve krallığın varlığı Tanrı tarafından verilmiştir.
Kral bu yetkisini Tanrının yeryüzündeki temsilcisi kiliseden alarak
meşruiyet kazanabilir. 12
Saint Augustinus’un, Platon’un mağara alegorisinden
esinlenerek Tanrı’nın özelliklerini, Platonun güneşe yüklediği
özelliklere benzetir. Bu çerçevede, tüm yaşamı düzenleyen bir Tanrı
fikri geliştirir13 Saint Augustinus, İsa Mesih’in öğretisinin kalbi, özü
Tanrı’nın Krallığı’dır. Yeryüzündeki herkes “ gökyüzü” krallığının
itaat etmelidir. Bu devlet anlayışı Bizans devlet pratiğinden çok farklı
bir devlet modeli geliştirmiştir. Batı Roma’nın yıkılışı ile beraber
birçok feodal bey ve krallıklar yavaş yavaş Vatikan Kilisesi’nin
hegemonyası altına girmiştir.
13.yüzyılla beraber Hıristiyan epistemolojinin “sinyal”
vermeye başladı. Buna karşın, Bir apolojist Hıristiyan Aqinulu
Thomas, Aristo’nun mantıksal disiplininden yola çıkarak, Hıristiyan
verilerini makulleştirmeye çalışmıştır. Aqinulu Thomasve onun
öncülük ettiği Dominiken tarikatı, İbni Rüşt’ü, Aristo'yu anlayan en
iyi uzmanı ve mantıkta da en üstün üstad olarak gördüler. Bununla
beraber, Aqinulu Thomas,İbni Rüşt’ü psikoloji ve metafizikteki
düşüncelerinden dolayı da 'zındık' olarak niteledi14. Ama yine de
Aqinulu Thomas, İbni Rüşt üzerinden Aristocu mantığı Hıristiyan
teolojisini oluşturmak için kullandı.15
Ortaçağ devlet ontoloji ve meşruiyeti, Hıristiyan epistemik
temelleri üzerine gelişmiş ve iktidarı da bu anlamda Tanrı olmaktan
çıkarmıştır. İktidar, Tanrı’dan üstün değil, Tanrı’nın emrinde bir
statüde edinmiştir.
Hıristiyan epistemiğinin tartışılması, Kopernik, Brahe, Kepler,
Galileo, Descartes, Newtongibi bilim adamlarının yeni epistemik
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arayışları16; aynı zamanda siyasal anlamda da Vatikan Kilisesi’nin
Tanrısal gücü temsil ettiği konusunda kuşkuların artmasına yol
açmıştır.
Hıristiyan dünyasında kabul edilen, “iki devlet; iki iktidar”
ayrımı yerini tek iktidar anlayışına terk etmeye başlamıştır.
Hıristiyanlığın insan ontolojisi ile ilgili epistemik yanılgısı aynı
zamanda devlet ontolojisi ile ilgili kusuru da zorunlu kılıyordu.
Ortaçağ ve sonrası aydınların bu epistemik aforizmaları ve bilişsel
arayışları bir başka aydınlanma aktörü olan burjuva tehalükleri ile
örtüşüyordu. Burjuva’nın meşruiyet arayışı bu düşünürlerin
faaliyetlerini desteklemesine yol açtı. Aydınlarda düşüncelerini daha
geniş bir kesime yaymak için fırsat buldurlar.
Erken aydınlanma döneminde, Machiavelli, Jean Bodin ve
Hobbes gibi düşünürler kilisenin tanrının temsilcisi olma düşüncesini
önemli ölçüde sarsmışlardır17. Devlet’e yönelik böyle bir çıkarım hiç
kuşkusuz yeni bir epistemik anlayışa yönelmekti. Bu anlayış,
Rönesans, Reform gibi sosyal, kültürel ve dinsel değişimlerin
diyalektiği içinde gelişmişti.
Ortaçağın sonlarına doğru teolojik meşruiyet anlayışı biraz
daha farklılaşarak devam etmiştir. Machavelli, “Prens” adlı eserinde
devlet aklını oluşturur. Machiavelli ile başlayan modern devlet
düşüncesi, önceki dönemin dinsel, mitolojik ve geleneksel meşruiyet
arayışları yerine rasyonel temeller üzerine bir devlet kuramı
geliştirmiştir.18. Machavelli, Katoloksi düşünce dışına çıkarak devletin
varlığı ve meşruiyeti konusunda geliştirdiği bu düşünce ile devlet,
daha sonraki dönemde laiksi bir kimlik kazanmaya başlayacaktır.
Sosyal Sözleşmelerde Devlet Problematiği
Aydınlanma döneminin en belirgin özelliklerinden biri belki de yeni
meşruiyet alanlarını devamlı şekilde yeniden tanımlıyor olmasıdır.
Devletin kaynağının Ortaçağ geleneğinden farklı şekilde tanımlanması
aynı zamanda epistemolojik, ontolojik kopmalarla paralel şekilde
ilerlemiştir. “ilk öncül”ün ne olduğu kurgusu epistemolojik olmakta
kalmayarak devlet ontoloji üzerinden de önemli bir tartışma alanı
oluşturmuştur. Nitekim bu dönemde yapılan Klasik sosyal sözleşmeler
ilk devletin nasıl ortaya çıktığı sorusuna odaklamış. Aslında bu
16
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sözleşmeler, devletin nasıl çıktığından hareketle, devlet-insan
ilişkisinin nasıl olması gerektiğini düzenlenmeyi hedeflemiştir.
Böylece, Locke, Hobbes ve Rousseau sosyal sözleşmeleri ile üç farklı
geleneğin doğmasına katkı sağlamışlardır. Bu sözleşmeler
oluşturdukları fiksiyonlar ile epistemik bir alan üzerinden farklı
meşruiyet alanları oluşturmuştur.
John Locke, toplumun doğa durumunda mutlu olduğunu
optimistçi bir yaklaşımla sunarken devletin kuruluş amacını özel
mülkiyetin oluşmasıyla güvenirliliğini yitirdiğini, bu güveni tesis
etmek için devletin varlığına ihtiyaç duyduğunu ileri sürer. Locke’un
temel argümanı aynı “özel mülkiyeti” ön plana çıkarır. Neredeyse özel
mülkiyet güvence altına alınması devletin tek ya da en önemli
meşruiyet aygıtı olarak görünür. Nitekim böyle bir devletin tesisinde
Locke’un taşınmaz mülk sahiplerinin oyu ile iktidar erkinin
oluşturması isteği onu “gönülsüz demokrat” gösterir. Çünkü Locke’un
siyaset kuramının, “sınırlı devlet” ilkesini esas alarak “negatif
özgürlük” anlayışına dayandırır. Dolayısıyla siyasal haklar yalnızca
mülk sahipleri ile sınırlı kalır. Mülk sahibi olmayanları rasyonel
hareket eden bireyler olarak görmez ve onlara oy hakkı tanımaz. 19.
Böylece Locke, hem epistemolojik hem de devlet ontolojisi açısından
Ortaçağ düşüncesinden senkronize bir biçimde bir kopma yaşayarak;
epistemolojide ampirik, devlet ontolojisinde meşruiyet odaklı bir
değişim sağlamıştır.
Locke “tabularasa”laştırdığı akla yüklediği misyon ile
meşruiyetini oluşturduğu devlete ilişkin ontolojisi, ortaçağ teolojisini
terk etmiştir. Locke insanların, “uygar toplumdan önce, bir zamanlar
doğa durumunda bulunduklarını, bu doğa durumunda ise ‘doğal
yasa’nın egemenlik sürdürdüğünü söyler. Doğal yasa, insanın sonunda
kendi kendine zarar vermesi, kendisine yansıması, yaşamını,
mutluluğunu tehlike altına atması sonucuna varabilecek olan
‘başkalarına zarar vermeme’ kuralı olup, bu kural kaynağını akıldan
alır. Ve, akla bu kuralı Tanrı koymuştur.” Doğa durumunda herkesin
saldırganı cezalandırma hakkı olduğu için, ileri gidilebilir. Locke buna
dayanarak, insanların içinde yaşadıkları doğa durumunu düşünerek
uygar topluma geçmek için aralarında bir toplum sözleşmesi yaptığını
söyler.20
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Benzer bir fiksiyonu da Hobbes’in“Leviathan” adlı eserinde
görebiliriz. Hobbes, pesimist bir anlayışla, insanların doğa durumunda
birbirlerine zarar verdiklerini, meşhur “homo homolopus”
benzetmesiyle insan insanın kurdu olduğunu ifade ederek, toplumun
bu güvensiz ortamdan çıkarak güvenilirliği için devleti tercih ettiğini
söyler. Hobbes bu anlatımını ismini Tevrat’tan aldığı bir deniz
canavarı olan Leviathan adlı kitabında dile getirir. Hobbes’un
oluşturduğu bufiksiyon devletin meşruiyetini ve işlevini “güvenlik”
olarak yeniden belirler.
Hobbes, “toplumsal sözleşme kuramı” ile toplumun
dolayısıyla devletin yapay bir özellik taşıdığını ifade etmiştir.
Hobbes,Leiviathanadlı eserinde; insanların doğadan eşit olduğu,
eşitsizlikten güvensizlik ve savaşın doğduğunu vurgular. Ayrıca,doğa
durumda insanların güvenlik sorununolduğunu, bu nedenle başkaları
üzerinde egemen olmaya çalıştığını, “İnsan insanın kurdudur”, bu
nedenle bu doğa durumundan kurtulmak için insanlar aralarında bir
sözleşme yaptıkları üzerinde durmuştur. Buna Hobbes “toplumsal
sözleşme” adını verir21.Görüldüğü gibi Hobbes de, aydınlanma dönemi
düşünürü Locke da, farklı açıklamalarla, toplumun daha önce “doğa
durumunda” olduklarını söyleyerek, sonradan yapay bir durum olan
toplumsal sözleşmeye geçtiğini ifade etmiştir.22.
Bir başka sosyal sözleşme üzerinden devletin ortaya çıkışını
anlatan düşünür Rousseau’dur. Rousseau da “Toplum Sözleşmesi”
adlı eserinde, toplumun doğa durumunu optimist bir düşünce ile
betimlerken, insanların doğa durumunda eşit olduğunu ifade ederek
oluşturmaya çalışırken aynı zamanda devletin temel işlevini de
belirlemiş oluyordu.
Rousseau’nun “genel irade” kavramı, demokrasi kuramının
gelişmesinde önemli bir nokta olmuştur. “Nasıl bir demokrasi”
sorusuna aranılan cevaplarda “genel irade” açıklaması, Locke sadece
oy hakkını taşınmaz mülk sahiplerine vermesi konusundaki kanaatinin
yaygınlaşmasını engellemiştir. Rousseau’nun “genel irade” kavramı
bütün toplumun tek tek irade beyanında bulunarak yönetime
katılmasını gerekli kılıyordu.23
Hobbes’tenHegel’ebir çok düşünür tarafından devlet, doğa
durumu ile ilişkilendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Devlet, insanın
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rasyonel olana uygun, bir başka deyişle doğasına uygun bir yaşam
sürdürebildiği tek yer -rasyonel bir toplum ya da rasyonelin bir ürünüolarak algılanmaktadır.24Hegel bu nedenle modern devleti “tanrının
yeryüzündeki ihtişamlı yürüyüşü” olarak görür.25
2. Burjuva Tehalükleri
Burjuva, modern devlet anlayışının ortaya çıkmasında en
önemli aktörlerden biridir. Burjuva etimolojik olarak kale burçları
içinde yaşayan veon birinci yüzyıldan itibaren gittikçe zenginleşen
ortasınıf ticaret erbabıdır26. Gün geçtikçe zenginleşen bu zümre
homojen bir etnik ya da akide birliğine sahip olmamakla beraber
menfaat bakımından ortak bir noktada buluşmuşlardır.27 Kapitalizmin
ortaya çıkmasında bu homojen olmayan zümre öncül güç olmuştur.
Bu gücün en aktif burjuva unsurları ise Püritenler ve Yahudilerden
oluşmuştur.28
Burjuva denilen kesim zaman içerisinde değişim
göstermiştir29.Burjuva, on yedinci yüzyılda ayrıcalıklı ve feodal
entelektüelliği varken on sekizinci yüzyıla gelindiğinde içinden
filozoflar çıkmaya başlamıştır.On sekizinci yüzyıl,
Fransız
burjuvazisinin sadece zengin olmadığı aynı zamanda bilinçli olduğu
bir yüzyıl olmuştur.
On Dokuzuncu yüzyılda ise demokrat
entelektüeller türemiştir,30
Burjuva denilen heterojen sosyal yapının ortaya çıkmasında
ve zenginleşmesinde birçok faktörden bahsetmek mümkündür. İlki,
Haçlı Seferleri sonrası feodal beylerinin güç kaybına uğraması,
ikincisi ise kıtalar arası ticaretin hızlanması ve köle ticaretinin ve
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sömürü bölgelerinin ortaya çıkması, üçüncüsü yeni teknolojik
gelişmelerin üretimde meydana getirdiği değişimdir31.
Bu değişimler zaman içinde burjuvayı “de facto” olarak
güçlendirmiş ama “de jure” olmadığı için bu gücü kullanamamıştır.
Burjuva, hem siyasi hem ekonomik açıdan kısıtlı bir kesime karşılık
gelmekteydi. Siyasi bakımdan kısıtlı olmaları daha çok yönetimde söz
ya da rey sahibi olmamalarından kaynaklanmaktaydı. Ekonomik
bakımdan kısıtlılıkları, egemen sınıf (Kral ya da Kilise) karşısından
burjuva mülkiyetinin güvence altında olmamasıydı. Böyle bir durum
gittikçe zenginleşen fakat bu gücü kullanamayan Burjuva için önemli
bir sorun haline gelmiştir. Bu çerçevede, Burjuva önce Kilise’ye karşı
sonra da Kral’a karşı oluşturduğu stratejiler ile meşruiyet arayışına
girmiştir.
Burjuvanın meşruiyet arayışını iki alanda üç ayrı meşruiyet
mücadelesi olarak analmak mümkündür. Birincisi, kilisenin
oluşturduğu alanda metafizik aura, ikincisi krallığın oluşturduğu
alanda, burjuva üzerindeki siyasi ve iktisadi gücüdür. Böylece
Burjuva, metafizik aura, siyasi ve iktisadi güç olmak üzere üç yerde
meşruiyet arayışına girmiştir.
Burjuva denilen ticaret erbabı, ekonomik bakımdan sürekli
gücünü artırırken, önündeki engelleri aşmada güç birliğine dayanan
solidarist politikalar geliştirmesini becermiştir. Hem aydınların yeni
epistemi arayışları hem kral- kilise egemenlik mücadelesi hem de
Vatikan kilisesinin kendi içindeki diyalektiği, burjuvanın stratejisini
de nasıl uygulayacağını belirlemiştir.
İki alanda üç meşruiyet mücadelesi, siyasi, iktisadi ve
metafizik alanlardaki kısıtlılığına karşılık gelecek üç yeni meşruiyet
alanı aynı zamanda modern devletin yeni şeklini de çizmiş oluyordu.
Burjuva, çoğu zaman monarşiye karşı demokrasiyi, kiliseye karşı
önceleri deist daha sonraları ateist manifestoyu, teolojik parametreli
sosyal birliktelik ya da dayanışmaya karşın “hayal edilmiş bir siyasal
topluluğu”32desteklemiştirBu seküler özelikteki hayali cemaat “natio”
temelli birlikteliği tercih etmiştir. Hayali bir cemaat olan “natio”,
ortaçağda kilise otoritesi ve krallık yönetimini ayakta tutan
toplumununkombinize eden“dinsel benzeşlik ya da cemaat”
anlayışının yerine ikame edilmiştir.
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Burjuva, böylece kendi hareket alanını sınırlayan; kilise,
krallık ve metafizik auraya karşı, yeni yeni toplumsal, idari ve
metafizik meşruiyet alanları keşfetmiştir.
Solidarite ve Epistemik Arayış
Kavram olarak, aydınlanma homojen olmayan, tek bir
aydınlanma biçimi de bize sunmayan bir dönemi içermektedir. Bu
dönem, epistemik arayışlarıile epistemolojik çelişkileri ile Kant’ın
“apriori sentetik yargı” çözümlemesi üzerine oturtulan bir süreci
barındırmaktadır33. Bu süreç sonraki dönemlerde de gelişerek
büyümüş ve Batı’da zihinsel bir krizi de günümüze kadar taşımıştır.
Burjuva bu epistemik arayışlardan çok filozofların
aforizmaları üzerinde durmuş ve bunlarıkendi beklentileri ile bir
kesişme noktası olarak görmüştür. Bu nedenle, başta doğal hukuk
anlayışına göre insan politik ve ekonomik bakımdan özgür ve eşit
olduğuna ilişkin Toplum Sözleşmesi, başlangıçta faraziye olarak
ortaya atılmış sonraları ise burjuva sosyolojisinin benimsediği bir
“aksiyom’’ durumuna gelmiştir.34Bu yüzden de Burjuva, Katolik
Vatikan’dan bir kopuş anlamına gelen Protestanlığı, yine teolojik
açıklamalı devlet ontolojisinden kopma anlamına gelen önceleri
mutlak, tek ve bölünmez monarşiyi sonraları ise sosyal sözleşmeleri
desteklemek için bütün lojistik desteği sağlamıştır.
Bunun için kamuoyunun oluştuğu matbaaları, mekânları çok
güzel şekilde kullanmış ve bu araçları aydınlanma düşünürlerinin
kullanmasına hasretmiştir. Böylelikle,burjuva kamu alanı, önemli
şekilde aydınlanma düşünürlerinin görüşlerini yaymalarına imkân
sağlamıştır.35.
Aydınlanma düşünürleri homojen bir epistemoloji üzerinden
metodoloji geliştirmemekle beraber, ortak argümanları daha çok
mevcut sistemi kurulumunu sağlayan Hıristiyan epistemiğiydi. Bu
çerçevede erken dönem ve ortaçağ Hıristiyan düşünürlerin referans
aldıkları Platon ve Aristo’da bu eleştirilerden nasibini almıştır. Bu
dönem düşünürleri metodolojik olarak iki epistemik yöntem üzerinden
tasnif etmek mümkün olabilir. Ampirik ve rasyonalist olan bu iki
geleneği takip eden düşünürlerden ikisi; Bacon ve Descartes’tir.
Ampirik ve rasyonalist bilişsel arayışları bu iki düşünür üzerinden
anlamak mümkündür.
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Bacon, Ortaçağ Skolastik düşüncesinden kopuşunu ampirik
yöntemle elde edilen bilgiye dayandırırken, Descartes rasyonel bir
epistemik çıkışa kopuşunu dayandırmıştır. Her iki düşünürle benzeşik
düşünen aydınlanma düşünürleri vardır. Her iki yaklaşımında en
önemli ortak özelliği skolastik dediği döneme yönelik geliştirdiği
eleştirileridir.
Bacon Ortaçağ Hıristiyan düşünürlerinin de gönderme yaptığı
Aristo’yu eleştiriye tabi tutmuştur. TheNowumOrganum adlı eserinde
Aristo’nun tümdengelim akıl yürütme metoduna eleştiri geliştirmiştir.
TheNowumOrganum adlı eserinin aforizmalar I. kitabında “İnsan
doğanın bir yorumcusu ve hizmetkârı olarak, doğa üzerindeki
gözlemleri izin verdiği ölçüde bilgi sahibi olabilir. Yoksa ne bilebilir
ne de bilir”der.36Böylece, Bacon oluşturduğu bilimsel deneyci metodu
ile insanların Tanrı’nın lütfu olan doğayı incelediğinde doğa kendisini
ona açacağını ve ona cenneti vereceğine inanır. Aristo’nun mantık
sistemini ve dolayısıyla ona gönderme yapan Hıristiyan epistemiğini
ret eder. O, kendi oluşturduğu epistemikalgısını bir tür ütopya olan
“Yeni Atlantis” kitabı üzerinden açıklar. Bu bu eseri ile yeryüzü
cennetini keşfeder. Bu cennet kendi bilimsel metodolojisinin
uygulandığı bir yerdir. Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını kitapta
yer alan “Süleyman evinin zenginleri”ni anlatırken paylaşır. Bacon,
Yeni Atlantis’te tam bir ampirist yöntem ortaya koyar. O, “idola”
adını verdiği yanıltıcı düşünceye dikkat çeker. Soy, mağara, çarşı ve
tiyatro idolleri ile epistemik bir kurgu içine girer. Bacon, Thomas
More’un “Ütopya”sında ya da Campanella’nın “Güneş Ülkesi”nde
olduğu gibi okyanusta kaybolmuş bir ticaretgemisinin şans eseri
ulaştığı şehriincelemesi ve şehirle ilgilibilgi sahibi olması üzerine
kurgulanır.Keza Bacon okuyucusunadüşlediği bilim toplumunu
tanıtmaya koyulur. O, doğayı tümevarım yöntemi ile
tanıyabileceğimizi söyler. Bunun içinde bilebileceğimiz her şeyin bir
listesini yaparak, bilemeyeceklerimizi dışarda bırakmamız gerektiğini
söyler. Tümevarımın temeli bilinmeyenleri dışarda bırakmaktır.37
Rasyonel geleneğin öncülerinden Descartes ise modern
devletin kurulmasındarasyonalistepistemik bir bakış açısı sunan diğer
bir düşünürdür. Onun “kartezyan düalist” görüşü yeni bir toplum
inşasında iki hakikat sunar. Descartes cogito ve eksistans ayrımı ile
aklın fenomene karşılık gelen kısmı üzerinde durur.
O,
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“cogitoergosum” diyalektiği ile hakikati yakalayabileceğini savunur.
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Böylece,
Sokrates’in
diyalektiği,Platon’un
mağara
alegorisinde yer alan düşünce - ve bedenin ayrımı yine Aristo’nun
form-ve madde ayrımı ile ilgili hilomorfist yaklaşımı
Descartes’ınkartezyenduailstfelsefesinde yeniden şekillenir.39
Descartes, aklın; sezgi ve tümdengelim olmak üzere iki temel
yetisi olduğunu söyler. O, sezginin özel bir duygu olduğunu ve akıl
yürütmelerde yol gösterici olduğunu ifade eder.. Tümdengelim
yetisiniise bilinen doğrulardan yola çıkarak ortaya koyduğu zorunlu
çıkarımlar olarak görür. Descartes aklın kendi sistemini kurarak,
mutlak başlangıç doğrusuna varmak için her şeyden kuşku duymayı
esas almıştır. Kuşkuyu “düşünüyorum o halde varım” aforizmasına
kadar götürerek yeni bir epistemolojinin inşasını sağlar40 .
Cogito'dan hareketle, Tanrı'nın ve dış dünyanın varlığını
kanıtlayan Descartes, daha önce teolojinin insana tanıttığı tanrı algısı
yerine aklın tanrıyı keşfi ve tanımlaması yoluna gitmiştir. Dolayısıyla
sonraki siyaset felsefesi analizlerinde tanrı, insan ve devlet
ilişkilerinin nasıl olacağınıproblematiğine akılyolu ile oluşturduğu
yöntem anahtar olmuştur.Descartes dört yeti aracılığı bilgi
edinebileceğini ileri sürer. Bunlar, anlık, imgeleme, duyular ve
bellektir. Anlık dışında yer alan yetilerin yardımcı birer yeti olduğunu,
asıl bilmenin anlıkla yapıldığını ileri sürer. Böylelikle,
Descartesampiristlerin ileri sürdüğü duyularla deneyimlemeyi sadece
yardımcı bir yeti olarak görür. Doğru bilgiye ulaşmak için “anlık”
yetisi esastır. İmgeleme ve duyular iyi işledikçe anlık daha da sağlıklı
sonuçlar elde eder. Descartes, en önem verdiği “egzistans”
sorununu;bilgi, varlık gibi hipotetik konular üzerinden açıklamaya
çalışmıştır. Bu nedenle devlet, din gibi pratik sorunları çok
irdelememiştir. Bununla beraber kendisinden sonraki dönemde devlet
ile ilgili faraziyelerin geliştirmesinde rasyonel “akla” biçtiği rol
önemli ölçüde etkili olmuştur.41
Böylece batı düşüncesi, iki epistemik arayış üzerinden
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toplumsal pratikleri oluşturmaya çalışmıştır. Bu iki epistemik arayışı
Kant daha sonraları aynı çatı altında birleştirerek Aydınlanma
düşünürlerinin ortak bir epistemolojisihaline gelmiştir. Bu düşünsel
kriz devlet ve devletin işlevi üzerine geliştirdiği krizi sonuçlandırmış
değildir.
Hegel, Nietzhe, Heiddeger, Gadamer, Habermas gibi
düşünürlerde ve bu krizin sancılarını günümüz siyaset, sosyolojik,
felsefi açılımlardaki diyalektiklerde bulmak mümkündür.
3. Müstemlekeci Ref leks
Kıtalar arası keşiflerin olmasıyla beraber, müstemleke
zihniyetinin yaygınlaştığını, bununda epistemik temellerinin “daha
çok kazanma, biriktirme” algısının Protestanlığın püriten bakış
açısıyla belirginleştiği görülür.42Bu sömürgeci anlayış, kıtalar arası
müstemlekelerin oluşmasına yol açmıştır.43Deniz aşırı ülkelerden elde
edilen köle ve altın gibi kıymetler, burjuva kesimini önemli ölçüde
zenginleştirirken aynı zamanda Krallıkların bu zenginlerden pay alma
iştiyakıyla hareket ettikleri görülmektedir. Prens Henri’nin, bu ticareti
yapan burjuvaya destek olması hem kendi zenginliğini artırmış hem
de kilisenin misyonerliğini gerçekleştirmesinde etkili olduğu için
memnun olarak karşılanmıştır. Burjuvanın hem altın hem de köle
üzerinde oluşturduğu zenginlik daha sonra önce kiliseye daha sonra
krala karşı kullanılmıştır.44
Aslında Katolik kilisesi iyi olarak tanımladığı dar alanda,
Burjuvanın uğraşısı olan ticaret yapma yer almamış ve dışlanmıştır.45
Bununla beraber Protestanlık mezhebinin çalışma ve ticarete olumlu
anlam yüklemesi ve yer yer deniz aşırı ülkelere yapılan sömürgeci
istilalar Katolik kilisesi tarafından da hoş görülmesi burjuvanın ellini
güçlendirmiştir, Papalığın,Portekizlilerin 15.yüzyılda altın bulma
iştiyakı ile Afrika ve Hindistan’a sefer düzenlemesi ve buraları
sömürmesine ses çıkarmamıştır. Bu da, sonraki dönemlerde
Amerika’nın keşfi sonucunda büyük müstemlekelerin doğmasına yol

MaxWeber, Protestan Ahlakı Ve Kapitalizmin Ruhu, Ayraç Yayınevi,
çeviri: Zeynep Gürata, 1999, s.32-33
43
Noam Chomsky, Sömürgecilikten Küreselleşmeye, Ütopya Yayınları,
2001,s.20 vd.
44
TimothyRush,
Henry
theNavigatorAndtheApollo
Project
ThatLaunchedColumbus, 21st CENTURY,Summer 1992,s.23
45
Deirddre N. McCloskey, TheBourgeoisVirtues, Ethicsfor an Age of
Commerce, TheUniversity of Chicago Press,2006, s.117
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açmıştır.46
Bu müstemlekeci iştiyak Avrupa krallıklarının desteği ile daha
fazla yayılmış, burjuvaziye önemli şekilde uygulama alanı
oluşturmuştur.
Sonuç
Modern devletlerin ortaya çıkması, hem epistemik arayışların
hem de burjuva ekonomik ve siyasi beklentilerinin karşılanması
sonucu doğmuştur.
Modern öncesi devletler meşruiyet ve iktidar problemini
çözümlemeyi teolojik bir vesayet üzerinden geliştirmişlerdir. Antik
Yunan, Antik Roma ve Ortaçağ siyasalı kurdukları devlet modellerini
demokratik, monarşi, cumhuriyetçi gibi yönetimler üzerinden
sağlamış olmakla beraber yönetenlerin iktidar hakkını ya da
meşruiyetini teolojik gerekçelerle açıklamışlar.
Batı Avrupa’da Ortaçağ ve sonrasına kadar epistemik
arayışların, ekonomik beklentilerini ve müstemleke iştiyakının
oluşmasıyla beraber yeni meşruiyet alanları ve iktidar nosyonu
tanımlanmaya başlanmıştır. Bu dönem içinde belirli devinimlerden
geçerek büyüyen ve zenginleşen burjuva konumunun değişimine
senkronize bir şekilde talepler geliştirmeyi becermiştir.
Mevcut politik-dini sosyal-siyasi yapılanmanın burjuva
isteklerine karşılık vermemesi; burjuvanın yeni meşruiyet alanları
aramasına yol açmıştır. Ortaçağ ve sonraki dönem boyunca yapılan
bilimsel çalışmaların yeni epistemik açılımlar sağlaması, önce kiliseye
karşı daha sonra ise monarşik yönetime karşı bir manifestoya
dönüşmüştür.
Burjuva, yüzyıllar içinde değişen statüsü ve bilgisine göre;
önce düşünürlerin kiliseye karşı aforizmasına sonra da krala olan
tutumuna lojistik destek sağlamıştır. Burjuva, sonraki yüzyıllar içinde
kendi içinden de filozof yetiştirmiş, modern devletin inşasında en
önemli aktörlerden biri olmuştur.
Burjuvanın iktisadi, siyasi ve metafizik alandaki kısıtlılığı bu
alanlar için yeni meşruiyetler geliştirmesine ya da gelişmesine destek
vermesine neden olmuştur. İktisadi yönden yaptıkları ticarete hiçbir
şekilde baskı yapılmaması, siyasi bakımdan kararlara tam olarak
Taner Tatar, Sömürgecilik Ve Kızıl – Kara Katliam, Sosyoloji
Konferansları Dergisi (IstanbulJournal of SociologicalStudies), Sayı 44,
2011, s.203
46

katılmayı hedeflerken, sosyal birleştiricilik açısından yeni bir
metafizik aura olan “natio”yu modern devletin en belirgin özellikleri
olması için beslemişlerdir. Ne var ki siyasi, iktisadi ve metafizik
meşruiyet parametreleri Batı’da devlet, meşruiyet gibi krizlerin
devamlılığını engellememiş, bu kriz dalgaları bilimsel akıl, mantıksal
pozitivizm tartışmaları temelinde günümüze kadar gelmeyi
sürdürmüştür.
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DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI VE BÜTÇELEME SÜRECİ
Eda BALIKÇIOĞLU
Kırıkkale Üniversitesi,
İİBF, Maliye Bölümü
edabalikcioglu@kku.edu.tr
Özet
Türkiye’de istikrar programları uygulanmaya başlandıktan sonra
mali anlamda reformların önemi artmıştır. Bununla birlikte 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu mali yönetiminde
reform çalışmaları başlamıştır. Bu doğrultuda kamu işletmeleri sınıfında olan
döner sermaye işletmelerinde de ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda
düzenlemeye ve yeniden yapılandırılmaya gidilmiştir. Çalışmada döner
sermayeli işletmelerin yapısı ve bütçelenmesi incelenmekte ve mali reformlar
çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kamu mali yönetimi, döner sermayeli
işletmeler, döner sermaye bütçesi

RESTRUCTURE OF CIRCULATING CAPITAL
ENTERPRISES AND BUDGET PROCESS
Abstract
After the implementation of stability programs in Turkey, the
importance of fiscal reforms has increased. Moreover, in the context of 5018
The Law of Public Fiscal Administration And Control, the reform of Public
Fiscal Administration has come into provenience. Regardingly, the failure
of circulating capital enterprises in the classification of public enterprises is
corrected and circulating capital enterprises is restructured.This study
examines the structure and budgeting process of circulating capital
enterprises and makes an evaluation in the context of fiscal reforms.
Keywords: Public fiscal administration, circulating capital
enterprises, revolving fund budget.

1.Giriş
Güçlü ekonomiye geçiş programıyla birlikte kamu mali
yönetim sisteminde de reform çalışmaları başlamıştır. Kamu mali
sisteminin yeniden yapılandırmasının ana taşı olan 5018 sayılı kamu
mali yönetimi ve kontrol kanunu kapsamında kamu idareleri yeniden
yapılandırılmıştır. Bu çerçevede bütçe, muhasebe hazırlanması ve
uygulanmasında önemli değişiklikler yapılmış, stratejik planlama,
performans programı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik, raporlama,
bilgi edinme, etkinlik, iç, dış denetim ve mali kontrol gibi yeni
uygulamalar getirilmiştir. Bazı kurumlar bütçe dışında bırakılırken
bazılarının da yeniden yapılandırılmasıyla bütçede bulunmasına karar
verilmiştir.
Bu kurumlardan kamu maliyesi açısından önem arz
edenlerden biri de döner sermayeli işletmelerdir. Genel olarak, genel
ve katma bütçeli idarelerin yüklendikleri kamu hizmetlerini
gerçekleştirmelerinden dolayı ortaya çıkan ticari, sınai, tarımsal ve
mesleki nitelikteki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ayrılan
sermayelere döner sermaye ve bu amaçla kurulan işletmelere ise döner
sermayeli işletme olarak tanımlanmaktadır (Alagöz, 1982: 63). Döner
sermaye işletmeleri; genel yönetime bağlı kamu kuruluşlarının
gerçekleştirdikleri kamu hizmeti sonucunda ortaya çıkan fazla
kapasitelerinin değerlendirilmesi, piyasadaki talebi karşılamak ve
devlete ek gelir sağlamak amacıyla kurulmuştur(Edizdoğan ve diğ.,
2014: 119). Ayrıca genel idare esaslarına göre üretilmesi mümkün
olmayan özel mal ya da hizmetlerin üretiminin gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere kendilerine ayrılan sermaye ile faaliyet gösteren
işletmelerdir (Hazine Müst, 2007:213). Giderlerde serbestlik, mali ve
idari özerkliğe sahip olmak da döner sermayeli işletmelerin özel
amaçlarındandır (Yazıcı, 2012: Bu işletmeler, tüzel kişiliğe sahip
olmayan, sermayeleri aldıkları ödenek, karlar, sabit değerler, bağışlar
olan, özel kanunlara tabi olan, bütçeleri bağlı oldukları kuruluşun
onayı gereken işletmelerdir. Genel bütçeli idarelerin devlet bütçesinin
katı ilkelerini kendilerinde daha çok hissetmeleri ve öz gelirlere sahip
olmamalarından dolayı en çok döner sermayeli işletmeler genel
bütçeli idarelerdedir (Çetinkaya, 2003:57).
Tablo 1: Genel Yönetim Harcamaları İçinde Döner Sermayelerin
Gelişimi/GSYİH(%)
Ortalamalar
Artış Yüzde Dağılım
oranı
952000- 2005- 2009- 952000- 200599
04
09
95
99
04
09

Toplam
28.1 39.6
35.3
Harcamalar
Merkezi
18
26.5
19.7
Yönetim
SGK
4.8
7.5
9.2
Yerel
2.7
3.1
4.2
Yönetim
Döner
0.8
1.5
1.8
Sermaye
Bütçe dışı
1.8
1
0.4
fonlar
Faiz Dışı
19.8 25.7
29.3
Harcamalar
Kaynak: (Emil ve diğ, 2012: 5)

25.7

100

100

100

9

64.1

67

55.6

93.7
57.6

17
9.5

18.8
7.9

26.2
11.9

118.3

2.9

3.8

3.1

-75.5

6.5

2.5

1.3

47.8

Tablo 1’de 1995-2009 yılları arasında genel yönetim
harcamaları
ve
döner
sermayelerin
GSYİH’ya
oranları
gösterilmektedir. Genel yönetim içinde artış oranı en fazla olan
işletmeler döner sermayelerdir. Buna göre, kamu hizmetinin
üretilmesi ve hizmetin yerine getirilmesinde döner sermayelerin
sorumlulukları artmaya başlamıştır (Yılmaz,2010:.Ancak genel
yönetim içinde artışları fazla olmakla birlikte döner sermayeli
işletmelerde mal disiplin görülmemektedir. Bunun nedeni ise döner
sermayelerle ilgili düzenli ve anlaşılır bir kanun olmayışıdır. Bu
yüzden döner sermayelerde mali disiplin, hesap verme, şeffaflık ve
sorumluluk ilkeleri çok uygulanamamıştır ( Kartalcı, 2012: 107). Tüm
bu nedenlerden dolayı döner sermayelerin yeniden yapılandırılması
amacıyla maliye bakanlığı tarafından döner sermayeleri tek bir havuz
altında toplayan Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin (DMİS)
kurulmuştur.
2. Döner Sermayeli İşletmeler
Ülkemizde ilk döner sermaye uygulaması, 1925 yılında 549
sayılı “Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz’ına Dair Kanun” ile
gerçekleştirilmiştir. Bu kanuna göre, Tarım Bakanlığına bağlı
okulların ürün satış gelirlerinin etkili biçimde değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. 1927 yılında yürürlüğe giren 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanunu’nun 49 uncu maddesi ile ilk kez döner sermaye
işletmelerine yönelik genel bir düzenlemeye yer verilmiş ancak söz
konusu madde hükümlerine göre kurulan döner sermaye işletmesi
sayısı sınırlı sayıda kalmıştır. İzleyen yıllarda, 3046 sayılı
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun’un 40 ve

geçici 2 inci maddeleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58.
maddesi ve ilgili kamu idarelerinin teşkilat kanunlarında yer alan
çeşitli maddelerle çok sayıda döner sermaye işletmesi kurulmuştur
(Hazine Müst, 2010: 193).
Tablo 2: Döner Sermaye İşletme Sayıları(2006-2010)
Başbakanlık
Maliye
Bakanlığı
Tarım ve
Köyişleri
Bakanlığı
Milli
Savunma
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı
Adalet
Bakanlığı
Dışişleri
Bakanlığı
İçişleri
Bakanlığı
Milli Eğitim
Bakanlığı
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Bayındırlık
ve İskan
Bakanlığı
Çevre ve
Orman
Bakanlığı
Ulaştırma

2006
42
1

2007
45

2008
45

2009
46

2010
46

196

187

186

186

187

59

59

59

59

60

215

214

213

213

200

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

483

492

480

480

467

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

27

27

27

27

3

84

84

84

84

84

1

1

1

1

1

Bakanlığı
TOPLAM
1.118
1.119
3
Başbakanlık 3
(Vakıflar
Genel
Müdürlüğü)
57
Üniversiteler 53
247
247
Çevre ve
Orman
Bakanlığı
TOPLAM
303
307
GENEL VE 1.421
1.426
ÖZEL
BÜTÇE
TOPLAM
Kaynak: (Hazine Müsteşarlığı,
İşletmeleri Raporları).

1.105
3

1.410
3

1061
3

54
247

54
247

55
248

304
1.409

304
1.410

306
1.367

2007,2008,2009,2010

Kamu

Tablo 2’de 2006-2010 yılları arasında genel ve özel bütçeli
kuruluşlara
bağlı
döner
sermaye
işletmelerinin
sayıları
gösterilmektedir. 2006 yılında 1118 genel bütçe ve 303 özel bütçeye
ait olmak üzere toplam 1421 döner sermayeli işletme varken 2010
yılında 1061 genel bütçeli, 306özel bütçeli olmak üzere toplam 1367
döner sermayeli işletme bulunmaktadır.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
geçici 11 inci maddesi ile döner sermaye işletmelerinin 31.12.2007
tarihi itibarıyla tasfiye edilmesi ve tasfiyeye ilişkin esas ve usullerin
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesi
öngörülmüş ancak daha sonra 5018 sayılı kanunun geçici 11.
Maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar döner sermayeli
işletmelerin yeniden yapılandırılmasına karar verilmiş ancak
gerçekleşememiştir (Edizdoğan ve diğ., 2014: 121).
Bu çalışmalar doğrultusunda Döner sermayeli işletmeler,
4/2/2009 tarih ve 27131 sayılı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel
Tebliği ile genel yönetim kapsamına alınmıştır. Ayrıca bu tebliğle
birlikte Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinde değişiklik yapılıncaya kadar, 5018 sayılı Kanunun
Geçici 11'inci maddesi ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliğinin 597'nci maddesine göre hazırlanan 1 Sıra
No'lu Döner Sermayeli İşletmeler Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Döner sermaye işletmelerinin yeniden yapılandırılması amacıyla bilgi
ve iletişim teknolojileri alanında kaynak dağılımında etkinliği

sağlamak, kurumlar arası mükerrerlikleri önlemek ve kamu
kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla, döner sermayeli
işletmelerin bütçe, muhasebe, harcama ve taşınır işlemlerini kapsayan,
verilerle desteklenen Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin
(DMİS) kurulmasına karar verilmiştir (muhasebat.gov.tr, 2014:1). Bu
sistemle birlikte yöneticilerin hızlı ve doğru karar vermeleri ve sağlıklı
mali verilere ulaşılması amaçlanmıştır. Bu sistem sayesinde 2719 tane
döner sermayeli işletmenin bütçe, harcama ve muhasebe işlemleri
birlikte yürütülecektir.
Tablo 3: 2014 Yılı Döner Sermaye İşletme Sayıları
İDARE ADI
İŞLETME SAYISI
Sağlık Bakanlığı
1.074
Milli Eğitim Bakanlığı
780
Orman Genel Müdürlüğü
301
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
191
Orman ve Su işleri Bakanlığı
92
Üniversiteler
103
Milli Savunma Bakanlığı
59
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
83
Diğer İdareler
20
TOPLAM
2.703
Kaynak: www.muhasebat.gov.tr, erişim tarihi: 25.12.2015
2014 itibariyle 2703 adet döner sermayeli işletme
bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu sağlık ve milli eğitim
bakanlıklarına aittir. Daha sonra ise bunu Orman Genel müdürlüğü
takip etmektedir. Üniversitelerin ve milli savunma bakanlığının ise
döner sermayeli işletme sayıları diğer bakanlıklara göre daha azdır.
Tablo 4: 2010-2014 Yılları Döner Sermayeli İşletmelerin
Kurumlara Göre Gelir Ve Giderleri
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Kaynak: www.muhasebat.gov.tr, erişim tarihi: 22.12.2015
Tablo 4’te 2010-2014 yıllarında döner sermayeli işletmelerin
kurumlara göre gelir ve giderleri yer almaktadır. Döner sermayelerin
toplam gelir ve giderleri içinde %65 ‘ten fazlasını Sağlık Bakanlığının
gelir ve giderleri oluşturmaktadır. Daha sonraki yüksek pay ise
üniversite döner sermayelerine aittir. Bunun nedeni ise tablo 2’de
değinildiği üzere bu kurumlardaki işletme sayılarının fazla
olmalarıdır. Ancak Milli eğitim bakanlığındaki işletme sayıları
üniversitelerin 7 katı kadar fazla olduğu halde üniversitelerin elde
ettikleri gelirlerin daha fazla olmasının nedeni daha fazla ek kapasite
yaratabilmelerinden kaynaklanmaktadır.
Grafik 1: 2010-2014 Dönemi İtibariyle Tüm Döner Sermayeli
İşletmelerin ve Gelir ve Giderleri

Kaynak: www.muhasebat.gov.tr, erişim tarihi: 22.12.2015
1 no’lu grafik’te genel olarak 2010-2014 dönemi içinde tüm
döner sermayelerin mali durumu gösterilmektedir. 2010 yılında
24.626 milyon TL olan döner sermaye giderleri, 2014 yılına
gelindiğinde 39.117 milyon TL, 24.473 milyon TL olan döner
sermayeli işletmelerin gelirleri 39.008 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir.2010 yılından sonra başlatılan yeniden yapılanma
çalışmaları doğrultusunda döner sermayeli işletmelerin mali
durumlarında iyileşmeler gözlenmektedir.

Grafik 2: 2010-2014 Dönemi İtibariyle Merkezi Yönetim Gelir ve
Giderleri

Kaynak:www.bumko.gov.tr, erişim:11.01.2016
2 No’lu grafikte ise merkezi yönetimlerin 2010-2014 yılları
arasında gelir ve giderleri gösterilmektedir. Döner sermayeli
işletmelerin gelir ve giderleriyle oranladığımızda döner sermayelerin
merkezi yönetimlerin içinde gelir ve gider paylarındaki artış buradan
da gözlemlenmektedir.
Tablo 5: 2010-2014 Dönemi İtibariyle Üniversite ve Sağlık
Bakanlığına Bağlı Döner Sermaye İşletmelerinin Mali
Durumu(milyon TL)
Yıl
Gider
Gelir
Üniversite Döner Sermayeli İşletmesi
5.021
5.193
2010
5.624
5.926
2011
6.228
5.991
2012
6.547
6.174
2013
8.039
7.758
2014
Sağlık Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli İşletmeler
16.159
15.473
2010
18.618
17.635
2011
21.076
19.993
2012
23.682
22.666
2013
25.573
25.022
2014
Kaynak: www.muhasebat.gov.tr, erişim tarihi: 22.12.2015

Döner sermayeler içinde en fazla paya sahip olan ve gelir
yaratan işletmelerden ilki Sağlık bakanlığına ait işletmeler ve ikincisi
ise üniversitelere ait işletmeler olduğu için tablo 5’te bu iki kuruma ait
döner sermayeli işletmelerin mali durumları gösterilmektedir.
Çalışmanın ilk kısmında değindiğimiz gibi döner sermayeli
işletmelerin zarar etmemesi gerekirken tablolar incelendiğinde bu
işletmelerin zarar ettiği gözlenmektedir.
Genel ve özel bütçeli kuruluşlara ait olan adı altında kurulan
sayıları giderek artan döner sermaye işletmelerinin kuruluşundaki en
önemli amaç atıl kapasiteyi değerlendirmek, ek istihdam yaratmak,
piyasanın talebini karşıladıktan sonra mal ve hizmet üretebilmektir
(Özdemir, 2008: 30). Ancak zamanla bu amacın yerini personele katkı
payı, kar payı, fazla mesai, teşvik primi dağıtan kurumlar almıştır.
Bunların sonucunda diğer kamu kurumlarıyla arasında ücret
dengesizlikleri, yanlış kullanılan kaynaklar sonucu faaliyetlerin
aksaması ve borçlanmalar sonucu zarar eden kurumlara
dönüşmüşlerdir. Yazıcı (2012) çalışmasında döner sermayeli
işletmelerin sorunlarını ve yeniden yapılandırma gerekçelerini
aşağıdaki şeklide tanımlamaktadır.
-

“Temel bir düzenleyici yasa olmayışı
Görev yetki ve sorumlulukların net olmayışı
Saydamlık ve hesap verilebilirliğin güçlü olmayışı
Bilgi işlem uygulamalarının zayıf oluşu
Mevzuatın dağınık ve güncel olmaması
İdari ve mali yönetimin yetersiz oluşu
Verimlilik ve karlılığın ölçülememesi
Muhasebede detaylı veri üretilememesi
Geleceği ile ilgili belirsizlikler
Yeni kamu yönetimi ile koordine olmaması
Ek ödemelerde karmaşa oluşu
Bütçe uygulamasının yetersiz oluşu”

Aydın (2010) çalışmasında döner sermayelerin SWOT analizini
yapmıştır. Çalışmaya göre döner sermayelerin güçlü yönleri,
arkalarında kamunun gücünün bulunması, zayıf yönleri ise kurumsal
ve mali yapılarının yetersiz oluşu, mali özerkliklerinin
olmamalarından dolayı kaynak yaratamamaları, bürokratik engeller ve
insan gücünden dolayı hizmet alımındaki sıkıntılar olarak
tanımlanmaktadır. Fırsatları olarak eğitim ve sağlık gibi önemli
sektörlerde faaliyet göstermeleri, tehdit olarak ise rakiplerinin dinamik

bir yapıya sahip olduğu ve bunun da etkinliklerini azaltacakları
belirtilmektedir.
2. Döner Sermayeli İşletmelerin Bütçeleme Süreci ve
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Yönetmelik Taslağının
Değerlendirilmesi
Döner sermaye işletmelerinde uygulanacak muhasebe ve
bütçeleme esasları, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetim ve Kontrol
Kanunu ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevler
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Maliye
Bakanlığınca hazırlanan ve 01.05.2007 tarih ve 26509 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Döner sermayeli
işletmelerin bütçeleri bütçe metni ve ekli cetvellerini kapsar ve işletme
müdürlükleri tarafından hazırlanır ve bağlı bulundukları bakanlık
onayı, üniversitelerde ise rektörün onayı ile yürürlüğe girer.
Onaylanan bütçeler en geç aralık ayı sonuna kadar işletmelere
gönderilirler. Döner sermayeli işletmelerin bilançoları ise Maliye
Bakanlığı ve Sayıştaydan atanan denetçiler vasıtasıyla denetlenirler
(Edizdoğan ve diğ., 2014: 120-121).
Ancak çalışmanın ilk kısımlarında değinildiği üzere döner
sermayelerin yeniden yapılandırılması amacıyla 02.02.2015 tarihinde
çıkarılan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Yönetmelik Taslağıyla
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa göre düzenleme
yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda döner sermayeli idarelerin
stratejik plan ve performans programlarına göre hazırlanması ve
uygulanması hedeflenmektedir. Bütçeler, mali yıl ve izleyen iki yılın
bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanmakta ve tüm gelir ve gider
kalemleri, bütçelerde gayrisafi olarak gösterilmektedir. Bütçelerde
esas olan giderlerin gelirleri aşmamasıdır.
Bütçeler, mali yıl
başlamadan önceden izin ilkesine göre onaylanır. İşletme bütçeleri
hazırlanırken önceki yıldan gelen ve finansman cetvelinde gösterilen
tutar ile önceki yıllardan devreden borçlar da dikkate alınacaktır.
Hazırlanan bütçeler, mali yıl başlamadan önce ilgili idareye gönderilir
bir örneği de ilgili muhasebe birimine gönderilir. İncelenen bütçeler
daha sonra toplanılarak Maliye Bakanlığı’na gönderilir.
Taslakta döner sermayelerde de analitik bütçe sisteminin
uygulanacağı ve bütün düzeyler arasında ödenek aktarılabileceği ve bu
ödeneğin başlangıç ödeneğinin %25’ini geçemeyeceğine yer
verilmektedir. İşletmenin personel giderlerinin ise bütçe gelirlerinin
%50’sini aşamayacağı belirtilmektedir. Ayrıca kesin hesaplarla ilgili
de düzenlemeler bulunmaktadır. Kesin hesap cetvellerinin

onaylanması, bütçenin onaylanmasındaki usule göre yapılmakta ve
izleyen mali yılın Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa
gönderilmektedir. Bakanlıkça tüm işletmelerin kesin hesabı
toplanmaktadır. İşletmelerin kesin hesaplarının Bakanlığa ve
Sayıştay’a elektronik ortamda verilmesine ilişkin düzenlemeler ise
bakanlıkça yapılmaktadır (5018 sayılı KMYKK ve Döner Sermayeli
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği).Son olarak ise bütçenin
denetim ve kontrolüne yönelik düzenlemeler yer almaktadır.
Taslakta belirtilen kontrol sisteminin harcamaların ve
kararların kontrolüne yönelik olarak konuyu kısa ve orta vadeli
hedefler içinde içselleştirmiş olması ve bütçe performans programı,
bütçe hazırlanması, ek bütçe, ödenek, kesin hesap gibi konularda
döner sermayeye ilişkin olarak getirilen düzenlemelerin de
düzeltilmesi gerekmektedir (Yılmaz, 2010)
Döner sermayeli işletmelerin bütçe yönetmelik taslağıyla ilgili
olarak 5018’e uyumlaştırıldığı ifade edilebilir. Bu doğrultuda mali
disiplin, hesap verme, şeffaflık sorunları ortadan kaldırılabilir. Ancak
2007 yılından beri gündemde olan değişiklikler hala taslak halindedir.
Buradan döner sermayelerin üzerine gereken özenin gösterilmediği
anlaşılmaktadır. Ancak yeniden yapılandırılma sonucu geliştirilen
döner sermaye mali yönetim sistemiyle birlikte döner sermayelerin
sorunları aza indirgenip, döner sermayeler gerçek amacına hizmet
edebilirler.
Sonuç
Küreselleşme sonucunda uluslararası standartlara uygunluk
amacıyla ekonomik ve mali anlamlarda birçok reformlar
gerçekleştirilmiştir. Mali anlamda gerçekleştirilen kamu mali yönetim
sistemiyle birlikte bütçe ve borçlanma politikalarının daha başarılı
olması sağlanmıştır. Kamu mali yönetim sistemi denildiğinde 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu önem taşımaktadır. Bu
doğrultuda mali anlamda gerçekleştirilen reformlarda 5018 sayılı
Kanuna paralel düzenlemeler gerçekleştirilmektedir.
2007 yılından itibaren önce tasfiyesi istenen sonra ise yeniden
yapılandırılmasına karar verilen döner sermaye işletmelerinin ülke
ekonomisi açısından önemi büyüktür. Çünkü döner sermayeler
kurumlarda oluşan atıl kapasiteleri değerlendirerek ek gelir, talep ve
istihdam yaratırlar. Döner sermaye gelirleri artarsa kamu kaynakları,
insan gücü kapasitesi artar ve bütçenin üzerindeki yük azalır.
Bu doğrultuda döner sermayelerin bütçeleme süreci önemlidir.
Döner sermaye yönetmeliği taslağı 5018 sayılı KMYKK ile paralellik
göstermektedir. Yeniden yapılanma tek bir çatı altında ve mali disiplin

kurallarına göre düzenlenen döner sermayeli işletmelerin sözü geçen
avantajları sağlamak için önemli bir adımdır. Hesap verilebilirlik,
kurumsal sahiplenme ve şeffaflık da eklendiğinde döner sermayelerin
amacına hizmet etmesi kaçınılmazdır.
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Özet
Son yıllarda ülke ekonomisindeki gelişmelerle birlikte insanların
giyimlerinde modaya ve lükse verdikleri önem artış göstermektedir. Satın
alma gücü yüksek olan tüketiciler, butik tarzı, özel, tek ve farklı ürünler
sunan mağazalara yönelmişlerdir. Neticede tüketicinin tercihi doğrultusunda
üretim yapan bu butik mağazalar yoğun talep görmekte ve gün geçtikçe bir
yenisi daha piyasadaki yerini almaktadır. Beklentisi yüksek bu müşteri
kitlesini tatmin etmek için doğru tedarikçilerle çalışmak hayati bir konu
haline gelmektedir. Bu çalışmada, Kişiye Özel Lüks Giysiler Üreten bir
işletme için tedarikçi seçim kriterlerinin önem derecelerinin belirlenerek
uygun tedarikçilerin seçilmesi amaçlanmaktadır. Tedarikçi seçimi
problemlerinin çözümünde, AHP ve TOPSIS çok kriterli karar verme
tekniklerinden yararlanılmıştır. Çalışmada tedarikçiler değerlendirilirken
AHP ile teknik yeterlilikleri ikili karşılaştırma ile ölçülmüş ve kriterlerin
ağırlıkları hesaplanmıştır. Sayısal verilerle tedarikçi performansları en
önemliden önemsize doğru “1-Kalite çalışmaları, 2-Ürün Kalite ve
Performansı, 2-Ürün Ulaştırma zamanı, 3-Fiyat, 4-Esneklik, 5-İşbirliği
seviyesi, 6-Ürün bilgilendirmesi” olarak sıralanmıştır. Bu hesaplanan kriter
ağırlıkları kullanılarak TOPSIS yöntemi ile tedarikçiler sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarikçi
Seçimi, Analitik Hiyerarşi Süreci, TOPSIS.

Abstract
Economic developments in the country in recent years lead
consumers to give more importance to fashion and luxury for dressing.
Consumers with high purchasing power are moved towards the stores which
are offering boutique-style, special, unique and different products. As a
result, these boutique shops which engage in the production according to the
preferences of the consumers, have huge demand and each day a new one
take place in the market. To satisfy these high expectations of consumers, it
becomes vital to work with the proper suppliers. In this study, it’s aimed to
find out the criteria for choosing the proper supplier knowledge, choose the
proper supplier. For the solution of supplier selection problem, AHP and
TOPSIS multi-criteria decision-making techniques are utilized. For the
evaluation of the suppliers, technical competences are measured in a
pairwise comparison technique by using AHP, and then weights of criteria
are calculated. Supplier performance with quantitative data from most
important to the trivial is like ; “ 1- Quality workshop, 2- product quality and
performance, 3- Product delivery time, 4- Price, 5- Elasticity, 6- Cooperation
level, 7- Product information”. By using the calculated weight, suppliers are
listed by TOPSIS method. Within the suppliers G firm having the highest
score is at the top. In sequence, A firm is the second, F firm is the third, B
firm is the fourth, C firm is the fifth, E firm is the sixth and having lowest
score D firm is the last at the ranking.
Keywords: Supply Chain Management, Supplier Selection, Analytic
Hierarchy Process, TOPSIS.

Giriş
Tedarik zinciri yönetimi, bir ürün veya hizmet için gerekli iş
faaliyetlerinin belirli bir sistem içinde tasarlanıp, sunulmasını
kapsamaktadır. Bu faaliyetleri organize eden işletmeler kendi tedarik
zincirlerini oluşturmaktadır. Başarılı bir şekilde oluşturulan ve etkin
yönetilen bu bilgi ağıyla işletmeler, Maliyetlerini düşürürken kaynak
bağımlılıklarını yönetmekte, böylece değişen piyasa şartları karşısında
varlıklarını daha uzun süre sürdürebilmekte, güçlü tedarik zinciri
yapısıyla rakipleri karşısında önemli rekabet avantajına sahip
olabilmektedir.
“Tedarik, işletmenin ihtiyacı olan girdilerin (hammadde,
malzeme,
donanım, bitmiş ya da yarı bitmiş ürünler vb.)
sağlanmasına yönelik bir süreç, faaliyet ya da sorumlulukları ifade
etmektedir. Tedarik, işletme gereksinimlerinin saptanması, bu
gereksinimleri karşılayabilecek bir tedarikçinin seçilmesi, ürün
teslimine ilişkin koşulların müzakere edilmesi ve teslimine ilişkin
işlemlerin izlenmesine yönelik işlevleri kapsamaktadır.” Başka bir
deyişle tedarik, “İşletme dışı arz kaynaklarından girdilerin temin
edilmesi sürecidir.” (Timur vd. 2013:5).

Tedarik zinciri içinde yer alanda işletmeler amaca yönelik
olarak bireysel ve kollektif bir şekilde karar vermektedirler. Bunlar;
(Hugos, 2003:5-6)
1. Üretim- Piyasa hangi ürünleri talep ediyor? Hangi
üründen ne zaman ve ne kadar üretilmeli?
2. Stok- Mamul, yarı mamul ve hammadde tedarik
zinciri kapsamında ne kadar stoklanmalıdır?
3. Konum- üretim ve depolama için tesisler nerede
konumlanmalıdır?
4. Taşımacılık- Bir zincirden diğer bir zincire ürün nasıl
hareket ettirilmelidir?
5. Bilgi- Ne kadar bilgi toplanılmalı ve ne kadarı
paylaşılmalıdır?
Tedarik zinciri, herhangi bir ürünün üretim aşamasından önce
başlayıp, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürecin tamamını
kapsamaktadır. Bu süreç, ürünü meydana getirecek kaynakların
(hammadde ve malzemenin) temini, temin edildikten sonra üretim
tesisine getirilmesi, üretimin gerçekleştirilmesi ve ardından tüketiciye
ulaştırılması hatta kullanıldıktan sonra çöp ve artıklarının
toplanılmasına kadar olan faaliyetlerin tamamını içermektedir. (Uzel
vd. 2014: 3)
Tedarik zincirinin beş temel unsuru vardır. Bunlar (Chopra ve
Meindl, 2004):
 Müşteriler
 Perakendeciler
 Distribütörler
 Üreticiler
 Hammadde sağlayıcılar.
Tedarik zincirinin, literatürde, çeşitli araştırmacı ve yazarlar
tarafından yapılmış tanımları bulunmaktadır. Hepsi birbirinden farklı
gibi gözükse de, bu tanımlar genellikle aynı noktalara değinmektedir.
Tedarik zinciri, “ürünün kaynak noktasından başlayarak tüketicilere
kadar olan süreçte, üretilen mal veya hizmetten daha fazla verim
sağlayacak şekilde gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamı” olarak
tanımlanmıştır (Chopra vd. 2003:2). Nahmias (2005)’e göre “Tedarik
zinciri, tedarikçileri, fabrikaları, mağazaları ve tüketicileri birbirine
bağlayan yapısal bir ağdır. Lee ve Billington’a göre “Tedarik zinciri,
hammaddeleri tedarik eden, daha sonra bunları yarı bitmiş nihai ürüne
dönüştüren ve bir dağıtım sistemi aracılığı ile müşterilerine teslim eden
birimler ya da örgütlerden oluşturulan bir şebekedir” (Timur vd.
2013:8).
Tedarik
zinciri
yönetimi,
müşteri
tatmininin
maksimizasyonunu sağlayarak, sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde

etmektir. Bunu gerçekleştirebilmek ise, mümkün olan en etkili ve
verimli şekilde tedarik zincirini kullanmak ve çalıştırmakla mümkün
olur. Dolaysıyla firmalar tüm zincir faaliyetlerini kapsayacak ürün
geliştirme, tedarik, üretim ve lojistik akışını koordine etmek için
gerekli bilgi sistemlerini oluşturmalıdır. (Handfield, 2011).
1.
Tedarikçi Seçimi
Tedarik zinciri yönetiminde önemli olan unsurlardan biri
tedarikçi seçimidir. Doğru tedarikçinin seçilmesiyle, işletmelerin
satın alma maliyetlerinde azaltılmasında büyük katkı sağlar.
Böylelikle işletmenin rakipleri karşısında rekabet gücü artar.
Tedarikçi seçiminde, tedarikçilerin süreç yeterlilikleri, ürettikleri
malların kalite ve maliyet düzeyleri, üretim ve tasarım yeterlilikleri,
ISO belgesine sahip olup olmadıkları, firmanın finansal durumu ve
piyasada var olan saygınlığı incelenmelidir. Ayrıca tedarikçilerin
alanlarında yenilikçi olup olmadıklarına ve bir işe ne kadar katma
değer ekledikleri de dikkate alınmalıdır(Ungan, 2011:310).
Tedarikçi seçimi, ürünlerin kalitesi ve örgüt ve tedarik
zincirinin performansı üzerindeki büyük etkilerinden dolayı tedarik
faaliyetlerinin en önemlilerinden biridir. Tedarikçi seçimi, işbirliği
tesis edilecek tedarikçilerin potansiyellerini değerlendirmeye imkân
tanır. Aslında tedarikçi seçimi, nihai seçim için potansiyel
tedarikçilerin sayısını azaltmaya yarayan bir karar sürecidir. Kararlar
tedarikçilere yönelik birçok niceliksel ve niteliksel kriterin
değerlendirilmesine bağlıdır. (Junior v.d., 2014:194)
Tedarikçi seçimi, kalite, maliyet, işletme performansı, gelişen
teknoloji vs. birçok kriteri içinde barındıran önemli bir karar
problemidir. Malzeme maliyetleri ile birlikte işletme maliyetleri,
bakım, geliştirme ve destekleme maliyetleri de seçim sürecinde göz
önünde bulundurulur. Sistematik bir satıcı seçim sürecini
gerçekleştirmek üzere ilgili kriterler değerlendirilerek öncelik
sırasına göre kategorize edilir. İşletmeler bu süreç ile seçim sürecini
kısaltarak, daha doğru kararlar alır (Dağdeviren vd. 2008:70).

2.1. Tedarikçi seçim süreci

Şekil: Tedarikçi seçim süreci, (Junior v.d., 2014:195)
Tedarikçi seçimi satın alma süreci hem niceliksel hem
niteliksel olarak önemli bir faktördür. En iyi tedarikçinin seçilmesi,
ürünün doğru zamanda, doğru miktarda, uygun fiyat ile yüksek
kalitede işletmenin ürünü tedarik etmesini sağlar. Bu süreç içerisinde
sağlıklı kararların verilmesi için bilimsel kaynakların kullanılması
gerekir. Böylelikle işletme geliştirmiş olduğu tedarikçi seçimi
stratejisi ile rakipleri karşısında avantaj elde edebilmektedir (Phipon
vd. 2012:43). Özetle tedarikçi seçim süreci, potansiyel tedarikçileri
belirleyip bunları bir süzgeçten geçirerek ayıklamaya benzetilebilir.
2.2. Tedarikçi seçim problemi
1990’lar boyunca birçok üretim işletmesi yönetim
performanslarını ve rekabet güçlerini geliştirmek suretiyle
tedarikçileriyle işbirliği içerisine girme konusu araştırılmıştır.
İşletmeler arasında uzun dönemli ilişkiler kurulduğunda, firmanın
tedarik zinciri, piyasada var olan rakipleri karşısında en güçlü giriş
engelini yaratmış olmaktadır. Tedarikçi iyi yönetilen ve organize olan
bir tedarik zincirinin üyesi olduğunda, bu ilişki tedarik zincirinin
tamamındaki rekabetçi gücü etkileyecektir. Bu sebeple tedarikçi
seçimi problemi etkin bir tedarik zinciri sistemi kurmadaki en önemli
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. (Vatansever, 2013:156)
Tedarikçi seçim problemi, iki farklı şekilde karşımıza
çıkmaktadır. İlk durum bütün tedarikçilerin alıcıların talep, kalite vb.
var olan ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Bu seçim yönteminde zincire
dâhil bir tedarikçi kendinden sonra gelen alıcının tüm ihtiyaçlarına
cevap verebilir. İkincisi ise tedarikçinin kapasitesinde, kalitesinde vb.
özelliklerinde sınırlamalar olması durumudur. Bu durumda

tedarikçilerin alıcıların istek ve ihtiyaçlarını karşılayamamalarından
dolayı birden fazla tedarikçiyle çalışma zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Böyle bir durum karşısında tedarikçi hesaplama
yöntemleri kullanır (Kağnıcıoğlu, 2007)
Genel olarak tedarikçi seçim problemlerinde üç tip temel
karar vardır (Yıldız, 2013:27-28).
 Sipariş verilecek ürünün seçimi: İşletmeler gerçek hayatta
pek çok hammadde/yarı mamul almasına rağmen literatürdeki
çalışmalar genelde tek bir hammadde/yarı mamul için tedarikçi
seçimini kapsamaktadır. Bu şekilde, ürünler arasındaki farklılıklar
dikkate alınmamaktadır. Tedarikçiler, ürün türüne bağlı olmadan özel
indirimler yapabilmektedirler. İşletmeler ürün türü ve çeşidi farklılık
gösterse de her bir ürün türünü değerlendirmeye tabi tutmaktadır.
 Hangi tedarikçiden ne miktarda sipariş verileceği: Tek
kaynaktan ve çoklu kaynaktan tedarik, satın alma durumuna göre
farklılık göstermektedir. Bu durumda uygun tedarikçilerin seçimi ve
her bir tedarikçiye ayrılan en uygun sipariş miktarının belirlenmesi
gerekir.
 Sipariş verme dönemlerinin belirlenmesi: Taşıma ve stok
maliyetleri dikkate alınarak belirlenen ekonomik sipariş miktarlarının
üretimi
aksatmayacak
şekilde
hangi
dönemlerde
gerçekleştirileceğinin belirlenmesi gerekir. Planlama dönemlerinde
siparişlerin programlanması ve ekonomik sipariş miktarlarının
belirlenmesi maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır.
2.3. Tedarikçi seçim kriterleri
İşletmeler rekabetçi yapıyı korumak amacıyla, tedarikçileri,
önceden belirledikleri seçim kriterlerine göre seçerler. Belirlenen
kriterler tedarikçilerin işletmeye fayda sağlayıp sağlamayacağını
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Bu kriter grupları, tedarikçi
performansının ölçülmesinde kullanılan belirleyici unsurlardır.
İşletme kendi amaçları doğrultusunda kaliteli ürünü tam zamanında
ve en az maliyetle işletmeye sağlamayı hedeflemektedir. Kaliteli ürün
sunan tedarikçi firma her zaman en iyi fiyatı sunamayabilir. Bundan
dolayı tedarikçi seçim kriterleri bazen birbiriyle çatışabilir ve çatışan
bu kriterler arasında en uygun çözümü bulma problemi ortaya çıkar
(Özdemir, 2010:62-63).
Bakan vd.(2012) önceden yapılmış çalışmaları da dikkate
alarak tedarikçi seçimine ilişkin temel alınana kriterleri aşağıdaki gibi
belirlemişlerdir.
1. Kalite
2. Fiyat

3. Esneklik
4. Lokasyon
5. Dağıtım (Teslimat ) Becerisi
6. İtibar
7. Hizmet
8. Sahip oldukları imkânlar
9. Uzun Dönemli İlişki Kurabilme Yeteneği
10. Profesyonellik
Türkiye’de ise tedarikçi seçim kriterleri ile ilgili yapılan
çalışmalar sonucu, tedarikçi seçiminde göz önünde bulundurulması
gereken kriterler; yönetsel ve teknolojik kabiliyetler, üretim tesisleri
ve kapasiteleri olarak belirlenmiştir (Dağdeviren ve Eren, 2001:42 ).
Tedarikçi seçim kriterleri ve öncelikleri işletmeden işletmeye
farklılık göstermektedir. Dickson tarafından yapılan çalışmada 170
sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Ankete Amerikalı ve
Kanadalı 273 satın alma personeli ve yönetici katılmıştır. Tablo-1’de
bu çalışmadan elde edilen sonuçlar verilmektedir. Sonuç olarak
tedarikçi seçimi ile ilgili 23 kriterden oluşan bir liste hazırlanmıştır.
Çalışmaya göre, o dönemdeki en önemli kriter öncelikli olarak,
ürünlerin kalitesi, zamanında teslim, tedarikçinin geçmiş performansı
ve tedarikçi garanti politikası olarak sıralanmıştır (Özal, 2011:59)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tablo-1. Tedarikçi seçim kriterleri
Faktör
Sıra
Kalite
13
Teslimat
14
Performans geçmişi
15
Garantiler
16
Üretim yetenekleri
17
Fiyat
18
Teknik yeterlilik
19
Finansal pozisyon
20
Usule uyum
21
İletişim sistemi
22
Endüstrideki
23
pozisyonu
İş için arzusu
Kaynak: (Özal, 2011:59)

Faktör
Yönetim
organizasyon
İşlem maliyeti
Tamir servisi
Davranış
Etki
Paketleme yeteneği
İşçi ilişkileri kaybı
Coğrafik lokasyon
Geçmiş lokasyon
Eğitime yardım
İki taraflı anlaşma

ve

2. Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy
Process)
Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ilk olarak 1968 yılında
Myers ve Albert tarafından ortaya atılmıştır (Yaralıoğlu, 2001:131).
1977 yılında ise Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen çok amaçlı
karar verme yöntemlerinden biri haline gelmiştir. AHP sadece en iyi
sonucu vermekle kalmaz, ayrıca net bir seçim yapmayı sağlar (Zaeri
vd., 2007:272). “AHP karar almada, grup veya bireyin önceliklerini
de dikkate alan, nitel ve nicel değişkenleri bir arada değerlendiren
matematiksel bir yöntemdir.” (Dağdeviren, 2007:792).
Analitik Hiyerarşi Sürecinin geliştirilmesi ile birlikte,
ekonomi, planlama, enerji politikaları, kaynak tahsisleri, sağlık,
anlaşmazlık çözümü, proje seçimi, pazarlama, bilgisayar teknolojisi,
bütçe tahsisi, muhasebe, eğitim, sosyoloji, mimarlık ve daha bir çok
alandaki karar problemlerine uygulanmaktadır (Zahedi, 1986:97).
AHP’nin genel kullanım alanları maddeler halinde aşağıdaki
gibi sıralanabilir (Eraslan vd, 2005:98):
 İş değerlendirmesi,
 Alternatif seçimi,
 Kar/Zarar karşılaştırmaları,
 Olası çıktıların tahmini,
 Karar verme sistemindeki değişikliklerin kontrolü,
 Grup karar vermenin kolaylaştırılmasıdır.
AHP karar verme değişkenleri olası karmaşık yapının
sistematik olarak çözümlenerek, karar vericinin hızlı tercih yapmasını
sağlar (Güler vd, 2009:625). Yönetsel yargılarda, AHP, prosedürleri
kolaylaştırarak ve daha rahat eşleyerek karşılaştırma yapma fırsatı
tanır. Böylelikle karar vericilerin, karşılaşabilecekleri çok kriterli
durumlarda, muhakeme yeteneklerini kullanmalarına imkan verir
(Güler vd, 2011:53-54).
“AHP, problemin çok kriterli öğelerinin öncelik durumunu
hiyerarşik bir yapı içerisinde belirlemeye ve temsil etmeye yarayan
sistematik bir yöntemdir.” AHP, bir problemi küçük parçalara ayırır,
ikili karşılaştırmalara tabi tutar, yapı içinde süre gelen hiyerarşi için
öncelikleri belirler. Böylece belli bir mantıksal süreci düzenler (Ecer
vd, 2008:358). Tablo-2’ de belirtilen ölçeğe göre 1 ile 9 arasında bir
değerle değerlendirilir (Dündar, 2008:219-220).

Tablo-2. İkili Karşılaştırmalarda Değerlerin Anlamları
Karşılığı
Rakamsal
(Önem
Açıklama
değerler
düzeyi)
Eşit
İki Seçenek eşit öneme sahip
1
Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine
Daha önemli
3
karşı biraz üstün kılmakta
Kuvvetli
Tecrübe ve yargı bir kriteri diğerine
derecede
5
karşı oldukça üstün kılmakta
önemli
Çok kuvvetli
Bir kriter diğerine göre üstün
derecede
7
sayılmıştır
önemli
Bir kriterin diğerinden üstün olduğunu
Aşırı derecede
gösteren kanıt çok büyük güvenilirliğe
9
önemli
sahiptir
Uzlaşma gerektiğinde kullanılmak
Ara değerler
üzere iki ardışık yargı arasındaki
2,4,6,8
değerler
Kaynak: (Dündar, 2008: 220)
Bir karar probleminin AHP ile çözümlenmesi için gerekli aşamalar
aşağıdaki gibidir:
1. Karar Verme Probleminin Tanımlanması: AHP tekniğinin
kullanılmasında öncelikli olarak karar vericinin amacı belirlenir. Bu
amaca yönelik olarak faktörlere ait alt faktörler belirlenir. Bu
doğrultuda, karar sürecini etkileyen tüm faktörlerin tespiti için, anket
çalışması yapılabilir. Amaç, faktör ve alt faktörler belirlendikten
sonra, faktör ve alt faktörlerin kendi aralarındaki önem derecelerinin
belirlenmesi için ile ikili karşılaştırma karar matrislerinin
oluşturulmasına geçilir.
2. Faktörler Arası Karar Verme Matrisinin Oluşturulması:
Alternatifler yada kriterler arasında karar düzeyini belirlemek için
Tablo- 2’de verilen skala kullanılarak hem alt düzey, hem de orta
düzey arasında oluşan ikili karşılaştırma yapılır. Yapılan ikili
karşılaştırma matrisi (nxn) boyutunda hazırlanır (Özyörük vd.,
2008:136-137).
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Karşılaştırma matrisinin köşegeni üzerindeki bileşenler, yani
1 değerini alır. İlgili faktör kendisi ile
karşılaştırılmaktadır. Faktörlerin karşılaştırılması, birbirlerine göre
sahip oldukları önem değerlerine göre karşılıklı yapılır . Önem düzeyi
satırdaki faktörün sütundaki faktöre göre önemini gösterir. Eğer
sütundaki faktörün önem düzeyi daha yüksekse “1/önem düzeyi” ile
gösterilir.
Önem karşılaştırmaları, karşılaştırma matrisinde tüm değerleri 1 olan
köşegeninin üstünde kalan değerler için yapılır. Köşegenin altıda

i  j olduğunda,
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faydalanılır.(Yaralıoğlu,2001, 2)
3. Ağırlık ve Öncelik Vektörlerinin Hesaplanması: Karar matrisleri
oluşturulduktan sonra öncelik veya ağırlık vektörleri hesaplanır.
Karşılaştırma matrisinin özdeğer ve öz vektörleri öncelik sırasını
belirlemede yardımcı olur. En büyük özdeğere karşılık gelen öz vektör
öncelikleri belirlemektedir (Dağdeviren, 2007:793).
İncelenen faktörlerin genel önem düzeyi içindeki payının
ölçülebilmesi için sütun vektörlerinden faydalanılır. nxn bir matristen
n adet n bileşenli sütun vektörü oluşturulur. Sütundaki değerler
toplamı bulunarak, her önem derecesinin bu toplamdaki payı
hesaplanır ve ağırlıklara ilişkin vektör bulunur (VAj). Hazırlana bu
yeni ağırlık vektörleri bir araya getirilerek yeni bir nxn matris
oluşturulur(B). Sonrasında yeni matristeki satır değerlerinin aritmetik
ortalamalarından oluşan önem verktörü bulunur (W). Bu süreç
aşağıdaki gibi özetlenebilir.
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4.Tutarlılık İndeksinin Hesaplanması: Tutarlılık indeksinin
hesaplanabilmesi için öncelikle temel değer adı verilen bir katsayının
hesaplanması gerekir. Bunun için öncelikle ilk karşılaştırma matrisi
önem vektörüyle çarpılır. Bulunan vektördeki (D) değerlerin önem
vektöründe kendilerine karşılık gelen değerlere oranları toplamı temel
değeri verir.
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Temel değer bulunduktan sonra tutarlılık indeksi (CI) hesaplanır
 n
CI 

n 1

Son olarak tutarlılık indeksi Tablo 5’teki Ortalama Rassal Tutarlılık
değerine bölünerek Tutarlılık oranı (CR) bulunur.( CR =CI/RI)
Tablo 5: RI Değerleri
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
R
0,5 0, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5
0 0
I
8 9 2 4 2 1 5 9 1 8 6 7 9
http://www.dii.unisi.it/~mocenni/Note_AHP.pdf
(Erişim
tarihi 10.8.2014)
AHP’de tutarlılık oranı 0.10 değerinden küçük çıkmalıdır.
Bulunan bu değer 0.10‘dan büyük ise ikili karşılaştırma matrisi
incelenmeli ve yapılacak düzenlemenin ardından adımlar tekrar
edilmelidir (Özyörük vd. 2008:136-137).
AHP kullanımının sağlayacağı yararlar (Eraslan vd, 2005:98):
 Performans değerlendirme uygulamasının içerdiği çok ölçütlülük
analitik olarak incelenebilir,
 Objektif ve subjektif değerlendirme ölçütlerinin birlikte
yürütülmesini mümkün kılar,
 Değerlendirmelerin tutarlılığı ölçülebilir,
 Çok sayıdaki ölçütlere göre değerlendirilmesi gereken
alternatiflerin ağırlıklandırılması sağlanır.

TOPSIS Yöntemi
TOPSIS yöntemi ilk olarak Hwang ve Yoon’un 1981 yılında
yaptıkları çalışma kaynak gösterilerek 1992 yılında Chen ve Hwang
tarafından ortaya konulmuştur. TOPSIS yöntemi çok kriterli karar
verme yöntemlerinden biridir. Yöntem kullanılması ile alternatif
seçeneklerin belirli kriterler doğrultusunda puanlanır. Bu kriterlerin
alabileceği maksimum ve minimum değerler arasında ideal duruma
göre karşılaştırılması gerekmektedir (Demireli, 2010:104). İdeal
çözüm, tüm kriterler sağlandıktan sonra tercih edilen alternatiflerin
bu kriterleri olması gereken düzeylerde yani ideal seviyelerde yerine
getirmesidir. Eğer ideal çözüm uygulanamaz ya da ulaşılamaz olursa,
o zaman ideal çözüme en yakın noktanın seçilmesi gerekmektedir.
Pozitif-ideal, çözüme en yakın çözüm olurken, negatif-ideal, çözüme
en uzak çözüm olmaktadır (Özgüven, 2011:155).
Topsis yönteminin kullanılmasında ana amaçlar:(Phipon vd,
2012:43)
 Kullanılması kolaydır.
 Tüm kritik durumları (sübjektif ve objektif) dikkate alır.
 Akılcı ve anlaşılırdır.
 Hesaplanabilir süreçler doğrudur.
 Basit matematik hesaplamalarında, en iyi kritik
alternatifleri gösterir.
TOPSIS yöntemine göre etkinlik ve verimlilik skorlarını elde
edilebilmek için aşağıdaki adımlar takip edilmiştir (Yayar vd.,
2012:32-33).
1. Adım: Amaçların belirlenmesi ve değerlendirme
kriterlerinin tanımlanması.
2. Adım: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması: Satırlarında
alternatifler sütunlarında ise değerlendirme kriterleri yer alan karar
matrisleri oluşturulur. A karar matrisindeki aij, A matrisindeki i
alternatifinin j kriterine göre gerçek değerini göstermektedir (Yayar
vd., 2012:32-33).
3.
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3.Adım:
Normalleştirilmiş
Karar
Matrisinin
(R)
Oluşturulması: Karar matrisindeki kriterlere ait puan veya
özelliklerin kareleri toplamının karekökü alınarak matris normalize
edilir. Gösterilen R matrisi elde edilir (Supçiller vd, 2011:10)
R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir:
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4.Adım: Ağırlıklı Normalleştirilmiş Karar Matrisinin (V)
Oluşturulması: wj: her bir j. kriterin ağırlığı olmak üzere, amaca göre
normalize edilmiş karar matrisinin elemanlarının kriterlere verilen
önemler doğrultusunda göreli ağırlık değerleri bulunur (Supçiller vd,
2011:10).
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5.Adım: İdeal ( A* ) ve negatif ideal ( A  ) çözüm setleri
oluşturulur. A* seti için V matrisinin her bir sütunundaki en büyük
değer, A  seti için V matrisinin her bir sütunundaki en küçük değer
seçilir ve setler aşağıdaki gibi elde edilir. (Yayar vd., 2012:32-33).
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6.Adım: Ayrım ölçülerinin ve Pozitif İdeal Çözüme olan
Benzerliğin Çözülmesi: TOPSIS yönteminde karar noktalarına ilişkin
değerlendirme faktör değerinin, İdeal ve negatif ideal çözüm setinden
sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık Yaklaşımından
faydalanılır. Elde edilen sapma değerleri ise İdeal Ayırım ( S i* ) ve

Negatif İdeal Ayırım ( S i ) ölçüsü olarak isimlendirilir. Her bir karar
noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının ( C i* ) hesaplanmasında
ideal ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır.
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Burada C i* değeri 0  Ci*  1 aralığında değer alır ve

Ci*  1 ilgili karar noktasının ideal çözüme, Ci*  0 ilgili karar
noktasının
negatif
ideal
çözüme
mutlak
yakınlığını
gösterir(Dumanoğlu, 2010:332). Alternatifler Ci değerlerine göre
büyükten küçüğe doğru sıralanır. En büyük Ci değerine sahip olan
alternatif, en uygun alternatif olarak belirlenir.
4. Literatür Özeti
Dünyada ve Türkiye’de farklı sektörlerde ki tedarik zinciri
yönetimine ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde, Ahp ve Topsis
yöntemlerinin birlikte kullanıldığın çalışmaların sayısı oldukça
fazladır. Bunlardan birkaçı;
Tao vd. (2015) Pakistan menşeili tekstil fabrikasına yönelik
olarak yaptıkları çalışmada yeşil tedarik zinciri çerçevesinde bulanık
Ahp ve Topsis yöntemlerini kullanmışlardır. Yapılan çalışmada yeşil
tedarik zinciri uygulamalarının tekstil firması için rekabet avantajı
kazanması amaçlanmaktadır. Araştırmada Bulanık Ahp ile tüm
kriterler ve alt kriterler ölçülmekte iken, Topsis ile alternatif zaman
ölçekli pencereler kullanılmaktadır. Bu çalışma, bilimsel çerçevede
riskleri aşmak için tedarik zincirinde yeşil girişim uygulamalarında
yeni güncel ve güvenilir yaklaşımlar sunmaktadır. Shyjith vd. (2008),
çalışmalarında, tekstil endüstrisinde en iyi bakım stratejisini
belirlemek için, ideal çözümler sunan Ahp ve Topsis’e
odaklanmışlardır.
Phipon vd.(2012) çalışmalarında otuz tedarikçi firma
üzerinde en iyi tedarikçi seçimini yapmak için Ahp ve Topsis
yöntemini tercih etmişlerdir. Üreticiler ile tedarikçiler arasındaki
koordinasyonu dağıtım kanallarında sağlamak zor ve önemlidir. Elde
edilen veriler doğrultusunda, otuz tedarikçi arasında tedarikçi
seçimini optimal düzeyde bulunmuştur. Singh vd. (2013) ise, imalat

sektöründe ideal çözüm bulmaya yönelik AHP ve Topsis’i
kullanmışlardır. Araştırmada, yedi kriteri baz alınmıştır. Bunlar, üst
yönetim desteği, sektörde çalışanların direnci, ödeme ölçeği,
çalışanlara eğitim, sanayi enstitü etkileşimi, doğru planlama ve ekip
yapısıdır. Öncelikli yapıların belirlenmesi için Ahp kullanılmıştır.
Topsis yöntemi ile sıralamalar elde edilmiştir.
Zaidan vd. (2015) bilişim sektörüne yönelik çalışma
yapmışlardır. Bir kuruluşun en uygun yazılım paketlerini seçmesini
sağlayarak işletme maliyetlerini minimum seviyeye çekmesini sağlar.
Ahp ve Topsis yöntemleri kullanılarak elde edilen veriler sonucu,
EMR yazılım paketleri içerisinde en iyi sonuçları GNUmed ve
OpenEMR yazılım programları aldı. Mandic vd. (2014) Sırp
bankalarının finansal parametrelerini analiz etmek için bulanık AHP
ve Topsis yöntemini uygulamışlardır. Çalışmalarının amacı,
bankaların mali performanslarını değerlendirmesini kolaylaştıracak
bir model oluşturmaktır. İdeal çözüm ile bankaları öncelik ağırlık
kriteleri belirlenmiştir. Sonraki aşamada Topis ile bankaların ideal
sıralaması gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de ise tedarikçi seçimine yönelik yapılan çeşitli
çalışmalarda Ahp ve Topsis yönetimi kullanılmıştır. Supçigiller vd.
(2011) yaptıkları çalışmada, oluklu mukavva kutu üreticisi için kağıt
tedarikçilerinin seçilmesi doğrultusunda Ahp ve Topsis yöntemlerini
kullanmışlardır. Çalışmada çeşitli kriterler belirlenmiş ve kriterlerin
ağırlıkları genel olarak AHP ile hesaplanmıştır. Topsis yöntemi ile
tedarikçiler sıralanmıştır. Baki vd. (2015) çalışmalarında
Türkiye’deki bölgelerin lojistik performanslarını değerlendirmek için
Ahp ve Topsis’i tercih etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre
bölgelerin sıralanması, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç
Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olarak tespit
edilmiştir. Dağdeviren vd. (2009) ise, bulanık Ahp ve Topsis ile
savuna sistemlerinin verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olan
silah seçimi üzerine çalışma yapmışlardır. Silah seçim problemi
ülkeler açısından stratejik bir konu olmasından dolayı, alternatifler
arasından en uygun silah seçimini analitik hiyerarşi süreci ve ideal
çözüm yöntemlerini kullanarak elde etmişlerdir.
Literatürde çok fazla AHP ve TOPSIS yöntemleri ile ilgili
çalışma yapılmış olmasına rağmen, her geçen gün popülerliğini
arttırmakta olan kişiye özel lüks giyim butik işletmesine ait tedarikçi
seçimine yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.

5.
Lüks
Giysiler
Üreten
Bir
Konfeksiyon
Mağazasında Tedarikçi Seçimi
Tekstil sektörünün geçmişi insanlığın var oluşuna kadar
dayanmaktadır. Ekonomik hayatta ve sanayi sektöründe yer alması
17. yy da deniz ticaretinin başlamasıyla birlikte gelişmiştir. Tekstil
sektörü, 500 milyar dolarlık piyasasıyla dünya ekonomisinde önemli
bir yere sahiptir. Bu durum Türkiye için de söz konusudur (Akyüz
vd. ,2013:189).
Türkiye’de kişiye özel tekstil ürünlerinin üretimi son yıllarda
artış göstermektedir. Hukuksal alt yapı çalışmalarının da
oluşturulmasıyla moda ve tasarım sektörünün ülkemiz açısından
önemi gittikçe artmaktadır. Tekstil sektörünün başarısı genel olarak
moda, tasarım ve eğilimlerin birleşmesi ile gerçekleşir. Firmaların
ürünlerinin daha cazip görünüme sahip olması için harcadığı çabalar
sayesinde tüketiciler daha kaliteli ve estetik mallara sahip
olmaktadırlar. (www.evtekstiliyarismasi.com, Erişim Tarihi:
19.06.2014)
Diğer sektörlerde olduğu gibi moda tasarım sektöründe de
değer zinciri, bir ürün ya da hizmetin, kavramsal tasarımından son
kullanıcıya ulaşımına kadar gerekli olan tüm faaliyetleri (üretim,
satın alma, dağıtım ve tüketim gibi) içermektedir (Som, 2010:11).
Tekstilde tedarik zincirinin özenle planlanması ve yönetilmesi
gerekmektedir. Tasarımcı tedarikçilerle çalışan işletmeler, ilgili
sezonları çok önceden takip etmelidir.

Şekil-1. Moda tasarım sektörü değer zinciri içinde ilgili diğer
aktiviteler (Som, 2010:11).
Dünyada öne çıkan trendleri takip eden tasarımcılar,
kendilerinin ve çalıştıkları firmaların renk ve tarz eğilimlerini
yansıtmayı, kendine özgün sitilleri ve yaratıcılıkları ön plana
çıkarmayı amaçlar. Kendi tasarım firmaları olan moda
tasarımcılarının faaliyetleri şunlardır (Som, 2010:11):




Kişiye özel tasarım
Hazır giyim, tekstil ve deri ürünleri imalatçı firmalar ile
kısa dönemli firma moda tasarımcısı işbirlikleri
 Kendi markası ile tasarım-üretim ve satış
 Moda tasarım eğitim faaliyetleri
Bu çalışmada, moda ve tasarım sektöründe çalışan bir
firmanın müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, tedarikçilerinin
belirlenmesine yönelik bir uygulama yapılmıştır. Son yıllarda
özellikle tekstil sektörünün giderek önem kazanması ayrıca sektörün
sunduğu faaliyetlerin çeşitlenmesi firmalar arası rekabet ortamının
artmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak birinci ve ikinci
bölümde bahsedildiği gibi günümüzde tedarik zinciri yönetimi ve
tedarikçi seçimi daha çok önem kazanmakta ve bu konudaki
araştırmalar artmaktadır.
Her tedarikçinin müşteriye sunduğu, ürün kalitesi ve
performansı, ürün bilgilendirmesi, ürün ulaştırma zamanı, fiyat, kalite
çalışmaları, esneklik, işbirliği seviyesi v.b. gibi özelliklere göre
puanlama yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı; tedarik
zinciri faaliyetlerinde karar verme tekniklerinin uygulanarak, elverişli
tedarikçilerin belirlenmesini sağlamak ve tedarik zinciri faaliyetleri
içerinde yer alan işletmelerin gerekli donanıma sahip olup
olmadıklarını inceleyerek durum tespiti yapmaktır. Bu çalışmada
genel olarak, tedarik zinciri faaliyetlerinde, Analitik Hiyerarşi Süreci
ve TOPSİS yöntemi kullanılarak uygun tedarikçilerin seçimi
incelenmektedir.
Bu çalışmada, Van ilinde faaliyet gösteren butik tipi “Kişiye
Özel Lüks Giysiler Üreten Bir Konfeksiyon Mağazası” işletmesi
üzerinde yapılmaktadır. Van İlinde faaliyet gösteren bu konfeksiyon
mağazasında, kişiye özel olarak tasarlanan lüks giyim ürünleri, sınırlı
sayıda üretilen çanta, bayan aksesuarları bulunmaktadır. Ürünlerin
temini için işletme, özel tasarım yapan firmalarla çalışmaktadır.
5.1. Tedarikçi Performansının Değerlendirilmesinde
Kullanılan Kriterler
Bu çalışmada tedarikçi performansı değerlendirilirken belli
kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar; ürün kalitesi ve
performansı, ürün bilgilendirmesi, ürün ulaştırma zamanı, fiyat,
kalite çalışmaları, esneklik, işbirliği seviyesi olarak belirlenmiştir.
 Ürün kalitesi ve performansı (ÜKP): Genel anlamıyla,
“müşteri isteklerinin tatmini, operasyon performansının
iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi vb. amaçlar için

kullanılan stratejik bir yönetim aracıdır” şeklinde
tanımlanabilir.
 Ürün Bilgilendirmesi (ÜB): Ürün bilgilendirilmesi, ürüntüketici etkileşiminde ana faktördür. Tedarikçi ürettiği
ürünü piyasaya sürmeden ve sürdükten sonra tutundurma
faaliyetlerini gerçekleştirmelidir.
 Ürün Ulaştırma Zamanı (ÜUZ): Tedarikçi firma, müşterinin
taleplerine göre zamanında ulaştırma kabiliyetine sahip
olmalıdır. Teslimatta esas olan, tedarikçiden satın alınan
emtianın güvenilir bir şekilde ve tam zamanında teslim
edilmesidir (Akman vd. 2006:27)
 Fiyat (F): İşletmeler fiyat politikalarını belirlerken, farklı
biçimde ve çekici uygulamalarla rakipleri karşısında
avantajlı hale gelmektedirler. Müşterilerin işletmeye
bağlılığını oluşturmada fiyatın üstlendiği rol oldukça
etkilidir. Fiyat politikaları hedefleri, işletme açısından, ticari
açıdan ve son olarak müşteriler açısından olmak üzere üç
gruba ayrılır (Gülçubuk, 2008:16).
 Kalite Çalışmaları (KÇ): Günümüzde işletmeler pazarda
rakipleri karşısında daha güçlü olmak için, ürettikleri
ürünlerin kalite seviyesini maksimum düzeyde tutmak
zorundadırlar. Kaliteli mal ve mamulün üretilmesi için
düzenli olarak prosesler geliştirmelidirler.
 Esneklik (E): “Tedarikçi esnekliği, tedarikçinin müşteri
isteklerine kolay uyum sağlayabilmesi olarak tanımlanabilir.”
Müşteri beklentilerini gerçekleştirmek için tedarikçi firmalar
gerekli esnekliği yerine getirirlerse, rakipleri karşısında
üstünlük elde ederler. Bunun sonucu olarak, müşteriler
tarafından öncelikli olarak tercih edilirler (Akman vd,
2006:27)
 İşbirliği Seviyesi (İS): Ürünün son tüketiciye ulaşımı
aşamasına kadar, tüm tedarik zinciri yapısı içinde bulunan
işletmelerin karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği ortamını
oluşturmaları gerekmektedir.
Şekil-2’de tedarikçi seçim problemine ilişkin hiyerarşik yapı
gösterilmektedir:
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Şekil-2. Tedarikçi Seçim Probleminin Hiyerarşik Yapısı (Güler,
2008:1792)
5.2. AHP Uygulanması
Çalışmanın bu bölümünde, kişiye özel lüks giysiler üreten bir
işletme için tedarikçi seçim kriterlerinin önem derecelerinin
belirlenerek en uygun tedarikçilerin seçilmesine yönelik AHP
uygulamasına yer verilmiştir. Uygulama ile tedarikçiler arasında
değerlendirme yapılarak, gelecekte firma için en uygun tedarikçilerin
seçimine yönelik önceliklendirme yapılacaktır.
1.Adım: Toplam tedarikçi sayısı yedi olarak belirlenmiştir.
Belirlenenlerin performansını tespit etmek için; ürün kalitesi ve
performansı, ürün bilgilendirmesi, ürün ulaştırma zamanı, fiyat,

kalite çalışmaları, esneklik, işbirliği seviyesi gibi yedi ana kriter
seçilmiştir. Tedarikçiler A, B, C, D, E, F, G (tedarikçiler
belirtilmesini istemedikleri için firma isim ve bilgileri
belirtilmemektedir) olarak nitelendirilmiştir.
2.Adım: Söz konusu işletme bünyesinde, satın almadan
sorumlu üç karar verici tarafından ikili karşılaştırma matrisi
doldurulmuştur. Alternatifler ya da kriterler arasındaki karar düzeyi
hesaplanmıştır. Tablo-3.4’de de ana kriterler için yapılan, ikili
karşılaştırma matrisi sonuçları verilmiştir.
Tablo-3. Ana kriterler için yapılan ikili karşılaştırma matrisi
ÜKP ÜB ÜUZ F
KÇ E
İS
ÜKP
1,00 9,00 1,00 3,00 0,33 1,00 7,00
0,11 1,00 0,11 0,20 0,20 0,50 0,33
ÜB
1,00 9,00 1,00 3,00 0,33 1,00 7,00
ÜUZ
0,33 5,00 0,33 1,00 0,33 2,00 3,00
F
3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 4,00 7,00
KÇ
1,00 2,00 1,00 0,50 0,25 1,00 1,00
E
0,14 3,00 0,14 0,33 0,14 1,00 1,00
İS
Toplam 6,59 34,00 5,44 11,03 2,59 10,50 26,33
3.Adım: Karar matrisleri oluşturulduktan sonra öncelik veya
ağırlık vektörleri hesaplanmıştır. Tablo3’e göre yapılan değerlendirme
neticesinde ana kriterlere ait ağırlık vektörleri bulunmuştur.
Tablo-4. Ağırlık ve öncelik vektörlerinin hesaplanması
ÜKP ÜB
ÜUZ F
KÇ
E
İS
Ü 0,151 0,264
706
KP 807
ÜB 0,016 0,029
867
412
ÜU 0,151 0,264
706
Z 807
F 0,050 0,147
602
059
K 0,455 0,147
059
Ç 422
E 0,151 0,058
807
824
İS 0,021 0,088

0,183
673
0,020
408
0,183
673
0,061
224
0,551
020
0,183
673
0,026

0,271
903
0,018
127
0,271
903
0,090
634
0,271
903
0,045
317
0,030

0,128
558
0,077
135
0,128
558
0,128
558
0,385
675
0,096
419
0,055

0,095
238
0,047
619
0,095
238
0,190
476
0,380
952
0,095
238
0,095

0,265
823
0,012
658
0,265
823
0,113
924
0,265
823
0,037
975
0,037

ÖNEM
VEKT
ÖRÜ
0,19453
0
0,03174
7
0,19453
0
0,11178
2
0,35112
2
0,09560
8
0,05066

687
235
239
211
096
238
975
9
4. Adım: Bu aşamada tutarlılık indeksi hesaplanmıştır. Karar
vericiler kıyaslama yaparken tutarlı davranmıştır. Yapılan
hesaplamalar neticesinde Tutarlılık Oranı=0,097711164 olarak
bulunmuştur ( AHP’de tutarlılık oranı 0.10 değerinden küçük
çıkmalıdır). Netice olarak bütün matrislerin tutarlı olduğu
görülmüştür.
Tutarlılık
Tutarlılık
İndeksi
Oranı
0,128978737
0,097711164
Kriterlerin birbiriyle karşılaştırılması sonucunda öncelik
sıralaması en önemliden daha az önemliye doğru aşağıdaki gibi
olmuştur:
1-Kalite çalışmaları
2-Ürün Kalite ve Performansı
2-Ürün Ulaştırma zamanı
3-Fiyat
4-Esneklik
5-İşbirliği seviyesi
6-Ürün bilgilendirmesi
Bu sonuçlardan anlaşıldığı gibi karar verici işletme açısından
tedarikçi seçiminde önem derecesi en yüksek olan kriter kalite
çalışmalarıdır. Nedeni işletmenin sahip olduğu müşteri kitlesinin satın
alma gücü yüksek olan tüketicilerden oluşmasıdır. Sahip olunan
tüketiciler açısından nihai öncelik ürünün fiyatından çok kaliteli
oluşudur. Bu doğrultuda işletmenin çalışmakta oldukları tedarikçiler,
ürettikleri ürünlerin kalite seviyesini maksimum düzeyde tutmak
zorundadırlar.
Ürün kalite ve performansı ve ürün ulaştırma zamanı eşit
düzeydedir ve işletme açısından ikinci derecede öneme sahiptir.
Müşteri beğenisine sunulan ürünlerden birçoğu tüketici istek ve
arzusuna hitaben üretilmektedir. Bundan dolayı müşterinin talep ettiği
ürünün tedarikçiler tarafından üretilip en erken dönemde ulaştırılması
karar verici açısından önemlidir.
5.3.1. TOPSİS yönteminin uygulanması
Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen
karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak
değerlendirme kıstasları yer almaktadır(Dumanoğlu, 2010:332).
AHP tekniği kullanılarak tedarikçilerin önem dereceleri
belirlenmiştir. Tedarikçi seçimi için ise TOPSİS yöntemi kullanılarak
neticede Tablo-3.4’deki karar matrisi ortaya çıkmıştır.

Tablo-5. Karar matrisi (D)
ÜKP

ÜB ÜUZ

F

KÇ

E

İS

A 100,00 95,00 90,00 95,00 95,00 70,00 75,00
B 90,00 80,00 90,00 85,00 80,00 75,00 80,00
C 100,00 80,00 40,00 95,00 90,00 95,00 75,00
D 70,00 70,00 35,00 55,00 60,00 65,00 60,00
E 75,00 75,00 45,00 50,00 55,00 75,00 75,00
F 85,00 90,00 85,00 90,00 90,00 80,00 85,00
G 90,00 70,00 100,00 95,00 90,00 95,00 95,00
İşletmede aktif olarak tedarikçilerden ürün tedarik eden üç
satınalma sorumlusunun verdiği puanlamalar ile, tedarikçi firmalar
için performans göstergesi olarak kullanılan yöntemlere göre ayrı
ayrı hesaplamalar yapılmıştır. Etkinlik ve verimlilik skorlarını elde
edilebilmek için, araştırmaya konusu işletme üzerinde TOPSİS
adımları aşağıdaki sıralama ile uygulanmıştır.
1. Adım: Karar Matrisi Oluşturulduktan sonra Normalize Edilmiş
Değerler hesaplanmıştır. Satırlarında alternatifler sütunlarında
ise değerlendirme kriterleri yer alan karar matrisleri
oluşturulmuştur.
Tablo-6. Normalize edilmiş karar matrisi
ÜKP

ÜB

ÜUZ

F

KÇ

E

İS

0,4305 0,4461 0,4600 0,4339 0,4412 0,3306 0,3611
31
03
29
53
64
27
58
0,3874 0,3756 0,4600 0,3882 0,3715 0,3542 0,3852
B
78
66
29
74
91
43
35
0,4305 0,3756 0,2044 0,4339 0,4180 0,4487 0,3611
C
31
66
57
53
40
08
58
0,3013 0,3287 0,1789 0,2512 0,2786 0,3070 0,2889
D
72
07
00
36
93
10
26
0,3228 0,3521 0,2300 0,2283 0,2554 0,3542 0,3611
E
98
86
14
96
69
43
58
0,3659 0,4226 0,4344 0,4111 0,4180 0,3778 0,4093
F
51
24
72
13
40
59
12
0,3874 0,3287 0,5111 0,4339 0,4180 0,4487 0,4574
G
78
07
43
53
40
08
66
2. Adım ve 3. Adım’da ağırlık faktörlerine yönelik verilere ilişkin
ağırlık derecelerini W belirler. Buna göre işletme tedarikçilerin
sıralanmasına ilişkin ağırlıklar:
A

W1=0,194530, W2=0,031747, W3=0,194530, W4=0,111783,
W5=0,351122, W6=0,095608, W7=0,050669 ağırlık dereceleri elde
edilmiştir.
6. Adım: Ağırlık dereceleri elde edildikten sonra, ağırlıklı
normalleştirilmiş karar matrisinin (V) oluşturulmuştur.
Tablo-7. Ağırlıklı normalleştirilmiş karar matrisinin
ÜKP

ÜB

ÜUZ

F

KÇ

E

İS

0,08375 0,01416 0,08948 0,04850 0,15493 0,03161 0,01829
2
9
9
8
1
9
A 1
0,07537 0,01192 0,08948 0,04340 0,13047 0,03386 0,01951
6
9
2
4
8
9
B 6
0,08375 0,01192 0,03977 0,04850 0,14678 0,04290 0,01829
6
3
9
3
0
9
C 1
0,05862 0,01043 0,03480 0,02808 0,09785 0,02935 0,01464
5
1
4
5
3
0
D 6
0,06281 0,01118 0,04474 0,02553 0,08970 0,03386 0,01829
1
5
1
1
8
9
E 3
0,07118 0,01341 0,08451 0,04595 0,14678 0,03612 0,02073
7
8
5
3
6
9
F 8
0,07537 0,01043 0,09943 0,04850 0,14678 0,04290 0,02317
5
3
9
3
0
9
G6
*
7. Adım: A seti için V matrisinin her bir sütunundaki en büyük
değer, A  seti için V matrisinin her bir sütunundaki en küçük
değer seçilmiş ve setler aşağıdaki gibi elde edilmiştir.
Tablo-8.
hesaplanması

Alternatifler

arasındaki

mesafe

ölçülerinin

Pozitif
İdeal
0,083751 0,014162 0,099433 0,048509 0,154938 0,042900 0,023179
Çözüm
Seti
Negatif
İdeal
0,058626 0,010435 0,034801 0,025531 0,089701 0,029353 0,014640
Çözüm
Seti

8. Adım: İdeal (Si+) ve negatif ideal (Si-) çözümlere olan mesafeler
ve ideal çözüme izafi yakınlık (Ci) değerleri sırasıyla elde
edilmiştir. Değerler tablo-3.10 ve Tablo-3.11’de gösterilmektedir.

Tablo-9. Pozitif ve negatif ideal çözüme uzaklık
Tedarikçi Pozitif İdeal Çözüme Negatif
İdeal
Çözüme
Uzaklık
Uzaklık
0,015816
0,091860
A
0,029892
0,072798
B
0,060453
0,068129
C
0,093565
0,008545
D
0,091254
0,012278
E
0,022487
0,079982
F
0,012269
0,092199
G
TOPSIS yöntemini kullanarak maksimum ve minimum ideal
nokta tanımlanır. Maksimum ideal nokta fayda kriterini maksimize
eden ve maliyet kriterini minimize eden çözümdür. Minimum ideal
nokta ise fayda kriterini minimize eden ve maliyet kriterini maksimize
eden çözümdür. Özetle, maksimum ideal nokta ulaşılabilecek en iyi
değerleri, minimum ideal nokta ise ulaşılabilecek en kötü değerleri
içermektedir. Etkinlik ve verimlilik skorlarına ulaşabilmek için
öncelikle, TOPSIS yöntemi ile tüm alternatiflerin maksimum ve
minimum ideal noktaya uzaklıkları hesaplanır.
Tablo-11. İdeal çözüme yakınlık değeri
Yakınlık Değeri Alternatifler Sırlama
0,853118
A
2
0,708912
B
4
0,529847
C
5
0,083684
D
7
0,118591
E
6
0,780545
F
3
0,882556
G
1
Söz konusu araştırma konusu olan işletme için tedarikçi seçim
kriterlerinin değerlendirilerek çözüme kavuşması için etkin
matematiksel yöntemlerden biri olan TOPSİS yöntemi kullanılmıştır.
Kullanılan kriterler yapıldığı dönem içerisinde farklılık arz
edeceğinden göreceli olarak değişiklik göstermesi muhtemeldir.
TOPSIS yöntemi kullanılarak A, B, C, D, E, F, ve G
tedarikçileri önem derecesine göre sıralanmış ve en iyi tedarikçi
belirlenmiştir. Tedarikçiler içerisinde en yüksek puanı G firması
alarak birinci sırada yer almıştır. Sırasıyla ikinci sırada A firması,
üçüncü F firması, dördüncü B firması, beşinci C firması, altıncı E

firması ve en düşük puanı alarak son sırada D firmasının olduğu
görülmektedir.
6. Sonuç
Günümüzde ekonomide meydana gelen olumlu gelişmeler
neticesinde tüketici alım gücünde artış söz konusudur. Tüketiciler
artık istek ve ihtiyaçları olan mal ve hizmetlerin fiyat olarak
uygunluğuna
değil,
kaliteli
ve
nitelikli
oluşuna
göre
değerlendirmektedirler.
Son dönemlerde ülkeler arası ilişkilerin artması sonucu moda
sektöründe değişikler meydana gelmektedir. Tekstil şirketlerinin
artmasıyla birlikte sektörde tasarımcılar ve tasarımcı firmalarda
karşımıza çıkmaktadır.
Van ilinde faaliyet gösteren butik tarzı kişiye özel giysiler
sunan mağaza oluşturduğu müşteri kitlesinin ihtiyaçları
doğrultusunda, tedarikçilerini belirlemek istemektedir.
Bu çalışma ile tedarik zinciri yönetiminin önemli parçası
tedarikçi performansının değerlendirilmesi ve doğru tedarikçiye karar
verilmesi için çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP ve Topsis
uygulanmıştır. Tedarikçiler değerlendirilirken AHP ile teknik
yeterlilikleri ikili karşılaştırma ile ölçülmüştür. Kriterlerin ağırlıkları
AHP yöntemi ile hesaplanmıştır. Sayısal verilerle tedarikçi
performansları en önemliden önemsize doğru sıralanmıştır.( 1-Kalite
çalışmaları, 2-Ürün Kalite ve Performansı, 2-Ürün Ulaştırma zamanı,
3-Fiyat, 4-Esneklik, 5-İşbirliği seviyesi, 6-Ürün bilgilendirmesi) Bu
hesaplanan kriter ağırlıkları kullanılarak TOPSIS yöntemi ile
tedarikçiler sıralanmıştır(1.G, 2.A, 3.F, 4.B, 5.C, 6.E,
7.D) Tedarikçiler içerisinde en yüksek puanı G firması alarak birinci
sırada yer almıştır.
Çalışma sonucunda sunulan seçim önerileri ile işletme
tedarikçileriyle olan ilişkilerini düzenleyerek, hem satın alma hem de
satış etkinliğini geliştirmeye karar vermiştir.
Bu çalışma sonucunda sunulan karar verme modeli farklı
sektörlerdeki farklı işletmeler içinde uygulanabilir. Ayrıca farklı karar
verme tekniği modelleri ile uygulama yapılarak modellerin/tekniklerin
karşılaştırılması sağlanabilir. Bu sayede işletmeler için en etkin karar
verme modeli belirlenebilecektir.
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Özet
İnsanlık tarihini çok yakından ilgilendiren doğal afetler, neden
olduğu can ve mal kaybının yanında, yarattığı korku ve stresle, insanoğlunun
sürekli gündeminde kalan bir olgudur. Doğal afetler, özellikle yönetimlerin
üzerinde ciddiyetle durması gereken en önemli konulardan biridir. Doğal
afetlerle ilgili temel yaklaşım, risk faktörlerini azaltmak, afet öncesi hazırlık
yapmak ve afet sırasında koordinasyon oluşturmak üzerine oluşturulmuştur.
Afet öncesi önlem almak ve yaşanan afet sonrasında büyük kayıplar yaşayan
bölge halkının yaralarını sararak normal hayata dönüşlerini kolaylaştırmak
yönetimlerin görevidir. Hem merkezi hem de mahalli idareler, afetlerin her
aşaması için yönetim planları ve projeler geliştirmektedir. Ancak bu plan ve
projelerin sadece hazırlanması tek başına yeterli olmamaktadır. Bölge halkına
kaliteli bir hizmet verilebilmesi için, hazırlanan plan ve projelerin sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi, denetlenmesi ve her yeni gün geliştirilmesi
gerekmektedir.
Bu çalışmada, mahalli idarelerin doğal afetlerde karşılaşılan
aksaklıklarda ne gibi görevler üstlendiği incelenmiştir. Çalışma için 2011
yılında Van ilinde gerçekleşen depremlerde mahalli idarelerin bölgede
yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Doğal Afet, Mahalli İdareler, Afet Yapılanması

THE DUTIES OF LOCAL ADMINISTRATION AGAINST
TROUBLES OCCUR DURING NATURAL DISASTERS:
EXAMPLE OF VAN EARTHQUAKE
Abstract
Natural disaster is phenomenon which is constantly on the
humankind agenda not only associated with the loss of life and property but
also with the fear and stress they cause, is closely related to the human

history. Natural disasters are one of the most important issues that the
administrations should care about. The fundamental approaches in dealing
with the natural disasters including reducing the risk factors, being ready and
executing a well prepared coordination plan during the disaster. One of the
main missions of the administration is to be prepared before the natural
disasters and support the victims who have had big losses after the disaster in
order to fully recover the victims back to their daily life. Both central and
local administrations are preparing management plans and projects for the
every step of the natural disasters. However, the preparation of these plans
and projects are not enough. In order to provide a high quality service to the
victims, it is necessary to conduct, control and develop the plans and projects
continually.
In this research, the duties of the local administrations against
troubles occur during the natural disasters are examined. For this research,
the performance of the local administration is analyzed with reference to Van
Earthquake occurred in 2011.
Key words:Natural Disaster, Restructure of the Local
Administrations In Natural Disasters.

GİRİŞ
İnsanoğlu, yeryüzünde var olduğu günden beri doğal afet
kavramı ile her zaman yüz yüze olmuş ve bu afetlerden önemli
boyutlarda etkilenmiştir. Doğal afetler sonucu yaşanan maddi ve
manevi kayıpların yanında insan topluluklarının yaşadığı korku ve
stres, bu konuyu daima üzerinde ciddi bir şekilde durulması gereken
konulardan biri yapmıştır. Bugün doğal afet kavramı, eğitimden sivil
savunmaya, yapı denetiminden şehirleşmeye kadar birçok alanın
konusu olarak incelenmektedir. Şehir ve bölge planlaması alanında
afetlerin risk ve olası zararları azaltılmaya çalışılırken, mimarlık ve
mühendislik alanında, bina güvenliği ve denetimi, afet öncesi ve
sonrası oluşan zararların giderilmesi gibi pek çok konuda çalışmalar
yapılmaktadır. Bu açıdan, doğal afetler, birçok farklı bilim dalının
ortak çalışma konusudur.
Doğal afet olgusu, yönetimsel açıdan ele alındığında, başta
kamu yararı olmak üzere, afetlere ilişkin pek çok konu, afet yönetimi
kavramının içeriğini oluşturmaktadır. Afet yönetimi kavramının
içeriğini oluşturan bu konular, hem merkezi hem de mahalli idarelerin
öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bugün dünyada doğal
afetlerle ilgili temel yaklaşım, risk faktörlerini azaltmak, afet öncesi
hazırlık yapmak ve afet sırasında koordinasyon oluşturmak üzerine
oluşturulmuştur. Bu temel yaklaşımla hareket eden merkezi ve mahalli
idareler afet öncesi ve sonrası çalışmalar için pek çok birim ve proje
geliştirmektedir. Ancak geliştirilen bu birim ve projelerin ne kadar
sağlıklı yürütüldüğü ve afetin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşlara

verilen hizmetin kalitesi ayrı bir inceleme konusudur. Özellikle afet
sonrasında bölgede yaşanan ulaşım, barınma, su, elektrik, yiyecek,
giysi vb. gibi temel ihtiyaçlar konusunda mağdur olan depremzedelere
zamanında ve yeterli ölçüde hizmet verebilmek güçlü bir
organizasyon ve koordinasyon gerektirmektedir. Aksi takdirde sadece
yaşanan afetin kendisi değil, sonrasında yaşanan aksaklıklar da maddi
ve manevi büyük sorunlara yol açmaktadır.
Bu çalışmada Van ilinde 2011 yılında gerçekleşen deprem
sonrasında mahalli idarelerin bölge halkına verdiği yardım ve
hizmetler incelenmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taraması
yapılarak afet kavramına ve afetlerin kamu yapılanmalarına yer
verilmiştir. Van depremi sonrasında vatandaşın mahalli idarelerden
aldığı yardım ve hizmetler iki açıdan ele alınmıştır. İlk olarak bölgeye
yapılan yardım ve hizmetlerin resmi kayıtları incelenmiş ve
sonrasında ise, depremzede vatandaşlarla görüşmeler yapılarak bu
yardım ve hizmetlerin depremzedelere ne ölçüde yansıdığı
incelenmiştir.
1. AFETİN TANIMI
Dilimizdeki kullanımıyla, “büyük felaket, bela, yıkım”
anlamlarına gelen afet sözcüğünün kökeniArapça olmakla birlikte;
genel olarak bu sözcük, İngilizcedeki “disaster” kelimesinin karşılığı
olarak kabul görmektedir. Bu sözcüğün kökeninin ise Latince olup,
“dis – astro (istenmeyen – yıldızlar)” kombinasyonundan geldiği ifade
edilmektedir. Şöyle ki, antik çağda yaşayan insanlar için afete, kötü
yıldızlar neden olmaktadır.
Akdağ (2002) afeti, “İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal,
teknolojik veya insan kökenli olaydır”şeklinde tanımlarken Alaağaçlı
(2006) ise, “Afetler, belirli bir bölgede oluşan, kontrol altına
alınamayan ve meydana geldikleri bölgenin dışındaki bölgeler için de
tehlike oluşturan olaylardır”demektedir.
2. DOĞAL AFET TÜRLERİ
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliğinin (Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği) “Kriz Yönetimini
Gerektiren Haller” başlığı altındaki 5’nci maddesinde doğal afet
türleri şu başlıklar altında sıralanmış ve tanımları yapılmıştır;

2.1. Deprem
Deprem, genel olarak “yer kabuğunu meydana getiren
kayaçlarda doğal etkenler sonucunda, yer kabuğu içindeki ani
kırılmalar nedeniyle, ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde
yayılarak, geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma
olayıdır”(Alaağaçlı, 2006). Depremlerin yeryüzünde yarattığı etkiler
ve binalarda yarattığı hasarlar şiddetlerini belirlerken, depremin
merkezinde açığa çıkan enerji ise büyüklüğünü ifade etmektedir
(Şahin, 2002).
Depremler, meydana geliş nedenlerine göre, tektonik
depremler, volkanik depremler ve çökme depremler olarak 3 şekilde
sınıflandırılmaktadır. Yeryüzünde meydana gelen depremlerin % 90’ı
tektonik nedenli depremlerdir(Şahin, 2002).
2.2. Sel
Meteorolojik kökenli afet olarak ortaya çıkan doğal afetlerden
olan sel baskını: “Kuvvetli ve uzun süreli yağışlar, kar erimesi sonucu
oluşan kuvvetli ve tehlikeli akışlar ya da drenaj kanallarının tıkanması
gibi nedenlerle nehir yataklarının taşması sonucunda oluşan su
baskınları olarak tanımlanmaktadır(Alaağaçlı, 2006).
2.3. Çığ
Çığ en genel anlamıyla; dağın herhangi bir noktasından
koparak ilerleyen, ilerledikçe büyüyen kar kütlesidir. Daha geniş
anlamıyla çığ: “Genelde bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve
eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında tabakalar halinde birikmiş olan
kar kütlesinin, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle vadi tabanına doğru hızla
kayması olarak tanımlanmaktadır (Olgun, 2006).
Çığlar çoğu zaman insanların yerleşim alanlarının dışında
gerçekleşse de yerleşim yerlerinde gerçekleştikleri zaman büyük can
ve mal kaybına neden olmaktadırlar.
2.4. Toprak Kayması
Tabii kaynaklı ortaya çıkan afetlerden biri olan heyelan;
“doğal kaya, zemin, yapay dolgu ile, bunlardan oluşmuş
döküntülerden ve topraktan meydana gelen malzemenin yerlerinden
ayrılarak, yer çekiminin de etkisiyle, yamaç boyunca aşağı doğru yer
değiştirmesi olayıdır” (Şahin ve Sipahioğlu, 2008)

2.5. İnsan Kaynaklı Afetler
Doğal afetlerin aksine, tabii ya da meteorolojik olarak değil de
insanın tedbirsizliği ve/veya hatalarıyla ortaya çıkan ve ciddi olumsuz
sonuçlara yol açan afet türleri, insan kaynaklı afet türleridir.
2.6. Teknolojik Afetler
Afet konusunda teknolojinin çift karakterli bir rol oynadığı
söylenebilir. Yani, ortaya çıkan bir afeti önlemek için birçok
teknolojik uygulama kullanılıyor ve bununla olumlu sonuçlara netice
verilebiliyor. Fakat aynı teknoloji birçok yerde hataların yumağı olup
afetlere fazlasıyla sebebiyet verebiliyor. Teknolojinin etkisiyle ortaya
çıkan afetler, her ne kadar “teknolojik” olarak nitelendirilse de insanın
içinde olduğu faaliyetlerde veya insan işi ürünlerde, oluşan kazalar
olduğu için insan kaynaklı afet olarak vasıflandırılırlar. Bu afetler
türlerine; havayolu kazaları, büyük çapta trafik kazaları ve bilhassa
Çernobil faciası örnek olarak gösterilebilir (Olgun, 2006). Tarihte çok
büyük hasara neden olan ve teknolojik afetlere en büyük örnek
niteliğinde olan, Ukrayna’nın Çernobil kentinde 1986 Nisanında
meydana gelen Çernobil faciasıydı. Hatalı bir deneyin nelere mal
olduğu ve gerekli tedbirler alınmayıp güvenlik sisteminin devre dışı
bırakılmasıyla vuku bulan bir olayın telafisi oldukça zor olan çok
ciddi durumlara yol açtığı görülmüştür (Bozkurt, 2010).
2.7 Yangınlar
Bazı kaynaklarda doğal addedilmekle beraber, insan eliyle
meydana gelen afetlerdendir yangın. Küresel olarak bakıldığında, afet
yükünün % 1’ini oluşturan yangınlar, her sene neredeyse 300 bin
insanın ölümüne yol açmakta ve ardı kesilmeden devam eden bu afet
türünün ardından, şehirler, aileler, iş yerleri ve çalışanlar ve özellikle
binlerce hektarlık orman alanları felaketle karşı karşıya kalıp ölüme
mahkum olmaktadır(Olgun, 2006).
Tabii olarak ve insan eliyle ortaya çıkan yukarıdaki afet
türlerinin yanında; literatürde tsunami, kaya düşmesi, çamur seli,
fırtına, don, tipi, kuraklık, yıldırım gibi birçok afet türü de yer
almaktadır.
2.8 Diğer Meteorolojik Afetler
Her meteorolojik olayın bir afete dönüşmesi riski her zaman
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı, kısa süre içinde gerçekleşen ve
etkileri geçici olan olaylardır. Yoğun kar yağışı, dolu, sis, don olayı,
fırtına, kasırga ve yıldırım gibi olayları bunlara örnek olarak
gösterebiliriz. Bu tür olaylar gerçekleştikleri zaman yaşamı olumsuz

yönde etkilerler ancak etkileri kısa sürelidir. Bu olayların etkilerinin
uzun zaman sürmesi dolaylı etkenlere bağlıdır. Diğer taraftan,
kuraklık, iklim değişimleri gibi olaylar, daha uzun süreli bir etkiye
sahip oldukları için sistemli bir mücadele gerektirirler(Şahin, 2002).
3. DOĞAL AFETLERİN YARATTIĞI ETKİLER
Doğal afetler, sonuçları önceden öngörülemeyen birçok
olumsuz etki yaratabilmektedir. Çoğu zaman afetlerin dolaylı etkileri,
direkt etkilerinden daha olumsuz sonuçlar yaratabilir. Bu etkiler, can
kayıpları, ekonomik etkiler ve sosyal ve psikolojik etkiler olarak
incelenebilir.
Doğal afetlerde can kayıpları ya doğrudan ya da dolaylı olarak
gerçekleşebilir. Bu nedenle afet sonrasında hizmetlerin etkin
planlanması dolaylı kayıpların azalmasını sağlayacaktır. Özellikle
yapıların yıkılması neticesinde insanların enkaz altında kalarak
hayatlarını kaybettikleri afet türlerinde (deprem, tayfun vb.), afet
bölgesine ulaşım imkanları, mevsim koşulları, toplumun duyarlılığı,
afet yönetim sistemi gibi etkenlerden dolayı, resmi yardım
kuruluşlarının bölgede etkin biçimde çalışmaya başlaması 12- 24 saat
arasında gerçekleşmektedir (Karaesman, 1996).
Doğal afetlerin yıkıcı etkisini gösterdiği durumlarda oluşan
ekonomik kayıplar, birçok dolaylı etkiyi de beraberinde getirir. Bir
depremin genel etkisinin jeolojik, kültürel, sosyal, ekonomik ve
politik koşulların bileşimine bağlı olduğu değerlendirildiğinde (Gürel,
2001), ekonomik kayıpların diğer koşulları dolaylı ya da doğrudan
etkileyebileceği gerçeği göz ardı edilmemesi gereken bir konudur
(Kırıkkanat, 2003).
Doğal afetlerin kısa dönemli etkileri, can kayıpları,
yaralanmalar, fiziki yıkım ve kısa vadeli ekonomik etkiler olarak
kendini gösterirken, toplumsal yapıda yol açtığı bozulma ve insan
psikolojisinde yarattığı etki, aylarca hatta yıllarca sürebilir. Bir afetin
hemen ardından ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşılanması, kısa
sürede çözülebilecek bir sorundur. Ancak yaralanarak bir uzvunu
kaybeden insanların, yakınlarını ve/veya bütün ekonomik varlığını
kaybedenlerin toplum hayatına yeniden uyum sağlaması, afet
sonrasına ilişkin disiplinler arası, kamu kuruluşları ile sivil toplum
örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğine dayalı bir planlamayı ve
çalışmayı gerekli kıldığı, dikkate alınmalıdır.

4. DOĞAL AFETLERDE KAMU ÖRGÜTLENMESİ
Doğal afetlerin toplumlara çıkardığı ağır faturalar göz önüne
alındığında, konunun önemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle 5902
sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri hakkındaki yasa 2009 yılında yürürlüğe girmiştir (R.G., 17
Haziran 2009, Sayı: 27261). Türkiye’de kamunun afet yönetimi
örgütlenmesi, afet yönetiminin dört evresini de kapsayan bir yönetim
biçiminden farklılıklar göstermektedir. Mevzuat kapsamında
değerlendirildiğinde, oluşacak zararları azaltmak adına farklı kurum
ve
kuruluşlar
tarafından
gerçekleştirilecek
faaliyetlerin
koordinasyonunu sağlamaktan sorumlu tam yetkili bir makam
bulunmamaktaydı. Mevcut sistemin afet sırasında ve sonrasında
yapılacak faaliyetlere odaklanırken, öncesine ilişkin risk yönetim
sistemlerinin hayata geçirilmediği ifade edilmektedir (Önder, 2002).
1999 büyük Marmara depreminin ardından da toplumsal ve
kamuoyunda daha çok tartışılmaya başlanmış olan afet durum ve
hizmetlerinin tekbir merkez tarafından yürütülmesi ve örgütlenmesi
amacına ulaşılmış olmaktadır(Keleş, 2015). Sistemin ihtiyacının,
bütün kurum ve kuruluşlarla bakanlıklar arasındaki koordinasyonu
sağlayacak, bakanlıklar üzeri tam yetkili bir kuruluş olduğu
değerlendirilmektedir. Ancak bu konudaki çabalar, kuruluşların
aralarındaki yetki karmaşası içerisinde kayboluyor görünmektedir.
Sistemi daha iyi analiz edebilmek için afet yönetiminde yer alan
kurum ve kuruluşları, bakanlıkları ve görevlerini irdelemek
gerekmektedir. Kriz merkezinin uygulamaya koyması ve yapması
gereken işleri ve süreci ayrı ayı kısım kısım düzenlemesi
gerekmektedir. Arama kurtarma ve ilk yardım hizmetleri ulaşım ve
iletişim hizmetleri gıda ve yiyecek dağıtımı çadır dağıtımı hasar tespiti
enkaz güvenliği ve diğer güvenlik hizmetlerinin koordinasyonu kriz
yönetiminin afet anı ve hemen ardından müdahale ettiği hizmetler
olmuştur.(Turan, 2012)
4.1. Merkezi Örgütlenme
Afetler evrensel olarak büyük tahribatlar oluştururken dünya
ülkeleri de çeşitli nedenlerden dolayı merkezi önleyici tedbirler
alabilmek için çalışmalarda bulunmaktadır. Bulunulan bu çalışmalar
içinde Türkiye Cumhuriyeti merkezi örgütlenme çalışmaları ve
örgütleri bulunmaktadır.
4.1.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 04.07.2011 tarihli ve 27984
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yerine kurulmuştur.
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının çevre kanadı ile Mülga
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın tek çatı altında bir araya
getirilmesiyle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev, yetki
ve sorumlulukları; 17.08.2011 tarihli ve 28028 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha da
güçlendirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; yerleşmeye, çevreye
ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, kentsel dönüşüm
çalışmalarını yürütmek, uygulamaları denetlemek, mesleki hizmetlerin
gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve doğanın
korunmasını sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Bu yapılanmanın
sağladığı kazanç ve fırsatlar aşağıda özetlenmiştir; Bakanlıklar
arasındaki ve genel müdürlükle arasındaki çok başlılık son bulmuştur.
Türkiye Cumhuriyetinin 2023 vizyonuna uygun kentsel yapılanma tek
bir çatı altına toplanmıştır. Bu vizyonla birlikte kentsel dönüşüm,
inşaat yapımı teknikleri ve mesleki hizmetlere ilişkin düzenlemeler,
harita, planlama, uygulama alt yapı afetlere hazırlık, kentsel tasarım,
kentsel çevre ve doğal değerlerin korunması, sürdürülebilirlik, iklim
değişikliği ile mücadele, marka kentlerin oluşturulması ve şehirlerin
rekabet gücünün artırılması, bilgi teknolojileri ve mekânsal veri
altyapısı gibi konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın doğal ve
yapılı çevreyle ilgili entegre görev, yetki ve sorumlulukları bu işlerin
sistemli yürütülmesi noktasında önemli bir fırsat oluşturmaktadır.
Çevrenin ve şehirciliğin aynı merkezde yapılanması kalkınmanın
motor görevini üstelenen tüm sektörlerin birbirleri ile entegre
politikalar ile yönetilmesini ve yatayda aralarında güçlü bir
koordinasyonu sağlamıştır. (Stratejik Plan, 2015)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 19 alt birimden oluşmaktadır.
Kentlerin zemin ve bina çalışmaları için gerekli mevzuatı çıkarmak
depreme ve diğer afetlere dayanıklı şehirleri planlamak Alt Yapı ve
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün çalışma
kapsamında yer almaktadır. Genel olarak görevlerine bakıldığında ise;
Mahallî idarelerin altyapı sistemleri ile ilgili genel planlama,
programlama, fizibilite, projelendirme, işletme, finansman ihtiyacı ve
yatırım önceliklerine; teknik altyapı tesislerinin mekânsal strateji
planları ile çevre düzeni ve imar planlarına uygun olarak
planlanmasına, projelendirilmesine ve yapılmasına ilişkin usul ve
esaslar ile bu konulardaki her türlü etüt, proje, yapı ruhsatı ve yapı
kullanma iznine ilişkin usul ve esasları belirlemek, Teknik altyapı
tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahallî idareler
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak

ve teknik altyapı tesislerine ilişkin envanteri tutmak, her türlü altyapı,
katlı ve köprülü kavşak gibi yapıların projelerini yapmak veya
yaptırmak, bu alanlarda mülk sahiplerinden altyapı katılım
bedellerinin tahsiline ilişkin düzenlemeler yapmak, gecekondu alanları
ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan
alanlara ilişkin iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet
riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat ve 775
sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve iyileştirme
bölgelerinin tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına dair usul ve
esasları belirlemek, dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının
belirlenmesi, dönüşüm alanı ilan edilen alanlardaki yapıların tespiti ile
arsa ve arazi düzenleme ve değerleme iş ve işlemlerinin yapılmasını
sağlamak; dönüşüm uygulamalarında hak sahipliği, uzlaşma,
gerektiğinde acele kamulaştırma, paylı mülkiyete ayırma, birleştirme,
finansman düzenlemelerinde bulunma, dönüşüm alanları içindeki
gayrimenkullerin değer tespitlerini yapma ve Bakanlıkça belirlenen
esaslar ve proje çerçevesinde hak sahipleri ile anlaşmalar sağlama,
gerektiğinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verme, kat mülkiyeti
tesisi, tescili ve imar hakkı transferi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi
kapsamındaki uygulamalara ilişkin dönüşüm alanı ilanı ile ilgili iş ve
işlemleri yürütmek, Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak.
4.1.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi - AFAD
Yaşanan Marmara depreminin ardından bir yandan afet
yönetimiyle ilgili olan tüm kurum ve kuruluşların ilgili yetki ve
sorumluluklarının yeniden tanımlanması gerekliliği doğarken, diğer
yandan afet ve acil durumlarda koordinasyon ve yetkinin tek elde
toplanılması konusu gündeme gelmiştir. Bu nedenle, afetlerle ilgili
olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı) bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009
yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurularak, yetki ve
sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır (www.afad.gov.tr). Afet
ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’da kendi içinde başkanlıklara
ayrılarak daha etkin ve hızlı bir kriz ve yönetimini amaçlamaktadır.
Bu bakanlıklar ise; Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi, Müdahale
Dairesi, İyileştirme Dairesi, Sivil Savunma Dairesi, Deprem Dairesi,
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlıklarıdır (Keleş, 2015).

Böylece Türkiye’de yeni bir afet yönetim modeli
uygulanmaya konulmuş olup, getirilen bu yeni model ile ilk
öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir
(www.afad.gov.tr). Afet’in meydana geldiği yerden yürütülmesi
bilindiği üzere zor olacağından belirli bir merkezden yürütülmesi
gerekmektedir. Bundan dolayı da AFAD’ın kurulması ve merkezi
yönetim tarafından kriz esnasında belirli bir noktadan yürütülmesi afet
planlanmasını daha basit hale getirecektir (Turan, 2012)
Genel olarak ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak
adlandırılan bu model, afet ve acil durumların yol açtığı zararları
önceden tespit ederek önlemeye çalışmak için önlemler almayı, afet ve
acil durumların yaşanması durumunda etkili müdahalede bulunarak
koordinasyonu sağlamayı ve afet ve acil durumların sonrasında
iyileştirme çalışması uygulamayı öngörmektedir (www.afad.gov.tr).
AFAD illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma
Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.
AFAD, afet ve acil durumlar karşısında günümüzde tek yetkili
kurum olmakla beraber, yaşanan afetin ve acil durumun niteliği ve
yarattığı sonucun büyüklüğüne göre; Genelkurmay Başkanlığı,
Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve
ilgili diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak
bir nevi şemsiye kurum anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir
(www.afad.gov.tr).
İl Acil Yardım Teşkilatı: İllerde, valinin veya
görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında;
- Belediye Başkanı,
- İl Jandarma Komutanı,
- Emniyet Müdürü,
- Sivil Savunma Müdürü,
- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,
- Bayındırlık ve İskân Müdürü,
- Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,
- Tarım Müdürü,
- Orman İşletme Müdürü, - Kızılay Temsilcisi,
- Garnizon komutanı veya mahallin en büyük askeri
temsilcisinden oluşan İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi kurulur.
İlçe Acil Yardım Teşkilatı: İlçelerde, kaymakamların
başkanlığında - Belediye başkanı, - İlçe jandarma komutanı, - Emniyet
amiri/baş komiseri, - İlçe savunma müdürü/memuru, - Mal müdürü, İlçe milli eğitim gençlik ve spor müdürü, - Bayındırlık ve iskân
müdürlüğü
temsilcisi,
İlçedeki
sağlık
kuruluşlarından

kaymakamlarca belirlenen birinin amiri, - Kızılay başkanı, - Garnizon
komutanı veya mahallin en büyük askeri birlik temsilcilerinden oluşan
“İlçe Kurtarma ve Yardım Komitesi” kurulur.
4.2. Sivil Toplum Örgütleri (STK)
Ülke çapında afetler sonrası veya öncesi merkezi yönetimin
yetişemediği yada eksik kaldığı zamanında kaliteli ve verimlilik
açısından ulaşamadığı afet bölgelerine sivil toplum kuruluşları
ulaşmaktadır. bu sivil toplum kuruluşları en önemli olanlarından bir
tanesi gönüllülük esası ile çalışan Kızılay Genel Müdürlüğüdür.
4.2.1. Kızılay Genel Müdürlüğü
Kızılay, doğal afetlere halkın da katkısını sağlayarak, Devletin
yardım çalışmalarına destek veren gönüllü bir kuruluştur. Afet
yönetim sistemi içerisinde diğer kuruluşlarla koordineli çalışma
yürütmektedir. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası, yaşanan aksaklıklar
nedeniyle büyük tepki gören Kızılay’ın yeniden yapılandırılması
kapsamında 23 Eylül 1999 tarihinde yayımlanan 576 sayılı KHK’de
ve 28 Mart 2000 tarih ve 4552 Sayılı Dernekler Yasasında Değişiklik
Yapan yasada Kızılay ile ilgili hükümler getirilmiştir (İTÜ AYM,
2003).
Kızılay Genel Müdürlüğünün, kurumun misyonu gereği afetle
mücadele konularına öncelik verdiği belirtilmektedir. Marmara
depreminden alınan dersler çerçevesinde, Bölge Afet Müdahale ve
Lojistik Merkezleri projesinin hayata geçirildiği ifade edilmektedir
(www.ntvmsnbc.com).
Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri projesi ile
“Merkezi” anlayışla, afet müdahale tarzından vazgeçildiği
belirtilirken, Türkiye’nin, Kızılay bünyesindeki 250 bin kişilik acil
barınma ve acil beslenme kapasiteli stoklarının 8 bölgeye yayıldığı,
çadır, battaniye, uyku tulumu, yatak ve acil beslenme stoklarını
yenileyen Kızılay’ın, yeni uygulama ile Türkiye’nin herhangi bir
yerinde meydana gelecek herhangi bir afete 2 saatte müdahale
edebilecek bir organizasyona kavuşturulduğu belirtilmektedir
(www.ntvmsnbc.com). 8.5.1988 gün 19808 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 88/12777 Sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik içerisinde Kızılay Derneği
Genel Müdürlüğü’nün görevleri belirlenmiştir.
4.3. Mahalli İdareler
Mahalli İdareler Türkiye’de yakın bir geçmişe dayanmakta ve
genç bir yapı şeklinde devam etmektedir. Türkiye’de mahalli idareler

alanında çeşitli reformlar yapılmış ve kanunlarda düzenlemeler
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de mahalli idare birimi olarak
Belediyeler, İl özel İdareleri ve Köy’ler 1982 Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 127. maddesin yer almaktadır. Son yapılan reformlarda
belediyeler, il özel idareler ve büyükşehir belediyelerinin kanunları
tamamen değiştirilmiş ve yeni yapıya kavuşturulmuştur.
4.3.1. Belediyeler
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Acil Durum Planlaması
başlıklı 53. maddesinde belediyelerin afet durumundaki görev ve
sorumlulukları şu şekilde ifade edilmektedir (www.mevzuat.gov.tr).
- Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla
beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum
plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
- Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki
diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili
bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve
diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
- Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler
alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak
programlar yapılabilir.
- Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler
meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek
sağlayabilir.
4.3.2. İl Özel İdareleri
İl özel idareleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yer
alan ilk yerel yönetim birimidir. Bu duruma istinaden yerel yönetim
tecrübesi en çok ve daha hızlı bir şekilde alanlara hizmet sunma
üstünlüğü ile başarı halindedir. Son yapılan reform çalışmaları ile
birlikte 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi
Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna İlişkin Kanun
30 Mart 2014 tarihinde büyükşehir olan belediyelerde İl özel idareleri
kapanmış ve görev ve yetkileri ağırlıkla büyükşehir belediyesine ve
diğer kurumlara dağıtılmıştır. Büyükşehir olmayan illerde ise il özel
idaresinin faaliyetleri halen devam etmektedir. Bu faaliyetler
çerçevesinde afet öncesi ve afet sonrası yapılan çalışmalara il özel
idaresi kanununda yer verilmiştir.
5302 sayılı kanunun 69.
Maddesinde yer alan ifadeler;

İl özel idaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin
özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını
yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Acil durum plânlarının
hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da
koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek
teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri
alınır.
Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler
alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak
programlar yapılabilir. İl özel idaresi, il dışında yangın ve doğal
afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve
destek sağlayabilir.
Yine il özel idaresi kanunun 43. maddesinde yer alan Doğal
Afet Giderleri hükmü yerel yönetim birimi olarak İl Özel İdarelerinin
Afetlerde etkin bir güce sahip olduğunun dayanağını ayrıca
göstermektedir.
5. VAN DEPREMİ
5.1. 2011 Van-Erciş ve Van-Edremit Depremleri
Van-Erciş ve Van Edremit Depremlerinin gösterdiği en
önemli risk yönetimlerinden bir tanesi ise Erciş ve Edremit kent
imarlarının afetlere karşın duyarlı planlama olamayışından
kaynaklanmaktadır. Depremler sonrası yapılan analizlerde çok katlı
bina sayıları, kaçak yapılaşma ve binaların sığınak yapılması gereken
bölümlerin dükkân olarak ruhsat verilmesi yapılan en büyük hatalar
olarak tespit edilmiştir (Turan, 2102). Türkiye’de son yıllarda
meydana gelmiş olan depremler ve Van-Erciş ve Van-Edremit
Depremleri konuya ilişkin yapıların binaların kalitelerini, yapıların
sağlamlığını ve yapı denetimsizliği konusu olarak bakılması olgunun
sadece tekbir yönü ile ilgilendirildiğini göstermektedir. Şüphesizdir ki,
yapılarda kullanılmakta olan yapı gereçleri yapıların sağlamlık ve
dayanaklıklarına etki yapan teknik ve teknolojik hesapların doğruluğu,
binaların bulunduğu zeminlerin jeolojik özellikleri farklı bölgelerde
yapılacak olan farklı özellik ve ölçülerin belirlenmesi dikkate
alınmayacak ve önemsiz konular değildir. Bu durumların mimari proje
yanlışlıklarının yol açtığı risklerin eklenmesi de doğru olmaktadır
(Keleş, 2015).
Çaldıran depreminin yaşanmasının üzerinden 35 yıl sonra, 23
Ekim 2011 tarihinde saat 13:41’de Van-Erciş merkezli 7.2
büyüklüğünde ve hemen akabinde 9 Kasım 2011 tarihinde saat
21:23’de Van-Edremit merkezli ve büyüklüğü 5.6 olan iki deprem

meydana gelmiştir. Van ili ve çevresinde şiddetli bir şekilde hissedilen
depremler, önemli can ve mal kaybına neden olmuştur
(www.afad.gov.tr).
Richter ölçeğine büyüklüğü 7,2 Mw olarak kaydedilmiştir.
Deprem, Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’na bağlı 22
istasyon tarafından kaydedilmiştir (Çeken vd., 2012). Meydana gelen
deprem sadece Van Gölü Havzası’nda değil, çevre illerde ve hatta
Kuzey Irak’ta hissedilmiş, birçok bölgede binalar yıkılarak, elektrik ve
telefon hatları kesilmiştir. Deprem büyüklüğü ve yarattığı yıkım
nedeniyle, Cumhuriyet tarihinde Anadolu’da meydana gelen en büyük
depremlerden biri olarak kaydedilmiştir.
Depremde resmi kayıtlara göre 644 kişi yaşamını yitirmiş,
1.966 kişi yaralanmış, 2.262 bina da enkaz haline gelmiştir.
Depremlerin hemen ardından enkazlar da arama ve kurtarma
çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanarak toplam 252 kişi sağ olarak
kurtarılmıştır. Hasar tespit çalışmaları kapsamında yaklaşık 187 bin
yapı incelenmiştir. 49 bine yakın yıkık/ağır hasarlı yapı tespit
edilmiştir. Deprem nedeniyle 36.203 konut, 2.884 iş - yeri ve 9.602
ahır yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. 160 binden fazla depremzede
deprem nedeniyle geçici olarak Van’dan ayrılmıştır. En çok tercih
edilen beş il İstanbul, Antalya, Hakkâri, Batman ve Bursa olmuştur.
Konutların %76’sı, işyerlerinin %79’u ve ahırların %82’si hasar
görmüştür. İncelemelerdeki hasarsızlık oranı ise %23’tür. • Deprem
nedeniyle Van ilindeki öğrencilerin yaklaşık dörtte biri ili terk ederek
başka illerde eğitim görmüşlerdir. Haziran 2012 itibariyle giden
öğrencilerin %55’i Van’a geri dönmemiştir. (AFAD, 2014).
5.2. Depremlerden Sonra İlk Müdahale
Depremden sonra yapılmış en büyük ve kapsamlı
çalışmalardan bir tanesi de yaklaşık 180 bin depremzedeye yapılmış
olan konteyner uydu kentleri olmuştur. Deprem zamanı ve mevsimsel
durumlar açısından da zor günlerin aşılması evleri, meskenleri
yıkılmış veya ağır hasar almış olan insanlara da bir sığınma kapısı
olmuştur. Türkiye’de daha önce meydana gelmiş olan depremlerin hiç
birinde bu denli büyük kapsamlı yerleşim alanları kurulmamış ve
hukuki bir mekanizması hazırlanmamıştır. Bu afetle hazırlanan ve
planlanan bütün durumların süreci sağlıklı ve düzgün bir şekilde
çalışarak deprem sonrası yaraların sarılması hızlı ve etkili olarak
yapılmıştır (Turan, 2012).
Depremler sonrasında bölgeye yapılan ilk müdahaleler şu
şekilde açıklanmıştır. Buna göre arama kurtarma çalışmaları (AFAD,
2014);

- Meydana gelen ana depremin ardından, bir ay boyunca,
günlük ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir.
Toplamda ise 11 binin üzerinde artçı deprem
kaydedilmiştir.
- 48 il ve 30 kurumdan gelen arama kurtarma ve sağlık
personeli, 42 THY, 44 askeri, 18 özel kargo olmak üzere
104 uçakla bölgeye sevk edilmişlerdir.
- İlk depremde ilk 6 saat içerisinde tüm enkazlarda 71 arama
kurtarma çalışması başlatılmıştır.
- Bu arama kurtarma çalışmalarında 137 ekip, 2763 kişi ve
28 arama köpeği kullanılmıştır.
- İkinci depremde AFAD’a ait 12 ekip ve 168 personel
göreve hazır bir şekilde bölgeye ulaştı ve ilk müdahaleyi
yaptı.
- İlk 2 saat içinde 166 kişiden oluşan 7ekip daha çalışmalara
katıldı.
- 6 saat içinde de 41 ekip 827 personel ile deprem alanına
ulaştı.
- Sağlık hizmetleri (AFAD, 2014);
- İlk depremden 20 dakika sonra Van merkezde, 1 saat
içinde de Erciş’te ilk müdahaleler yapılmaya başlanmıştır.
- İlk 20 günde bölgeye 295 ambulans, 56 UMKE aracı, 6
ambulans helikopter, 2 ambulans uçak sevk edilmiştir.
- Bu bölgeye toplam 2400 sağlık personeli sevk edilmiştir.
- İlk 20 gün içinde karayolu ile 1037, havayolu ile 194 hasta
nakledilmiştir.
Güvenlik hizmetleri (AFAD, 2014);
- TSK yaklaşık 1890 ek personel ile 14 adet Skorsky tipi
helikopter ile taşıma, çadır kurma ve benzeri işlerde ilk
andan itibaren hizmet vermiştir.
- İkinci depremin ardından Genel Kurmay Başkanlığı insani
yardım taburu göndermiştir.
- Kolordu Komutanlığı’ndan ve Doğubeyazıt Tugayından
lojistik hizmetlerde
kullanılmak üzere
personel
görevlendirilmiştir.
- İl Emniyet Müdürlüğüne diğer illerden yaklaşık 1145
personel takviye için gelmiştir.
Geçici misafirlik için yapılan yardımlar(AFAD, 2014);
- Afetzedelere
komşu
illerde
bulunan
kamu
misafirhanelerinde ve otellerde geçici olarak misafir
edilmeleri için 136.826 başvuru alınmıştır.

- Kamu tesislerine ve bağış yoluyla temin edilen konut ve
tesislere toplam 35.976 kişi yerleştirilmiştir.
- Barınma ihtiyacı için vatandaşlara Van ilinde 787.252 TL
(12 bin kişi) Erciş’te 241.000 TL (1061 aile) nakit yardım
yapılmıştır.
- Van’da 15.548 kişiye Erciş’te 1.114.068.00 kişiye otobüs
bileti yardımı yapılmıştır.
- Van’da 1623 aileye, Erciş’te 405.750.00 kişiye göç
yardımı (250,00 TL) yapılmıştır.
- Van’da 74.625 aileye, Erciş’te ise39.997 aileye kömür
yardımı yapılmıştır.
5.3. Depremzedelerle Yapılan Görüşmeler
Van depremi sonrasında depremzedelerle görüşme yapılarak
idari yönetimlerin depremzedeler için ne gibi hizmetler verdiği
incelenmiştir. Depremzedelerin çoğu depremin ilk gecesini sokakta
veya arabalarında geçirdiklerini söylemiş ve çadırların geç
geldiğinden şikayet etmişlerdir. Çadırına zamanında ulaşan
depremzedeler ise ısıtıcı, elektrik ve su sorunundan dolayı bu
çadırların işlevsel olmadığını söylemişlerdir. Daha sonraki günlerde
ısıtıcı problemi çözülse de çadır kentlerde su ve elektrik kesintilerinin
yaşanmasıyla zor zamanlar geçirdiklerini ifade etmişlerdir.
Konteynerlerin gelmesiyle biraz daha rahatladıklarını söyleyen
depremzedeler aynı sorunların devam ettiğini belirtmişlerdir.
Depremzedelerin ortak görüşlerinden biri de valiliğin
belediyeden daha fazla hizmette bulunduğu konusudur. AFAD
aracılığıyla yapılan yardımlar, depremzedeler için hem zamanında
hem de yeterince yapıldığı düşünülmektedir. Bazı depremzedeler
bunun siyasi olduğunu ve belediye görevlilerinin kendi yandaşlarına
yardımda bulunduklarını düşünmektedirler.
Yardımların adaletli dağıtıldığına inanan depremzedeler de
olmasına karşın genel yargı adaletli olunmadığı yönündedir.
Depremzedeler,
gelen
yardımlardan
ziyade,
dağıtım
organizasyonundaki hatalardan ve adaletsizliklerden şikâyetçi
olmuşlardır. Devletin ve hayırseverlerin bol bol yardım gönderdiğini
ancak gelen yardımların dağıtılmasında sorunlar yaşandığı
belirtilmiştir. Depremzedeler, yardımların dağıtılması sırasında
partizanlık yapıldığını ve siyasetin işe karıştığını gözlemlediklerini
söylemişlerdir.

SONUÇ
Sonuç olarak deprem ortadan kaldırılamaz bir gerçekliktir.
Ancak depremin hasarları ve yarattığı kayıplar en aza indirgenebilir,
depremden zarar görenlerin kayıpları en kısa sürede telafi edilebilir
olmalıdır. Bunun için çağdaş bilim ve teknolojiden yararlanılmalıdır.
Bu sayede deprem risklerini en aza indirerek bu gerçekle birlikte
yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu açıdan bakıldığında idari yönetimlere
düşen ilk iş deprem olgusu yaşanmadan önce alınacak tedbirlerdir.
1999 yılının ağustos ayında yaşanan ve merkez üssü Gölcük olan
deprem yetersiz alt yapı çalışmaları ve şehrin yanlış yere inşa edilmiş
olmasından dolayı Sakarya ilini çok olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de
yerleşim yerleri oluşturulurken, ülkenin afetlere açık coğrafi yapısı
göz önüne alınmamış ve bu bölgelerle ilgili gerekli araştırmalar
yapılmamıştır. Bunun yanında kaçak yapılara göz yumulması da,
önemli bir sorun oluşturmuştur.
Afetler yaşanmadan önce yapılacak çalışmaların başarıyla
yürütülebilmesi, vaz geçilmez bir koşuldur. Afet yönetiminin
yapılandırılmasında en küçük yerel birimin esas alınması
gerekmektedir. Bu açıdan konuyla ilgili olarak belediyeler büyük
önem taşımaktadır. Sel, deprem, fırtına vb. gibi değişik afetlerle karşı
karşıya belediyelerin afet yönetimi stratejilerini önceden belirlemeleri
gerekmektedir. Hem afet sırasında görev yapacakların yaşanacak bir
kriz anında tam teşekküllü olarak hazırlıklı olması sağlanmalıdır.
Önceden belirlenen bu stratejilerin doğru alınıp alınmadığı zaman
zaman kontrol edilmeli ve bunun için test amaçlı tatbikatlar
yapılmalıdır.
Gelişmiş ülkelerde uygulamaya konmuş olan sakınım
planlaması, henüz ülkemizde mevzuata girmemiştir. Sakınım
planlaması için, farklı içerik, teknik, araçlar ve en önemlisi
uzmanlaşmış plancı kadrolar gerekmektedir. Bu sınıflamaya, üst
düzeyde toplum yapılanması tasarımını konu alan bir başka planlama
türünün de eklenebileceği ileri sürülmektedir. Bugün Türkiye’de
özellikle risk altında bulunan şehirlerde, bugüne kadar geliştirilmemiş
olan sakınım planlamasının geliştirilerek uygulamaya sokulması
üzerinde durulması gereken bir konudur. Ancak şu unutulmamalıdır
ki, afet yönetiminin asıl amacı, insanların hayatını kurtarmak ve olası
afetlerin yaratacağı tehlike ve kayıpları en aza indirgemektir.
Yaşanan felaketler ve alınan derslerden sonra, bugün
günümüzde yerel yöneticiler, olası bir krize karşı hazırlıklı olabilmek
adına, bir “kriz yönetim planı” hazırlamak konusunu giderek daha
ciddiye almaya başlamışlardır. Eskiden üzerinde durulmayan kenti
afetlere hazırlama ve organize etme çalışmaları, artık olağan

uygulamalar haline gelmiştir. Mahalli idareler, gerek kendi
sorumluluk alanları içinde gerekse yakın çevrelerinde oluşabilecek her
türlü doğal ve insan kaynaklı afetler için “kriz yönetim planı”
uygulamalarına girişmelidirler. Büyükşehirlerde ve de afet riski
yüksek olan bölgelerde her belediyenin, kendi yerel koşullarına ve
teknik imkânlarına uygun bir kriz yönetim modeli uygulayarak,
yaşanabilecek sorunlara hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bir afet
sonrasında oluşabilecek sorunlar arasında; bölgede elektrik kesintileri,
kısa devrelerle ortaya çıkabilecek yangınlar, içme suyu tesislerinde
ortaya çıkabilecek hasarlar ya da çeşitli sebeplerle içme suyunun
kirlenmesi, kanalizasyon sistemindeki olası arızalar nedeniyle insan
sağlığını tehdit eden sorunların ortaya çıkması vb. bulunmaktadır.
Mahalli idareler, kriz yönetiminin genelinde büyük bir paya
sahiptirler. Doğal kaynaklı afetlere insan kaynaklı unsurlarla çözüm
arayışı çabalarında, toplulukları çözüm yönetimine dâhil edilmesi öne
çıkaran çalışmalar üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
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Özet
Tarih boyunca birçok devletin hakimiyeti altına giren Ahlat; 12431335 yılları arasında İlhanlı Devleti’nin hakimiyetinde kalmıştır. Ülkemizin
en büyük mezarlığı olan Ahlat Meydan Mezarlığında bu dönemi ait bir çok
mezar taşı bulunmaktadır. Bu eserler Ahlat’ta yerleşik olan mezar taşı
geleneği ve nesiller boyu mezar taşı sanatkarı yetiştiren ailelerin varlığından
dolayı büyük ölçüde mezarlıktaki diğer mezar taşlarıyla benzerlik
göstermektedir.
Anadolu’nun birçok bölgesinde karşımıza çıkan tarihi mezar taşları
bizlere sadece bir mezarı işaret etmekle kalmayıp aynı zamanda üzerlerinde
bulunan kitabeleriyle, o mezarda yatan kişinin hüviyet bilgilerini, ölüm
tarihini, yaşadığı dönemin sanat anlayışını, unvanını, mesleğini, ölüm
sebebini ve bazen de göç edip geldiği memleketine ait bilgileri sunmaktadır.
Sözünü ettiğimiz bu değerli bilgileri taşıyor olmaları nedeniyle mezar taşları;
yapıldıkları dönemden günümüze tarihi belge niteliği taşımaktadır.
Ahlat Meydan Mezarlığı’nın kuzeydoğu kısmında bulunan ‘’Kadılar
Bölümü’’, adını bu alan içerisine defnedilmiş merhumların “Kadı”
unvanlarından almaktadır. Meydan Mezarlığındaki en nitelikli ve en abidevi
mezar taşları bu bölümde bulunmaktadır. Bu çalışmada dönemsel bütünlük
arz etmesi açısından İlhanlı Dönemine ait kadı şahideleri incelenmiştir.
Kadılar Bölümünde İlhanlı Dönemine ait olan ve kitabesinde Kadıyu’lKuddat veya Kaziyu’l-Kuzzât (başkadı) ibaresi geçen dört adet mezar
şahidesi tespit edilerek incelenmiştir.
Meydan Mezarlığındaki mezar taşlarının kitabe içeriklerini genel
olarak incelediğinde; mezardaki medfuna ait kimlik bilgileri, ölüm sebebi

cinsiyet, meslek, tarih, dua, yakarış gibi bilgilerin bulunmaktadır. Ayrıca
Ayete’l-Kürsi ve Kur’an-ı Kerim’den diğer bazı Ayet-i Kerimeler, Hadis-i
Şerifler, mezar taşı sanatkârı ile çeşitli Farsça şiirlere de rastlamak
mümkündür.
Kadılar Bölümündeki mezar taşı kitabelerinde devrin önemli devlet
adamları (kadı, emir, melik) ile bunların birinci dereceden akrabalarının
(evlat, eş, torun) kabirlerinin yer aldığı belirtilmektedir. Bu tanımlamalar
kabir sahiplerinin toplum içindeki sosyal statülerini vurgulamasının yanı sıra
o bölgenin siyasi ve toplumsal yapısına ışık tutacak önemli veriler de
sunmaktadır. Tamamında kırmızı Ahlat taşının kullanıldığı, bu mezar taşları
üzerindeki bitkisel ve geometrik süslemelerin yanı sıra yazı sanatı açısından
da oldukça zengindir.
Anahtar Kelimeler: Ahlat, Meydan Mezarlığı, Kitabe, Kadı,
Şahide.

ILKHANIDS ERA KADI HEADSTONES IN AHLAT COMMON
GRAVEYARD
Abstract
Ahlat, having been under the dominance of numerous states
throughout history, remained under the dominance of İlkhanids State during
1243-1335. There are many headstones belonging to this era in Ahlat
Common Graveyard, which is the greatest graveyard in Turkey. These
artworks show similarities with other headstones in the graveyard markedly
due to the headstone tradition that is in place in Ahlat and presence of
families who raised headstone artists for generations.
Historical headstones, which emerge in many regions in Anatolia,
not only point to a grave but at the same time with their tablets, they present
identification information of the person who is lying in that grave, their death
date, art understanding of the era, their title, occupation, the reason of death
and sometimes information about their homeland where they migrated from.
Headstones have historical document characteristics since their construction
era until today because they have the valuable information that we
mentioned.
“Kadi Section”, situated in the northeast section of Ahlat Common
Graveyard, has been named after “Kadi” titles of the deceased who are
buried in here. The most qualified and monumental headstones in the
Common Graveyard are situated in this section. In the present study, kadi
şahide belonging to İlkhanids Era were examined since they constitute a
periodical integrity. In Kadi Section, four grave şahide belonging to İlkhanids
Era and having an inscription in their tablets Kadıy’l-Kuddat or Kaziyu’lKuzzat (chief kadi) were determined and examined.
When the tablet contents of headstones in the Common Graveyard
are examined in general, there are information including identification
information about the buried person in the grave, their reason of death,
gender, occupation, date, prayer, and hosanna. Furthermore, it is possible to

encounter Ayete’l-Kürsi and some other verses of the Koran, hadiths, and
various Persian poems about the headstone artists.
In the headstone tablets in Kadi Section, it is indicated that the
graves of the important statesmen (kadi, emir, king) and their first degree
relatives (child, spouse, grand-child) are located. These definitions
emphasize the social status of grave owners within society and at the same
time they present important data to shed light to the political and social
structure of that region. These headstones, with red Ahlat stones used
completely, are quite rich in vegetative and geometric ornamentations and
also in calligraphy.
Key Words: Ahlat, common graveyard, tablet, kadi, şahide

Giriş
Ahlat, sahip olduğu çeşitli kültür varlıkları ile bir açık hava
müzesi niteliğindedir. Özellikle kentte yer alan 210.000 metrekarelik
alanıyla ülkemizin en büyük Tarihi İslam Mezarlığı unvanına sahip
olan, devasa şahide ve sandukalarıyla adeta Ahlat’la özdeşleşen Ahlat
Meydan Mezarlığı kültürel açıdan önemli bir merkezdir1 (Fotoğraf:12).
Ahlatşahlar Beyliği (Sökmenler, Ermen-Şahlar 1100-1207)
zamanında Ahlat, bilim, kültür, medeniyet ve ticaret açısından
Ortaçağın en gelişmiş şehirlerinden biri olmuştur. Ahlat, ilim ve din
adamları, mutasavvıf ve sanatkârlarıyla meşhur bir şehir olduğu için
şehre bu dönemde Kubbetü’l İslam denilmişitir2. Şehre Kubbetülİslam unvanının verilmesi aynı sıfatı taşıyan Belh ve Buhara ile
mukayese etmemize imkân sağlar. Bu büyük şehir, büyük bir kültür,
ilim, sanat ve belki de esnaf teşkilatının merkezi idi. Ahlât'lı pek çok
kadı ilim ve kültür adamı ile sanatkârlarının adı ve eserleri
bilinmektedir3.
Hamdullah Kazvinî bağ ve bahçeleri bol ve meyvacılığı iyi
olan Ahlat'ın İlhanlılar'a ödediği verginin 51.500 dinar olduğunu
söylemektedir4. Aynı dönemde Erzurum'un 22.000, Bayburt'un 21.000

Ata Yadigarı Ahlat, Ankara, 2010, s.11.: Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi,
İstanbul, 2000, s.15; Abdulkerim Özaydın, “Ahlatşahlar”, Doğuştan
Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul, 1989, s. 206-207.
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Abdulkerim Özaydın, “Ahlatşahlar”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam
Tarihi, İstanbul, 1989, s. 206-207.
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Beyhan Karamağaralı, Türk Mimari Eserlerinde Ahlat Mezar Taşları,
Ankara, 1993. s.4.
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O. Turan, Türkiye Selçukluları hakkında resmî vesikalar, Ankara 1988, 99;
O.Turan, Türkiye Selçukluları Tarihi, İstanbul 1973 s.124; O. Turan,
Selçuklu Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, İstanbul 1993 s. 368; İbn Bibi,
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dinar vergi ödediği hesaba katılırsa bu şehrin önemi daha iyi
belirlenir. Reşidüddîn'e göre Ahlat'tan İlhanlı Sarayına 2.000 men
elma gönderiliyordu. Ancak 674/1275-76 da vuku bulan zelzele ile
Ahlat'ın büyük bir kısmı toprak altında kalmıştır5.
Çok sayıda mezar taşının bulunduğu Ahlat Meydan
Mezarlığındaki en nitelikli ve abidevi eserler kadı mezar taşlarıdır.
Kadılık, İslâm ortaçağında ortaya çıkan bir idari ve adli görevdir. Aynı
zamanda bu görev İslâm hukuk tarihinde bir memuriyetliktir6. İslam
dünyasında kadı adı verilen hâkimler, belli yargı çevrelerinde dava
görüp çözümlemek üzere devlet başkanı tayin ederdi7. İslâm
devletinde hâkimlik görevini ilk olarak yürüten bizzat Hz.
Muhammed'in kendisi olmuştur8. Hz. Peygamber’den sonra gelen
halifeler de bu yolda hareket etmişlerdir9. Devletin sınırlarının
genişlemesi ve bürokratik işlemlerin artması, yargı alanında da bir
görev paylaşımını gerektirmiştir ki bu yargı görevinin halife
tarafından niyabet usulüyle tevcihi demektir10. İslamiyet’te bu yolda
ilk defa memur tayin eden Hz. Ömer’dir. Halife Ömer ilk olarak
Medine'ye Ebu'l Derda’yı, Basra'ya da Şüreyh’i, Küfe kadısı olarak da
Ebu Musel- Eş’ari’yi tayin etti. Mısır’da ise kadı tayini valiye
bırakıldı11. Ortaçağda İslâm devletininin yöneticileri adalet dağıtmayı
ve uygulamayı, mutlak olarak kendi görevleri arasında saymışlardır.
Nevarki hiç bir hükümdarın geniş bir ülkede bütün adli fonksiyonu
bizzat yerine getirmesine imkân yoktur. Bu nedenle, Şark’ta ve
Garb'da hükümdarların kendi adına yargı yetki ve görevlerini
yürütmeleri için hâkimler tayin etmesi gibi; ilk halifelerden
başlayarak, İslam hükümdarları da yargı yetki ve görevlerini, niyabet
prensibine uyarak gerçekleştirmişlerdir. Böylelikle devletin uzak
vilayetlerinde, bu görevli memur onun adına kanunların
uygulanmasına, cezai işlemlere ve ganimetin taksimine nezaret
Anadolu Selçukluları Devleti tarihi, (Yay. N. Gencosman), Ankara 1941, s.
430. da Ahlat civarında bağların bulunduğundan bahseder.
5
Baybars Tarihi, (Çev.) Ş. Yaltkaya, T. T. Kurumu, İstanbul 1941, 66. s.
6
İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı,
Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 1994, 7
7
Ekrem Buğra Ekinci, “Osmanlı Devleti'nde Mahkemeler ve Kadılık
Müessesesi Literatürü” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C. 3, S. 5,
2005, 417.
8
İlber Ortaylı, a.g.e, s. 7.
9
Ekrem Buğra Ekinci, a.g.e, 417-418.
10
İlber Ortaylı, a.g.e, 7.
11
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II.,
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1993, 119.

edecekti 12. Abbasiler zamanında Kad-ıl Kuzzat (kadiyülkudatlık )
diye bir makam ihdas edilerek büyük hukukçu Ebu Yusuf bu makama
getirilmişti. Günümüzdeki adalet bakanlığı ile temyiz mahkemesi ve
yüksek idare mahkemesi başkanlıkları gibi görevlere karşılık gelen bu
makam artık kadıları tayin etmeye ve halifenin yargı yetkisini onun
adına kullanmaya başladı13. Kad-ıl –Kuzatlar Bağdat, daha sonrada
bütün memleket kadılarını tayin etmeye başladılar14. Abbasi iktidarı
boyunca Bağdat kadısı bu unvan ve memuriyeti muhafaza etti.
Fatımîler devrinde ise bunun benzeri bir örgüt Kahire'de meydana
getirildi. Memlûkler devrinde her dört Sünni mezhep kendi kadıy'ul
kudat'ına sahipti ki, bunların her biri kendi mezheplerinin hukuki
mevzuatı dâhilinde kadıların görevlerini kontrol ve atama işleriyle
görevliydiler15.
Osmanlı devletinde ise kadı, genişleyen görevleriyle son
Osmanlı çağına kadar en önemli mülkî amir ve yargıçtır16. Sultan I.
Murad zamanında önceki İslam devletlerindeki kadiyülkudatlığın
benzeri kazaskerlik kurumu ihdas edilmiş ve kadıları artık fiilen bu
makam tayin etmeye başlamıştır. Daha sonra bu makam, Rumeli ve
Anadolu kazaskerliği olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunlar Osmanlı
Devleti'nde ilmiye sınıfı adı verilen ve kaza, fetva ve öğretim işleriyle
uğraşan sınıfın başıydı17.
Bu çalışmada dönemsel bütünlük arz etmesi açısından İlhanlı
Dönemine ait kadı şahideleri incelenmiştir. Kadılar Bölümünde İlhanlı
Dönemine ait olan ve kitabesinde Kadıyu’l-Kuddat veya Kaziyu’lKuzzât (başkadı) ibaresi geçen dört adet mezar şahidesi incelenmiştir.

1. Ahlat Meydan Mezarlığı’ndaki İlhanlı Dönemi Kadı
Mezar Taşları
1.1. Başkadı Ebu’l Berekat Salih Efendi’nin Mezar Taşı
Meydan Mezarlığı’nda Kadılar Bölümü’nün kuzey köşesinde
yer alan eser, bilezik taşının desteklediği baş şahidesi ile kesme
İlber Ortaylı, a.g.e, 7.
Ekrem Buğra Ekinci, a.g.e, 417-418.
14
Mehmet Zeki Pakalın, a.g.e, 119; Ekrem Buğra Ekinci, a.g.e, 417.
15
İlber Ortaylı, a.g.e, 10-11.
16
İlber Ortaylı, a.g.e, 7.
17
Ekrem Buğra Ekinci, a.g.e, 417-418.
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dikdörtgen blok parçaların meydana getirdiği üzeri açık çatma lahit
formundaki bir sandukadan meydana gelir.
Baş şahidesi 2.64 x 0.80 x 0.20 cm ölçülerinde dikdörtgen bir
forma sahiptir (Fotoğraf: 3-4). Şahidenin özellikle dış yüzü geometrik
ve bitkisel süslemeler açısından oldukça zengin bir kompozisyonuna
sahiptir. Dikdörtgen şahide alanını üç yönden bir kuşak halinde
dolanan ve zemine kazıma tekniği ile hakkedilmiş celi sülüs
karekterinde Ayete’l-Kursi yazılmıştır. Ayetin tamamı sığdırılamadığı
için “kursiyuhu’s-semavati” lafzında sonlandırılmıştır. Ayetin
sınırladığı bu çerçevenin içinde yukarıdan aşağıya doğru, ortalarında
birer rozet bulunan oniki kollu beş yıldız sıralanmaktadır. Yıldızlardan
çıkan hatlar bir örgü gibi birbirini alttan üstten kat ederek bordüre
kadar devam etmekte ve ortadaki tam yıldızlarla çerçeve arasında
kalan kısımda yarım yıldızlar meydana getirerek bütün yüzeyi bir ağ
halinde kaplamaktadır. Oyguların dik ve derin olduğu bezemede yıldız
kollarının içlerinin tamamen oyulması şahide yüzeyinde gün
ışıklarıyla birlikte çok kuvvetli bir ışık-gölge kontratsıda meydana
getirir18.
Yıldız kompozisyonunun altında ise çizgisel yaprak
motiflerinin içerisine yerleştirilmiş palmetlerden oluşan bordürün
sınırladığı yuvarlak kemerli küçük tezyini bir niş yer alır. Nişi
oluşturan
yuvarlak
kemerin
yüzeyi
dilimlendirilerek
hareketlendirilmiş, içerisi ise kıvrık rumi dal ve palmet birleşiminden
oluşan yoğun bitkisel bezemeyle doldurulmuştur.
Şahidenin iç yüzü oldukça sade olup zemine kazıma olarak
hakkedilmiş celi sülüs karakterli kitabe tüm yüzeyi doldurmuştur.
Mezara defnedilmiş şahıs hakkında önemli bilgilerin yer aldığı kitabe,
şahidenin sağ alt köşesinden başlayarak sol köşeye doğru şahide
kenarlarını takip eden ters “U” şeklindeki bir bordür gibi
düzenlenmiştir. Arada kalan boşluğa ise yazının devamı alt alta üç
satır halinde yazılmıştır. Kitabe:
هذا قبر الموالنا السعيد الشهيد العالم العامل الفاضل قاضى القضاة و الحكام مفتى
الفريقين زين الملة و الدين ابى البركات صالح بن ابي القسم رحمة هللا
– توفى في ثالث سهر١
– صفر سنة تسع٢
– و خمسين و ستمائة٣
Transkripti:
Haza kabru’l-Mevlânâ es-saîdu’ş-şehîd el-‘âlimu’l-‘âmal elfâzıl Kadiyu’l-Kuddat ve’l-hukkam muftiyu’l-ferikayn
zeynu’l-
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Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezar Taşları, Ankara, 1992, 130.

millete ve’d-Dîn Ebi’l-Berekât Sâlih bin Ebi’l-Kasım rahmetu’l-Lah-i
tevfa fî sâlis-i şehr-i Safer sunne tisa’ ve hamsîn ve seba’ mie.
Anlamı:
Bu, saadete ve şehadete erişmiş, ilmiyle amel eden, erdemli,
kadıların ve hâkimlerin büyüğü, iki âlemin müftüsü, dinin ve milletin
ziyneti, Ebu’l Kasım’ın oğlu Başkadı Ebu’l Berekat Salih Efendi’nin
kabridir. O (hicri) Safer ayının 3’ünde 659 (miladi 7 Ocak 1261)
yılında Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.
Metfuna ithaf bölümünden sonra transkripte edilemeyen sekiz
satırlık Farsça bir şiir yer alır. Bu şiirin hemen altında ‘’Ahmet el
Müzeyyin’’19 adlı sanatkârın imza kitabesi bulunmaktadır. Sanatkâr
kitabesinin hemen altına ise filigran tarzda işlenmiş geometrik örgülü
dikey iki bordürün sınırladığı dikdörtgen bir çerçeve içerisinde yer
alan ve üst kısmı kıvrık rumi dallarıyla süslü bir kandil motifi
yerleştirilmiştir. Şahidenin yan yüzleri de boş bırakılmayıp güney ve
kuzey kenarlarına celi sülüs karakterli bir yazı kazıma tekniğinde
yazılmıştır. Ancak yazının içeriği çözümlenememiştir.
Mezar sandukası, üzeri açık dikdörtgen şeklindeki kesme blok
pehle taşlarından meydana gelip, 290 x 80 x 46 cm ölçülerine sahiptir.
Batı ucundaki baş şahidesi haricinde dikdörtgen 3 blok pehle taşından
oluşan sandukanın içi toprakla doldurulmuş üzeri açık çatma bir lahit
formundadır.
Taştaki erimelerden ötürü sandukanın muhtelif yerlerinde
tahribatların meydana gelmesi ve tüm yüzeyinin yoğun bir liken
tabakası ile kaplanmış olması sandukanın bezemeleri ile yazı
kuşaklarının çözümlenmesini imkânsız hale getirmiştir. Liken
tabakasından algılanabildiği ölçüde sade bir görünüme sahip olduğu
anlaşılan sandukanın geniş dikdörtgen her iki yan yüzünün, üst ve yan
kenarlarının düz silmelerle çerçevelenip içerisine, zemininin kıvrık
rumilerle doldurulduğu kufi yazı benzeri iri kabartma geometrik bir
bezeme kuşağının işlenmiştir20.
1.2. … Başkadı … Efendi’nin Mezar Taşı
Kadılar Bölümü’nün kuzey köşesinde bulunan bu eser baş
şahidesi ile kesme dikdörtgen blok parçaların meydana getirdiği üzeri

Arapça kitabelerin çevirileri Abdullah Apl tarafından yapılmıştır.
Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
20
Selami Bak, Ahlat Meydan Mezarlığı Kadılar Bölümü Mezar Taşı
Envanteri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi
Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van, 2013. 32-35
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açık lahit formundaki bir sandukadan meydana gelir. Kırılmış olan bu
mezar taşı 2011 yılında kazı ekibi tarafından restore edilmiştir.
Baş şahidesi 3.85 x 0.97 x 0.30 cm ölçülerinde dikdörtgen bir
forma sahiptir (Fotoğraf: 5-6). Bu eser 3.85 m. olan uzunluğuyla
Meydan Mezarlığındaki en yüksek şahide olma özelliğine sahiptir.
Şahidenin dış yüzü geometrik ve bitkisel süslemeler açısından oldukça
zengin bir kompozisyona sahiptir. Şahidenin dış yüzündeki
alınlığında, boş yer bırakmaksızın bütün zemini kaplayan ince
işlenmiş yoğun kıvrık dallar ile tomurcuklu rûmîlerin arasında, uçları
yine rûmî kıvrımları ile sonlandırılan ve belli aralıklarla birleşip
geometrik düğümler oluşturan on ayrı şeridin oluşturduğu bir
kompozisyon yer alır.
Bu panonun hemen altında, düz silmelerin dikdörtgen şeklinde
çerçevelediği alanın içerisine kabartma olarak yazılan ‘’Asil bin
Uveys’’ adlı sanatkârın imza kitabesi bulunmaktadır. Kitabe;
tomurcuklu rumilerin doldurduğu zemin üzerine kaba bir sülüsle
kabartma olarak yazılmıştır. Şahidenin üst kırılma noktasının geçtiği
kısımda kitabenin bazı harfleri de deforme olmuştur. Ancak
restorasyon işleminin başarılı bir şekilde yapılması yazının rahatlıkla
okunmasını sağlamıştır.
Sanatkâr kitabesinin altında küçük farklılıklar dışında alınlık
panosundaki kompozisyona benzer ikinci bir bezeme panosun yer alır.
Burada da yine boş yer bırakmaksızın bütün zemini kaplayan ince
işlenmiş yoğun kıvrık dallar ile tomurcuklu rûmîlerin arasında, uçları
rûmî kıvrımları ile sonlandırılan ve belli aralıklarla birleşip geometrik
düğümler oluşturan on ayrı şeridin oluşturduğu bir kompozisyon yer
alır. Ancak burada farklı olarak aşağıya doğru uzayan şeritlerin
bazıları yanlara doğru genişleyip daralarak çizgi halindeki iri birer
tomurcuk oluşturur. Bu panonun akabinde ise, harflerinin aralarına
rumi kıvrımlarının yerleştirildiği işlek bir sülüsle kabartma olarak Al-i
İmran Suresi’nin 18. ve 19. Ayetleri ile yine aynı surenin 26. Ayet-i
Kerime’sinin yazılmaya çalışıldığı bir bordürün kuşattığı sivri kemerli
büyük bir mihrabiye motifi bulunmaktadır. Ancak 26. ayet mihrabiye
bordürüne sığdırılamadığından yarım kalmıştır. Ayrıca şahidenin bu
bölümünde taştaki kırılmanın neden olduğu büyük kopmalar bordürün
güney kenarından kemer hizasına kadar tamamen yok olmasına neden
olmuştur. Ayetlerin yer aldığı mihrabiyenin kemer köşelikleri boş
bırakılmayıp yoğun kıvrık dalların rumi ve palmetlerle meydana
getirdiği soyut bitkisel ağ ile doldurulmuştur. Mihrabiye motifi
içerisine yerleştirilmiş tezyini sivri kemerli nişi ise yazı bordürünün iç
silmesinden başka bir de filigran tarzında geometrik örgülerin işlenmiş
olduğu ikinci bir bordür çevrelemektedir. Nişin içini düz satıhlı

şeritlerin kesişmesiyle oluşan oniki kollu büyük yıldızların meydana
getirdiği girift geometrik bir ağ kaplamaktadır. Yıldızların zeminini
ise çok ince işlenmiş tomurcuklu rumi motifleri doldurmaktadır.
Şahidenin etek kısmının tamamen tahrip olmasından ötürü üzerindeki
bezemeleri hakkında bir fikir sahibi olamamaktayız. Ancak sağlam
kalan kısımlarındaki kıvrık rumi dallar bu bölümünde yoğun bitkisel
bir süsleme ile bezeli olduğunu gösterir.
Şahidenin iç yüzünün alınlık kısmında, dışa doğru çıkıntı
teşkil eden, içleri istiridye yivleriyle hareketlendirilmiş muntazam
işçilikli üç sıra mukarnas yer almaktadır. Bu mukarnaslı alınlığı
şahidenin devamına bağlayan kısmında ise; alttan tomurcuklu kıvrık
rumilerin oluşturduğu dar bordüre kadar uzanan düz yüzeyli dişlerin
yan yana dizilmesiyle oluşturulmuş on dilimli bir diş sırası
bulunmaktadır. Alınlık bölümünün hemen altın ise düzgün ve
okunaklı bir celi sülüsle yüzeye kabartma olarak yazılmış ve adına
kabrin yapıldığı şahsın hüviyeti ile ölüm tarihini bildiren kitabe yer
alır. Kitabe şahidenin sağ alt köşesinden başlayarak yukarıdaki
mukarnas sıralarına kadar uzanan sahayı sol alt köşeye kadar üç
yönden ters bir “U” şeklinde kuşatmaktadır. Kitabenin devamı, oluşan
bu çerçeve içerisinde kalın silmelerle birbirinden ayrılan üç kartuş
içerisine kabartma tekniğinde yazılarak tamamlanmıştır. Bu
kartuşların altın da oluşturulmuş düzgün yüzeyli bir alan üzerine
kazıma satırlar halinde yaklaşık yirmi satırlık bir yazı yazılmıştır.
Farsça bir şiir olduğunu tahmin ettiğimiz bu yazının çok fazla tahrip
olması nedeniyle içeriği çözümlenememiştir. Genel olarak şahidenin
doğu yüzü şahidedeki parçalanmaya bağlı olarak çok fazla tahrip
olmuş, bu durum yazılarında büyük ölçüde zara görmesine sebep
olmuştur. Özellikle kabartma tekniğiyle yazılan yazıda kırılmalar
oluşmuşken, kazıma tekniğiyle yazılan yazılarda ise taştaki erimelere
bağlı olarak aşınmalar görülmektedir. Kırılmış durumdaki bu şahideye
uzun yıllar boyunca müdahale edilmediği için zaman için küçük
ölçekli parçaları kaybolmuş ve buna bağlı olarak maalesef kabrin
kime ait olduğu tespit edilememiştir. Şahidenin okunabilen
kısımlarında yazılı olan metin şöyledir;
... ... ... ...  الكامل الفاضل العالم االمام... ...  العمر قصير... ... ... ... ... حجة الدين و
 االسالم...
... ... شرف الملة القضاة قاضي االمام المولى...
...
...
سبعمائة و تسع سنة صفر عشر سبع
Transkripti:

… … … … el-imâm el-‘âlim el-fâzlu’l-kâmil … … kasîru’l-‘omr …
… … … ve’d-dîn huccetu’l-İslâm … … … el-mevla, el-imâm, elkâdıyu’l-kuddâ şerefu’l-millete ve’(d-dîn) … … … … … … seba’
‘aşer Safer sunne tisa’ ve seba’ mie.
Anlamı:
Alim, önde, erdemli olgun insan, kısa ömürlü … … … dinin ve … …
… İslam’ın ve (Müslümanların) kılavuzu, (dinin) ve milletin onuru,
başkadı, öncü, efendi … … … … … Safer ayının on yedisinde yedi
yüz dokuz yılında (miladi 27 Temmuz 1309) … …
Şahidenin yan yüzlerine kazıma tekniği ile celi sülüs hat kullanılarak
Ayete’l-Kursi yazılmıştır. Ayetin yazımına başlanılan kuzey kenarda
metin yönü aşağıdan yukarıya doğru olup ayet, “…bi iznih”
kelimesine kadar yazılabilmiştir. Ayetin yazımına güney kenarından
devam edilmiştir. Ancak bu kenarda ayet yukarıdan aşağıya doğru
yazılmış ve burada da ayet, “hifzuhuma” kelimesine kadar
görülebilmektedir. Şahidenin etek kısmındaki tahribattan ötürü
yazının devamı her ne kadar görünmese de, tahrip olan kısım, ayetin
tamamını alabilecek ölçüdedir.
Mezarın sanduka bölümü üzeri açık dikdörtgen şeklindeki
kesme blok pehle taşlarından meydana gelip, 275 x 85 x 55 cm
ölçülerine sahiptir. Batı ucundaki baş şahidesi haricinde dikdörtgen 3
blok pehle taşından oluşan sanduka, içi toprakla doldurulmuş çatma
lahit formundadır. Günümüzde taştaki erimelerden ötürü sandukanın
muhtelif yerlerinde deformelerin görülmesi ve yine tüm yüzeyinin
yoğun liken tabakası ile kaplanmış olması bezemelerinin yorumlanıp
yazılarının çözümlenmesini zorlaştırmaktadır21.
1.3. Başkadı Mahmud’un Mezar Taşı
Kadılar Bölümünde yer alan bu eser, baş şahidesi ile kesme
dikdörtgen blok parçaların meydana getirdiği üzeri açık çatma lahit
formundaki bir sandukadan meydana gelir.
Baş şahidesi 3.30 x 0.86 x 0.29 cm ölçülerinde dikdörtgen bir
forma sahiptir (Fotoğraf: 7-8). Şahidenin dış yüzünün alınlığında,
zemini girift kıvrık rumi dal ve palmet ağlarıyla doldurulmuş,
uçlarının rumi kıvrımları ile sonlandırıldığı düz şeritlerin teşkil ettiği,
geometrik örgülü girift bir pano yer almaktadır. Örgülerin aralarındaki
boşlukları ince işçilikli rumi kıvrımları doldurmaktadır. Rumiler
burada şeritlerle aynı hizada olmakla beraber, yine de esas deseni
belirtmeye yarayan bir fon mahiyetindedir. Alınlık panosunun altında
düz silmelerin çerçevelediği alan içerisinde ‘’Esed bin Ustâd Hâvend’’
21
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adlı sanatkârın imza kitabesi bulunmaktadır. Kitabe işlek ve güzel bir
sülüsle kabartma olarak yazılmış, harflerin araları ince ve sık işlenmiş
rumi kıvrımları ile doldurulmuştur.
Sanatkâr kitabenin altında, ince bir rumi ağının ortasında
uçları rumi kıvrımları ile nihayetlenen ince şeritlerin teşkil ettiği
çeşitli geometrik örgülerin meydana getirdiği enli bir pano yer
almaktadır. Oldukça ince bir oyguya sahip panonun bu bezemesinin
sık ve yoğun bir şekilde iç içe girmiş motiflerini ayırt etmek
imkânsızdır22. Daha altta, harflerin aralarına rumi kıvrımlarının
yerleştirildiği işlek bir sülüsle kabartma olarak yazılan Ayete’lKursi’nin bir bordür halinde kuşattığı sivri kemerli büyük bir
mihrabiye motifi bulunmaktadır. Ayetin tamamı niş içine
sığmadığından ayet “… bi iznih ye’lemu” lafzında sonlandırılmıştır.
Ayetin yer aldığı kemer köşeliklerini yoğun rumi kıvrımları
doldurmaktadır. Bu kemerin içerisine yerleştirilmiş tezyini nişi ise
yazı bordürünün iç silmesinden başka bir de filigran tarzında
geometrik örgülerin işlenmiş olduğu ikinci bir bordür çevrelemektedir.
Nişin içini düz satıhlı şeritlerin kesişmesiyle oluşan oniki kollu iki
büyük yıldızın yer aldığı girift geometrik bir ağ kaplamaktadır.
Yıldızların ortaları ve kollarının içi çok ince işlenmiş rumi motifleri
ile doldurulmuştur. Şahidenin en altta etek kısmında da yukarıya
doğru taşkın sivri kemerli dört niş motifinin sıralandığı bir diğer pano
yer almaktadır. Bu tezyini nişlerin kemerlerini üzerleri taralı yarım
palmet yaprakları, kenarlarını da bu yaprakların düz bir şerit halinde
uzayan sapları teşkil etmektedir. Nişlerin köşelikleri kıvrık dal ve ince
rumilerle, içleri ise küçük birer kandil motifini saran tomurcuklu rumi
ağları ile süslenmiştir.
Şahidenin iç yüzünün alınlık kısmında, dışa doğru hafif bir
çıkıntı teşkil eden, içleri istiridye yivleriyle hareketlendirilmiş
muntazam işçilikli üç sıra mukarnas yer almaktadır. Bu mukarnaslı
alınlığı şahidenin devamına bağlayan kısmında ise alttan taralı düz
yüzeyli dişlerin yan yana dizilmesiyle oluşan on dilimli bir diş sırası
bağlantıyı sağlamaktadır.
Başlığın hemen altında düzgün ve okunaklı bir celi sülüsle
yüzeye kabartma olarak yazılmış ve adına kabrin yapıldığı şahsın
hüviyeti ile ölüm tarihini bildiren kitabe yer alır. Kitabe şahidenin sağ
alt köşesinden başlayarak yukarıdaki mukarnas sıralarına kadar
uzanan sahayı sol alt köşeye kadar üç yönden ters bir “U” şeklinde
kuşatmaktadır. Kitabenin devamı oluşan bu çerçeve içerisinde de kalın
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kabartma silmelerle birbirinden ayrılan beşi kabartma, geriye kalan
yedi satırında kazıma tekniğinde tamamlanmıştır. Kitabe:
الكامل الفاضل العالم االمام المولى الشهيد السعيد اللحد هذا اللهمهتعطفبرحمتكورافتكعلىساكن
الحسيب
المرحوم المنقى المتدين البارع الوارع المحسن المنصف النسيب
– الحكام و القضاة قاضى١
– الحرام عن الحالل مبين٢
– الى المحتاج الحق حجة٣
– الملة فخر تعالى هللا رحمة٤
– المرحوم ابن محمود الدين و٥
– القاضى المغفور ابن يوسف الدين شريف٦
– ثراهم طاب صالح الدين زين٦
– االخرة الى الدنيا من انتقل٧
– سنة شهور من صفر شهر في٨
– سبعمائة و عشرين احدى٩
… –١٠
… –١١
Transkriptri:
Allahumme te’tif birahmetike ve rafetek ala sakin haza’l-lahdu’ssaîdu’ş-şehîdu’l-mevla el-imâmu’l-‘âlim el-fazılu’l-kâmil el-hasîbu’lnesîb el-munsefu’l-muhsin el-vari’u’l-bari’ el-mutedeyyinu’l-munki
el-merhûm kaziyu’l-kuzzât ve’l-hukkâm mubînu’l-helâl ‘ani’l-herâm
huccetu’l-hakk el-muhtac-i ila rahmetu’l-Lah-i Teâla fahru’l-millete
ve’d-Dîn Mahmûd Ibnu’l-mağfûru’l-kâzi Zeynu’d-Dîn Salih tâb-ı
serâhim intikal-i mine’d-dunyâ ile’l-âhiret fi şehr-i Safer min şehûr
sunne ahdi ‘işrîn ve seba’ mie … … … …
Anlamı:
Allah’ım bu kabirde yatana rahmetin ve şefkatinle muamele eyle. Bu,
saadete ve şehadete erişmiş, alimlerin imamı, kemale ermiş faziletli
insan, asil değerli insan, üstün vasıflı dinine düşkün dindar zat,
hakimlerin ve kadıların büyüğü, helali ve haramı açıkça ortaya koyan,
hakkın timsali, Allah u Teala’nın rahmetine muhtaç, mağfur Kadı
Zeyneddin Salih’in oğlu, dinin ve milletin iftiharı Başkadı
Mahmud’un pirüpak lahdidir. O (hicri) Safer ayında 721 (miladi Mart
1321) yılında dünyadan ahiret yurduna göç etmiştir.
Şahidenin yan yüzleri de boş bırakılmayıp her iki yüzüne
kazıma tekniği ile Ayete’l-Kursi yazılmıştır. Ancak ayetin yazımında
bir hata veya bir şaşırma söz konusudur. Bu hata ayetin yazımına
başlandığı kuzey kenarda olmuştur. Bu kenarda ayetin “…leh uma
fi’s-semavati” lafzından sonra hatalı olarak “…kursiyyuhu’ssemavati” den sonra gelen bölüme ‘’ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel
‘aliyu’l-‘azim’’ ayetiyle devam edilmiştir. Yani ayetin “…menzellezi

yeşfeu’ ‘indehu illa bi iznih” bölümü yazılmadan geçilmiştir. Sanatkâr
da bu yapılan hatanın farkına varmış olacak ki: ayetin sonuna daha
önce başka bir mezarda rastlamadığımız ‘’En Doğrusunu Allah Bilir’’
lafzını eklemiştir.
Mezarın sandukası üzeri açık dikdörtgen şeklindeki kesme
blok pehle taşlarından meydana gelip, 270 x 88 x 40 cm ölçülerine
sahiptir. Batı ucundaki baş şahidesi haricinde dikdörtgen 3 blok pehle
taşından oluşan sandukanın içi toprakla doldurulmuş çatma lahit
formundadır. Yapısı gereği çabuk deforme olan sandukanın doğu dar
yüzü tamamen parçalanmış olup her iki geniş yan yüzü de içe doğru
yatık bir vaziyet sergiler.
Taştaki erimelerden ötürü sandukanın muhtelif yerlerinde kırılmaların
meydana gelmesi ve yine tüm yüzeyinin likenlerle kaplanmış olması
bezemeleri ile yazılarının çözümlenmesini oldukça zorlaştırmaktadır.
Genel itibariyle yoğun bir süslemeye sahip sandukanın geniş
dikdörtgen her iki yan yüzünün, üst ve yan kenarları düz silmelerle
çerçevelenip içerisine, tepe noktalarında düğüm oluşturulmuş
yuvarlak profilli kalın silmelerin meydana getirdiği at nalı kemerli
sekiz tezyini nişten ibaret bir dizi yerleştirilmiştir. Nişlerin içi ve
kemer köşeleri ince işçilikli derin olarak oyularak belirginleştirilmiş
tomurcuklu rumi, kıvrık dal ve palmet sıraları ile doldurulmuştur.
Sanduka pehle taşlarının üst yüzeylerine de celi sülüs hat ile
yazılmış bir yazı kuşağı dolandırılmış, ancak yoğun liken tabakası
nedeniyle bu yazıların çözümlenmesi gerçekleştirilememiştir23.
1.4. Başkadı Zeynuddin Ahmed’in Mezar Taşı
Kadılar Bölümü’nün kuzey uç noktasında, baş şahidesi ile
kesme dikdörtgen blok halindeki yekpare sandukadan meydana gelir.
Kesme kırmızı tüf taşından yapılan mezar şahidesinin zamanla kırılıp
parçalanmıştır. 2011 yıllında kazı ekibindeki uzmanlar tarafından
restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmıştır.
Baş şahidesinin tümlenmiş gövdesi, 2.48 x 0.60 x 0.23 cm
ölçülerinde dikdörtgen bir forma sahiptir (Fotoğraf: 9-10).
Günümüzde alınlık kısmı yerinde olmayan şahidenin özellikle dış
yüzü geometrik ve bitkisel süslemeler açısından oldukça zengin bir
kompozisyonuna sahiptir. Şahidenin alınlık kısmının kırılma
noktasının hemen altında düz silmelerin çerçevelediği ‘’Hacı Mirçe
bin Mirân’’ adlı sanatkârın imza kitabesi yer almaktadır.
Sanatkâr kitabesinin altında, aralarında sık rumi kıvrımlarının
dolaştırıldığı işlek bir sülüsle yazılmış olan Al-i İmran Suresi’nin 18.
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Ayeti ile 19. Ayetinin bir bordür gibi kuşatıldığı sivri kemerli büyük
bir mihrabiye motifi yer almaktadır. Fakat şahidedeki parçalanmalar
tüm yüzeyi etkilediği gibi bordür içerisindeki bazı harflerin de
parçalanarak kopmasına neden olmuştur. Ayetin yazılmasıyla
şekillendirilen mihrabiyenin kemer köşelikleri de boş bırakılmayıp
kabartma tekniğindeki iri kıvrık dal ve rumilerle doldurulmuştur.
Mihrabiye içerisinde yer alan tezyini nişi ise içerden filigran tarzda
işlenmiş olan geometrik örgülü ikinci bir bordür çerçeveleyip içerisi
geometrik ağlarla bezenmiştir. Zemini kıvrık dal ve tomurcuklu
rumilerin doldurduğu nişin bu yüzeyine kırık ve düz kabartma
şeritlerin kesişmesinden elde edilmiş sekiz kollu üç yıldızın alt alta
sıralanarak meydana getirdiği geometrik bir ağ işlenmiştir.
İnce bir silmenin ayırdığı şahidenin etek kısmında, dik ve derin
oygulu kabartma taşkın sivri kemerli üç tezyini niş motifinin
bulunduğu bir pano görülmektedir. Nişlerin kemerlerini yarım palmet
yaprakları, kenarlarını da bu yaprakların düz bir şerit halinde uzayan
sapları teşkil etmektedir. Yine nişlerin içleri ve köşelikleri tomurcuklu
kıvrık rumi dal ve palmet sıralarıyla doldurulan pano soyut bitkisel
bezemeler ile hareketlendirilmiştir.
Şahidenin başlık kısmı kırık olduğu için iç yüzünün sadece kitabe
kısmı bir bütün olarak görülebilmektedir. Birleştirilemediği için
şahide den ayrı bir şekilde sandukasının doğu ucuna koyulmuş başlık
kısmı sağlam kalan kısımlarından anlaşıldığı kadarı ile dışa doğru
hafif bir çıkıntı teşkil eden, içleri istiridye yivleriyle hareketlendirilmiş
iki sıra mukarnasla bezenmiştir.
Şahidedeki başlık kısmının hemen altında ise düzgün ve
okunaklı bir celi sülüsle yüzeye kazıma olarak yazılmış ve adına
kabrin yapıldığı şahsın hüviyeti ile ölüm tarihini bildiren kitabe yer
alır. Kitabe şahidenin sağ alt köşesinden başlayarak yukarıdaki
mukarnas sıralarına kadar uzanan sahayı sol alt köşeye kadar bir
bordür gibi üç yönden ters bir “U” şeklinde kuşatmaktadır. Kitabenin
devamı ise bordürün oluşturduğu çerçeve içerisinde kazıma silmelerle
birbirinden ayrılan onüç kartuş içerisine yine kazıma tekniğinde
yazılarak tamamlanmıştır. Ancak taştaki kırılmalar nedeniyle
şahidenin en alttaki kartuşun da yer alan yazılarda aşınma, bordür
içindeki yazılarda ise küçük parça eksiklikleri görülmektedir. Bu
sorunlara rağmen eksiksiz bir şekilde okunabilen kitabe metni
şöyledir;
 االملم العالم الفاضل... اللهمه تعطف برحمتك و رافتك على ساكن هذة اللحد السعيد الشهيد
الكامل الوارع البارع مفتي الفريقين مبين الحالل عن الحرام قاضي القضاة و الحكام زين
الملة و الدين حجة االسالم

...– و اللم١
المحتاج
– الى٢
رحمة هللا تعالى
– زين الدين٣
احمد
– بن٤
موالنا سديد
– الدين سديد٥
– بن القاضي٦
زين
– الدين صالح٧
– انتقل من الدنيا٨
– الى دار٩
االخرة
– في شهر١٠
محرم
– لسنة اربعة١١
– و ستين و١٢
– سبعمائة١٣
Transkripti:
Allahumme te’tif birehmetike ve rafetek ‘ale’s-sakin.
Hazetu’l-lahdi es-saîdu’ş-şehîd … el-İmâmu’l-‘Alim, el-Fâzlu’lKâmil, el-Variu’l-Bariu’, müftiyu’l-ferikeyn, mubînu’l-helâli ‘ani’lherâm, Kadıyu’l-Kuddat ve’l-Hukkâm, zeynu’l-millete ve’d-dîn,
huccetu’l-İslâm ve’l … el-muhtac-i ila rahmetu’l-Lahi Teâla Zeynu’dDîn Ahmed bin Mevlânâ Sedîdu’d-Dîn Sedîd binu’l-Kadî Zeynu’dDîn Salih intikal-i mine’d-dunya ila daru’l-Ahiret fi şehri Muharrem
lesunne erba’ ve sitîn ve seba’ mie.
Anlamı:
Allah’ım bu kabirde yatana rahmetin ve şefkatinle muamele
eyle. Bu, saadete ve şehadete erişmiş, âlimlerin öncüsü (imamı), olgun
ve erdem sahibi, üstün vasıflı dinine düşkün zat, iki alemin müftüsü,
helal ve haramı açıkça ortaya koyan, kadıların ve hakimlerin büyüğü,
dinin ve milletin süsü, İslam’ın ve (Müslümanların) kılavuzu, Allah u
Teala’nın rahmetine muhtaç, Kadı Zeyneddin Salih’in oğlu
Sediduddin Sedid Efendi’nin oğlu Başkadı Zeyneddin Ahmed’in
lahdidir. O, -hicri- Muharrem ayında yedi yüz altmış dört -734(miladi Eylül-Ekim 1333) yılında, dünyadan ahiret yurduna
göçmüştür.
Şahidenin yan yüzlerine Ayete’l-Kursi celi sülüs hat ile
kazıma tekniğinde hakkedilmiştir. Buna göre ayetin yazımına

başlanılan kuzey kenarında yazı yönü aşağıdan yukarıya doru olup,
ayet “ve mâ fi” lafzına kadar sığdırılabilmiştir. Güney kenarında ise
ayetin yazımına yukarıdan aşağıya doğru devam edilmiştir. Ayetin
tamamı sığdırılamadığından ayet burada da, “…ve mâ halfehum”
lafzında sonlandırılmıştır.
Mezarın sanduka bölümü, 254 x 60 x 33 cm. ölçülerinde
kesme kırmızı tüf taşından dikdörtgen formda şekillendirilmiş kütlesel
yekpare bir gövdeye sahiptir. Eserin gövdesinde oluşan derin
çatlaklar, önlem alınmadığı takdirde ilerleyen dönemlerde tamamen
parçalanmasına neden olacaktır.
Süsleme olarak sandukanın üst kapak kısmında yüzeye
düzgün bir şekilde oyularak tatbik edilmiş iki başlı bir niş veya salbek
motifi görülmektedir. Bu salbek motifinin kenarlarına da dışarıdan
kazıma düz silmelerin sınırladığı üç hadisi şerif celi sülüs hat ile
kazıma tekniği kullanılarak art arda hakkedilmiştir. Geneli itibariyle
yoğun bir liken tabakası ile kaplı olan sandukanın yan yüzlerinden
algılanabildiği kadarıyla yazı ve tezyinatın birlikte kullanıldığı
görülmektedir. Özellikle geniş dikdörtgen her iki yan yüzünün, üst ve
yan kenarları düz silmelerle çerçevelenip içerisine, zeminini ince
işlenmiş kıvrık dal ve rumilerin oluşturduğu iri kabartma bir yazı
kuşağı uygulanmıştır. Bu yazı kuşağı sandukanın kuzey cephesinin
batı ucundan başlanarak, güney cephesinin batı ucuna kadar art arda
üç hadis-i şerif şeklinde yazılmıştır24.
Değerlendirme ve Sonuç
Anadolu’nun birçok bölgesinde karşımıza çıkan tarihi mezar
taşları kitabelerinde, o mezarda yatan kişinin hüviyet bilgilerini, ölüm
tarihini, unvanını, mesleğini, ölüm sebebini ve bazen de memleketini
öğrenmek mümkündür. Ayrıca mezar taşlarındaki süsleme
programları, yapıldıkları dönemin sanat anlayışını da yansıtmaktadır.
Bundan dolayı mezar taşları birer tarihi belge niteliği taşımaktadır.
Ahlat Meydan Mezarlığı’nda birçok hanedan ve yönetimin
hakimiyet dönemine ait mezar taşları bulunmaktadır. Mezarlıktaki en
nitelikli ve en abidevi mezar taşlarının bulunduğu Kadılar
Bölümünde medfun olan kişilerin bir kısmı kadı veya başkadı
diğerleri ise çoğunlukta kadıların aile bireyleridir. Yaptığımız
incelemeler neticesinde kitabesinde kadı veya başkadı ibaresi geçen
dört adet İlhanlı Dönemi mezar taşı incelenmiştir. Bu mezar taşlarının
form ve süsleme programları genel olarak birbirine benzemektedir.
Ancak her eser ayrıntılı olarak ele alınıp incelendiğinde gerek
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dönemsel gerekse sanatkârın üslubunu yansıtan bazı farklılıklar
bulunmaktadır.
İncelediğimiz bu dört mezar şahidesi mezarlıktaki en yüksek
ve en nitelikli mezar taşlarındandır. Nitekim ele aldığımız… Başkadı
… Efendi’nin mezar taşı, 3.85 metrelik yüksekliğiyle Ahlat Meydan
Mezarlığının en yüksek taşı unvanına sahiptir. Bu şahide Meydan
Mezarlığında en fazla eser vermiş olan Asil bin Uveys’e aittir.
Sözünü ettiğimiz bu sanatkârın dedesi, Başkadı Ebu’l Berekat Salih
Efendi’nin mezar taşı başlığı altında incelediğimiz eserin sanatkârı
olan Ahmed el Müzzyin ‘dir. Babası ise Üstad Veys bin Ahmed adlı
mezar taşı ustasıdır. Buna rağmen Asil bin Uveys’i yetiştiren usta,
babasının çırağı olan Esed bin Eyyub adlı sanatkârdır. Aynı zamanda
Asil bin Uveys’in mezar taşı ustası olan iki kardeşi ve kendisinin
yetiştirdiği bir çırağı tespit edilmiştir25. Bu bilgiler Ahlat’taki
sanatkârlık geleneği ve usta-çırak ilişkisini açıkça ortaya
koymaktadır. Bundan dolayı birçok devletin Ahlat’a hakimiyet
kurmuş olmasına rağmen mezar taşlarındaki dönemsel farklılıklar
çok fazla göze çarpmamaktadır. Çünkü Ahlatlı sanatkârlar farklı
devletlerin hakimiyeti altında kendi geleneklerini büyük ölçüde
sürdürebilmişlerdir.
İncelediğimiz dört adet İlhanlı Dönemi kadı mezar taşları
genel itibariyle Ahlat’lı sanatkarların üslup özelliklerini
yansıtmaktadır. Bu sanatkarlar Ahlat’ta var olan köklü bir esnaf
teşkilatının mensuplarıdır.
İncelenmiş olan örneklerin sandukaları ilk üç örnekte kesme
blok parçalarından oluşan çatma lahit formunda, son örnek ise
yekpare biçimindedir.
Kitabeler celi sülüs ve kufi karakteriyle kazıma ve kabartma
teknikleri kullanılarak yazılmıştır. Kitabelerin içeriğini medfun
kişilerin hüviyet bilgileri, ona yapılan övgüler ve Kuran-ı Kerim’den
bazı Ayetler ile Hz. Peygamberin bazı hadisleri oluşturmaktadır. Bir
dantelâ inceliğinde yapılan süslemeler ağırlıklı olarak oniki kollu
yıldız ağlarını ve bitkisel motifleri içermektedir.
Meydan Mezarlığı’nda bulundukları bölüme adını veren kadı
mezar taşları, nitelik ve nicelik olarak adına yapıldıkları kişilerin

Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Oral, Ahlat Meydan Mezarlığı Asil Bin
Uveys İmzalı Mezar Taşları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Van, 2014.
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yaşadıkları dönemdeki sosyal statülerini yansıtması açısından
önemlidir.
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Fotoğraf 1: Ahlat Meydan Mezarlığı Genel Görünüm

Fotoğraf 2: Kadılar Bölümü Genel Görünüm

Fotoğraf 3: Başkadı Ebu Bereket Salih
Efendi’ye ait baş şahidesinin batı yüzü.

Fotoğraf 5: Başkadı … Efendi’ye ait
baş şahidesinin batı yüzü.

Fotoğraf 4: Başkadı Ebu Bereket Salih
Efendi’ye ait baş şahidesinin doğu yüzü.

Fotoğraf 6: Başkadı … Efendi’ye ait
baş şahidesinin doğu yüzü.

Fotoğraf 7: Başkadı Mahmud’a ait
baş şahidesinin batı yüzü.

Fotoğraf 9: Başkadı Zeynuddin Ahmed’e ait
baş şahidesinin batı yüzü.

Fotoğraf 8: Başkadı Mahmud’a ait
baş şahidesinin doğu yüzü.

Fotoğraf 10: Başkadı Zeynuddin Ahmed’e ait
baş şahidesinin doğu yüzü.
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Temel Eğitim Bölümü,
sbak@yyu.edu.tr
Özet
Ortaçağın önemli şehirlerinden biri olan Ahlat; sahip olduğu kültür
varlıkları ve özellikle mezar anıtlarıyla eşsiz bir açık hava müzesi niteliği
taşımaktadır. Burada bulunan altı tarihi mezarlıktan en fazla mezar taşına
sahip Meydan Mezarlığı 210.000 metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük
Tarihi İslam Mezarlığı unvanına sahiptir. Bu mezarlık kapladığı alanın yanı
sıra sahip olduğu şahide ve sandukaların ebat, kitabe içerikleri, süsleme
programları ve sanatkâr imzalarıyla da ayrıca ün sahibidir.
Mezar taşları Kültür ve Sanat Tarihi açısından incelediğinde,
yapıldıkları dönemin meslek grupları, inanç yapısı ve sosyal yaşamı ile
sanatsal zevklerinin yanı sıra devrin ekonomik koşulları hakkında da önemli
bilgilere ulaşmak mümkündür.
Ekip üyesi olarak bulunduğum, Prof. Dr. Recai KARAHAN’ın
başkanlığındaki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı ekibince, Ahlat
mezar taşlarının kitabe içerikleri üzerine yapılan araştırmalar neticesinde; bu
güne kadar yaklaşık 400 adet şahide ve sanduka incelenmiştir. Kitabe
içeriklerinde genel olarak; kabirde yatan kişiye ait kimlik bilgileri, mesleği,
vefat tarihi, bazen ölüm sebebi, göç edip geldiği memleketi ile dua, yakarış,
Kur’an-ı Kerim’den Ayet-i Kerimeler, Hadis-i Şerifler, Farsça şiirler ve
mezar taşı sanatkârının ismi gibi bilgiler içerdiği tespit edilmiştir.
Kazı ekibindeki restoratörler tarafından 2015 yılı çalışmaları
sırasında liken temizliği yapılan bir eserin kitabesi üzerine yapılan
incelemelerde Esma’ül Hüsna’dan 55 adet ismin yazıldığı tespit edilmiştir.
Ahlat Mezar Taşları üzerine şimdiye kadar yapılmış olan araştırmalarda bu
veya buna benzer bir kitabe içeriğine tesadüf edilmemiştir. Bu çalışma
sözünü ettiğimiz eserin değerlendirmesini içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahlat Meydan Mezarlığı, Şahide, Sanduka,
Kitabe, Esma’ül Hüsna,

A HEADSTONE WITH NAMES OF ALLAH WRITTEN
FOUND AT AHLAT COMMON GRAVEYARD
Abstract
Ahlat, one of the significant cities of the middle-ages, has
characteristics of a remarkable open air museum with its cultural assets and
especially grave monuments. A Common Graveyard with an area of 210.000
square meters has the most number of headstones among the six historical
graveyards located here and is the greatest Historical Islam Graveyard of
Turkey. This graveyard, in addition to its area, is also renowned for the size,
tablet contents, ornamentation programs and artist signatures of its ‘şahide’
and symbolic coffins.
When headstones are examined in terms of culture and art history, it
is possible to obtain crucial information about the occupation groups, belief
structure, social life and artistic gusto of the era they were built and economic
conditions of the era.
Approximately 400 ‘şahide’ and symbolic coffins have been
examined up until today as a result of the researchers conducted on the tablet
contents of Ahlat headstones by Ahlat Seljuk Common Graveyard excavation
team, where I am a member, under the leadership of Prof. Dr. Recai
KARAHAN. It was determined that the tablet contents consisted of
information such as identification information on the person lying in the
tomb, his/her occupation, death date, sometimes death reason, his/her
hometown where they migrated, and prayer, appeal, verses of the Koran,
hadiths, poems in Persian and name of the headstone artist.
It was determined that 55 names of Allah were written on the tablet
of an artwork which was cleared from likens during the studies conducted in
2015 by the restorators in the excavation team. This tablet content or similar
one was not encountered in the researches conducted on Ahlat Headstones up
until today. We will be presenting the tablet content of the artwork we
mentioned in this study as an article.
Key Words: Ahlat Common Graveyard, Şahide, Symbolic Coffin,
Tablet, Names of Allah,

1. Giriş
Sübhan ve Nemrut dağları arasında Van Gölü’ne nâzır eğimli
platolar üzerine kurulmuş olan Ahlat, Doğu Anadolu bölgesinin
yukarı Murat-Van bölümünde Bitlis İline bağlı bir kaza olarak yerini
alır. Ahlat’ın güneyinde Tatvan,
güneydoğusunda Van Gölü,
batısında Güroymak, doğusunda Adilcevaz, kuzeyinde Malazgirt ve
kuzeybatısında Bulanık ilçeleri bulunmaktadır1.
Tarih boyunca birçok devletin hâkimiyeti altına almak için
mücadele ettiği stratejik öneme sahip bu şehir özellikle ortaçağda
1

Rahmi Tekin, Ahlat Tarihi, İst. 2000, s. 15-16

büyük çekişmelere sahne olmuştur. Bu durum şehirde yoğun iskân
faaliyetlerinin olmasını sağlamıştır. Ahlat’ın geçirdiği savaş ve büyük
depremlere rağmen günümüze ulaşmış olan Madavans Vadisi Kaya
Yerleşim Yerleri ile Kaya Kilisesi, Harabe Şehir Mağara Evleri, Eski
Ahlat Kalesi, Osmanlı Sahil Kalesi, Çifte Hamam, Küçük Hamam,
Zaviye, Seramik Fırınları, Ulu Cami, Bezirhane, Türbeler, Kümbetler,
Akıtlar ve Tarihi Mezarlıklar ihtişamlı günlerinin göstergesidir. Tüm
bu kültür varlıklarına rağmen Ahlat asıl ününü tarihi mezarlıklarındaki
mezar taşlarından almaktadır.
Bu makale, Ahlat Meydan Mezarlığında, kitabesi Esmâ-ül
Hüsna’nın önemli bir kısmını içeren bir mezar taşının
değerlendirmesini içermektedir. Bu güne kadar Ahlat mezar taşlarıyla
ilgili yapılmış olan Beyhan Karamağaralı’nın ‘’Ahlat Mezar Taşları’’,
‘’Türk Mimari Eserlerinde Ahlat Mezarları’’ ile Ahlat Kültür
Vakfı’nın yayınları olan ‘’Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması’’,
‘’Anadolu’da Türk Mührü Ahlat’’ adlı kitaplar ile Selami Bak’ın
‘’Ahlat Meydan Mezarlığı Kadılar Bölümü Mezar Taşı Envanteri’’,
Mustafa Oral’ın ‘’Ahlat Meydan Mezarlığındaki Asil Bin Üveys
İmzalı Mezar Taşları’’, Sinan Denizli’nin ‘’Ahlat Meydan
Mezarlığı'ndaki Ejder Figürlü Mezar Taşları’’adlı yüksek lisans
tezlerinde Esmâ-ül Hüsna yazılı herhangi bir mezar taşına tesadüf
edilmemiş olması bu eseri diğer tüm Ahlat mezar taşlarından
ayrıcalıklı kılmaktadır.
Esmâ ismin çogulu olup hüsna kelimesi "en güzel" manasında
tafdil sigasıdır. Esma'ül-hüsna veya esma-i hüsnâ ise, bir terkip olarak
"en güzel isimler" anlamına gelmektedir. Terimsel olarak esma'ülhüsnâ denilince Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen Allah'ın 99
ismi anlaşılmaktadır. Allah'ı bilmek onun isim ve sıfatlarını tanımakla
olur. A'raf suresi 180. ayette2 en güzel isimlerin Allah'a ait
olduğundan ve bunlarla dua edilmesinden bahsedilmektedir. Ayrıca
İsra 110., Taha 8., Haşr 24. ayetlerde de esma'ül-hüsnâ’dan
bahsedilmektedir. Esma-i hüsna'ya esma-i ilâhiyye veya ihsâ isimleri
de denilmektedir3. Makalemizin konusu olan esma'ül-hüsnâ yazılı bu
mezar taşı tam anlamıyla tevhidin ve İslam’ın Mührü niteliğindedir.

2

"Allah'ın güzel adları vardır. Ona bu adlarıyla dua edin."

Abdullah, Şahin, Edebi Bir Tür Olarak Klasik Edebiyatımızda Esma-i Hüsnâ’lar,
Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16. Sayı, 2011, s 49
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2. Ahlat Meydan Mezarlığı
Ülkemizdeki tarihi mezarlıkların en büyüğü olan Meydan
Mezarlığı Kuzeyden güneye Taht-ı Süleyman Mahallesinin yolu ile
Tatvan yolu doğudan batıya iki kubbe Mahallesi ile Harabe Şehir
arasında alanı kaplamaktadır (Fotoğraf: 1). Mezarlığın çevresi istinat
duvarıyla çevrelenip belirli noktalara güvenlik kameraları
yerleştirilerek koruma altına alınmıştır.
Birçok mezar taşı tipolojisinin bir arada bulunduğu bu
mezarlıkta temellerine kadar yıkılmış olan sekizgen planlı bir kümbet
(veya türbe) ile halkın akıt dediği birçok yeraltı mezar odası
bulunmaktadır. Bir dantelâ inceliğinde işlenmiş olan bu mezar taşları
3.85 m. varan yükseklikleriyle insanda sonsuz bir estetik haz ve
hayranlık hissi uyandırmaktadır.
Sayın Prof. Dr. Recai KARAHAN’ın4 verdiği bilgilere göre:
‘’Meydan Mezarlığında XII. yüzyılın başından XVI yüzyıla kadar
tarihlenen ve 435 tanesinde sanatkâr imzası bulunan muhtelif
tipolojilere sahip toplam 1427 adet mezar taşı ve bölge halkının
‘’akıt’’ dediği 178 adet yeraltı mezar odası bulunmaktadır. Verilen bu
sayısal verilerin yapılacak olan arkeolojik kazı, jeomanyetik ve
jeoradar çalışmaları neticesinde artması kuvvetle muhtemeldir’’5.
3. Esma’ül Hüsna Yazılı Mezar Taşı
Ahlat Meydan Mezarlığındaki kuzey-güney gezi güzergahını
oluşturan travers yolun orta kısmının doğusunda (Pafta No J-10 Mezar
No 3017 SM 43) bulunan bu eser, Kırmızı tüf taşından (Ahlat Taşı)
yapılmış olup, baş ve ayak şahidesi ile yek pare silindirik prizma
formundaki bir sandukadan meydana gelir. Bu eser, kitabe ve süsleme
kompozisyonlarının yanı sıra, baş şahidesinin ayak şahidesine göre
daha uzun olması, yekpare taştan yapılmış olan sandukasının baş
şahidesinden ayak şahidesine doğru daha meyilli olmasıyla muhteşem
bir orantısal düzene sahiptir (Fotoğraf: 2).
Doğu-batı yönünde konumlandırılan kabrin batı ucuna
yerleştirilen baş şahidesi 218 cm. (boy) x 54 cm. (en) x 24 cm.
(kalınlık) ölçülerinde dikdörtgen bir forma sahiptir. Şahidenin
özellikle batı yüzü geometrik ve bitkisel süslemeler açısından oldukça
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat
Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi,
5 Ahlat Meydan Mezarlığı’ında yapılan kazı çalışmaları için bkz. Recai KarahanEylem Güzel, ‘’Eski Ahlat Şehri Kazıları’’ Uluslararası 35. Kazı Sonuçları Toplantısı,
C.1. (27-31 Mayıs 2013) , Muğla, 2013, s.339-348.; Recai Karahan-Mehmet KulazEylem Güzel, ‘’Eski Ahlat Şehri Kazıları’’ Uluslararası 36. Kazı Sonuçları Toplantısı,
C.1. (02-06 Haziran 2014), Gaziantep, 2014 s. 499-510.
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zengin bir kompozisyona sahiptir(Fotoğraf: 3). Batı yüzünün alınlık
panosunda, uçları tepe noktasında rûmî kıvrımları ile nihayetlenen düz
satıhlı şeritlerin teşkil ettiği, üç niş yer almaktadır. Bu nişlerin orta
kısımlarına birer kandil motifi yerleştirilmiş olup boş kalan kısımlar
ise dik ve derin oyulmuş ince kıvrık rûmî dalları ve palmet
motifleriyle doldurulmuştur. Rûmî ve palmetler, şeritlerle aynı
seviyede olmakla beraber, taştaki başarılı işçiliğin bir sonucu olarak
esas deseni belirtmeye yarayan bir fon olma özelliği de gösterir.
Alınlık panosunun hemen altında düz silmelerle çerçevelenen
sanatkârın imza kitabesi bulunmaktadır. Harflerin aralarını ince rûmî
ve kıvrık dalların doldurduğu Arapça kitabe, işlek ve güzel bir sülüsle
kabartma olarak yazılmıştır.
Sanatkârın İmza Kitabesi:
عمل حاجي ميران بن يوسف
Amelu Hacı Miran bin Yusuf6
Kitabede adı zikredilen Hacı Miran bin Yusuf, Ahlat’ta Üveys
Ailesinden sonra en fazla mezar taşı yapan Miran Ailesinin
mensubudur. Bu güne kadar tespit edilmiş olan yaklaşık 60 eseri XIV.
yüzyılın birinci yarısına aittir. Yusuf ismindeki babasının Yusuf b.
Miran, amcasının da, devrin büyük üstadlarından Mirçe b. Miran
olması kuvvetle muhtemeldir. Muhammed b. Miran ismindeki
sanatkâr da oğlu olmalıdır7.
Sanatkâr kitabesinin altında, kıvrık dalların rumi ve
palmetlerle birleşerek meydana getirdiği soyut bitkisel motifler içeren
enli bir bordürün kuşattığı dikdörtgen büyük bir pano mevcuttur. Düz
silmeler dikdörtgen pano içerisinde birbirine dolanarak dairesel
motifler oluşturmuştur. Bu panonun hemen altında ortadaki sivri
kemerli nişi dört yönden çevreleyen dikdörtgen bir bordür vardır. Düz
silmelerin çevrelediği bu bordürün içerisinde rûmî yapraklarıyla
birbirine bağlanan bir süsleme kompozisyonu yer almaktadır. Ortadaki
sivri kemerli nişin etrafı düz silmeler ve çift sıra örgülü zencereklerle
çevrelenmiştir. Bu nişin içerisine dikey eksende birbirine bağlanan iri
rûmî ve palmetlerin oluşturduğu ana kompozisyonun orta kısmını iki
adet nar veya madalyonu (?) andıran motif yer almaktadır. Bu
kompozisyon nişin iç bordürüne hafifçe taşırılarak şahidenin batı
yüzüne olan hâkimiyeti vurgulanmıştır. Sanatkâr, irice işlediği bu
motiflerin yüzeyleri ve bunlara oranla daha derin kalan zemin hiç boş
kalmayacak şekilde rûmî kıvrımları ve geometrik örgülerle
Arapça kitabelerin çevirileri Abdullah Apl tarafından yapılmıştır. Katkılarından
dolayı teşekkür ederim.
7 Beyhan Karamağaralı, Ahlat Mezar Taşları, Ankara 1992, s. 96,
6

doldurulmuştur. Şahidenin etek kısmında aşınmış olan üç niş
bulunmaktadır. Bu nişlerin içleri rûmîler ile süslenmiş olup ortadaki
nişin içerine bir kandil motifi yerleştirilmiştir.
Şahidenin doğu yüzünde, dışa doğru çıkıntı teşkil eden tek sıra
halinde derince oyulmuş sekiz dişli mukarnas dizeleri bulunmaktadır.
Mukarnasların üst kısmı rûmi ve palmet sıralarıyla bezenmiştir.
Mukarnas sıralarının hemen altında ise sivri kemerli bir niş yer
almaktadır. Kompozisyonu oluşturan sivri kemerin köşelikleri
simetrik bir şekilde palmet ve rûmîlerle süslenmiştir. Bordür içinde
yer alan Arapça kitabe, oldukça temiz ve düzgün bir zemin üzerine
celi sülüs hat ile kabartma olarak yazılmıştır. Bu bordürün çevrelediği
alan ise yedi kartuşa bölünerek kitabenin devamı bu kısma kazıma
tekniğinde hakkedilmiştir. Bu cephede medfun hakkında bilgi veren
kitabe içinde 2 adet, kitabeyi çevreleyen bordür içinde 13 adet, ayak
şahidesinin batı yüzüne ise 40 adet Esmaü’l-Hüsna yazılarak toplamda
55 İsmi Azam zikredilmiştir. Kitabe baş şahidesinin doğu yüzünden
başlayıp ayak şahidesinin batı yüzünde devam ettiğinden bütünlüğün
bozulmaması amacıyla her iki şahidenin kitabeleri birlikte ele
alınmıştır (Fotoğraf: 4-5).
Kitabenin Baş Şahidesinin Doğu Yüzüne Yazılan Kısmı (Esma-ül
Hüsna):
هو هللا الذي ال إله اال هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السالم المؤمن المهمين العزيز
الجبار المتكبر الخالق الباري
Ayak Şahidesinin Batı Yüzüne Yazılan Kısmı (Esma-ül Hüsna):
 الخافض الرافع المعز/ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط
 البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير/ المذل السمع
– الحفاظ المقيت١
– الحسيب الجميل٢
– الكريم الرقيب٣
– المجيب الواسع٤
– الحكيم الودود٥
– المجيد الباعث٦
– الشهيد الحق٧
– الوكيل٨
Kitabenin Transkripti ve Anlamı (Esmâ-ül Hüsna):
Huva’l-Lahu’l-lezi La ilahe illa hu; O Allah ki ondan başka ilah
yoktur.
1-"Allah"O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır
2-"er-Rahman":Esirgeyici, bütün mahlûkatına rahmetiyle muamele
eden(dünyada)

3-"er-Rahim":Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet
eden(ahirette)
4-"el-Melik":Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan
5-"el-Kuddüs":Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan
6-"el-Selam":Her çeşit afet ve kederlerden emin olan
7-"el-Mü'min":Kullarına
emniyet
veren.
Kendinin
ve
peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı
vaadinde sadık
8-"el-Müheymin" Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her
şeyi gözetip koruyan
9-"el-Aziz":İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye
galip olan
10-"el-Cabbar":Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan,
dilediğine muktedir olan
11-"el-Mütekebbir":Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede
büyüklüğünü gösteren
12-"el-Halik":Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden,
yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan
13-"el-Bari":Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan
14-"el-Musavvir":Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren
15-"el-Gaffar":Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları
bağışlayıcı
16-"el-Kahhar":Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve
hakim
17-"el-Vahhab":Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima
bağışlayan
18-"el-Rezzak":Bütün mahlûkatın rızkını veren ve ihtiyacını
karşılayan
19-"el-Fettah":Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan
kurtaran
20-"el-Âlim":Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve
ezeli olan
21-"el-Kabıt" Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan
22-"el-Basit" Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten
23-"el-Hafıd":Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren
24-"el-Rafi":Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten
25-"el-Muiz":İzzet veren, aziz kılan
26-"el-Müzil":Zillete düşüren, hor ve hakir eden
27-"el-Semi":Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden
28-"el-Basir":Her şeyi gören
29-"el-Hakem":Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten,
hükmeden

30-"el-Adl" Son derece adaletli olan
31-"el-Latif":En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan
sahibi olan
32-"el-Habir":Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan
33-"el-Halim":Yumuşak davranan, hilmi çok olan
34-"el-Azim":Çok azametli olan, yüce
35-"el-Gafur":Çok bağışlayan, mağfireti çok
36-"el-Şekur":Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile
karşılayan
37-"el-Aliyy":Çok yüce
38-"el-Kebir":çok büyük
39-"el-Hafız":Yapılan işleri bütün tahsilâtıyla hıfzeden, her şeyi afat
ve beladan koruyan
40-"el-Mukit":Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren
41-"el-Hasib":Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün
teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlûkatına kâfi olan
42-"el-Celil":Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan
43-"el-Kerim":Çok ikram edici
44-"el-Rakib"Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında
bulunan
45-"el-Mucib"Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul
eden
46-"el-Vasi":Lütfu bol olan
47-"el-Hakim":Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi
olan
48-"el-Vehud":İyi kullarını seven, rızasına indiren ve sevilmeye layık
olan
49-"el-Mecid”Şanı, şerefi çok üstün olan
50-"el-Bais"Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran
51-"el-Şehid"Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan
52-"el-Hakk":Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran
53-"el-Vekil":Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi
temin eden8
Ayak şahidesinin batı yüzündeki ikinci kartuşta “el-Celil”
yerine muhtemelen küçük bir yanılma ile “el-Cemil” lafzı yazılmıştır.
Baş şahidesinin doğu yüzünde medfun hakkında bilgi veren
kitabe sülüs hat ile kazıma tekniği nişin içerisine yerleştirilen
kartuşlara yazılmıştır. Taşta meydana gelen tahribat sebebiyle yazının
Esmau’l-Husna Anlamları http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-2773.html
25.03.2016
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bazı bölümleri deforme olmuştur. İsmini tespit edemediğimiz fakat bir
hanımefendiye ait olduğu anlaşılan kitabenin içeriği aşağıdaki gibidir.
Baş Şahidesinin Doğu Yüzündeki Kartuşlara Yazılan ve Medfun
Hakkında Bilgi Veren Kitabenin Orijinal Metni:
– اللهم يا محي العظام١
– الرميمة وياء منشى٢
– االجساد البال٣
– تعطف برحمتك على٤
– ساكنة هذا القبر٥
– السعيدة الشهيدة٦
– المرحومة المحتاجة٧
– الى رحمة هللا تعالى وغفرانه٨
 رجب... –٩
– سنة سبع وثلثين وسبعمائة١٠
Kitabenin Transkripti:
Allahumme ya Muhyi’l-‘İzame’r-remime ve ya Munşiyu’lecsadu’l-bali te’tif birahmetike ve rafeteke ‘ala sakine haza’l-kabru’ssaide’ş-şehide’l-merhume’l-muhtace ila Rahmetu’l-Lahi teala ve
ğufranehu… Receb sene seba’ ve selasin ve seba’ mie.
Kitabenin Türkçe Anlamı:
(Ey çürümüş kemiklere yeniden hayat verecek olan) “elMuhyi” ve (çürüyen bedenleri yeniden yaratacak olan) “el-Munşi”
Sen burada yatana rahmetin ve şefkatinle muamele eyle! Bu kabir
saadete ve şehadete erişmiş kadın, şanı yüce her şeye gücü yeten
Allah’ın rahmetine ve bağışlamasına muhtaç… O Recep (ayında) yedi
yüz otuz yedi (miladi Şubat-Mart 1337) yılında … (vefat etti).
Baş şahidenin kuzey ve güney yan yüzlerine kazıma tekniği
kullanılarak Bakara Suresi 255. Ayeti kerimesi olan Ayete’l-Kursi
hakkedilmiştir. Ayetin yazımına kuzeye bakan kenardan başlanmış
olup bu kenarda “men ze” lafzına kadar yazılan ayet güney kenarında
devam edilerek “halfehum vela” lafzıyla sonlandırılmıştır(Fotoğraf: 67).
Bakara Suresi 255. Ayeti Orijinal Metni:
هللا ال إله اال هو الحي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما في السماوات وما في االرض من ذا
الذي يشفع عنده اال بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وال
Bakara Suresi 255. Ayeti Transkripti:
Allâhu lâ ilâhe illâ hû, el-hayyul-kayyûm, lâ teé'huzuhû
sinetun velâ nevmun, lehû mâ fi’s-semâvâti ve mâ fi’l-ard, men zellezî
yeşfeu’ ‘indehû illâ biiznih, ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ
halfehum, ve lâ
Bakara Suresi 255. Ayeti Meali:

Allah -O'ndan başka ilah yoktur-; Her zaman diridir, bütün
varlıkların kendi kendine yeterli yegâne kaynağıdır. Ne uyuklama
tutar O'nu, ne de uyku. Yeryüzünde ve göklerde ne varsa O'nundur.
O'nun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan kimdir? O,
insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir;
oysa O dilemedikçe insanlar O'nun ilminden hiçbir şey edinemez,
hiçbir şey kavrayamazlar.
Kabrin doğu ucuna yerleştirilen ayak şahidesi 175 cm. (boy) x
50 cm. (en) x 20 cm. (kalınlık) ölçülerinde dikdörtgen bir forma
sahiptir. Şahidenin batı yüzü alınlık kısmında, dışa doğru hafif bir
çıkıntı teşkil eden, içleri derin ve uzun tutulmuş ince işçilikli iki sıra
mukarnas yer almaktadır. Bu mukarnaslı alınlığı şahidenin devamına
bağlayan kısmında ise alttan düz yüzeyli dişlerin yan yana
dizilmesiyle oluşan sekiz dilimli bir diş sırası bulunmaktadır. Alınlığın
hemen altında düzgün ve okunaklı bir celi sülüsle baş şahidesinde
yazımına başlanan Esma-ül-Hüsna’nın devamı hakkedilmiştir.
Şahidenin doğu yüzü geometrik ve bitkisel süslemeler
açısından zengin bir kompozisyona sahiptir. Şahidenin alınlığında,
içleri yukarıya doğru yükselen girift kıvrık rumi dal ve palmet
ağlarıyla doldurulmuş olan üç nişin teşkil ettiği bir pano yer
almaktadır. Nişlerin taşkın sivri kemerlerini meydana getiren üzeri
sivri palmet yapraklarının sapları, düz birer şerit haline dönüşerek
temsili nişlerin yan kenarlarını teşkil etmektedir. Ortadaki nişin
içerine yanlardan farklı olarak kandil motifi yerleştirilmiştir. Bunun
hemen altında ters ‘U’ şeklinde bir bordürle ortadaki yuvarlak kemerli
nişi üç yönden çevrelemiştir. Bordürün içerisine halkalar içerisine
birer palmet motifi yerleştirilmiştir. Yuvarlak kemerli nişin içerisine
ise tam ortada palmet sıralarının ters bir şekilde sıralanarak yukarıya
doğru nihayetlendiği görülmektedir. Şahidenin etek kısmında üç
yuvarlak kemerli nişin yer aldığı görülmektedir. Ancak tahrip
olduğundan üzerindeki motifler anlaşılamamaktadır(Fotoğraf: 8).
Ayak şahidesinin kuzey ve güney kenarlarına üç farklı Ayet-i
Kerime yazılmıştır. Bu ayetler Al-i İmran Suresinin 18. Ayeti ile 19.
Ayetinin ilk cümlesidir. Bu ayetin hemen ardından da aynı surenin 26.
Ayetine başlanmıştır. Ancak şahide kenarına sığdırılamadığından bu
ayetin çok az bir kısmı yazılabilmiştir(Fotoğraf: 9-10).
Al-i İmran Suresi 18. Ayeti Orijinal Metni:
شهد هللا انه ال إله اال هو والمالئكة واولوا العلم قائما بالقسط ال إله اال هو العزيز الحكيم
Al-i İmran Suresi 18. Ayeti Transkripti:
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ hûve vel melâiketu ve ulul
‘ilmi kâimen bi’l-kist, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm.

Al-i İmran Suresi 18. Ayeti Meali:
Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu
açıklamıştır ki, kendisinden başka ilâh yoktur. Melekler ve ilim
sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet sahibi
Allah'tan başka ilâh yoktur.
Al-i İmran 19. Ayeti Orijinal Metni:
ان الدين عند هللا اإلسالم
Al-i İmran 19. Ayeti Transkripti:
İnne’d-Dîne ‘ında-Allâhi’l-İslâm.
Al-i İmran 19. Ayetleri Meâli:
Allah nezdinde (tek) hak din İslâm'dır.
Al-i İmran Suresi 26. Ayeti Orijinal Metni:
(قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك) من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
Al-i İmran Suresi 26. Ayeti Transkripti:
(Kulillâhumme mâlikel mulki tué'til mülke) men teşâu ve
tenziul mulke mimmen teşâé', ve tuızzu men teşâu ve tuzillu men
teşâé', biyedikel hayr, inneke alâ kulli şey'in kadîr.
Al-i İmran Suresi 26. Ayeti Meali:
(De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü
dilediğine verirsin.) Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini
aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz
sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."
Yekpare olan mezar sandukası, 190 cm. (uzunluk) x 54 cm.
(yükseklik) x 50 cm. (en) ebatlarında dikdörtgen silindirik bir formda
yapılmıştır(Fotoğraf: 11). Sanduka bu güne kadar tespit ettiğimiz en
ihtişamlı eserlerden birini teşkil etmektedir. Dikdötrgen bir kaide
üzerine silindirik bir formda olup baş şahidesinden ayak şahidesine
doğru meyil verilerek şahideler arasındaki orantısal düzen uygun
olarak bir bütünlük teşkil etmiştir. Sandukanın silindirik kısmına
kuzey cephesinden başlanıp güney cephesinde son bulan kabartma
tekniğinde celi sülüs hat ile bir hadisi şerif yazılmıştır.
Hadisin Orijinal Metni:
قال النبي عليه سالم الدنيا حرام على اهل االخرة واالخرة حرام على اهل الدنيا والدنيا
واالخرة حرام على اهل هللا
Hadisin Transkripti:
Kâle’n-Nebî ‘aleyhi selam. Ed-Dunya herâmun ‘ala ehlu’lAhireti ve’l-Ahireti herâmun ‘ala ehlu’d-Dunya ve’d-Dunya ve’lAhireti herâmun ‘ala ehlu’l-Lahi
Hadisin Türkçe Anlamı:

Nebi Allah’ın selamı O’nun üzerine olsun dedi ki; Dünya
ahiret ehline haramdır; ahiret de dünya ehline haramdır. Allah ehline
ise hem dünya hem de ahiret haramdır.
4. Değerlendirme ve Sonuç
Ahlat Meydan Mezarlığında XII. yüzyılın başından XVI
yüzyıla kadar farklı tipolojilere sahip bini aşkın mezar taşı
bulunmaktadır. Bu çeşitli tipolojiler Ahlat’ın geçirdiği devirlerin
göstergesidir. Ahlat’ta ilk örneklerine Eyyûbî hakimiyeti sırasında
rastlanan çift şahideli ve silindirik sandukalı mezar tipolojisi, İlhanlı
ve Karakoyunlu dönemlerinde de devam etmiştir.
Bu çalışmada incelenmiş olan mezar taşının, baş şahidesi,
ayak şahidesi ve sandukasının kendi içindeki orantısal düzeni, kitabe,
süsleme programı ve işçiliğiyle sahip olduğu tipolojinin en güzel
örneğini yansıtmaktadır.
Eseri yapmış olan Hacı Miran bin Yusuf adlı sanatkârın
Meydan Mezarlığında yaklaşık 60 eseri bulunmaktadır. Eserlerinin
çok az bir kısmı böylesine ince bir işçiliğe sahiptir. Diğer eserlerinde
buna benzer bir kitabe içeriğinin olup olmadığını anlamak bu mezar
taşlarının yüzeylerini kaplayan likenlerin temizlenmesiyle mümkün
olacağı düşünülmektedir.
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Fotoğraf 1: Ahlat Meydan Mezarlığı genel görünümü.

Fotoğraf 2: ... Hatun’a ait şahideli sandukalı mezarın genel görünümü.

Fotoğraf 3: ... Hatun’a ait baş şahidesinin
batı yüzü.

Fotoğraf 5: ... Hatun’a ait ayak şahidesinin
batı yüzü.

Fotoğraf 4: ... Hatun’a ait baş şahidesinin
doğu yüzü.

Fotoğraf 8: ... Hatun’a ait ayak şahidesinin
doğu yüzü.

Fotoğraf 6: ... Hatun’a ait baş şahidesinin
kuzey kenarı.

Fotoğraf 7: ... Hatun’a ait baş şahidesinin
güney kenarı.

Fotoğraf 9: ... Hatun’a ait ayak şahidesinin
kuzey kenarı.

Fotoğraf 10: ... Hatun’a ait ayak şahidesinin
güney kenarı.

Fotoğraf 11: ... Hatun’a ait sandukanın genel görünümü.

SİVAS MADEN SANATINA AİT ÖRNEKLERDEN BİR GRUP
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Özet
Bu çalışma, Sivas ilinde dövme tekniğinde üretilen ve yapılan
araştırmalar neticesinde özel koleksiyonlarda tespit edilen bir grup ibriği
kapsamaktadır. Türk İslam maden sanatının birbirinden güzel örnekleri
arasında önemli bir yere sahip olan ibrikler formları, süsleme özellikleri ve
süslemelerin taşıdığı sembolik anlamlar bakımından değerlendirilmeye
çalışılacaktır. XVIII. yüzyıla tarihlenen bu ibrikler ihtiyacı karşılayan ürünler
olmasının yanı sıra emzik uçlarında yer alan süsleme unsurları ile de dikkat
çekmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Maden sanatı, bakır, ibrik, sembol, yılan.

Abstract
Thisworkinclude
a
group
of
pitchersthataremadebyusingforgingtecnique
in
Sivas.
Thesepitchersaredetermined in specialcollections as a result of researches.
Pitchers, thathave an importantpart in Turkish- İslam metal art, triedto be
evaluated in terms of form, decorationandsymbolicmeanings of decorations.
Thesepitchersthatarebelongedto
XVIII.centuryboth
servet
he
purposeandtheydrawtoattentiontothecomponents of decorationswhichare an
the tip of pitchers.
KeyWords:Metel art, copper, ewer, symbol, snake.

1.
GİRİŞ
Bakır, tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen, dövülebilir, esnek ve
işlenebilir bir maden olduğundan zaman içinde çok çeşitli eşyanın
imalinde kullanılmıştır. Fincan zarflarından büyük boyutlu kazanlara
varıncaya kadar yapılan her türlü eşyayı gerek kazıma suretiyle,

gerekse kakma veya çakmacılıkla süsleyen ustaların elinde bu maden
zamanla sanat eserine dönüşmüştür.1
Anadolu’nun hemen her bölgesinde üretilen ve yaygın olarak
kullanılan bakır kaplar, teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte
makineleşmenin de artmasıyla git gide önemini yitirmiş, neredeyse
herbiri sanat eseri olabilecek güzellikteki kap- kacağın yerini basit,
makineden çıkma emaye, çelik, plastik gibi malzemeden üretilmiş
olanları almıştır.
Bakırcılıkla ilgili çalışmalara bakıldığı zaman genelinin Başkent
üslubunu yansıtan saray bakırları olduğu dikkati çekmektedir.2 Son
yıllarda bölgesel bakırlar incelenmeye ve değerlendirmeye tabi tutulsa
da önemli bakır merkezlerinden biri olan Sivas bakırcılığı ve bakır
eserleri üzerine detaylı bir araştırma yapılmamış olması bu çalışmayı
zorunlu kılmıştır. Bu makalede ise, günlük kullanıma yönelik birçok
kap türünün arasında kullanım amaçları, formları ve süslemeleriyle
dikkat çeken ibrikler incelenerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
2. MADEN SANATININ ÖZELLİKLERİ
İnsanlığın tarihi bir anlamda madenciliğin tarihiyle eşdeğer
kabul edilebilir, insanoğlu önce çevresiyle ilgilenmiş değişik renk ve
ağırlıktaki taşları keşfetmiştir.3 Taş, ağaç, boynuz, kemik gibi
maddelerden aletler yaparak avlanmayı ve beslenmeyi sağlamaya
çalışmış,çakmak taşı, obsidyen gibi yonganabilir taşları
biçimlendirerek bunları savunma aracı ve avcılıkta kullanmıştır.4
Bir milyon yılı aşkın bir süre boyunca mağaraları ve kaya
sığınaklarını geçici barınak olarak kullanan insanoğlu sonunda
yerleşik bir düzene geçmeye, konutlar ve köyler kurmaya başlamıştır.5

1

Perihan Çetin: “Etnografya Müzesindeki Bakır Eserler Üzerinde
Araştırma”, Türk Etnografya Dergisi I, Ankara, 1956, 95.
2
Necla Dursun: “Çorum’da Bakırcılık”,TurkishStudies- International
PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic,
Volume 9/5 Spring, Ankara- Turkey, 2014, 824.
3
Murat Turan: “Madenciliğimizin Tarihsel Gelişimi”, Türkiye
Madencilik Bilimsel ve Teknik 7. Kongresi Tebliğleri, Ankara, 16- 20 Şubat
1981, 48.
4
Ahmet Kartalkanat,: “Anadolu’da Madenciliğin Tarihçesi; KütahyaGümüşköy’de 3500 Yıldır Süren Madencilik Çalışmaları” MTA Dergisi, 137,
Ankara, 2008, 91.
5
Veli Sevin:Eski Anadolu ve Trakya (Başlangıcından Pers
Egemenliğine Kadar), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 40.

Bakır, ilk keşfedilen ve ilk işlenen madenlerden biridir. 6Günümüzden
12 bin yıl öncesinde yerleşik düzene geçen insan, doğada bulduğu
nabit bakırı yerleşim yerlerine getirerek, onu soğuk şekilde dövüp
biçim vermeye çalışmıştır.7 Düşünen ve üreten bir varlık olan
insanoğlu, dövme ya da döküm tekniklerini kullanarak istenilen şekli
verebildiği madeni hayatının hemen her alanında kullanmaya
başlamıştır.8
Madenleri sıcak ve erimiş halde işleyerek gerçek maden
karakterinin
öğrenilmesi,9
madenlerin
ısıtılınca
kolay
işlenebildiklerini, hatta ateşte uzun süre bekletildiklerinde eridikleri,
soğuduğunda tekrardan katılaştıklarının fark edilmesi, metalürji
alanında bir devrim olmuştur.10
Son yıllarda arkeolojik kazılarda elde edilen somut veriler,
dünyada ilk kez madenciliğin günümüzden yaklaşık olarak 10.000 yıl
önce Anadolu’da Çayönü’nde başladığını kanıtlamakta11 ve
madenciliğin beşiğinin Anadolu olduğu gerçeği bilim dünyasınca
kabul görmüş bulunmaktadır.12İnsanın Anadolu’da madencilikle
tanışması ve bu madenleri kullanmaya başlamasının ilk örnekleri
Diyarbakır- HallanÇemi ve Çayönüdür. M.Ö. 9500- 8700 döneminde
Neolitik tabakalar arasında malahit cevher parçacıkları, Çayönü
tepesinde (M.Ö. 8200- 8000) bakırdan yapılmış 113 adet boncuk, biz
parçaları, küçük iğneler, ufak kürecikler ve aletler bulunmuştur.13
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10- 11.
7

Ahmet Kartalkanat:a.g.m., 91.
Oktay Başak: “Taş Çağı’ndan Tunç Çağı’na Anadolu’da Maden
Sanatının Gelişimi ve Kullanımı”, Görsel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 21,
Erzurum, 2008, 15.
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Beytepe, 1985, 439.
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Tezi), Van, 2004, 2.
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Sanatlar Fakültesi Yayınları, İzmir, 1981, 439.
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Orta Asya'da da denenmiş ve geliştirilmiş olan madenler, bakır, tunç
(bakır- kalay alaşımı), pirinç (bakır- çinko alaşımı), altın,cıva,gümüş,
kurşun, bronz, demir- çeliktir. Her madeni keşif ile yeni bir maden
sanatı tekniği doğmuş, bu teknikler madenlerin kendilerine has
özelliklerin anlaşılmasına bağlı olarak gelişmiştir.14 Bu bölgede,
Neolitik devirlere tarihlenen Tümülüslerde bronz ya da demir devrine
ait pek çok madeni eşya bulunmuştur. Değerli madenlerle stilize
şekilde süslenmiş olan Türk hakanlarının çadırlarının oluşturduğu bu
eserler eski Orta Asya Türklerinin maden sanatında ne kadar ileri
olduklarını göstermektedir.15
Metalürjik keşifler ve maden sanatı tekniklerine bakıldığında
hemen hepsi Hz. İsa’dan önceki 7000 yıllık süreç içinde, Yakındoğu
topraklarında gerçekleştirilmiştir.16 Bir kültürden öbürüne usta- çırak
ilişkisi içinde devredilen bu sanatın Anadolu’da ilerlemesine katkı
sağlayan Roma ve Bizans imparatorluklarını unutmamak gerekir.
Binyıllar boyunca sürekli ilerleme kaydeden Yakın Doğu’nun bilinen
eski maden sanatı tekniklerini İslamiyet devrinin ustaları geliştirerek
devam ettirmişlerdir.
XI. yüzyıl ortalarından itibaren Türklerin özellikle
Selçukluların İran ve daha sonra Anadolu ve Mezopotamya’ya
inmeleriyle İslam Maden Sanatında yeni ve parlak bir dönem
başlamıştır, böylece yakın- doğudaki sanat eserlerinin çehresi
değişmiştir. 17
Selçuklu sanatının hemen her dalında olduğu gibi, maden
sanatında da çok gelişmiş kap yapım ve işleme teknikleri başarılı bir
şekilde uygulanmıştır. Anadolu Selçuklularına maledilebilen eserlerin
her biri olağanüstü bir işçilik göstermekte, kap cinsleri, formları,
malzemeleri, yapım teknikleri ve süslemeleri bakımından büyük
çeşitlilikle karşımıza çıkmaktadır.18
Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Anadolu ve
Balkanlarda Osmanlı devletinin egemenliği hissedilmeye başlamıştır.
Osmanlı Devletinin kurulmasından hemen sonra, gerek Anadolu’da
gerekse Balkanlar’da bakır maden yatakları yoğun olarak işletilmiş ve
14
Sahure Çınar:"Erzurum Arkeoloji Müzesi Deposunda Bulunan Kaçar
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bunun sonucunda Osmanlı devri madencilik çalışmaları doruk
noktasına ulaşmış,19 günlük kullanım eşyalarının yapımında bakır,
pirinç ve diğer alaşımlar başarılı şekilde kullanılmıştır.20
Selçuklu Türklerinin Orta Asya maden sanatına katkıları
büyüktür ancak Osmanlı döneminde maden sanatı kemale ermiş,
oturmuş ve incelmiş bir işçilik anlayışı ile aşamalar yaparak gelişme
grafiğini
devamlı
arttırmıştır.21Yapıldıkları
madenler
ve
yapımlarından dolayı özellik arz eden ibrik, matara, tepsi, kahve
takımı, sahan, tencere, güğüm, şerbetlik, kâse, havan, fincan zarfı,
nargile gibi Türk mutfağını ve sofrasını süsleyen diğer çeşitler de
Osmanlı maden sanatında dikkat çeken örnekleri oluşturmaktadır.22
Binyıllar boyunca sürekli ilerleme kaydeden Yakın Doğu’nun
bilinen eski maden sanatı teknikleri böylelikle, Anadolu’da Trabzon,
Elazığ, Afyon, Kayseri, Amasya, Ankara, Antakya, Balıkesir,
Bayburt, Beypazarı, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum,
Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun,
Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kütahya, Malatya,
Mardin, Ordu, Safranbolu, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon gibi şehir ve
kasabalarda bulunan atölyeler kendi üsluplarını koruyan ürünler
üretmişlerdir.23
Bu merkezler, dönemin ihtiyaçlarına göre farklı madenler
kullanarak çok zengin ürün çeşidi sunmuşlardır. Arşiv belgelerinden,
Sivas’ta bakırcı ve kazancıların XVI. yüzyılın ikinci yarısında
üretimde bulunduklarını, üretilen bakır eşya ve mutfak kaplarının,
Orta Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgesi’nde bulunan birçok kültür ve
ticaret şehrinde üretilen eşyalarla sanatsal bir bütünlük içinde olduğu
görülmektedir. Büyük bir başarıyla yapılan bakraç, kazan, güğüm ve
ibrikler, Sivas atölyelerinin kendine has özelliğini yansıtmaktadır.24
Araştırmalar neticesinde özel koleksiyonlarda saklanan ve XVIII.
Yüzyıl Sivas bakırcılık sanatının en güzel örnekleri arasında yer alan
bir grup ibrik makalenin konusu olarak belirlenmiş, bu ibrikler
formları ve süsleme özellikleri açısından incelenerek literatüre
kazandırılmaya çalışılmıştır.
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3. İBRİK
Su vb. sıvıları koymaya yarayan emzikli ve kulplu kaplara
ibrik denir. Anadolu insanının kullandığı bakır kaplar içinde ibrikler
önemli bir yer tutmaktadır. İbrik el yıkamak için su dökmeye yarayan,
karınlı ve ince boyunlu su kabıdır.25
Kelimenin aslı, Farsça su döken manasında “âbriz”dir. Kelime
Farsça’danArapça’ya, oradan da Türkçe’ye geçmiştir.26 Tasavvufun
erken dönemlerinde sıkça görülen ibriği, sufiler yolculuk sırasında
yanlarında taşırlar, buna rekve, mathara veya raviye derlerdi. İbrik
taşımak yolculuk adabındandı. Aynı zamanda sünnettir.27
İbrikler genellikle altındaki leğenleriyle birlikte bulundurulur.
Bu leğenler, içine ibrikten dökülen ve kullanılan pis suların
görünmemesi için delikli bir kapakla yapılmakta ve ibrik kapak
üzerine oturacak şekilde olurdu.28Bakır olanlardan başka, pirinçten
olan ve sarı diye isimlendirilen leğen ve ibrik takımları eskiden gelinin
çeyizinde mutlaka yer alırdı. Yemekten önce ve sonra el yıkamak,
abdest almak için kullanılan bu kapla birinin eline su dökmek en
önemli saygı unsuruydu.29
El yıkamak, abdest almak amacıyla kullanılan ibriklerin yanı
sıra Anadolu’da gelişmiş farklı kültürlerin birikimi ve
kaynaşmasından doğan, içinde çay, kahve, şerbet gibi sıvı şeyler
bulundurulan formları da vardır.30 Bu ibrikler yörelere göre Kuman
(Bursa, Alanya- Antalya, Ilgın- Konya); Udvan (Konya); Yamak
(Divriği- Sivas); Yedek (Kütahya) gibi değişik isimler almaktadır.
Leğen ise en çok “ileğen” şeklinde söylenmektedir.31
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Yörelere göre isimler farklılaşsa da el yıkamak ve abdest
almak için kullanılan ibriklerin form bakımından incelendiğinde
genellikle düztabanlı veya kaideli, dipten başlayarak genişleyen
yuvarlak gövdeli, dar ve uzun boyunlu oldukları görülmektedir. Yanda
bulunan tek kulp ile kapak gövdeye perçinle bağlanmıştır. Gövdeye
bağlı olduğu yerden geniş başlayıp yukarıya doğru daralarak devam
eden "S" kıvrımlı emzikleri mevcuttur. İbriklerin yüzeyinde yer alan
bezeme kompozisyonları üretildikleri döneme ve yöreye göre
farklılaşabilmektedir.
Sivas’ta
yapılan
araştırmalar
neticesinde
özel
koleksiyonlardan elde edilen ve makale kapsamına alınan altı (6) ibrik
örneği de tipolojik açıdan bu genellemeye uymaktadır. İbriklerin
yüzeyi sade olup, sadece emzik uçlarında yörede “yılanbaşı” olarak
adlandırılan bir süslemeyle sonlandırılmıştır.
4. KATALOG
KATALOG NO:4. 1
DÖNEMİ:Osmanlı Dönemi (XVIII. yy)
MADEN CİNSİ ve TEKNİĞİ: Bakır ve Dövme
Tanım
Yüksek kaide üzerinde toplam 40 cm boya sahip olan ibrik, dipten
başlayarak genişleyen yuvarlak bir gövdeye sahiptir. Şişkin karın
boyuna doğru kabartma dört kuşakla daralır. Dar ve uzun boyun
üzerinde de kabartma bir kuşak yer almaktadır.
Yanda bulunan tek kulp ile kapak gövdeye perçinle bağlanmış olup
kapak, ağızdan yukarı doğru daralarak çiçek goncası şeklinde bir
tutamakla sonlanmaktadır. Emzik ucu yörede “yılanbaşı” denilen bir
süsleme ile süslenmiştir. Dövme tekniği ile yapılmış olan eserin, iç ve
dış kalayı silinmiştir.
KATALOG NO:4. 2
DÖNEMİ: Osmanlı Dönemi (XVIII. yy)
MADEN CİNSİ ve TEKNİĞİ : Bakır ve Dövme
Tanım
Yüksek kaide üzerinde toplam 34 cm olarak tasarlanmış olan ibrik,
dipten başlayarak genişleyen yuvarlak bir gövdeye sahiptir. Yukarıya
doğru daralarak uzayan boyun üzerinde kabartma bir kuşak yer
almaktadır.
Yandan tek kulp ile kapağı gövdeye perçinle bağlanmış olan ibriğin,
uzun emzik ucunda "yılanbaşı" şeklinde süsleme yer almaktadır.
Üzerinde ezikler bulunan ibrik, dövme tekniği ile yapılmıştır ve kalayı
tamamen silinmiştir.

KATALOG NO: 4. 3
DÖNEMİ: Osmanlı Dönemi (XVIII. yy)
MADEN CİNSİ ve TEKNİĞİ: Bakır ve Dövme
Tanım
Toplam yüksekliği 36 cm olan ibrik, yüksek kaide üzerinde dipten
başlayarak genişleyen yuvarlak bir forma sahiptir. Şişkin karın boyuna
doğru kabartma üç kuşakla daralır. Dar ve uzun boyun üzerinde de
kabartma bir kuşak bulunmaktadır.
Yanda bulunan tek kulp ile kapak gövdeye perçinle bağlanmıştır.
Uzun şekilde tasarlanan emziğin ucunda "yılanbaşı" olarak
adlandırılan süsleme yer almaktadır. Dövme tekniği ile yapılmış olan
eser üzerinde ezikler mevcuttur, iç ve dış kalayı tamamen silinmiştir.
KATALOG NO: 4. 4
DÖNEMİ: Osmanlı Dönemi (XVIII. yy)
MADEN CİNSİ ve TEKNİĞİ: Bakır ve Dövme
Tanım
Yüksek olmayan kaide üzerinde toplam 40 cm boya sahip
olan ibrik, dipten başlayarak genişleyen yuvarlak gövdeye sahiptir.
Şişkin karın boyuna doğru kazıma tekniği ile yapılmış birbirine
paralel birkaç sıra çizgi ile daralır. Uzun boyun üzerinde kabartma bir
kuşak yer almaktadır.
Yandan tek kulplu olan ibriğin, kulp ile kapağı gövdeye
perçinle bağlanmıştır. Kapak, ağızdan yukarı doğru daralarak çiçek
goncası şeklinde bir tutamakla sonlanmaktadır. Uzun emzik ucu
"yılanbaşı" şeklinde tasarlanmış süsleme ile sonlanmaktadır.
Gövde ve kapak üzerinde kırık ve yamalar mevcuttur. Dövme
tekniği ile yapılmış olan eserin, iç ve dış kalayı silinmiştir.
KATALOG NO: 4. 5
DÖNEMİ:Osmanlı Dönemi (XVIII. yy)
MADEN CİNSİ ve TEKNİĞİ: Bakır ve Dövme
Tanım
Toplam yüksekliği 31 cm olan ibrik kaidesiz düztaban
üzerinde, dipten başlayarak genişleyen yuvarlak bir forma
sahiptir.Şişkin karın boyuna doğru daralır ve uzun boyun üzerinde
ince bir kuşak bulunur.
Yanda bulunan tek kulp ile kapak gövdeye perçinle
bağlanmıştır. Kapak, ağızdan yukarı doğru basamaklı şekilde
daralarak çiçek goncasına benzer bir tutamakla sonlanmaktadır.

Uzun emzik ucu "yılanbaşı" olarak adlandırılan süsleme ile
sonlanmaktadır. Dövme tekniği ile yapılmış olan eser üzerinde ezikler
mevcuttur, iç ve dış kalayı tamamen silinmiştir.
KATALOG NO: 4. 6
DÖNEMİ: Osmanlı Dönemi (XVIII. yy)
MADEN CİNSİ ve TEKNİĞİ: Bakır ve Dövme
Tanım
İnce ve geniş kaide üzerinde toplam 40 cm yüksekliği olan ibrik,
dipten başlayarak genişleyen yuvarlak bir gövdeye sahiptir. Yukarıya
doğru daralan uzun boyun üzerinde kabartma bir kuşak yer
almaktadır.
Boyundaki kabartma kuşağın üzerinden bakır bir şerit ile ince
emzik birbirine sabitlenmiştir. Yandan tek kulp ve emzikli olan
ibriğin, emzik ucu yörede “yılanbaşı” olarak adlandırılan süsleme ile
sonlanmaktadır. Kulp ile kapak gövdeye perçinle bağlanmıştır.
Dövme tekniği ile yapılmış olan eserin üzerinde ezikler
mevcuttur, iç ve dış kalayı silinmiştir.
5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Türk Sanatının önemli bir kolu olarak gelişen madeni eserler,
Orta Asya’dan günümüze tarihin derinliklerinde zengin çeşitlilik
sunar. Türk el sanatlarında başlı başına bir sanat uygulama alanı
halinde gördüğümüz madeni eserler her dönem ve bölgeyi temsil
edecek kadar günümüze gelememiştir. Günümüze ulaşmış olan
madeni eserler ise hangi dönemde yapılmışlarsa o dönemin
karakteristik form ve özelliklerini aktarmaktadır.32
Bu makalede, Sivas ilinde yapılan araştırmalar neticesinde özel
koleksiyonlarda tespit edilen ve XVIII. yüzyıla tarihlenen 6 (altı) ibrik
konu olarak seçilmiştir. El yıkamak, abdest almak vb. amaçlar için
kullanılan ibrikler formları ve sembolik anlamlar içeren süslemeleriyle
dikkat çeken kap- kacaklardır. Yapıldıkları madenler, üzerinde yer
alan süslemeler ile anlamlandırılan ibrikler, diğer madeni eserlerde
olduğu gibi yapıldığı zamanın sanat, işçilik ve estetik anlayışı
hakkında bilgiler vermektedir.
Sivas, Orta Anadolu Bölgesi’nin en büyük kültür ve ticaret
şehirlerinden biridir ve her zaman çok önemli ticaret yolları üzerinde
yer almıştır. Sivas’ta bulunan atölyeler, Ortaçağ’dan beri geleneksel
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olarak çeşitli bakır eşya ve mutfak kaplarını başarılı bir şekilde
üretmektedirler.33
Binlerce yıldır Anadolu insanının beceri ve zevkini yansıtan
bakırcılık sanatı, Anadolu’nun diğer bakır merkezlerinde olduğu gibi
Sivas’ta da ustaların elindeher dönem en güzel örneklerini vermiştir.
Günümüze ulaşmış olan madeni eserler hangi dönemde yapılmışlarsa
o dönemin karakteristik form ve süsleme özelliklerini
yansıtmaktadır.34
Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Sivas’ta üretilen bakır
eşya ve mutfak kaplarının, Orta Karadeniz ve Orta Anadolu
Bölgesi’nde bulunan birçok kültür ve ticaret şehrinde üretilen
eşyalarla sanatsal bir bütünlük içinde olduğu görülmektedir. Büyük bir
başarıyla yapılan bakraç, kazan, güğüm ve ibrikler, Sivas atölyelerinin
kendine has özelliğini yansıtmaktadır. Anadolu’daki çeşitli kentlerin
atölyelerinde yapılan ibriklerin estetik yönden en zarif biçimine sahip
olanları, Sivas atölyelerinde yapılmaktaydı.35
Makale kapsamında katalog oluşturularak anlatılmaya çalışılan
ve XVIII. yüzyıla tarihlenenibrikler bakırdan dövme tekniği ile
yapılmış olup, düztabanlı veya kaideli, dipten başlayarak genişleyen
yuvarlak gövdeli, dar ve uzun boyunludurlar. Yanda bulunan tek kulp
ile kapak gövdeye perçinle bağlanmıştır. Gövdeye bağlı olduğu
yerden geniş başlayıp yukarıya doğru daralarak devam eden "S"
kıvrımlı emzik, uç kısmında yörede “yılanbaşı” olarak adlandırılan bir
süsleme ile sonlanmaktadır.
El yıkamak ve abdest almak gibi amaçlar için kullanılan
ibriklerin yüzeyi süsleme bakımından sade tutulmuş olsa da emzik
uçlarına yapılan ve yörede "yılanbaşı" olarak adlandırılan süsleme
ögesi oldukça ilginçtir. Bu süsleme ögesinin farklı versiyonlarına
bakraç ve kazanların kulplarında da rastlamak mümkündür. (Resim-7,
8, 9, 10)
Temizlenmek maksadı ile kullanılan ibriklerde kullanılan bu
süsleme unsurunun sıklıkla kullanılmış olması muhakkak ki sembolik
anlamlar içermektedir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında yılan,
şamana yardım eden koruyucu hayvan ruhlarından birisidir. Yılan,
şamanın gökyüzündeki ve yeraltındaki seyahatlerinde onun
yanındadır. Kutsal güçleri ile esrarengiz âlemlerde bulunmuş ve bu
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âlemleri bilen bir hayvandır.36Yine eski Türkler arasında yılan bolluk,
bereket, sağlık ve mutluluk sembolü olmuş, aynı zamanda gücü,
kudreti ve koruyuculuğu simgelemiştir. Türk hikâyelerinde yılan
sıklıkla insanoğluna karşı hürmetkâr, sabırlı, misafirperver, dost,
yardımcı, merhametli, affedici ve bilge bir mahlûktur. Yılan çeşitli
sanat eserlerinde de kuvveti, ölümsüzlüğü ve dünyanın yaradılışını
sembolize eden önemli bir motif olarak görülür.37
İslamiyet'te daha çok yaşamla ilişkilendirilerek sembolize edilen
yılan motifi Selçuklu Darüşşifalarında yer bulmaktadır. Mar kelimesi
farsça "yılan" manasına gelmekte olup, Maristan (Yılan yurdu)
kelimesiyle duvarlarında yılan sureti bulunan bina, yani hastane
kastedilmektedir. Dolayısıyla yılanlara atfedilen sağlık ve afiyet
manalarının yanı sıra yine yılanların, kötülük ve hastalıkları yutarak
iyilik ve şifa dağıttıklarına inanılmasıdır.38
Orta Asya’dan başlayıp uzun bir gelişim süreci izleyerek
günümüze ulaşan maden sanatının güzel örneklerini ancak müze ya da
özel koleksiyonlarda görmek mümkün hale gelmiştir. Yapılan
araştırmalar neticesinde Sivas’ta günümüzde sadece birkaç atölyede
güçlükle devam ettirilmeye çalışıldığını öğrendiğimiz bakırcılık
sanatı, üretilen ürünlere talep azaldığından ve yeni ustalar
yetişmediğinden yok olma noktasına gelmiştir.
Hızla değişip gelişen sosyo- ekonomik yapı, bakır kapların
günlük yaşamdaki yerini ve önemini azaltmış olsa da39 geçmiş
toplumların yaşayış biçimleri, kültür ve bilgi birikimlerinin geleceğe
aktarılmasında yazılı kaynaklar kadar değer taşıyan el sanatlarının
önemli kollarından biri olan maden sanatına ait eserlerin araştırılması,
arşivlenmesi önem taşımaktadır.
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II. DÜNYA ŞAVAŞI ÖNCESİNDE ÇİN-JAPON
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Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Özet
Japonya dünyanın nazar-ı dikkatini 1895’te Çin’e karşı kazandığı
büyük ve başarılı savaş ile çekmeye başladı. Büyük emek ve fedakârlıkla
yetiştirdiği ordu donanmasının heybetini ilk kez Çin üzerinde tecrübe etti.
1905’te çıkan Rus-Japon harbinin sonuçlarının sebep ve vasıtalarını,
Japonya Çin’den aldığı tazminat ile hazırlamış, 1911 yılında Kore’yi Çin’den
kopararak almıştır. Bu nedenle Çin toprakları, son yarım asırdaki Japon ezici
kuvvetinin, büyüyüp gelişmesinin en mükemmel zeminini oluşturmuştur.
1931 yılına gelindiğinde Japon askerî yetkilileri, Mançurya’yı ele
geçirmek için harekete geçmenin zamanı geldiği kanısına vardılar. Çünkü
şartlar gayet müsait görünüyordu. Japonya’nın Mançurya teşebbüsünde
özellikle iki devletten çekiniliyordu; Sovyet Rusya ve Birleşik Amerika.
Sovyetler henüz Uzakdoğu’daki askeri hazırlıklarını tamamlamış değildi.
ABD ise dünya ekonomik bunalımının yıkıcı etkilerini hafifletmekle
meşguldü. Bu şartlardan yararlanan Japonya, yukarıda belirtildiği gibi
1931’de Mançurya’nın işgaline başladı ve 1932’de bölgenin tamamını
denetimi altına aldı. Daha sonra tam anlamıyla “kukla” niteliğinde
“bağımsız” Mançuko Devletini kurdu. Mançurya’nın Japonya tarafından
işgali, Birinci Dünya Savaşı sonrası tarihinin dönüm noktalarından biridir.
Böylece Pasifik bölgesinde Wasington Deniz Silahları Konferansı ile askıya
alınmış bulunan kuvvet mücadelesini yeniden başlatmıştır
Anahtar Sözcükler: Japonya, Çin, Amerika, Rusya, Mançurya,
Moğolistan, Sulh

Abstract
Japan against China in 1895, he won the attention of the world's
liking and began to pull with great and successful war. Big labor and sacrifice
trained army, the navy has experienced over its majesty for the first time in
China.

In 1905, the causes and means of the results of the Russo-Japanese
war, Japan created with the compensation received from China, Korea,
China, in 1911, was breaking down. For this reason, the overwhelming force
of the Chinese territory last half-century Japan, has been ground to grow the
most perfect development.
By 1931 soldiers, believed that the time came to take action to seize
Manchuria. Because the conditions seemed very favorable. Afraid to attempt
the two states especially in Manchuria, Japan, Soviet Russia and the United
States. Not yet completed their military preparations of the Soviet Far East.
The United States was busy with mitigating the destructive effects of world
economic crisis. Advantage of these conditions in Japan, began its conquest
of Manchuria in 1931, as noted above, under the control of the entire region
was in 1932. Then, literally "dummy" nature "independent" state founded
Mançuko. Invasion of Manchuria by Japan, is one of the turning points of
World War II history. Once suspended in the Pacific region, the power
struggle in Washington DC Naval Weapons Conference re-launched with

Giriş
Japonya dünyanın dikkatini 1895’te Çin’e karşı kazandığı
büyük ve başarılı savaş ile çekmeye başladı. 1894-95 yıllarında Çin ile
yaptığı bir savaş sonunda Formoza’yı, Peskador Adalarını, Kore’yi ve
Liaotung Yarımadası’nı ele geçirmişti. Japonya’nın bu kazançlarını
kendi menfaatleri aleyhine gören Rusya, Almanya ve Fransa, Liaotung
Yarımadası’nın tahliyesini temin etmişler ve arkasından da Rusya bu
yarımadaya kendisi el koymuştu. Ancak 1905’teki yenilgisinden sonra
Rusya, yarımadayı yeniden Japonya’ya devrettikten başka, Güney
Mançurya’da Rusların inşa ettikleri demiryolları da Japonların eline
geçmiştir.1
1905 yılında çıkan Rus-Japon harbinin sonuçlarının sebep ve
vasıtaları, Japonya Çin’den aldığı tazminat ile hazırlamış, 1911 yılında
Kore’yi Çin’den kopararak almıştır. Çin toprakları son yarım asırdaki
Japon ezici kuvvetinin, büyüyüp gelişmesinin en mükemmel zeminini
hazırlamıştır. Japonya, Mançurya’daki menfaatlerini korumak ve
bölgede düzeni sağlamak üzere burada bir ordu bırakmıştı. Bu
ordunun adı Kwantug Ordusu idi. Japonya I. Dünya Harbi’nde de
münhasıran Çin’deki Alman imtiyazları ile Pasifik’teki Alman
adalarını ele geçirmek için Almanya’ya savaş ilan etmiş ve Rus ihtilalı
sırasında da Baykal Gölü’nün doğusundaki Sibirya topraklarını ele
geçirmeye çalışmıştı.2

Kâmuran Gürün, Savaşan Dünya ve Türkiye, İnkılâp Kitapevi, İstanbul
1997, s. 298.
2
Gürün, a.g.e., s. 299.
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Geçmişte böyle olduğu gibi II. Dünya Savaşı’na kadar aynı
durum devam etmiştir. Çin ve Japonya’nın coğrafî yapısı ırk ve kültür
münasebeti ve bir takım hususiyetler, Çin kıtasını Japonya açısından
önemli kılmaktaydı. Burası Japon sanayisi için elverişli bir pazar
konumunda idi. Bunun yanında senede yaklaşık bir milyon artan
nüfusunun yerleşmesi için kolay bir yer olduğu gibi genişlemeyayılma alanı için de mükemmel bir saha idi. Bu nedenle 1905
yılından itibaren meydana gelen Çin-Japon itilafının sebebini
Pekin’den ziyade Tokyo’da aramak gerekir. 1911 yılında Çin’de
Cumhuriyet ilanından sonra meydana gelen olaylarda Japonya büyük
rol oynamıştır. Çin’in gelişmesi ve yükselmesi komşuları ve bilhassa
Japonya’nın menfaatlerini ihlal edecek bir durumdaydı. Bu nedenle
Japonya, Çin’de iç savaşın bir anlamda generallerin birbiriyle
çatışmasının devamını öteden beri arzu ve her suretle teşvik etmiştir.3
Japonya arazisinin dağlık ve maden zenginliği bakımında
yetersiz olması ve nüfusunun her yıl devamlı artış göstermesi, bu
ülkenin tabii gelişmesi için, mahsur kaldığı adalardan başka topraklara
ihtiyaç hissetmekte idi. Bu durumun halli konusunda iki büyük siyasî
cereyan vardır. Birincisi; Japonya’nın gelişmesine İngiltere örneği gibi
deniz aşırı kıtalarda; diğeri ise doğrudan doğruya Asya’da saha
aramaktır. Bilhassa askerî zümrede, ülkenin gerek müdafaa ve gerekse
iktisadî kalkınmasını temin etmek için Çin’e tamamıyla hâkim olmak
düşüncesi söz konusudur. Bu nedenle asker ve Hariciye Nezareti
arasında hâkim olan düşünce, bazı noktalarda farklılık göstermektedir.
Askerde Çin’deki amaçlarının tahakkuku için muhakkak askerî güç
kullanılması düşüncesi hâkim iken; Hariciye Nezareti’nde ise, siyasî
ve iktisadî ilişkilerin güçlendirilmesi suretiyle iki ülke menfaatlerinin
mümkün olduğu kadar ileri götürme düşüncesi hâkim idi.4 Son
Mançurya hadisesini hükümet tarafından Çin’e karşı takip edilen
ılımlı siyasete karşılık, askerî yetkililer tarafından takibi uygun
görülen şiddet siyasetinin bir sonucu olarak görülmesi gerekir. Zaten
yıllardan beri devam eden Mançurya olayı incelenecek olursa askerî
zümrenin, Mançurya’yı işgal etmek için müsait bir zemin meydana
getirme ile meşgul olduğu görülür. 5
Japonya, I. Dünya Savaşı’nda bile Çin aleyhine olmak üzere
olaylardan istifade etmiş ve Çin’deki Alman müstemlekelerine sahip
çıkarak Çin Hükümeti’ne meşhur 21 maddelik teklifi kabul ettirmiştir.

BCA, “Hariciye Vekâleti Raporları” Dosya: 030-10/257-728-4, s. 3.
BCA, a.g.b., s. 4.
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Bu 21 maddelik teklif muahedesi Çin’e karşı Japon emperyalizminin
en korkunç bir vesikasıdır.
Bu anlaşma ile Japonlar: (önemli 19 madde)
1-Çin’deki Alman imtiyazlarının aynen kendilerine devri,
2-Tdhefou-Loungkcou hattı ile Kiavtcheou-Tssunanfou hattını
birleştirilerek ulaşıma açılması ve hattın imtiyazı,
3-Chantoung eyaletindeki limanların yabancılara açılması,
4- Port-Arthur ve Dairen limanlarının kiralanmasının 25
yıldan 99 yıla çıkarılması,
5- Güney Mançurya şimendifer imtiyazının keza 25 yıldan
99 yıla çıkarılması,
6- Güney Mançurya ile merkezi kuzey Moğolistan’da
Japonlara serbest ticaret iş kurma ve emlak sahibi olma
hakkı,
7- Buralarda maden işletme imtiyaz hakkı verilmesi,
8- Moğolistan ile Mançurya’ya ait şimendifer inşaatı ve
buralara ait borçlanmayla ilgili Japonların muvafakatinin
alınması,
9- İki eyalete istihdam edilecek idarî ve siyasî müşavirin
Japonlardan alınması,
10-Kirin-Tchangchoung trenlerinin idaresinin 99 yıl müddetle
Japonlara verilmesi,
11- Maden işleten Hanyahping şirketinin himayesine ait
kuralların kabulü,
12- Tamamıyla mülkiyesini temin bahanesiyle Çin’in bundan
böyle hiçbir devlete arazisinden bir parçasını kiraya
vermeyeceği veya bir şekle sokulup sokulamayacağı,
13- Çin merkezi hükümetinin siyasî ve askerî müşavirlerini
Japonlardan seçmeleri,
14-Japon din adamlarının da mülk sahibi olabileceği,
15-Mühim şehirlerde polisin Japon subaylarının denetiminde
bulunacağı,
16- Çin’in asgarî ihtiyacının % 51’ni Japonya’dan satın
alınması,
17- Wouchang’î Kioukiang ve Naantchang’e bağlayan
Nantchaang ve Tchavcheou arasında bir birleşik hattın
inşası imtiyazı,
18- Feukien eyaletinde sınaî teşebbüsler için Çin
Hükümeti’nin sermayeye ihtiyacı olursa bunu evvela
Japonlardan istemesi,

19- Çin’de Japonların serbestçe dinî propaganda da
bulunması,6
Yukarıda belirtilen ve Çin’e kabul ettirilen maddeler Çin’in
istiklali kabul olunmayacak fevkalade menfi bir durum temin
ediyordu.
1922 Washington Deniz Silâhsızlanma Konferansı’nda Çin
hakkında imzalanan anlaşmalar ile Çin’e karşı uygulanacak politika
konusunda tespit edilen esaslar ve nihayet Japon deniz kuvvetlerinin
sınırlandırılması, Japonya’nın Çin üzerindeki yayılma emellerini
frenleyici nitelikte idi. Bu sebeple, Washington anlaşmaları, Japon iç
politikasında etkileri büyük olan emperyalist tasarıların yapıcısı ve
savunucusu olan askeri hiç hoşnut bırakmadı. Lakin iktidarda liberal
parti (Minselto) bulunduğu için, Japonya 1922’den itibaren Çin’e
karşı yumuşak bir politika izlemeye karar verdi. Bu politikanın esası;
Çin’in bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı, iç işlerine
karışmamak ve iki millet arasında ekonomik yakınlaşama, işbirliği ve
dayanışma kurmaktı. Gerçekten Japonya’nın bu yumuşak politikası
Çin üzerinde olumlu etki yaptı ve Dr. Sun Yat-Sen’in liderliğindeki
Çinliler, Japonya ile bir dayanışma yoluna bile gitmek istediler.7
Japon yazar Müelshūmei Ōkawalifine’ye göre bu politikanın
esası: “Japonya’nın büyüyüp gelişmesi, arazi fethetmekte değil dost ve
komşu devletlerle iyi münasebet tesisinde aramaktır.”8 Japonya’nın bu
yumuşak politikası ancak 1927 yılına kadar devam edebildi. Bu
tarihte, askerlerin de baskısı ile liberal hükümet düştü ve yeni
kabineyi, müfrit militaristler tarafından desteklenen Gilchi Tanaka
kurdu. Tanaka’nın ilk işi, Çin’e karşı izlenecek politikayı gözden
geçirmek oldu. 1927 Haziran ve Temmuz aylarında askerlerin de
katıldığı bir konferans düzenlendi. Bu konferansın sonunda varılan
kararlar Tanaka Memorandumu adını alan bir belge halinde
İmparatora sunuldu.9
Son Çin-Japon İhtilafı
Son Çin-Japon ihtilafı, Avrupa ve Amerika’nın geçirdiği
buhrandan istifade ederek Japonların, Çin’e karşı uygulamaya
başladıkları yumuşak politik siyasetini terk edip daha çok askerî
hiziplerin takibini arzu ettikleri şiddet ve istilâ siyasetine saptıklarını
BCA, “Hariciye Raporları”, Dosya: 030-10/257-728-7, s. 3.
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gösteriyor. Bu duruma sebep olan uluslararası vaziyetin fevkalade
müsait olmasının yanında bir diğer sebep de Çin’in durumu ve
Çin’deki milliyet cereyanıdır. Bu duruma, Tanaka’nın tespit etmiş
olduğu ve askerî kuvvete dayanan sert politikaya, Japonya’da “Pozitif
Politika” denilmiştir. Pozitif politika ile birlikte Japonya’nın Çin’le
olan münasebetlerinde çatışmalar başladı.
Çin Milli Hükümeti, anlaşmalarla Japonya’ya verilen iktisadî,
malî bir takım hukuk ve imtiyaz haklarını yavaş yavaş kaldırma
politikasını izlemeye başladılar. Bilhassa öteden beri batılıların işgali
altında bulunan Mançurya şehirlerinde milliyet cereyanları gün
geçtikçe kuvvet kazanıyordu, bu durum Japonları endişeye sevk
ediyordu. Mançurya ahalisi, kapitülasyonları ve her türlü yabancı
imtiyazlarını kaldırarak kendi istiklalini temin etmek istiyordu. Bunlar
Türkiye örneğini çok defa gündeme getirerek eylem yapmaya
başlamış ve çok defa sokaklarda öğrenciler tarafından “Türkiye’nin
misalini unutmayın” levhaları taşıyarak nümayişler yapmışlardır. Bu
nümayişler yavaş yavaş Japon mallarını boykot, şimendifer
memurlarını tahkir ve hatta konsolos binalarını taşa tutmak
derecelerine varmıştır. Japonların Çin’deki malî kazancı şöyle dursun,
az zaman sonra Çin piyasası tamamen Japon mallarına kapanacak,
hatta Mançurya trenleri elden gidecektir. Halkın Japon aleyhtarlığına,
hükümetin de bazı teşebbüsleri eklendi. Japon trenlerine rekabet
etmek amacıyla Çin Milli Hükümeti tarafından mütevazı bir
demiryolu projesi ile demiryolu inşası başlatıldı. Meşhur Dairen
limanı aleyhine olarak ticaret ve taşımayı cezp etmek üzere Hulutav
limanının yapımına ve geliştirilmesine başlandı.10
Bu rekabeti ortadan kaldırmak ve mevcut ihtilafları gidermek,
çözümlenmeyen problemleri halletmek için ilkbaharda Japon
Hükümeti doğrudan doğruya Mançurya Hükümeti’ne müracaat etti.
Görüşmelere başlamak üzere Direktör Kimura’yı Mukden’e gönderdi.
Hatta görüşmelerin tatlı ve müsait bir hava içinde cereyanını sağlamak
amacıyla Mançurya İmparatoru Çang Hsuliang’a Japonya’nın en
büyük nişanlarından birini sundu. Japonya, Mançurya’da takibini arzu
ettiği bu siyasetin adını co-existence (müşterek mevcudiyet) adını
koymuş ve her toplantıda gündeme getirmiştir.11
Mançurya Kıtası
Yüzölçümü 1.416.000 kilometre kare olan Mançurya’nın
nüfusu, 1931 yılında 29 milyon kadardı. Başlıca ekonomik
10
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zenginlikleri arasında tarımda soya fasulyesi ve yağı, ormanlar ve
kerestecilik ile maden kömürü idi. Dünya soya üretiminin % 63’ü
Mançurya tarafından üretilmekte idi. Ormanları ise 376.000 kilometre
kare olup, bu ormanlardan yılda 4 milyar metre küp kadar kereste elde
edilmekteydi. Yılda 9 milyon ton civarında kömür üretimi
gerçekleşmekte idi. Bu temel ürünlerin başlıca alıcısı ise Japonlardı12.
Bu zenginlikten ötürü Japonya, daha fazla kalkınıp
kuvvetlenmek için, ilk günlerinden itibaren gözlerini Mançurya’ya
çevirmişti. Japonya 1905’te Rusya’yı ağır bir yenilgiye uğratıp, bu
devleti Mançurya’dan çıkararak kendisi buraya yerleşti ve
Mançurya’da geniş ekonomik faaliyete girişti. Bu ülke üzerindeki
ekonomik kontrolünü kuvvetlendirmek için, o zaman Avrupa
sömürgeciliğinin en klâsik vasıtası olan demiryolu yapım ve
işletmeciliğine başvurdu. Güney Mançurya Demiryolu Şirketi’ni
kurdu ve bu şirket Japonya’nın ekonomik nüfusunun Mançurya’da dal
budak salmasında önemli bir rol oynamıştır.13 Bu şirketin demiryolu
yapım ve bakımı için 1905 den 1931 e kadar harcadığı para 262
milyon yeni bulmuştur. Şirket sadece demiryolları ile uğraşmamış,
gerçek bir kolonizasyon şirketi haline gelmiştir. Güney Mançurya
demiryolu şirketi, Mançurya’nın dış ticaretinde de önemli rol
oynamıştır. Şirket 1929 yılında 501.652.000 Yen kıymetinde satın
almada bulunmuş ve bunun % 39 kadarını Japonya’ya, % 26’sını
Amerika’ya ve geri kalanını da diğer ülkelere ihraç etmiştir. Mançurya
Orta Asya’nın zahire borsası durumunda olması nedeniyle, buralara
yaklaşık olarak 300.000 Japonyalı yerleşmişti.14
Birinci Dünya Harbi’nden sonra Japonlar Mançurya’ya büyük
sermayeler dökmüşlerdir, buradaki Japon sermayesinin miktarı
yaklaşık olarak 1 milyar 337 milyon Türk Lirası civarındaydı. Japon
şirketlerinin ve özel teşebbüslerinin Mançurya’daki yatırımlarının
toplamı 554 milyon Yeni bulmaktaydı. Güney Mançurya Demiryolu
Şirketinin yatırımları da hesaba katılınca, Japonya’nın toplam yatırımı
2 milyar Yen’e yaklaşmaktaydı 1895’te Mançurya’da hiçbir Japon
fabrikası mevcut değilken, 1909’da 152, 1914’te 244, 1919’da 450,
1929’da da 789 Japon fabrikası vardı.15
Japonya’nın nüfusu mütemadiyen baş döndürücü bir surette
artmakta idi. 1931’de nüfus artışı bir milyon civarında olmuştur.
James Graham, İkinci Dünya Savaşı, Japonya’nın Mançurya ve Çin’e
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Belirtilen yıllarda Japon adaları artık nüfus artışına cevap veremez
duruma gelmişti Amerika ve İngiltere dominyonları ise Japon
muhaceretine tamamen kapatılmıştı. Yeni yerler bulmak ve fazla
nüfusunu bir yere dökmek, Japonya’nın o günkü endişelerinden en
önemlisiydi. Aradığı yerlerden birini, yakınlığı ve iklim benzerliği
itibariyle Mançurya temin edebilirdi. Ancak 1930-1931 tarihlerinde
Japonya’ya bakıldığında Japonya adalarından Hokaido’ya, mevcut
nüfus dışında 4,5 milyon nüfusun yerleşmesi mümkündü16
Diğer taraftan Japon askerî yetkililerinin mütalaasınca,
Japonya’nın harici taarruzdan korunabilmesi için de Mançurya’ya
ihtiyaç vardı. Asya’nın doğusuna ve Sibirya’ya hâkim olan bu kıtanın
askerlikçe emniyeti büyüktü.17 Yukarıda bahsedilen hususlar
hakkında, Japonya’nın takip etmesi gereken politikayı tarif ve izah
eden Tanaka’nın, İmparator’a sunduğu muhtırada açıkça ortaya
konmaktadır. İşte Tanaka Memorandumundan önemli pasajlar:
“Orta Asya’da hâkim olmak için Çin’i ele geçirmek, Çin’i ele
geçirmek için de Mançurya’yı zapt etmek gerekir. Bundan sonra
“yakın şarka kadar bütün dünya” Japonya’nın arzusuna ram
olacaktır.”
Amacını bu suretle tespit ettikten sonra gayeye ulaşacak
yolları arayan Tanaka idare tarzını şu şekilde izah ediyordu:
“Bugünkü şartlar ve her türlü ihtimaller iyice incelendiğinde
memleketimiz için takip edilecek en iyi siyaset Mançurya ve
Moğolistan’da müspet adımlarla yürüyerek mümkün mertebe “hukuk
ve imtiyaz” elde etmektir. Sonunda Mançurya ve Moğolistan’ı usulüne
uygun hareket ederek “bu hukuk ve imtiyazına istinaden ve ticaret
vesilesi ile Çin’in diğer bölgelerine dâhil olunur ve Çin’deki bütün yer
altı servetini zapt edebiliriz. Çin’e bu şekilde sahip olduktan sonra
daha ileri giderek Hindistan, Malay, Anadolu, Orta Asya hatta
Avrupa’yı fethetmemize imkân hâsıl olur. Unutulmamalı ki Sanayinin
gelişmesi, iptidai maddelere sahip olan memlekete nasiptir. Milli
servet, bu araziye sahip olan devlete mukadderdir. Son zafer kendi
topraklarında gıdaya sahip olan millete aittir.”
Tanaka tarafından tarif edilen bu siyaset, emperyalist bir
mefkûreyi dile getirmektedir.
Bazı maddeleri kabul edilemeyecek şekilde olmasına rağmen,
Çin’e ait kısmı, coğrafî vaziyet, tabii ihtiyaç tarafından tespit edilmiş,
Japonya’nın mukadder geleceği için milliyetçiler tarafından takibi
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uygun görülen millî bir siyaset olmuştur. Tanaka’nın kalemi değil
Japonya’nın ihtiyacı tespit edilmiştir.18
İktidara hangi hükümet gelirse gelsin İktisadî, malî, askerî
ihtiyaçların tayin etmiş olduğu zaruretlerden kurtulamaz, bu hatlar
üzerinde yürümek mecburiyetinde kalır. Ancak iktidar makamına
gelen muhtelif hükümetler arasında Çin’e karşı takip edilen siyasetteki
farklar, bu husustaki muhtelif noktalar değişebilir, ancak maksat ve
esaslar aşağı yukarı aynıdır.
Japonya’nın 1927-1931 seneleri arasındaki gizli faaliyeti de
söz konusu idi. Bu faaliyet bilhassa Mançurya’da uygulanmaya
konulmuştur. Japon tüccarlarıyla beraber, Japon casusları ve her
şeyden evvel Japon parası Mançurya’ya girmiş ve orada, Japonya
lehinde bir parti kurmaya gayret edilmiştir. Çin’in daimi iç harpleri,
Japonların işine yarıyordu. Birbirlerine karşı harp eden generallerin
silaha ihtiyacı vardı. Japonya her tarafa silah satarak, önemli kazanç
elde ediyordu. Nanking hükümetine karşı vaziyet alan Mançurya
Generali Chang Ts-ülin (Canğ Dzoplin), Japonya’nın iyi bir müşterisi
idi. Fakat 1928’de, Pekin civarında mağlup olan General,
Mançurya’ya kaçmak zorunda kalmış ve bir suikastın kurbanı
olmuştur. Rivayetlere göre, bu suikast Japonlar tarafından
hazırlanmış; fakat bu, ispat edilememiştir. Chang Tso-lin’in oğlu ve
halefi, Ahng Hsüeh-liang (Cang Hüeliyang) ise Japonya aleyhine
vaziyet aldığından Japonya ancak gizli olarak, Mançurya’ya malzeme
getirebilmiştir.19
1931 yılına gelindiğinde askerler, Mançurya’yı ele geçirmek
için harekete geçmenin zamanı geldiği kanısına vardılar. Çünkü şartlar
gayet müsait görünüyordu. Japonya Mançurya teşebbüsünde özellikle
iki devletten çekiniyordu, Sovyet Rusya ve Birleşik Amerika.
Sovyetler henüz Uzakdoğu’daki askeri hazırlıklarını tamamlamış
değildi. ABD ise dünya ekonomik bunalımının yıkıcı etkilerini
hafifletmekle meşguldü.
Mançurya’nın işgali girişimi, hükümete rağmen ve onun
talimatına aykırı olarak, Kwantung ordusunun iki mensubu, Kurmay
Albay Sheishiro Itagaki ile Kurmay Yarbay Kanji Ishihara tarafından
başlatılmıştır. Olayın gelişmesi şöyledir:
Mançurya, Çinli savaş Lordu Mareşal Chang Tso-lin
tarafından yönetilmekteydi. Yapılacak ilk iş bu generali ortadan
kaldırmaktı. 4 Haziran 1928’de, Kwantung ordusunun istihkâm
18
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alayından bir grup, Chang’ın özel trenini dinamitledi. General
iyileşmeyecek şekilde yaralandı. O tarihten itibaren, Tokyo’dan gelen
bütün ihtarlara rağmen, Ishihara ve Itagaki, Kwantung ordusunu kendi
şahsi kuvvetleriymiş gibi kullanmaya başladılar. 1931 yazı geldiğinde,
nihai darbeyi vurmaya, Mançurya’yı fiilen işgal etmeye
hazırlanmışlardı. Bu konudaki rivayetleri duyan Dışişleri Bakanı
Shidehara’nın ısrarı üzerine, Wakatsuki Hükümeti, Kwantung
ordusunu kontrol altına almak üzere bir tümgenerali görevlendirdi. Bu
generalin Mukden’e geldiği 18 Eylül 1931 günü, Çin kuvvetleri
garnizonunun yanından geçen demiryoluna dinamit yerleştirilmiş,
bunun patlaması üzerine, “düzen ve güvenliğin korunması”
mazeretiyle, Mukden’in askeri işgal altına alınması planlanmıştı.
General o gece yemeğe davet edildikten sonra, saat 22.00’ye doğru
planın tatbikine geçildi. Japon birlikleri ayrıca Çin garnizonuna ateş
açtılar. Ertesi sabah Mukden Japon askerlerinin elindeydi.
Genelkurmayın hareketin durdurulması talimatına rağmen işgalin
genişletilmesine devam olundu20 ve Mançurya’nın işgaline başlandı,21
1932 yılında bölgenin tamamını denetimi altına aldı. Daha sonra tam
anlamıyla “kukla” niteliğinde “bağımsız” Mançuko Devletini kurdu.
Mançurya’nın Japonya tarafından işgali, Birinci Dünya Savaşı sonrası
tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bir kere Pasifik bölgesinde
Washington Deniz Silahları Konferansı ile askıya alınmış bulunan
kuvvet mücadelesini yeniden başlatmıştır. Bu mücadelenin
“kahramanları” Japonya, ABD ve Sovyetler Birliği idi. Hesaplaşma
ise İkinci Dünya Savaşı’nın ikinci yılında, 7 Aralık 1941’de,
Japonya’nın Pasifik’te ABD’nin üssü olan Pearl Harbor’a baskını ile
başlayacaktır. Dünya politikası açısından işgal olayının sonucu,
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri hiç olmazsa somut biçimiyle perde
arkasına alınmış bulunan “kuvvet politikası” bütün dünya çapında
açıkça ortaya çıkmasıdır.22
Yukarıda belirtilen hususlar ve milletlerarası durumun
karışıklığı, Japonlar için gayet müsait bir fırsatın meydana gelmesini
sağladığı gibi, Kore vakası da kendilerini bir nevi ikaz etmiş
bulunuyordu. Japonlar çözümlenmeyen bazı meseleleri kendi lehlerine
düzeltmek, isteklerini kabul ettirmek ve hesaplarını kökünden
temizlemek zamanının geldiğini tahmin ettiler. Bu sırada bir hadise
meydana geldi. Eylül ortalarında 400 kadar Çinli asker, aksi iddialara
rağmen, Japonya idaresindeki Güney Mançurya demiryollarında bazı
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tahribatlar yaparak bir köprüyü havaya uçurdular. Bu konu Çin
Ordusu’nun mesuliyetini açıkça ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine
merkezi Kore’de bulunan Japon askeri kıtası, kendiliğinden harekete
geçerek Çin arazisinde ilerlemeye başladı ve 18 Eylül 1931’de
Mukden şehrini işgal etti. Ayrıca, Çin başıbozuk askerleri tarafından
bir suikastla ِöldürülen Japon Yüzbaşı Makamura’nin katillerinin
aylardan beri bulunamaması Japon askerlerinin heyecanını bir kat
daha artırmıştı.23
Çin’in Nanking hükümeti (Chaang Kei_sshek’in idaresi
altında), Mançurya’ya yardım göndermek istediği zaman, Japon
donanması, Şanghay yakınına bir çıkarma yaparak Şanghay’ı
bombalamıştı. Bu hareketle, Japon donanması bir taraftan kendisini
göstermek, diğer taraftan, Nanking hükümetinin Japon mallarına karşı
koyduğu boykotu kırmak istemişti. Şanghay’da, Japon müstevlilerine
karşı, 19. ordu kullanılıyordu. Çin’in en iyi ordusu olan bu kuvvet,
Japonlara ağır zayiat verdirmiş, fakat Japon üstünlüğüne boyun eğmek
mecburiyetinde kalmıştı.24
Mançurya Hadisesinin Meydana Getirdiği Durum:
Japonların iddiaları ne olursa olsun, bu konuda sergiledikleri
sebep ne kadar iyi bulunursa bulunsun, bu işgal hadisesi güçlünün
zayıfa tahakkümünden ve bazı isteklerini zorla kabul ettirmek
istemesinden başka bir suretle izah edilemez ve meşru gösterilemez.
Bu durum dünya sulhunu, ortada mevcut, nizam ve anlaşmaları da
ihlal eder durumdaydı.
a-1922 senesinde Japonya’nın dahil olduğu ve 9 devlet
tarafından imzalanan Pasifik Antlaşması,25
b-1928 Kellogg Paktı,
c-Cemiyet-i Akvam Misakı,
Yukarıda belirtilen üç antlaşmayı Japonya da imzalamış
olduğundan, Japonya’nın bu harekete kalkışmaması gerekirdi. Ancak
öyle olmadı, yavaş yavaş hareketle işgal sahası genişletildi. Japonlar
bütün önemli noktaları kontrol altına alarak Güney Mançurya’yı
tamamen işgal etti. Bu durum karşısında ilk önce Pasifik Antlaşması
diğer devletler tarafından Japonya’ya hatırlatıldı. Daha sonra Kellogg
Paktı’na imza koyan devletler ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
Nanking ve Tokyo Hükümetlerine birer muhtıra verildi. Muhtırada; 18
Eylül’den beri Çin ile Japonya arasında meydana gelen ihtilafların
23
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endişe ile takip edildiği ifade edildi. Devletler arasında meydana
gelecek ihtilafların ancak sulh yoluyla halledileceğini, amir olan
Kellogg Paktı’nın ikinci maddesi Çin tarafından hatırlatıldı.26
Mançurya Hadisesi ve Cemiyet-i Akvam
Çin’in feryadı meseleyi iki devlet arasındaki bir ihtilaf
şeklinden çıkarıp beynelmilel bir sahaya sevk etmek gayreti ve Çin’in
Japonya’yı Milletler Cemiyeti’ne şikâyeti ile hadiseden haberdar olan
Cemiyet-i Akvam, meseleyi gündemine aldı ve “Lytton Komisyonu”
ismi altında tanınan bir tetkik heyetini gönderdi. Evvela zemini
yoklamak maksadı ile her iki tarafa temenni mahiyetinde bir meclis
kararı tebliğ etti, ihtilafın sulh yoluyla çözümlenmesini, tarafların
vaziyeti vahimleştirecek her türlü hareketten kaçınmalarını ve
askerlerini olay öncesi mevzilerine çekmelerini teklif etti. Ayrıca
Lytton, heyete verdiği raporda, Japonya’nın suçlu olduğunu açıkça
belirtti. Japonya bu hareketiyle 1928 yılında imzaladığı “Kellog
Paktı”nın hükümlerine karşı gelmiş bulunuyordu. Bu anlaşmaya göre,
hiçbir devlet, başka bir devlete harp açmayacaktı. Avrupa’nın durumu
günden güne daha tehlikeli olmaya başladığı için, Milletler Cemiyeti
de hiçbir şey yapamıyordu. Japonya, zaten Milletler Cemiyeti’ni terk
etmişti. Fakat bilhassa Rusya’nın şüphelerini vaktinden önce
uyandırmamak için, Japonya Mançurya’yı doğrudan doğruya
müstemleke haline getiremiyordu.27
Japon harekâtına karşı koyacak iktidar mevkiinde
bulunamayan Çinliler, derhal çağrıyı kabul ederek, olumlu cevap
verdiler ve hatta meclisin tavsiyesine uyularak Japon ordusunun
ilerlemesine mani olunursa, askerlerine ateş edilmemesi için
kumandanlarına talimat verdiklerini bildirdiler.28
Japonlara gelince, Meclise gayet belirsiz bir cevap verdiler.
Tabii durum ve sükûnet oluşur oluşmaz Japon ordusunun geri
alınacağını, fakat Japon tebaasının can ve mallarının muhafazası için
bazı noktaların işgaline mecburiyet hâsıl olduğunu bildirdiler. Buna
rağmen sonuçta her iki tarafın bu tavsiyelere riayet edeceği ve bu
suretle sulhun iadesinin mümkün olabileceği kanaati mevcut idi.29
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Bern Türk Büyükelçisinin Raporuna Göre Olayın
Gelişmesi:
Türkiye’nin Bern Büyükelçisi raporunda, olayların gelişmesi
ve Japonya’nın tavrını şöyle izah etmektedir:
“Konseyin ilk günlerindeki genel müzekkerelerden sonra,
Cemiyet-i Akvam’daki Japon murahhası, meselenin bu şekilde umumî
efkâr ve küçük devletlerin de iştiraki ile müzakere edilmesine
hükümetinin muvafakat etmeyeceğini ve Japonya’ya Bulgaristan veya
Yunanistan gibi muamele edilemeyeceğini, büyük devletlerin Çin
topraklarını (Şanghay kastedilmektedir) anlaşmalara aykırı olarak
işgale devam ettiklerini ve meselenin yalnız büyük devletlerin
murahhasları (temsilcileri) ile görüşülebileceğini kesin bir ifade ile
(Briand’a) bildirmiştir. 13’ler üyesi Fransa, İngiltere, İtalya,
Almanya, ve İspanya murahhaslarından teşekkül eden komiteye
Amerika temsilcisinin de katılımıyla, Japonya ile meseleyi müzakere
yapmaları, Cemiyet-i Akvam tarafından uygun görülmüş, bu suretle
genel ve açık toplantılar da sona ermişti. Müzakereyi bu beşler
komitesi namına, komite ile daimi müşavere ve müzakere etmek üzere,
idareye “Briand” memur edilmişti.”30
Cemiyet-i Âkvam Meclisinin Gizli Toplantıları
Beşler komitesinin hususi toplantılarında, Japonya açıktan
açığa Mançurya’ya ihtiyacı olduğunu her sene bir milyon artan (80
milyon) Japonyalı için Mançurya’dan başka bir yer kalmamış
olduğunu ve ancak kendisine kati suretle teminat verilmek şartıyla,
askerlerini çekmeye muvafakat edilebileceğini söylemiştir:
Japonya’nın işgal ettiği toprakları tahliye için öne sürdüğü
şartlar şöyle özetlenebilir;
1-Anlaşmalarla Çin’de temin ettiği hukuk ve imtiyazların
Çinliler tarafından tanınması,
2-Japonlar ve Japon ticareti aleyhine Çin’de mevcut
propaganda ve hareketin önüne geçilmesi,
3-Çin’de bilhassa Mançurya’da Japon mal ve ticaretinin Çin
tarafından korunması ve emniyet altına alınması,
4-Mançurya’nın Japon nüfus mıntıkası olduğunun açıkça ve
münakaşa kabul edilmez bir suretle tanınması. Buradaki
sanayi, ticaret, malî teşebbüslerin ve şimendifer yolu
inşaatının Japonlara ait olması,
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5-Mançurya şimendiferlerinin kıymetini azaltacak olan, Çin
Hükümeti tarafından inşaatına başlanan Taonan Tung Sieo
hattının yapımından vazgeçilmesi,
6-Madenleri pek zengin olan Kirin’den Japonya
tasarrufundaki sahillere kadar yeni bir hat inşası için Japonlara
imtiyaz verilmesi,
7- Mançurya’nın Japon müstemlekesi yapacak bütün şartların
kabulü.
Beşler üyesinden bir ikisi ilk müzakerede Cemiyet-i Akvam
anlaşmasının 15. ve 16. maddelerini ileri sürerek bu şartların
kabulünden önce derhal şartsız olarak Japonların tahliye etmesi
gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Fakat bilhassa İtalya ve Almanya
murahhasları anlaşmanın maddeleri üzerinde bir milletin hayatının
icap ettirdiği zarurî ve kati durumların da mevcut bulunduğunu ve bu
vaziyetin mutlaka pakt’ın ruhu ile telif edilmesi lazım geldiğini ileri
sürmüşlerdir.31
Beşler komitesinin bu şekilde cereyan eden toplantılarında
hiçbir sonuç elde edilememiş ve bu esnada Japonlar da işgallerini
güneye doğru genişleterek bütün önemli noktaları tutmuşlardır.
Olayla İlgili Cemiyet-i Akvam’ın Yaptığı Toplantılar
Cemiyet-i Akvam’ın 22 Ekim tarihinde yaptığı toplantıda,
durumu yeniden ve etraflı olarak tetkik edip, Japon ve Çin
temsilcilerinin uzun ifadelerinde birbirlerini itham edici konuşmaları
dinlendi. Sonuçta Japonlardan askerlerini güney Mançurya hattına
çekmelerini ve meclisin gelecek toplantısına kadar bu tahliyenin
tamamlanmasını istedi. Çinliler de, Japon tebaasının mal ve canlarının
muhafazası ve koruyacağını ve bunun vazifeleri olduğunu
bildirmişlerdir.
Cemiyet-i Akvamın 22 Ekim tarihli toplantısında kabul etmiş
olduğu anlaşma kararı, taraflarca kabulü mümkün olmadığından,
alınacak yeni kararların ihtilafta bulunan iki tarafın da dâhil olduğu,
üye ülkelerle birlikte karar verilmesini, esas olan misakın 11.
maddesini ileri sürerek, Japonya bu kararın kendisini bağlamadığı ileri
sürmüştür. Ancak Japon temsilcinin 28 Ekim tarihinde vermiş olduğu
beyanatı, meclisin bu kararına doğrudan bir cevap olarak teşkil
etmektedir.32
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Mançurya Olayı Hakkında Japonların İddiaları.
Japon temsilcinin 28 Ekim tarihinde verdiği beyanat,
Mançurya hadisesinde Japonların öteden beri iddia ettikleri hususların
tekrarıdır. Bu beyanata göre:
1-Mançurya olayı Çin askerlerinin tecavüzü ile başlamıştır.
Mesuliyet tamamen Çinlilere aittir.
2-Çin askerlerinin tecavüzü henüz sona ermiş değildir;
Mançurya’da sakin Japonların Irz, can ve menfaatlerinin
muhafazası için Japonya’nın işgal ettiği araziyi muhafaza
etmesi lazımdır.
3-İşgal mıntıkasındaki Japon kuvvetlerinin miktarı o derece
önemli değildir (İşgal Çinlileri Japon isteklerini kabul etmeye
zorlamamaktadır).
4-Japonya beynelmilel hukukun kendisine vermiş olduğu
haklardan hiçbir şekilde feragat edemez. Belirtilen hukuk
iktisadî ve hayatî bir duruma haizdir.
5-Sulhun korunması için yapılan bütün çalışmalara rağmen,
Çinlilerin Japonya aleyhindeki tahrikleri dayanılmaz bir durum
almıştır. Çin’in her tarafında Japon aleyhtarlığı telkin
edilmektedir. Bu tahrikler devletler tarafından kurulması
istenilen barışın gelişmesine bir faydası olamaz.
6-Durum bu merkezde iken Çin’in kuru bir vaadine inanarak
Japonya’nın askerlerini demiryolu güzergâhına çekmesi
safdillilik olur. Gerek şimdiki durum gerekse geçmişin verdiği
ders, Japonya’yı böyle bir harekete sevk etmeye manidir.
7-Bütün ihtilaf kökünden hal ve tasfiye için, Çin Hükümeti ile
doğrudan doğruya anlaşmaya Japonya hazırdır.33
Japonların Çin ile doğrudan doğruya anlaşmak istedikleri
ortadadır. Ancak “Rus-Çin” itilafından alınan bir ders ile Japonlar bu
müzekkereyi Mançurya’nın tahliyesinden sonra değil, Japon işgalinin
devamı sırasında, yani top ve süngü tehdidi altında yapılmasını arzu
etmektedir.
Japonların Koyduğu Prensipler
Çin ile müzekkerelere hazır olduğunu ifade ederken, Japonlar
bilinen ve mülayim görünen geçmişteki prensipleri vurgulamaktadırlar.
Verilen beyanatta, Japonya’nın isteklerinde herhangi bir değişiklik yoktur.
Fakat daha önce uygulamaya çalıştıkları tatlı yüz politikasına devam
edeceğini ve bu suretle de amacına ulaşacağı düşüncesindedir. Hakem rolü
oynayan devletlerin, Çin’deki ticarî ve iktisadî ayrıcalıkları var iken
33
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Japonya’nın işgal ettiği sahadan çekilmesinin düşünülmesi ilk etapta söz
konusu olamaz. Bu durum karşısında Japonya’nın sergilediği tutum şöyle
özetlenebilir:
a-Her ki taraf saldırı ve mütecaviz faaliyetlerde bulunmayacaklardır,
b-Japonya Çin’in toprak bütünlüğüne riayet edecektir.
c-Ticaretin serbestisine ve milletlerin birbirleriyle dost geçinmesine
mani olacak her türlü olayın önlemini alarak, bu hususta başlatılacak
görüşmelerle beraber ortaya çıkacak olumsuzlukların giderilmesi için
taraflar gerekli tedbiri alacaktır,
d-Mançurya’da sakin Japonların iş ve güçleri ile serbestçe meşgul
olabilmeleri için lazım gelen şartları, Çin Hükümeti yalnız vaat ile
değil olumlu tedbirlerle bir fiil temin edecektir.
e-Mançurya kıtası üzerinde yapılan anlaşmaların Japonya’ya
sağladığı hukuka Çin Hükümeti riayet etmeyi taahhüt edecektir.34
Japonların ifade ettikleri prensiplerin en önemlisi ve prensiplerin
can damarı “e” fıkrasıdır. Bu maddeye işlerlik kazandırılırsa zaten
istediklerini almış olacaklardır. Konu olan anlaşma ve bundan doğacak
hukuk ve menfaatler şu şekilde sıralanabilir:
1-22 Ekim 1905 tarihli antlaşma ve Nisan 1906 tarihli Pekin
Protokolü ki, bununla Ruslar Çin’de Liac Toung Şibih adası üzerinde sahip
oldukları hukuku ve Tchang-Tchoung Port-Arthue demiryollarını Japonlara
aynen terk etmişlerdi. Çinliler bu intikali aynen tanıyarak, mevcut
demiryollarına benzer ve komşu bir hat inşa etmek suretiyle rekabete
girişmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
2-Chientav ismiyle 4 Eylül 1929 tarihli antlaşmayla, Çinliler Kora
eyaletine hemcivar Çin havalisini, Japon ticaretine açık tutmayı kabul
etmişler ve Kainei Kirin arasında demiryolu inşaatı için Japon hükümetine
imtiyaz vermişlerdir.
3-1915 anlaşmasıyla ki bununla Çinliler yukarıda belirtilen
Japonların meşhur 21 teklifinden önemli bir kısmını aynen kabul
etmişlerdir. Bu antlaşma 5 Mayıs 1915 tarihinde imza edilerek, antlaşma
nüshaları 8 Haziran 1915’te teati edilmiştir.35
Mançurya Olayı Hakkında Çin’in Düşüncesi
Çinliler Cemiyet-i Akvamı’n aldığı ve taraflara verdiği kararlara,
tamamen uyacaklarını bir nota ile bildirmişlerdi; Japon Hükümeti’nin
yukarıda belirtilen beyanatı üzerine, onlar da bu notayı cevapsız bırakmak
istemediler ve karşı bir nota yayınladılar.

34
35

BCA, Dosya: 030-10/257-728-7, s. 13.
BCA, Dosya: 030-10/257-728-7, s. 14.

Çinlilerin cevabı şu konuları kapsamaktaydı:
1- Japon tebaasının ırz, can ve malları tehlikede bulunduğu cihetle
Japonya’nın askerini şimendifer mıntıkasına çekmeği ret etmektedirler.
Tehlike, Japon askerî birliğinin o bölgede bulunmasından ileri gelmektedir,
2-Çin Hükümeti tahliye edilecek yerlerde, Japonların ve diğer
yabancı tebaanın hayat ve menfaatlerini koruyup ve himaye için Cemiyet-i
Akvam tarafından gönderilecek bitaraf heyetlere azamî kolaylığı göstererek
yardımda bulunmayı taahhüt eder.
3-Japonya’nın iyi niyetini fiilen göstermesi için askerlerini
şimendifer güzergâhının diğer tarafında bulunan araziyi tahliyesi ve Çin
Hükümeti ile prensipler üzerinde anlaşması için Japonların taleplerinden
feragat etmesi lazım gelir.36
Cemiyet-i Akvam, Çin ve Japonların esas hudut hakkındaki
görüşlerini dinledikten sonra 16 Kasım’da yeniden toplanmaya karar
vermiş ancak, Japonların askerî kuvvetlerini demiryolu güzergâhına geri
çekmesi tavsiyesini tekrar etmiştir. Fakat Japonya, Çin’de kuvvetli,
muntazam ve teşkilatlı bir hükümet kurulup Japon tebaasının ırz ve
canlarını emniyet altına almadıkça güney Mançurya’yı tahliye
edemeyeceğini beyan etmiştir.37
Japonların Mançurya’daki Faaliyetleri
Çin’de kuvvetli, muntazam ve teşkilatlı bir hükümet kurulmasını
isteyen ve Mançurya’nın tahliyesini bu şarta bağlayan Japonlar, o tarihteki
Çin Hükümeti’ni zaafa düşürmek için işgal ettiği sahayı muhtar ve müstakil
eyaletlere taksim etmek üzere faaliyete geçtiler. O güne kadar Tien Tsiu’da
oturan eski Çin İmparatoru Houen Tung Mukden’e hareket etmiştir.
Mukden, Kirin ve Hai Lung Kiang eyaletlerinden meydana gelen ve
Mançurya’ya ait bu topraklar üzerinde Kral veya Cumhur reisi ilan
edileceğini Japon elçisi, Moskova Maslahatgüzarına izah etmiştir. Ayrıca
Moğolistan eyaletlerinden bir kısmı istiklalini ilan etmiştir. Japonya siyasi
sahada bu şekilde uğraşırken, işgal sahasında da faaliyette bulunarak Güney
Mançurya’da askerî ve mülkî idareyi tamamıyla ele geçirdiği gibi, Çin’e ait
bazı demiryolu güzergâhını ve fiilen idarelerini de almışlardır.38
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Mançurya’da Çakışan Japon ve Rus Menfaatleri
Japonların Güney Mançurya’da yapacak fazla bir işleri kalmayınca,
Rus’ların nüfus alanı olan Kuzey Mançurya’yı ele geçirmek için hazırlık
yapmaya başladılar. Kuzey Mançurya’nın işgaline Rusların müdahale
etmemesi için de Sovyet Hükümeti nezdinde siyasî teşebbüslere
başlanmıştır. Japon sefiri, Rus Hariciye Komiser vekili Karahan’a verdiği
bir notada, kuzey Mançurya’daki Çin Hükümetine Rusların silah,
mühimmat ve vagon vermek suretiyle yardım ettiklerini ve Mançurya
hududuna asker sevk ettiklerini belirterek bu haberlerin, Japon ordusunu ve
Japon halkını heyecana sevk ettiğini bildirmiştir. Bu harekâta son
verilmediği takdirde Japon ordusunun harekete geçerek kuzey Mançurya
demiryollarını işgal edeceğini üstü kapalı bir şekilde ifade etmiştir.
Karahan, Japonların haber aldıklarını ve iddia ettikleri hadisenin tamamen
asılsız olduğunu ve hatta bundan dolayı hayretler içersinde kaldığını
bildirmiş, fakat Japon harekâtı hakkında bir şey söylememiştir.39 Rus
Hariciye Komiseri’nin cevabındaki bu manidar sukut, Japonların tehdidine
Sovyetlerin ne şekilde mukabele edecekleri noktasını tamamen belirsiz
bırakmıştır.
Asya’da hâkim bir mevki temin etmeye teşebbüs etmesi için
şimdiye kadar Japonya için bundan daha müsait bir fırsat doğmamıştır.
Ancak 1931 yılına gelindiğinde, Ruslarla savaş çanları çalmaya
başlayacaktır. Çünkü Mançurya şimendiferleri dışında ve kendiliğinden
çıkmış, ya istenilerek çıkarılmış olan işlerde şimdiye kadar pek yumuşak
hareket etmekte olan Rusya Hükümeti’nin, gösterebileceği yumuşaklığın
son derecelerine gelmiş olması nedeniyle açık bir şekilde karşı koyması ve
Japonya’nın bir takım hareketlerine karşı şiddetli protestolarda bulunması
ve hatta Eylül 1933 sonlarında verdiği notada Manchuri şimendiferlerine
Manchuri Hükümetince yapılacak düzenleme ne olursa olsun, Rusya’nın
Japonya’yı mesul tutacağını açık ve kati bir şekilde iletmiştir. Bu nota
üzerine, Japonların Rusya ile olan meselelerini ancak kuvvetle halledilebilir
düşüncesinde olan Japon askeri yetkilileri, Hariciye Nezareti mevkiinde
kendilerine en yakın bir adamın bulunmasından da istifade ederek, bu
düşüncelerini uygulamaya sevk etmiştir.40
Japonya Hariciye Nazırı Hirota, Rusya ile harbin doğru olmadığını
ve şimdiye kadar bazıların zannettiği gibi askerî kanadın elinde her ne
suretle olursa olsun oyuncak bir adam bulunmadığından, bu vahim kararın
önünü almak için bütün gayretini sarf edeceğini belirtmiştir (18 Eylül
1933).
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Rusya ile harp çıkarılmasından önce, ABD’nin durumunun
tespit edilmesi konusu ileri sürülerek, vaziyeti birkaç gün uzatabilmiş
olan Hariciye Nazırı, Amerika’nın vaziyetinin şimdiden kati bir
surette temin edilemeyeceğini öğrenmesi üzerine, böyle bir teminatsız
bir Rus-Japon harbinin felaketinden bahsetmeye başlamış ve Beşler
Konferansı’nda bu düşüncesini büyük bir kuvvet ve maharetle
müdafaa etmiştir.41
Kuzey Mançurya ve Moğolistan Meselesi
Yalnız Kuzey Mançurya’da ve civarında, Rusların gayet önemli
iktisadî menfaatleri vardı. Ancak Rus-Japon harbindeki mağlubiyetinin
sonucu 1905 antlaşması ile Rusya güney Mançurya’dan çekilmiş olmakla
beraber, Kuzey Mançurya üzerindeki ilgisini kesmiş değildi. Bu bölgenin
Japonların eline geçmesine Asya’daki emniyeti ve Sibirya durumu
nedeniyle tahammül edilemez bir durum arz edecekti. Japonya’nın
komşuluğu tehlikeli görülmekte idi. Bu nedenle Japon işgali gerçekleştiği
takdirde Moskova Hükümeti’nin bu meselede bugüne kadar takip ettiği
karışmamazlık siyasetini muhafaza edip etmeyeceği ve bu topraklarda
Japonların yerleşmesine ve yavaş yavaş harici Moğolistan’a nüfus
etmelerine göz yumup yummayacağı önemli bir meseleydi, Cihan sulhunun
geçirmekte olduğu tehlike o tarihlerde bu noktada idi.42
Japon askeri işgallerinin kuzey Mançurya’ya kadar yayılması
Moğolistan meselesini canlandırdı. Orta Asya’nın en nazik meselelerinden
biri de Moğolistan meselesidir. Çarlık Rusya, Asya’nın ortalarına kadar
sahip olmak istediği dönemlerde, evvela Moğolistan’a sahip çıkmasının
lazım geldiği kanaatinde bulunur ve Moğolistan’a daima ihtiraslı nazarla
bakardı. Fakat İngiltere ve Amerika’nın Çin lehindeki müdahaleleri bu
ihtiraslara bir set çekti. Birinci Dünya Harbi sırasında Rusya, müttefikleri
nezdinde nüfuz ve tazyik uygulayarak Moğolistan ve Türkistan’ı Rusya
İmparatorluğu aksamında olmak üzere kabul ve tasdik ettirdi. Bu durum
bölgenin bir başka devlete ilhakını fiilen tahakkukuna mani oldu. Çinliler
Birinci Dünya Harbi’nden sonra Moğolistan ve Türkistan üzerinde
haklarının olduğunu ilan ettiler. Ancak Kuzey Mançurya’da olduğu gibi
Moğolistan’ın bir kısmında Ruslar nüfuslarını yeniden tesis etmişlerdi.
Hatta Rusya’nın yardımı ve tesiri ile harici Moğolistan’da halk Sovyet
idaresini kabul etmişti. Rusya kuzey Moğolistan idaresi ile yaptıkları
anlaşma sonucu bu iki ülkeyi kendilerine sıkı bir tarzda bağlanmışlardı.
Mançurya’daki Japon işgalinin kuzeye doğru kayması üzerine Sovyet
Hükümeti Moğolistan Reisicumhurunu Moskova’ya davet ederek bununla
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bir askerî antlaşma imzalamışlardır. Bu antlaşma gereğince Moğolistan’a
Kızıl Orduya mensup askerî heyet gönderilecek ve bunlar Moğol Ordusunu
ıslah edeceklerdi.43
1905 Rus-Japon harbinden sonra Japonlar da dâhili Moğolistan’ın
doğu kısımlarını kendi nüfuslarına aldıklarını ilan etmişlerdi. Güney
Moğolistan da Japonya’nın teşviki ile bağımsızlığını ilan eden sayılı Çin
eyaletlerinden birisidir. Mançurya olayının yanı başında bir de Moğolistan
meselesinin mevcut olması, o tarihlerde önemli bir Asya meselesi olarak
karşımıza çıkar. Çünkü Doğu Asya zapt etme planları yapılmıştır. Meselâ
General Şigeru Honjo’nun, 1931 senesinde yazılan raporunda şöyle
deniliyordu: “Amerikan tesirinin Doğu’ya doğru ilerleyişini durdurmak
istiyorsak, ilk önce Asya kıtasındaki müdafaalarımızı kuvvetlendirmek ve
ham malzeme bakımından eşit bir duruma gelmek zaruridir. Bunun için,
Amerika’ya harp ilan etmeden önce, hem Çin hem de Rusya’ya karşı askeri
bakımından üstünlüğümüzü temin etmemiz gerekir. Çin ve Rusya’yı tam
manasıyla hareketsiz bir hale getirmemiz lazımdır. Şayet bu memleketlerin
kuvvetlerini tamamen mahvetmeyi başaramazsak, o zaman hiç olmazsa
onları muvakkaten bertaraf etmeliyiz”44.
Sovyet Başvekili Molotof Rusya’nın Çin-Japon ihtilafı için
takip ettiği siyaseti 7Kasım 1931 tarihli nutkunda şu tarzda
tasvir etmiştir:
“Sovyet Hükümeti bu meselede kati bir karışmama siyaseti takip
etmektedir. Sovyet Rusya, Çin ile iki taraf arasında kabul olunmuş
beynelmilel anlaşmalar ve diğer devletlerin istiklâl ve hâkimiyetine hürmet
ettiği için, bu âdemi müdahale siyasetine sadık kalmaktadır Ancak Sovyet
Rusya, herhangi bir askeri işgalin kendisi tarafından takip olunan sulh ile
mümkün olmadığı mütalaasındadır. Sovyet Hükümeti Çin-Japon ihtilafında
bitaraflığını tamamı ile muhafaza etmekle beraber vaziyetin gelişmesinden
memnun değildir; Kuzey Mançurya’yı ele geçirebilmek için Japonya’nın
bütün dünyaya inşa etmeye başladığı kızıl tehlike bahanesinden
şikâyetçidir.
Sovyet Rusya’yı karışmamazlık siyasetine meyletmemize sebep, sulh
bahsinden ziyade, dâhili meşguliyeti ve beş senelik plânlarını bitirinceye
kadar, harici ihtilaflardan kaçınmak olduğu, herkes tarafından
bilinmektedir. Ancak Rusya’nın ilelebet yerinde sayacağı ve hadiseleri
kolları bağlı bir müşahit nazarı ile müşahede edeceği iddia olunamaz.”45
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Çin Meselesinin Rusya İçin Önemi ve Sovyet Neşriyatı
1931 yılında yapılan bir Sovyet kongresinde Baş Komiser
Molotof’un “Köylü bir amele hâkimiyetinin tecellisi olan Sovyet idaresinin
Çin’deki istikbali büyüktür. Çin’de birbirlerine karşı galip gelen zorba
generallere, büyük sermayedarlara ve genel olarak burjuvaziye karşı
koyabilecek kuvvet ancak Sovyet kuvvetidir. Ancak Sovyet idare şeklinin
kabulü Çin’i emperyalist ihtiraslardan kurtarıp milli gelişmesini temin
edebilir”. Sözleri Çin meselesine gösterdikleri önemin derecesini
belirtmektedir. Diğer taraftan Rus neşriyatı çok ağır ithamlarla olayları
aksettirmektedir.
“Pravda”: “Milletler Cemiyeti meclisinin görüşmeleri, emperyalist
devletler arasında Çin’in taksimini arzu eden bir hokkabazlık olarak tavsif
ederek, Cemiyetin büyük devletler ve bilhassa Fransa elinde bir alet
olduğunu ve Briand’ın arabuluculuğu daha çok Japonların Mançurya’ya
yerleşmelerini kolaylaştıracağını yazıyor. Bu politikaya aşağı yukarı
İngiltere’de iştirak etmektedir. Bu şartlar altında Amerika’nın Cemiyet-i
Akvam’a yardımının hakiki manası, Fransa ve İngiltere tarafından takip
edilen siyaset çerçevesinde yer almak, bu hususta cereyan edecek
görüşmelere hazır bulunmaktır” değerlendirmesini yapmaktadır.
“İzvestiya”ya; “Japonya’nın Mançurya’yı ilhak etmek tasavvurunda
bulunduğuna ve Fransa ile İngiltere tarafından da kati bir tutum içinde
bulunmadıklarına şüphe yoktur. İhtilafın halline tavassut sıralarında
İngiltere ve Fransa hükümetleri, Çin aleyhine olarak bazı menfaatler ele
geçirmeğe gayret edeceklerdir Sovyet Rusya’nın Çin lehine müdahalesi ve
Çin generallerine yardım gibi rivayetler, Cemiyet-i Akvam’ı bir kızıl tehlike
ile korkutarak Mançurya’yı daha kolaylıkla işgal etmek için Japonlar
tarafından ortaya atılmış şayialardır.”46
Çin siyaseti yüzünden bir gün Rusya ile karşı karşıya gelmek
ihtimalini düşünen Japonların, kuzey Mançurya’dan inecek var olmayan bir
kızıl tehlike ile büyük devletleri korkutmak ve ancak kendilerinin bu
tehlikenin önüne geçebileceklerine dünyayı inandırmak istedikleri
görülüyor. Diğer taraftan Mançurya ve Moğolistan meselesi yüzünden
eninde sonunda aralarının açılacağını düşünen Japonların, Rusya aleyhtarı
olan devletler ile anlaşmak teşebbüsünde bulunduğu da rivayet
edilmektedir. Hatta bir şayiaya göre lüzumunda Rusya’ya karşı hareket için
Japon ile Lehistan arasında bir ittifak hazırlanmaktadır. Bunun önünü
almak için Sovyetlerin Lehistan ile bir saldırmazlık paktı imzalamak üzere
yeniden görüşmelere başladıkları görülmektedir. İki komşu devlet arasında
böyle bir saldırmazlık anlaşmasının imzalanma teşebbüsü yeni olmamakla
beraber, daha önceki teşebbüsler bazı nedenlerden dolayı sürünceme de
46
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kalmıştı. Sovyet Hükümeti, Fransa ile Lehistan arasında yapılan anlaşmanın
benzeri bir anlaşma olmasını istemiş ancak, Lehistan Hükümeti de iki
devlet münasebetinde başka bir hususiyet bulunduğunu ileri sürerek bu
teklifi ret etmiş ve 1926 senesinde müzakere edilen proje üzerinden
müzakereye devam edilmesini istemiştir. Sovyet Hükümeti bu teklifi kabul
etmiş görünmektedir.
Cemiyet-i Akvam, ihtilafın mahallinin tarafsız bir komisyon
tarafından incelenmesi hususunda karara varmış ve alınan karalar
doğrultusunda çalışmalara başlanarak önemli bir mesafe almıştı. Ancak
Amerika böyle bir heyet teşkilinin Japonya’da şimdiki hükümetin
durumunu zora sokacağı ve askeri hizipleri iktidara getirebileceği
düşüncesiyle buna taraftar olmadığını ihsas ettiğinden çalışmalar
durdurulmuştur. Ayrıca Cemiyet-i Akvam tarafından Japonlar aleyhine
alınıp uygulama halinde, Japonların Cemiyet-i Akvam’dan çekilmesinden
de bir hayli endişe edilmiştir. Sonuçta Japonya, Amerika’nın Londra
büyükelçisi ile İngiltere Dışişleri Bakanı arasında cereyan eden görüşmeler
sonucunda, bütün iktisadi ve hukuki meseleleri halletmenin imkânsızlığı
kabul edilerek, şimdilik gerginliği giderici çareler üzerinde durulmuştur.
Bu düşünce ile hazırlanan ve Japonlarında tasdiki sonucu, anlaşmaya
varılan metin 22 Kasım tarihli Cemiyet-i Akvam toplantısının konusunu
teşkil etmiştir.47
Sonuç
Mançurya’daki durumu tetkik için İngiltere, Fransa, Amerika ve
Çin delegelerinden mürekkep bir tahkikat komisyonu gönderilmesi
kararlaştırılmış, ancak bu komisyonun yetkisi ve yapacağı tahkikatın
boyutunun derecesi ne olacaktır, sorusu gündeme gelmiştir.
Japonlara göre gidecek heyet, Mançurya’nın durumunu, millî
hareket çerçevesi içinde Çinlilerin Japon tebaası için ihdas etmiş oldukları
tahammülsüz şartları, Japon mallarına yapılan boykotu ve Mançurya’daki
suiistimal ve idaresizlik incelenmelidir. Hâlbuki Çin yalnız ihtilafa sebep
olan hadisenin bundan doğan mesuliyetlerin tayin ve tespitini istemektedir.
Mançurya’daki idarî noksanlık ve intizamsızlıların beynelmilel bir heyet
tarafından araştırılmasını hiçbir surette arzu etmemektedir. Meclis,
meseleyi tamamıyla mevzii bir ihtilaf şekline getirip, komisyonun
yetkilerini mümkün mertebe kısıtlayarak iki noktada çalışmaların
yürütülmesine gayret etmiştir. Diğer taraftan, tarihi belirtilmeksizin, fakat
en kısa süre içersinde Japon askeri birliklerinin tedrici olarak şimendifer
güzergâhına çekilmeleri hakkında bir proje hazırlanmakta idi.48
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Mançurya’ya gönderilecek komisyon Çin ve Japon arasında
cereyan edecek müzakerelere müdahale etmeyeceği gibi Japon askerî
harekâtı da gözlemeyecektir.
Cemiyet-i Akvam meclisinin genel toplantısında Çin temsilcisi,
Japon işgalinin beynelmilel anlaşmaları ihlal eder mahiyette olduğunu bir
defa daha tekrar ettikten sonra, Çin topraklarının tahliyesi hususunda ısrar
ederek, Çin’in bu konuda pazarlık yapmayacağını, ancak tahliyeye imkân
verilmesi konusunda tetkik komisyonunun kararını kabul edeceğini
söylemiştir.
Büyük devletlerin ataşemiliterleri, Çin ve Japon askerleri arasında
temas ederek bir çatışmaya mani olabilmek üzere tarafsız bir mıntıka
kurulması için mahallinde inceleme yapmaya çalışılmıştır.49
Sonuçta bu ihtilafın halli Mançurya’nın zaptı şeklinde tecelli
etmese bile, bir zaman sonra, bir ihtilal bahanesi ve birkaç Çinli generali
satın alarak, Japonların buraları ilhak edecekleri, Çinliler tarafından bile
söylenmektedir. Ancak bu ilhak bir gün tahakkuk etse bile Japonların
Mançurya’yı temsil etmelerine ve Çin rekabetini ortadan kaldırmalarına
imkân ve ihtimal yoktur.
Japonlarla Çinlilerin savaşı İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar
devam etti. Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı sırasında ilk atom bombası
Hiroşima limanı üzerine atıldı ve şehir ahalisi bir an da yok oldu, diğer
taraftan, Rusya eski bitaraflık paktını feshederek, Mançurya’ya taarruz
etmişti. Tam bir panik içerisinde bulunan Japon askerleri, hemen hemen
mukavemet göstermiyorlardı. Kısa bir zaman sonra bütün Mançurya ile
Kore’nin kuzey kısmı Rusların eline geçti. Mançurya devletinin imparatoru
ile bütün Japon orduları esir oldu. Bunun üzerine Temmuz 1945’te Japon
hükümeti kayıtsız şartsız teslim oldu ve Japon toprakları ilk defa işgal
ediliyordu. Kore, Mançurya, Formoza, Pasifik adaları v.b yerler eski
sahiplerine geri verilmiş veya istiklallerini kazanmışlardır.50 Japonya bu
sefer, kendi emeği ile hayatını kazanmak zorunda kalacaktır, bu da modern
teknik sayesinde kısa sürede mümkün olacaktır.
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Özet
XIV. yüzyılın başında kurulduğu kabul edilen Osmanlı Devleti, aynı
yüzyılın ikinci yarısında teşkilatlanmaya başlamıştır. Daha sonraki yüzyılda
kanunlaşmaya önem verilmiş ve XVI. yüzyılda coğrafî ve ekonomik
bakımdan varabileceği en son noktaya gelmiştir.
Bir uç beyliği olarak teşekkül eden Osmanlı Devleti, 1453’te
İstanbul’u alarak Bizans Devleti’ni tamamen ortadan kaldırmış ve XVI.
yüzyılda ise bir cihan devleti olmuştur. Osmanlı Devleti söz konusu bu
yüzyılda tüm kurum ve kuruluşlarıyla mükemmel işleyen bir devlet iken,
aynı yüzyılın sonlarına gelindiğinde gerileme sinyalleri vermeye başlamıştır.
XVII. yüzyıla gelindiğinde devletin karşı karşıya kaldığı tehlikeler
dönemin aydınları tarafından fark edilmeye başlanmıştı. Harekete geçen
aydınlar, tespit ettikleri tehlikeleri ve çözüm yollarını raporlar halinde
yetkililere sunmuşlardır. İşte bu çalışma, devletin hantallaşma sebeplerini ve
buna karşı aydınlar tarafından geliştirilen çözüm önerilerinden
bahsetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devletinde Çözülmeler, Çözüm
Önerileri, İlmiye Sınıfı, Askeri Sınıf.
Abstract
Considered to have been founded at the beginning of the XIV.
century, The Ottoman Empire began to be organized in the second half of the
same century. More attention was given to legislation in the next century and
in the XVI. century it came to the highest point where it could reach in
geographic and economic terms.
Formed as a frontier emirate, the Ottoman Empire completely
eliminated the Byzantine Empire, taking Istanbul in 1453 and became a

world state in the XVI. century. The Ottoman Empire was a perfectly
functioning state with its all institutions and organizations in that century,
however, it began to give signals of decline by the end of the century.
Towards the XVII. century, dangers faced by the state began to
be noticed by the intellectuals of the period. Acting intellectuals presented in
reports the dangers they had identified and solutions to the authorities. This
study discusses the reasons for the state's cumbersomeness and the solutions
developed by the intellectuals against it.
Key Words: Disorganizations in the Ottoman Empire, Proposed
Solutions , the Intellectual Class, Military Class

Giriş
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren kudretli sultanların
başa geçmesi, komşuları ile aralarındaki münasebetleri devamlı olarak
kendi lehine çevirmesi sonucu olarak XVI. yüzyıla gelindiğinde
Osmanlı Devleti bir cihan devleti olmuştu. Artık Devlet-i Aliyye,
Devlet-i Ebed-Müddet olarak ifade ediliyordu. Üç yüz yıl boyunca
askeri başarılar ve hazinenin dolu olması, idarecilerin öz güvenlerinin
artmasına sebep olmuştur. Yöneticiler tarafından devlet tüm gelenek,
kurum ve kuruluşlarıyla tam ve mükemmel kabul ediliyordu.
XVI. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, devletin bu iyi hali
değişmiş, tüm müesseselerde bozulma emareleri görülmeye
başlamıştı. Bu bozulmaları, tek bir kurumun bozulmasıyla izah etmek
mümkün değildir. Aşağıda da görüleceği üzere, ıslahat raporları sunan
aydınların,ıslah edilmesi gereken kurumlar üzerinde her ne kadar
ortak noktaları olsa da, birçok farklı noktaları da nazara vermişlerdir.
XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti içinde yeniçerilerin en kuvvetli
oldukları dönemdir. Aynı yüzyıl, Moğol istilasından sonra
Anadolu’nun belki de en karışık olduğu bir dönemdir. İşte böyle bir
zamanda aydınların, alınması gereken tedbirleri aleni bir şekilde ifade
etmeleri, birtakım sakıncaları da beraberinde getiriyordu. Koçi Bey,
Kâtip Çelebi ve Ayn Ali Efendi gibi aydınlar söylenmesi gereken
sözleri hiç çekinmeyerek söylemişlerdir. Ancak elimizde bulunan
birtakım anonim ıslahat risalelerinin yazarı bilinmemektedir. Bu da
bize adı geçen eser müelliflerinin kendilerini gizlemiş olmaları
ihtimalini aklımıza getirmektedir. O dönemde yeniçerilerin aymazlığı
ve Anadolu’daki celalî eşkıyalarının muhtemel menfaatlerine
dokunmak, ortadan kaldırılmaya yeterli ve artar bir sebepti. Zira böyle
bir durumda her an bir su-i kasta maruz kalmak mümkündür. Bundan
dolayı söz konusu anonim risalelerde yazarlar kendi isimlerini
zikretmezken, kime takdim ettikleriniise özellikle belirtmişlerdir.
Çözüm önerisi sunan müelliflerin üzerinde durdukları
konuların başında, karışıklığın ve hazine gelirlerinin azalmasının

başlıca sebep olarak, kadîm adetlere uymamak olarak
gösterilmektedir. Bunun yanında Yeniçeri Ocağı’nın ve timar
siteminin bozulması başlıca çözülme sebebi olarak ele alınmaktadır.
Ayrıca batıdaki fetihlerin durması, rüşvet, mansıpların para ile alınıp
satılması, ilmiye teşkilatındaki usulün bozulması, şeyhülislamlık gibi
bazı görevlerde bulunanların azl edilme endişesi, önemli makamlara
liyakatten ziyade saray hanımlarına yakın olanların atanması ve buna
benzer birçok sebep tenkit edilen konular arasında yer almıştır. Söz
konusu ıslahatçı bu aydınların diğer bir ortak noktaları ise, örnek
dönem olarak Kanuni Sultan Süleyman dönemini göstermeleridir.
İşte XVII. yüzyıl aydınlarının Osmanlı Devleti’nin bu kötü
gidişine bir dur demek amacıyla birtakım gayretler içine girmişlerdir.
Bunun sonucu olarak sundukları ıslahat risalelerinde gerilemeye âmil
sebepler nelerdir? Gerilemeyi durdurmak için ne gibi çabalar
gösterilmiştir? Bu durumda devlet adamlarının ve ulemanın tutumu
nasıl olmuştur ve nasıl olmalıdır? İşte bu ve buna benzer sorular ele
alınmış ve irdelemişlerdir.
OSMANLI DEVLETİ’NDE ÇÖZÜLME DÖNEMİ
İbni Haldun, devletlerin ömürlerini insanın ömrüne benzetir.
Mukaddime’nin üçüncü faslının on ikinci faslında, Mülk ve devletin
imtidât ve bekada eşhâs-ı ben-i âdem gibi ömr-i tabi’si olduğu
beyanındadır, başlığıyla devletin tabii ömrünün ortalama yüz yirmi
sene olduğunu belirtir. Ancak busürenin daha uzun veya daha kısa
olabileceğini de beyan eder. Devlet yüz yirmi yılını doldurmuş ve za’f
hali dahi var, fakat düşmanı olmayıp ve tedbir alıp ilaca da müdâvim
olur ise, ömrünü uzatabilir,1demek suretiyle alınacak tedbirlere göre
devletlerin ömürlerini uzatabileceklerini belirtir.Daha sonraki
fasıllarda İbni Haldun, devlete za’f gelmişse her ne kadar tedbir
alınırsa alınsın devletin yıkılmasının mukadder olduğunu söyler.
Üçüncü faslın kırk sekizincifaslında şöyleder,Bir Devletin Vakt-i
ŞebâbıZâilOlubMizâc-ı Mülke Za’f-ı Tabî’i ‘ÂrızOldukta Rey ve
Tedbir İle Devâ-pezir Olmadığı Beyânındadır. …ve dahi ve heremi2emr-i tabi’i olmadığını ilaç ve devâile defi’ mümkün olmayan emrâzı müzminedenolub, rey-i hükemâ ve tedbir-i etibbâ ile def’ ve izâle
olunmak mutasavver değildir. Lâkin siyaset-i mülk ve devlette a’mâl-i
rüşd ve basiret ile mevsûf olan ‘ukalâ-yı ricâlin bazıları za’f-ı devletin
İbni Haldun, Mukaddime,Çev: Pîrî-zâde MehmedSâhib Efendi, İstanbul
1275, I/302-305.
2
Herem:Ziyade ihtiyarlık, çok kocamış adamın hali ve za’fı, za’f,pîrî,
Şemseddin Sami, Kamus-i Türkî, İstanbul 1978, II/1507.
1

esbâb ve ‘alâmâtına vâkıf ve muti’ olub rey ve tedbir ile def’ ve ref’i
kâbil olmak hayaliyle telâf-i mâ-fât ve ıslâh-ı mizâc-ı mülke sa’y ile
müdâvâtaşuru’ ider. Ve öyle zan ider ki, kuvâ-yımülkdeza’fınhudûsu
andan esbak kâr-ı fermâyân-ı devlet olan rüesânın siyaset-i mülkde
taksir ve gafletlerinden neş’etidüb, def’i kâbilemrâz ve
‘avârızdanolmağla, ‘ilâcına mübâderetider. Me‘ahazâ, zann-ı fâsid ve
zu’mukâsidolubakibet be-her hal her devlete su-i mizâc ve za’f-ı kavî
‘ârız olmak emr-i tabî’ olduğu zikr ve beyân olunmuştur…3
Yine İbni Haldun, Fasl-ı sâlisin kırk dokuzuncu faslında
devletin sağlam ayakta durabilmesi için iki esas beyan eder.Bunlardan
birincisi, şevket ve asabiyetten ibaret olan cünd ve sipâh (asker ve
ordu),olarak nitelendirmektedir. İkincisi esasta ise, ordu ve devletin
devam ve bekasını sürdürmesi için gerekli olan emvâl ve erzaktan söz
etmektedir.4Yani, devletin kurum ve kuruluşlarındaki bozulmaları
asker ve ekonominin bozulmasına bağlar. Daha sonraki fasıllarda da
devletin kemâl noktasına ulaşmasını, zayıflamaya başlamasını ve
yıkılmasını etraflıca anlatır.5
Mukaddime’nin mütercimi Pîrî-zâde MehmedSâhib Efendi bu
konu ile ilgili olarak, kitabın kenarında çıkmış olan şerhte, Osmanlı
Devleti’nin beş yüz yıldır tenfîz-i ahkâm-ı dîn-i Mübîn ve icrâ-yı şer’-i
seyyidi’l-mürselîn…6ettiğinden ayakta durduğunu ve devlet-ebet
müddet olduğunu beyan ederek, devletin şer’-i şerife muâfık hareket
ettiği ve adaletle iş gördüğü takdirde, kıyamete kadar ayakta
duracağını kaydeder.
İbni Haldun’un bu nazariyesinin aksine,Osmanlı Devleti altı
yüz yılı aşkın bir süre ayakta kalmıştır. Bunun sebebini ise, daha sonra
görev yapan devletin resmi tarihçileri (vakanüvisiler), devletin
idaresinde ve iç bünyesindeki yapılanmanın sağlamlığına bağlarlar.
Ne zaman yapılanmada za’f gösterilmiş ve adâlet tam manasıyla
yerine getirilmez olmuş, o zaman devlet yıkım sürecine girmiştir.
Osmanlı Devletisiyasî ve idarî bünyede, çeşitli sebeplerin
tesiri altında,XVI. yüzyılın sonlarından itibaren, menfi açıdan önemli
değişiklikler yaşamıştır. Devlete dinî bir mahiyet kazandıran İslâmî
değerlerin eski kıymet ve önemini muhafaza edemediklerinden,
devletin siyasî ve sosyal birliği bozulmuş ve menfi tesirler icra edecek
olan birtakım ayaklanmalar zuhura gelmiştir.7
İbni Haldun, II / 157.
İbni Haldun, II/158.
5
İbni Haldun, II/158-176.
6
İbni Haldun, I/304.
7
Recai G. Okandan, Umumî Âmme Hukukumuzun Ana Hatları, İstanbul
1948, s. 41-42.
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Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın
ilk yarısındaki siyasî, sosyal, eğitim, adâlet kurumları ve ekonominin
nasıl bozulduğunu ve durumun vahameti o dönemin tarihi
incelendiğinde görülmektedir.
XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında ardı ardına
gelen üç Osmanlı hükümdarı, III. Murat (1574-1595), III. Mehmet
(1595-1603) ve I. Ahmet (1603-1617) zamanında devlet idaresi,
valide sultanlarla padişah eşleri, kapı ağası, kızlar ağası, kadın, erkek
musahipler ve diğer bir kısım nüfuzlu şahısların müdahaleleri ile
aşındırılmıştır. Zevk ve sefaya düşkün olan II. Selim (1566-1574),
devlet işlerini vezir-i azam Sokullu Mehmet Paşa’ya bırakarak
zamanını hoşça geçirmiştir. III. Murat, Sokullu Mehmet Paşa gibi bir
devlet adamının kıymetini takdir edememiştir. Sokullu’dan sonra
gelenler de, onun gösterdiği liyakati maalesef gösterememişlerdir.
Sokullu’dan sonra devlet kadrolarında liyakatsiz adamları görmek
olağan bir hal oldu.
Muharebelerin uzaması pek muntazam olan askerî teşkilâtı
bozmuş ve ihtiyaç üzerine ocaklara devşirme kanununa aykırı olarak
kanun harici asker alınmıştır. Tımarlı sipahi ihmal edilmiş. Bu suretle
pek muntazam olan askerî teşkilât ve disiplin bozulmuştur.
Beylerbeyilere verilmesi icap eden zengin haslarla, muhârip eyâlet
sipahisine verilmesi lâzım gelen gelirli zeâmet ve tımarlar saray
mensuplarına, yani musahip, cüce, dilsiz ve hokkabazlara verilmeye
başlanmıştır. Bu sebeple eskiden beri sağlam esaslara bağlanmış olan
askerî teşkilât, III. Murad’ın zamanından itibaren bozulmaya
başlamıştır.8
Kısacası, XVI. yüzyılın son çeyreğinde içeride birtakım
sebeplere bağlı değişiklikler ve bunun yanında Amerikan gümüşünün
Osmanlı Devleti’ne girişinden dolayı fiyat artışları ve ateşli silahların
yaygınlaşması gibi faktörler askerî ve malî sistemin değişmesine
sebebiyet vermiştir. Bu durum doğal olarak Osmanlı devlet ve toplum
nizâmını derinden etkilemiştir. Artık bazı şeylerin değişmesi
kaçınılmaz hale gelmiştir. Osmanlı ıslahatçı müellifleri bu
değişmelerin sebebini aramışlar. Modern tarihçiler ise Amerikan
gümüşü ve savaşlarda ateşli silahların kullanılmasının etkisini
vurgulamışlardır. Yine bir kısım modern tarihçiler nüfus artışı ve
köylünün aşırı vergilendirilmesi, Avusturya ve İran savaşlarının uzun
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İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, III-1/119.

sürmesi, buna bağlı olarak yapılan masrafların artması gibi sebepleri
ileri sürerler.9
1. İdarî ve Siyasî Teşkilâtta Çözülmeler
İdare ile ilgili bozulmalar devlet, hükümet ve saray ile asker
sınıflarında görülmektedir. XVI. yüz yılın sonlarından itibaren bazı
padişahlar eskisi gibi ordunun başında sefere gitmiyorlardı. Bununla
beraber padişah bir başkomutan değil, saraya kapanmış, memleket
ahvalinden, hakiki durumlarından habersiz ve saray entrikaları içinde
boğulmuş şahsiyetler konumundaydı. Hükümet reisi sıfatıyla vezir-i
azamlar, kendi işlerine lüzumsuz müdahalelerden dolayı itiraza
cesaretleri veya o mevkie liyakatleri olmaması sebebiyle işler sarpa
sarmaya başlamıştı. Sokullu dahi son zamanlarında bu müdahaleler
sebebiyle idareyi zor yürütmüş ve çareyi padişahın himayesine nâil
olanların su-i istimallerini önlemekte bulmuştu.10
Artık mansıplar, makamlar rüşvetle alınır satılır olmuştu.
Eyaletlere vali tayinlerinde liyakate değil, en fazla para verene itibar
edilir olmuştu. Bu suretle de devletin bünyesinde derin yaralar
açılıyordu. Sancakbeyliği, beylerbeyilik, defterdarlık, kadılık ve sair
gibi önemli memuriyetlerin fiyatları artık malûm idi.
Devlet merkezinde otorite zaafa uğrayınca eyaletlerdeki
beylerbeyi ve sancak beylerinin kanunsuz hareketleri baş göstermiş ve
bunlarla rekabet edercesine halkı soyan kadıların hali ise neşredilen
adalet-nâmelerde pek fena bir hal almış olduğu görülmektedir.11
XVII. yüzyılın başlarında merkezî yönetim Anadolu eyaletleri
üzerindeki kontrolünü fiilen yitirdiğinden, kentlerin nispeten daha iyi
korunabilmesine karşılık kırsal kesimlerde beyler, kendi kapu kullarını

Mehmet Öz, Osmanlı’da Çözülme ve Gelenekçi Yorumlar (XVI. Yüzyıldan
XVIII. Yüzyıl Başlarına), İstanbul 1997.
10
İ. H. Uzunçarşılı, III-1/120.
11
Adaletnâme kadıların nahiyelerini kendilerine niyabet edecek olanlara
iltizam verdiklerini, bir taraftan kadıların ve diğer taraftan voyvodalarla
anlaşan nâiplerin beraberce halkı soyduklarını ve gezerken her kasaba ve
köye yakın gelince mezarlıklarda, yeni gömülmüş mezarları sayıp bunlar ne
zaman öldü? Metrukâtı ne oldu, bize niçin haber vermediniz? Diye halka
eziyet ettiklerini, zorla ölünün muhallefâtını yazıp iki yüz akçe değer eşyayı
bin ve bin beş yüz akçe bahaya tutup resm-i kısmet aldıklarını ve daha
evvel ölmüş olanların muhallefâtını mükerreren yazıp resm-i kısmet
aldıklarını vesair bu gibi mezalimden bahsedilmektedir. BA, Mühimme, No:
78, s. 897; İ. Hakkı Uzunçarşılı, III-1/121.
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beslemek için artık teftiş gezilerini bahane ederek savunmasız
köylülerden rast gele zorlamalarda bulunuyorlardı.12
Yabancı menşeli şahısların, özellikle Yahudilerin ve sarayda
bulunan nüfuzlu kadınların idarede söz sahibi oldukları ve devlet
yönetimini yanlış yönlendirmelere sevk ettikleri de bilinen bir
gerçekti.
İdarî yapılanmadaki çözülmelere, dönemin tarihçileri, layiha
sunanlar ve daha sonra gelen Ahmet Cevdet Paşa gibi mühim simalar
işaret etmişlerdir. İleride daha tafsilâtlı bahsedileceği üzere, Koçi Bey,
Kâtib Çelebi, Naimâ ve Ahmet Cevdet Paşa gibi zatlar idarî
yapılanmadaki çözülmelerin ana sebebinin kanun-ı kadime
muhalefetten ileri geldiğini vurgularlar.
Koçi Bey, idarî yapılanmadaki çözülmeler ve devletin önceki
dönemlere13 kıyasla daha kötü idare edildiğine işaret eder....vâki olan
gafletleri görüp ciğerim hûn olmuştur. Bu kadar mezâlim ve muhalif
ki, ruz-i cezada saadetlü padişahımdan sual olunur,14diyerek önceleri
padişahlar Divan-ı Hümâyun’dabizzat hazır bulunur iken, daha
sonraları divana katılmaz olmuşlardır. Ayrıca devlet idaresinde önemli
yetkileri olan büyük vezirlerin tutumlarının değişmesinden de
bahsederek bu durumdan acı acı yakınır.15
Çözülmelerle ilgili olarak Naimâ, Osmanlı toplumundaki idarî
yapılanmayı piramide benzetir, en üstte padişah, onun altında idareci
sınıf ve en altta idare edilen sınıf (reaya) gelmektedir. Padişahla
beraber idareci sınıf sadrazam (vezirler grubu) ve şeyhülislâm gelir.
Bunlar devletin beynini teşkil eder. Naimâ’ya göre, ilk değişme ve
çözülme piramidin tepesinde bulunan idareci sınıfta meydana gelmiş
ve Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hazırlamıştır. Ayrıca Kanuni’den
sonra gelen sultanlar genellikle devşirmelerin güdümü altına girmiş ve
artık padişahlar sefere çıkmaz olmuş ve sarayda zevk ve sefaya
dalmıştı,16 ifadesini kullanmaktadır.
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi
1300-1600, çev., Halil Berktay, İstanbul 2000, I/220.
13
Osmanlı dönemi duraklama ve gerileme dönemleri ile ilgili yazı yazan
tarihçilerin hemen hemen tamamıiyi bir örnek olarak Kanuni Sultan
Süleyman dönemine vurgu yaparlar. İşte önceki dönem olarak işaret edilen
zamanın XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın ilk seksen yıllı
kastedilmektedir.
14
R. Okandan, Umumî ÂmmeHukukus, 42.
15
Göreceli Koçi Bey, Koçi Bey Risalesi,çev. Yılmaz Kurt, Ankara 1994, s.
15-16,34-35.
16
Mustafa Naimâ, Tarih-i Naimâ (Ravzatü’l-Hüseyn fi HulasatiAhbâri’lHâfikeyn),Matbaa-i Amire 1280, I/35-36.
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Osmanlı Devleti’nin idarî yapılanması ve çözülmesinin
nedenlerine Ahmet Cevdet Paşa da Tarih-i Cevded adlı on iki ciltlik
dev eserinde yer yer temas eder. Cevdet Paşa’nın bu konudaki görüşü
gayet açık ve nettir. İdarî bozuklukla iktisadî sıkıntının iç içe
olduğunu belirterek, ortaya çıkan mütağallibenin de iktisadî sıkıntılara
neden olduğunuve böylece idarî yapının da bozulduğunu ifade eder.
İdarî yapılanmanın çözülmesinde valilerin sık sıkdeğiştirilmesi,
İstanbul’un taşraya yoğun müdahalesi sonucu halkın devlete olan
güveninin sarsılmış olmasının da etkisi yadsınamaz.17
2. İlmî Teşkilâtta Çözülme
Osmanlı Devleti’nin çözülme sürecine girmesinde
teşkilâtların bir bütün olarak bozulmaya doğru gittiği görülür. Bunun
içinde gayet tabii olarak ilmiye sınıfı da vardır. Tüm ıslahatçılar ilmiye
sınıfının bozulmasındaki vahamete parmak basmışlardır. Islahatçılar,
XV. yüzyıl ve XVI. yüzyılın son çeyreğine kadar ilmiye teşkilâtındaki
işleyiş düzenini belirterek, XVII. yüzyılın başlarından itibaren
bozuklukları sıralamışlardır. Bundan dolayıdır ki, Osmanlı Devleti’ndeki
çözülmelerden söz edildiğinde ilk akla gelen ilmiye sınıfının bozulması
olmuştur.
Önceleri müderrislik kanununa aykırı tek tük yapılan
usulsüzlükler istisna edilecek olursa, XVI. yüzyıl sonlarına doğru hem
müderris kalitesi itibarıyla ve hem de talebe cihetiyle medreseler
bozulmaya başlamış, seneler geçtikçe bu bozulma artarak devam
etmiştir.18
Medreselere kanuna aykırı olarak müdahalelerin ve bir kısım
ulemâ-zâdelerin küçük yaşta müderrislik rüuslarının verilmesi,
müderrislik payelerinin para karşılığı alınıp satılması medreselerin
düzenini bozmuştur. Bundan dolayı liyakatsiz kişilerin müderris
olmalarının önü açılmıştır.19
Devlet hayatında çok önemli rolü bulunan medreseler,
dolayısıyla ilmiye teşkilâtı da genel çözülmelerden nasibini almıştır.
Ahmet Cevdet Paşa ilmiye sınıfının bozulmasını tek başına ele almaz.
Devletin diğer kurumları ile bağlantılar kurar. Devletin diğer
Ümid Meriç Yazan,Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü, İstanbul
1992. Ümid Meriç Yazan sözkonusu bu çalışmasında Cevdet Paşa’nın
devletin ümranı, Avrupa medeniyeti ile İslam medeniyetinin
karşılaştırılması ve Osmanlı Devleti’nde kurumlar olarak değerli bir
çalışma yapmıştır.
18
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devieti’nde İlmiye Teşkilatı,
Ankara1988, s.67.
19
İ. H.Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilatı,s.67.
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kurumlarında olduğu gibi, bu çözülmelerin sebebini aslî kanunlara
uymamakta görür. Ahmet Cevdet Paşa ilmiye sınıfındaki iltimas ve
rüşvetin tesirli olduğunu da önemle belirtir.20
Osmanlı gelenekçi ıslahat projelerinin en tipik ve en tanınmışı
olan Koçi Bey meşhur risalesinde,Ulemâ-i Selef Ne SiretteOlub Ve Hale
Mevcut Olan Ulemâ-i Asr Ne Halde Olduğu Ve BeynlerindeCâri Olan
Kanun-iKadîm Ne İdüğü Beyan Olunur, başlığıyla ilmiye sınıfının önceki
ve sonraki durumlarının kritiğini yapar.
Şeyhülislâm, Rumeli ve Anadolu kadıaskerlerinin ve diğer
kadıların nasbından (atanması) sonra azledilmelerinin yanlış olduğuna
işaret eder. Ebusuud vesair bazıulemânın azledilmediklerini ve
dolayısıyla devlet yararına çok verimli hizmetlerde bulunduklarını
belirtir. Önceki dönemlere ait ilmiye sınıfının gayet güzel işlediğinden
bahsettikten sonra, nihayetü'l-emr 1003/1595 tarihinden beri düzen
bozulup, evvelce şeyhülislâm olan Sunullah Efendi, birkaç defa yersiz
olarak azlolundu. Kazasker dahi sık sık azlolunmakla, yerine gelenler azl
korkusuna düşüp, devlet büyüklerine karşı dalkavukluk yapmaya mecbur
kaldılar. Padişah huzurunda hak söz söylemez oldular. Herkesin hatırını
hoş tutmaya çalıştılar.21Koçi Bey bu tespitleri yaptıktan sonra bunların
bir kısmının yeniden düzenlenebileceğine de işaret etmektedir.
Osmanlı Devleti’nin çözülme sürecinde ilmiye sınıfının
bozulması hakkında görüş beyan edenlerden biri de meşhur vakanüvis
Naimâ’dır. O yukarıda temas ettiğimiz konulara değinerek, dönemin
düşünce yapısı hakkında ilginç tespitlerde bulunur. İlim adamlarının
hangi konular üzerinde tartıştıklarını eserinin muhtelif yerlerinde
belirtir.22 Bu gibi meseleler hakkında farklı görüşlerin farklı ilim
anlayışlarında ortaya çıkan gelenekçi zihniyetten kaynaklandığını
özellikle vurgular. XVII. yüzyılda tekke temsilcileri ile medrese
temsilcilerinin tartışmaları ve birbirilerine karşı menfi tavırları buna örnek
gösterir.23
Söz konusu XVII. yüzyıldaki medreselilerle ehl-i tarikatın
tartışmaları kitaplara geçecek derecede önem arz etmekteydi. Bu iki
akımın temsilcilerinden Kadı-zâdeler ile Sivasî’lerin arasındaki

Ü. M. Yazan, Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü,s. 127-130.
Koçi Bey Risalesi, s. 30-37.
22
Bu tartışmaların konusu hakkında Kâtip Çelebi ayrı bir risale kaleme
almıştır. Geniş bilgi için bakınız Kâtip Çelebi, Mizanu’l-Hak Fi İhtiyâri’lehakk (İslâmdaTenkid ve Tartışma Usulü), çev., Süleyman Uludağ, İstanbul
1990.
23
Naimâ, Tarih-i Naimâ, IV/33, VI/ 228; Zeki Arslantürk, Naima’ya Göre
XVII.Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı, İstanbul 1997, s.105-107.
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tartışmalar o dönemin ilmî yapısı hakkında önemli ipuçları verir.24
Sonuç olarak, Osmanlı Devleti’nde ilmiye teşkilâtının bozulması
tek başına bir çözülme değil, diğer müesseselerle beraber oluşan bir
bozulmadır. Rüşvet, iltimas, adam kayırma ve benzeri iyi olmayan
davranışların bu müessesenin halk nezdinde itibarını düşürmüş ve
medreseler gittikçe daha verimsiz bir hale gelmiştir.
3. Askerî Teşkilâtta Çözülme
Osmanlı Devleti’nde devamlı ordu Yeniçeri Ocağı idi. Bu
ocak kanunnâmelerinruhuna uygun olarak geliştiği zaman, devletin
kurulmasının ve gelişmesinin başlıca âmillerinden biri olmuştur. Fakat
XVII. yüzyıldan başlayarak ocağın kanunnâmeleri bir tarafa
bırakılmış ve yerine manasız gelenekler geçmiştir. Bu sebeple Yeniçeri
Ocağı devlet otoritesinin dayanağı olmaktan çıkmış, ocak devlet içindir
prensibi yerine, devlet ocak içindir formülü yer almıştır. Bundan dolayı
Yeniçerilerin muvafakati elde edilmeden hiçbir düzen kurulamaz
olmuştu.25
Osmanlı ve Avrupa ordularının eğitim ve donatım standartları
arasındaki fark Osmanlı ilerleyişinin durdurulmasından sonra görünmeye
başladı. Başlangıçta Osmanlıların geriliği mutlak değil nisbî idi. Bir
zamanlar askerlik biliminin ön safında iken, geriye kalmağa başladılar.
XVII. yüzyılda Avrupa ordularındaki büyük teknik ve lojistik gelişmeler,
Osmanlılar tarafından geç ve etkisiz bir şekilde izlendi. Bu XV. yüzyılda
Avrupa topçuluk icadını kabul ve uygulamada gösterdikleri sürat veya
yaratıcılıkla açık bir çelişme halinde idi.26
Yeni teknikleri benimsemede atiklik ve çabukluğun azalması,
kalemiye ve ilmiye sınıflarındakine paralel olarak silahlı kuvvetlerin
meslekî ve moral standartlarındaki genel bozulmanın belki de en tehlikeli
bir cephesidir. Bu hali doğrudan doğruya, Roma İmparatorluğu’nda
olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nin de yıkılışın başlıca nedenlerinden biri
saymak gerekir.27
Ahmet Cevdet Paşa da Osmanlı Devleti’nin çözülme sebeplerini
sıralarken bunlardan birinin de askerî teşkilâttaki bozukluklar olduğunu
belirtir. Gelişme döneminde devlet-i Osmaniye askeri pek ziyade ve
muntazam idi. Bu durum Avrupa ordularının dikkatini çekti ve onları
tedbir almaya zorladı. Yine A. Cevdet Paşa’ya göre, Avrupa harp
Bu konuda geniş bilgi için bakınız Hüseyin G. Yurdaydın, İslam Tarihi
Dersleri, Ankara 1982, s. 125 vd.
25
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988, V/7.
26
Bernard Lewis,Modern Türkiye’nin Doğuşu,çev., Metin Kıratlı, Ankara
1993, s.25-26.
27
B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu,s.26.
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fenninde ileri gittikçe biz gerilemişiz ve mukabele-i bi’l-misil kaidesince
askerimizi yeni usullere göre tertip ve talim ve alet ve edevât-ı harbiyeyi
ona göre tanzim edeceğimize, eski düzeni dahi kaybedip, harplerde
mağlup olmaya başlamışız.28
Ahmet Cevdet Paşa askerî alandaki bozulmanın tek başına bir
bozulma olmadığını belirtir. Askerî alandaki bozulma nizam-ı kadime
uygunsuzluk olduğu içindir.Bu bozuluş ordunun masrafını çoğaltmış,
hazine masraflara yetmez olunca vergiler artırılmış, bu haksız vergiler de
zulüm doğurmuştur.29
Kâtib Çelebi de Düsturu’l-‘Amel adlı eserinin ikinci faslını asker
ahvalindedir, diyerek askerî durum hakkında önceki durumlardan
örnekler verir. Döneminde askerin çokluğundan yakınır. Askerin
sayısının azaltılması konusunu ısrarla önerir. Askerin azalması demek,
ordunun masraflarının azaltılması demek olacağını vurgular.30
Askeri sınıfın bozulmalarından belki de en fazla bahseden
ıstılahçılardan biri Koçi Bey’dir. Askerî sınıfın gösterişe düşkünlüğünden,
ehil kişilerin emekli edilerek yerlerine liyakatsiz kişilerin gelmesi,
devşirme sisteminin bozulması vesair konular üzerinde durur.31
Sonuç olarak askerî sınıfın bozulmasında, kaynaklarda birçok
ortak noktayaparmak basılmıştır. Bunların başında eski kanunlara
uyulmaması gelir. Bunun haricinde Avrupa’da yeni harp tekniklerini
bilen askerlerin olmasına rağmen Osmanlı ordusunda bu yeni teknikleri
bilenlerin olmayışı sıralanır. Bu cümleden olarak askerin çokluğundan da
şikâyet edilmektedir. Devletin zayıflamasından dolayı, artık asker devlet
içindir prensibi yerine, devlet ve reaya asker içindir kaidesi getirilmiş,
durum böyle olunca devlet askerin istekleri doğrultusunda hareket ederek,
askerî sınıf arasında çözülmeler baş göstermiştir.
II. ÇÖZÜLMEYE KARŞI ALINAN TEDBİRLER
XVII. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde padişaha sunulan
layihalar ve risaleler devridir. Devlet eski güç ve görkemini kaybetmiş,
Osmanlı düzeni bozulmuş, devleti ölümden kurtarmak için birtakım
önlemler alınması gerekli olmuştur. Bu durum dönemin aydınları
tarafından üzerinde durulan bir konudur. Birtakım aydınlar kendi
üzerlerine düşeni yapmış, devleti yıkımdan önleyecek bazı layiha ve
Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet,Matba-i Osmani, Dersadet 1309, I/84;
Ü. M. Yazan, Cevdet Paşa’nın Toplum ve Devlet Görüşü,s. 130-138.
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risaleler telif ederek padişaha veya sadrazama sunmuşlardır.
Ayrıca bu kötü gidişe dur demek için padişah tarafından
devlet memurları tarafından reayaya yapılan zulümler, vergi adaletsizliği,
gayrimüslimlere karşı yapılan uygulamalar vesaire hakkında
adaletnâmeler neşredilmiştir. Adaletnâmeler devlet otoritesini
kullananların, görevlilerini su-i istimâl etmesini önlemek için
neşredilmiştir.
1. Çıkarılan Adaletnâmeler
Devlet otoritesini temsil edenlerin halka karşı bu otoriteyi
kötüye kullanmalarını olağanüstü tedbirlerle yasaklayan umumî
mahiyetteki padişah fermanıdır. Osmanlılarda adaletnâme, yaygın bir hal
alan bazı haksızlıkların padişah tarafından yasaklandığını, halka ve
görevlilere bildiren genel bir beyanname idi. Kanunnâmelerde belirtilmiş
olan hükümlere aykırı vergi toplanması, bid’at denilen sonradan ortaya
çıkmış ve halka ağır gelen yükümlülükler, neşredilen bu tip fermanlarla
yasaklanmaktaydı.32
Adaletnâmeler, devletin buhranlı yıllarında halkı korumak,
idarecilerin yolsuzluklarını, halka zulmetmelerini, kanunların usulsüz
uygulanışını önlemek için çıkarılmış genel mahiyetteki fermanlar olarak
Osmanlı hukuk anlayışını göstermeleri bakımından önemlidir.33
Adaletnâmelerde yasaklanan konuları şöyle sıralayabiliriz:
Kanunda olmadığı halde, devlet görevlilerinin reayadan fazladan almış
oldukları vergiler, hububat öşrü mahsul üzerinden aynen alınmayarak,
harmanda fazlasıyla bir ücret takdir olunarak alınması. Oysa reayadan
öşür mahsulünün aynen değil, para olarak alınması, kanunların eskiden
beri sık sık yasakladığı yaygın kötü adetlerden biriydi. Kâdı ve nâiplerin
yaptıkları yolsuzluklar. Zorla nikâh ve gerdek resmi almak. Tefeciliği
önlemeye yönelik girişimler olarak saymak mümkündür.34
2. Çözülme Döneminde Sunulan Siyaset-Nameler
(Risaleler ve Lâyihalar)
Osmanlı devlet adamları ve uleması, özellikle XVI. yüzyılın
son çeyreğinden itibaren kendi devlet ve toplum düzenlerinin bozulmaya
yüz tuttuğunu, onların ifadesiyle nizâm-ı aleme ihtilal ve reaya ve
berâyâya infial geldiğinin farkındaydılar. Onlar karşılaştıkları bu
gelişmeyi daire-i adliye ve erkan-ı erbaa gibi ilkelere dayanan Osmanlı
Halil İnalcık,DİA.,“Adâletnâme”,İstanbul 1988, I/346.
H. İnalcık,DİA., “Adâletnâme”, I/347.
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devlet ve toplum anlayışı çerçevesinde izaha çalıştılar.35 Halkın bu
ıstırabını yakından gören fikir adamları, bu isteği dile getirerek, her
fırsatta hükümdara, vezirlere adaleti tavsiye etmişlerdir. Adalet olmayınca
saltanatın dayanaktan yoksun kalacağını anlatmaya çalışmışlardır. İşte bu
çalışmamızda bazı fikir adamlarınca kaleme alınmış ıslahata müteallik
siyaset-nâmelerin (risaleler ve layihalar) bir kısmını inceleyeceğiz.
Siyaset-nâme; siyasetle devlet yönetimi ile ilgili eser
demektir. Siyaset-nâmeler, esas konu olarak devlet yönetimini ele
aldığına bütün erk ve yetki de hükümdarda bulunduğuna göre,
hükümdarlar için kaleme alınmış eserlerdir. Siyaset-nâmelerde,
hükümdarlarda bulunması gereken vasıflar belirtilir. Saltanatın esasları ve
şartları sıralanır. Zamanın anlayışına ve inanışına göre en uygun örgütün
nasıl olması gerektiği, bu amaca hangi yollardan ulaşacağı gösterilir.
Halkın durumu, toplumun hali anlatılarak hükümdara öğütler verilir.
Kötü yönetimin zararlı sonuçları açıklanır.36
Osmanlı Devleti de diğer devletler gibi doğmuş, gelişmiş,
yükselmiş, gerilemiş ve çökmüştür. İşte gerilemeye yüz tutan bir
devletteki aksaklıklar devrin aydınlarının dikkatini çekmiş ve bunlara da
çareler aramaya sevk etmiştir. Devlet adamaları, âlim ve düşünürler,
pratik ve amelî bir gaye ile sultanlara ve mesul devlet adamlarına risaleler
ve layihalar sunmaya başlamışlar, Bu konuda eserler yazmışlardır.
Bunlardan ilk devirlerde hazırlananlarda eskiye dönme isteği ağır bastığı
halde, III. Selim’den itibaren hazırlananlarda batıyı örnek almaisteği
ağırlığını göstermektedir.37
Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılın ikinci yansından itibaren
ortaya çıkan değişmeler ilk önce Osmanlı devlet adamları ve fikir
adamları tarafından fark edildi ve birtakım görüşler ileriye sürülmeye
başlandı. XVI. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmaya başlayan ıslahat
layihaları ve risaleleri görmek mümkündür. Söz konusu bu gelenek XVII.
Yüzyıl boyunca devam etti. Tespit edilen bu eserlerin özellikleri ve ortaya
koydukları görüşler belirtilecektir.
a. Kitab-ı Müstetâb (Anonim)
Osmanlı devlet ve toplum düzeninde baş gösteren çeşitli
bozuklukların sebeplerini ortaya koymak ve bunların düzeltilmesi için
Bunlardan seçtiğimiz beş tanesi hakkında detaylı bilgi aşağıda
sunulacaktır.
36
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takip edilecek yolun belirlemek amacıyla kaleme alman ıslahat
risalelerinin ilk örneklerinden biri Kitab-ı Müstetâb(Güzel-Hoş
Kitab)’dır. Özellikle idarecilerin kul ve tımar sistemlerinin ve Osmanlı
toplum düzeninin esasını teşkil eden ilkelerin nasıl bir çözülmeye
uğradığını açık ve somut bir ifade ile ortaya koyan bu eser, Yaşar Yücel’e
göre muhtemelen 1620’de hazırlanmış ve II. Osman’a takdim
edilmiştir.38
Eser kısa bir giriş, on iki fasıl ve bir zeyilden ibarettir. Yazar
toplumdaki düzeni bozan ve eski kanunların ihlâline yol açan
gelişmelerin neler olduğunu araştırmakta ve bu sebeple Osmanlı devlet
teşkilâtı ve toplum düzeninin o zamanki halini ayrıntılı bir tahlile tabi
tutmaktadır. Daha sonra mevcut bozuklukların nasıl giderilebileceğini
göstermektedir.
Giriş kısmında değişen şartların reayaya verdiği infiâl
belirtilmekle, devleti idare edenlerin âlemi nasıl düzeltecekleri
anlatılmaktadır.
I.Bölüm:Burada Osman Gazi’den III. Murat dönemine kadar her
kademedeki devlet yöneticilerinin şeriat ve kanunlara uygun hareket
ettiklerinden, adaleti gözettiklerinden, bu yüzdende geniş ülkeler
fethedildiğinden ve reayanın refah içinde bulunduğundan söz etmektedir.
Yazara göre, III. Murat’tan beri adalet bir yana bırakılmış, vezirler ve
beyler birbirine düşmüş, kul taifesi içine yabancı karışmış, makam
sahipleri hemen bu günü hoş görelim, iretnin ıssı vardır,39 duygusu
içinde, öz çıkarları peşinde koştukları görülmektedir.Eğer gerekli
tedbirler alınmazsa, devletin temellerinin kazınması mukadder olduğu
yönünde görüş belirtmektedir.
II. Bölüm: Kul taifesinin ahvali ve dirlik tevcihi hakkındadır.
Kapıkulu askerlerinin, hiç gereği yok iken sayısı artırılmış ve gelirler
giderleri karşılayamaz olmuştur. Bunun nedenlerinden ilki, serdarların
gelişi güzel tevcihâtlarda bulunduklarını ifade edilmektedir.
Âleme bela olan rüşvet sebebiyle bir takım mansıplar tebdil,
tağyir ve hatta azl ettirilir olmuştur. Kul taifesinin maaşları ödenemez
olmuştur. Ödense dahi kesik para ile ödenmiş ve bu da kanun
gözetilmeden yapıldığı için Celalîler ve fitne ehli türemiştir.40
III. Bölüm: Bu bölümde hazineye zarar gelmesinin bir nedeni
olarak sadrazamların, herhangi bir dirliği kul taifesinden birine, rikab-ı
hümâyuna arz eylemeden dirlik vermeye başlamalarını göstermektedir.
Bu yüzden dirlikler alınır-satılır hale gelmiş. Ayrıca burada rüşvetin bir
Anonim, Kitab-ı Müstetâb,s.XXI; M. Öz, Osmanlı’da Çözülme,s.23.
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bela haline gelmesini de mansıpların ehline verilmeyişinden
kaynaklandığını belirtir.41
IV. Bölüm: Kul taifesinin bir nizamı vardır. Bir kulun ta vezir
oluncaya kadar mertebeden mertebeye geçişi kanuna tabidir. Buna göre,
sekiz on yılda bir veya gerektiği zamanda, Rumeli memleketlerinden
oğlan devşirilmesi emir olunurdu. Devşirme kanunuIII. Murad devrinin
ortalarına doğru bozulmuş ve böylece ocaklara yabancıların girmesine
yol açmıştır. Dolayısıyla asker ocaklarında büyük bir artış oldu. Devletin
ileri gelenleri halkın dertlerini bilmez oldular. Tüm bunların doğal
neticesi olarak Celâli eşkıyası türedi.42
V.Bölüm: Yeniçerilerin sayısı Kanuni devrinden sonra
çoğalmıştır, ancak işe yararları azalmıştır. Yeniçerilerin çoğu bir yolunu
bularak sefere gitmez olmuşlardır. Yeniçeriler ve diğer kapukulu nizamı
bozulduğundan, seferler başarısızlıkla sonuçlanır olmuştur.43
VI. Bölüm: Acemi oğlanlar ve yeniçerilerin sayıları çok
arttığından ve kendi asli işlerini bırakıp ticaretle uğraştıklarından,
bunların üzerine ciddi bir şekilde gitmek gerektiği ifade edilmektedir.44
VII. Bölüm: Beylerbeyi ve sancakbeylerinin ve diğer tımar
sahiplerinin cebelüleri gittikçe azaldı. Yeniçeri taifesi otuz beş bin olduğu
halde bunlardan pek azı sefere katılırdı. Diğer geri kalanlar ise, korucu,
tekaüt, kalelerde nöbetçi diye rikab-ı hümâyuna bildirilirdi. Bu durum kul
taifesini Celâlî yapmış ve o eski zaferler kazanılamaz olmuştur.45
VIII. Bölüm: Padişahlar sefere iştirak ettiği zamanlarda sayısız
başarılar elde edilmişti. Padişahlar seferlere gitmeyi terk ettikten sonra
Kanun-ı Âl-i Osman bozulmuş ve sefere katılan yeniçeriler ve sair asker
gittikleri yerleri talan etmeye ve köylülerin rahatını kaçırmaya
başlamışlardır. Bu askerlerin bir kısmı da Celâlî olmuşlardır.
Bozulmanın bir diğer sebebi de hazinenin boş olmasından
kaynaklanmaktadır. Düzensiz masraflardan dolayı kul taifesinin
masrafları ödenemez olmuştur. Kul taifesi de asli görevlerinin haricinde
bazı işlerle uğraşmaya başlamışlardır.
Sadrazamlık müessesesi de bozulmuş, eskiden herkes
sadrazamdan korkar iken, şimdi veziriazamlar olur olmaz kimselerden
korkar olmuşlardır. İdare-i maslahat yolunu tutmuşlardır.46
IX. Bölüm: Devletin başına çöken belâlardan biri de rüşvettir.
İstanbul’da bulunan memurlar yirmi beş otuz yıldan beri rüşvet alır verir
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olmuşlar,ancak bu rüşvetin adını da hediye diyerek aşikâre verilir alınır
kılmışlardır. Beylerbeyi, sancakbeyi ve kadılar da aynı belaya dûçar
olmuşlardır. Devlet idarecileri sen çok aldın ben az aldım diyerek devlete
sadakati unutmuşlardır.47
X.Bölüm: Kadim kanunlarda kapukulu ağasının önemli yetkileri
bulunmaktadır. Ancak III. Murad’an sonra bu müessese de bozulmuştur.
Kul sisteminin bir yanı olan iç oğlanların durumu da karışmıştır.48
XI. ve XII. Bölümler: Eserin bu iki bölümünde buraya kadar
anlatılan devlet ve toplum hayatında görülün bozuklukların nasıl
düzeltilebileceği ve ne gibi tedbirler alınması gerektiği üzerinde
durmaktadır.49
Zeyilde ise, Padişahın devlet görevlilerine sualler tevcih ederek
din ve devlet işlerine müteallik düşünce ve önerdikleri tedbirleri
öğrenmesini istemektedir.50
Sonuç olarak adı geçen anonim Kitab-ı Müstetâb’ın vurguladığı
konularşöyle özetlenebilir, diğer layiha ve risalelerde olduğu gibi, söz
konusu bu eserde de üstün örnek olarak Kanuni devri gösterilmektedir.
Bunun haricinbaşta dönemin devlet görevlilerinin kanun-ı kadime
uymamaları; askerin çokluğu ve asıl işleri olan askerlik yerine başka
işlerle meşgul olmaları; rüşvetin yaygın hal alması ve mansıpların
rüşvetle alınır satılır olması; devletin yaptırım gücünün bozulmasının
başında hazinenin boş olması gösterilir; vezirlik müessesesinin bozulmuş
olması, vezirlerin olur olmaz adamlardan korkar hale gelmesi ve benzeri
bozulmaların XVII. yüzyılda Osmanlı toplumunun çözülme sebebi olarak
gösterilmektedir.
b. Koçi Bey Risalesi
Osmanlı gelenekçi ıslahat projelerinin en tipik ve en tanınan
örneği hiç şüphesiz Koçi Bey’in yazdığı telhislerden oluşan risaledir.Koçi
Bey’in asıl adı Mustafa olup, kendisi Arnavut asıllı bir devşirmedir.
Göreceli Koçi Bey Enderun’da eğitim görmüş ve IV. Murat’a musahiplik
yapmıştır. Koçi Bey muhtemelen 1648’de ölmüştür.51
IV. Murat’ın gelenekçi ıslahat programında ne derece rol
oynadığı tartışmalı olsa da Koçi Bey Risalesi’nin dönemin zihniyetini
anlamak bakımından önemi açıktır. Telhislerden oluşan risalede önce
Osmanlı Devleti'nin altın çağının ve işlerin yolunda gittiği selâtin-i
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maziye döneminin bir tasviri verilir. Daha sonra bu düzenin niçin ve nasıl
bozulduğunu açıklayan yazar, sonra da yapılması gereken ıslahatın
esaslarını açıklar.
Ona göre, Kanuni devrine gelinceye dek padişahlar her işle
ilgileniyorlar, divan toplantılarına bizzat katılıyorlardı. Kanunî ise, kafes
arkasından da olsa divan toplantılarını takip ediyor ve ülke
meselelerinden böylece haberdar olabiliyordu. Yine eskiden idareciler kul
menşeinden geliyordu ve reaya ve esnaf kul taifesine karıştırılmıyordu.
Ayrıca sebepsiz yere hiçbir kimse görevinden azledilmiyor ve ancak ehil
olanlar iş başına getiriliyordu.52
Yine eski sultanlar tımar ve zeâmet erbabının arasında bir tane
yabancı bulunmuyor, dirliklere yalnızca atadan ve babadan sipahi ve
zâim olanlar tasarruf edebiliyordu. Bu arada kullarının mevcut
durumlarını ve tabi oldukları kanunları da izah eden Koçi Bey,velhasıl
kapı kulu kapıda ve erbab-ı tımar tımarlarında sâkin olup gayrı yerlerde
oturmak memnu’ idi,53 diyerek ideal bir tablo çizmektedir.
Daha sonra muhtelif sahalardaki çökmelerin nasıl ortaya çıktığı
meselesini ele alan Koçi Bey, önce gelenekçi görüşe uygun olarak
veziriazamın durumunu söz konusu eder. 982/1574 tarihine gelinceye
kadar veziriazamlar tam istiklâle sahip idiler. Oysa bu tarihten itibaren
padişaha yakın kişiler devlet işlerine müdahale etmeye başlamışlardır. Bu
ise vezirlerin iç halkının, yani Enderun görevlilerinin isteklerine boyun
eğmelerine yol açmıştır. Bundan dolayı, artık pek çok köyün arpalık,
paşmaklık olarak veya temlik edilmek suretiyle verilmesi ve yüksek
idarecilerin tımar ve zeâmetleri kendi adamlarına tevcih etmeleri süreci
başlamış. Bunla da yetinmeyerek rüşvet kapısı açılmış ve sonuçta her
türlü mansıplar ilgili azil ve nasb işlerine müdahale edilir olmuştur. Bu
yüzden tımar ve zeâmet sahipleri hızla yok olurken, ulûfeli kul taifesi
ortalığı kaplamış ve bunların fesadına kimse engel olmamıştır. Kul
taifesinin eski düzeni de bozulmuş ve harem-i hümâyuna, kanuna aykırı
olarak, Türk, Yörük, Çingene, Yahudi ve dinsiz ve mezhepsiz şehir
oğlanları girer olmuştur.54
Ulemânın bozulmasında, 1603 yılında şeyhülislâm Sunullah
Efendi’nin haksız yere azledilmesi başlangıç olmuştur. Ulema zümresi bu
devirden itibaren, başındaki şahsın durumuna bağlı olarak, üstten alta
doğru çürümeye yüz tutmuş ve kadılıklar rüşvetle satılır olmuşlardır.55
Tımar ve zeâmetler ile ulûfeli taife içine ecnebi girmesiyle
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bozulmuştur. Bunun ilk yolunu açan da Özdemir oğlu Osman Paşa
olmuştur. Daha sonra rüşvete karışarak bu iki ocağı ifsat emiştir. Devlet
hazinesini de zor duruma düşürmüştür. Hazinenin açığını kapatmak için
reayadan fazla vergi alma yoluna gidilmiş ve işler daha da çıkmaza
girmiş ve reaya yoksullaşmıştır. Koçi Bey tımar, zeâmet ve ulûfeli
taifedeki bozulmaları tamamen rüşvetin yaygınlık kazanmasına bağlar;
990/1582 tarihinden beri menasıb-ı padişahî rüşvetile nâ-ehline verilir
oldu. Ve erbab-ı mukâtele hakkı olan zeamet ve tımar sepetlere girüp
erbabı pây-mâl oldu.56
Daha sonraki telhislerine bakıldığında Koçi Bey bozulmanın tüm
sebebini kanun-ı kadime uymamakta görür. Kanunlara uymamakla
devletteki tüm müesseselerde bozulmalar baş göstermiş ve bunun
beraberinde rüşvetin meşrulaştırılması da çöküşü hızlandırmıştır.
Osmanlı toplum yönetim düzenindeki bozulmayı böyletahlil
eden Koçi Bey daha sonra durumu düzeltmek için alınması gereken
tedbirleri açıklar ki, esasen bunların özü, tenkitlerini ortaya koyduğu
telhislerde zaten belli olmaktadır. Özetle ifade edecek olursak, Koçi
Bey’in ıslahat teklifleri idarî niteliktedir ve uygulamada cebir unsuru ön
plandadır. Nitekim kulların itaat altına alınmasından bahsederken
insanoğlu yumuşaklıkla değil, zor kullanılarak düzene sokulabilir,57der.O,
tımar ve zeâmetlerin eskisi gibi düzene sokulması ve ulûfelilerin sayısının
mümkün olduğunca azaltılması ile ülkenin nizama sokulacağını ümit
etmektedir. Ayrıca askerin çok değil az, öz ve becerikli olmasını ister.
Daha sonra tımar ve zeâmetlerin düzene sokulması işini ele alan
yazar, şeriata aykırı temlik ve vakıfların ortaya çıkarılarak kullara
dağıtılmasını tavsiye eder. Bu suretle 40-50 bin kadar ulûfelinin tımara
çıkması sağlanabilecek ve onlara verile gelmekte olan maaşlar da
hazineye kalacaktır.58
Aslında Koçi Bey katı kuralcı bir ıslahatçıdır. Üzerinde en fazla
durduğu konu kanun-ı kadime uyulmadığından, rüşvetin devlet
memurları arasında yaygınlık kazanmasıdır.Ayrıca Koçi Bey,çözüm için
şu önerilerde bulunur,işi ehil olana verilmesinin gerekliliği, tımar ve
zeâmetlerinıslah edilmesini ve askerin çokluğundan şikâyet ederek
askerin azöz ve becerikli olmasını tavsiye eder.
Koçi Bey Risalesi, s.47-51.
Koçi Bey Risalesi, s.53-75; M. Öz, Osmanlı’da Çözülme, s.75-76. Bu
dönemdeki ıslahatçılara hemen hemen tamamı askerin çokluğundan
yakınırlar ve asker sayısının azaltılmasını isterler. Söz konusu bu
ıslahatçılara, günümüzde dahi kamuoyunda tartışılan profesyonel askerlik
istekleri açıktır.
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c. KitâbuMesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Müminîn
(Anonim)
Yazarının kimliği bilinmeyen bu eser, Yaşar Yücel’e göre,
muhtemelen 1049- 1050/1639-1640’da yazılmış ve veziriazam
Kemankeş Kara Mustafa Paşa’ya sunulmuştur. Ayrıca yazarın devlet
idaresinde tecrübeli bir kişi olduğu ve veziriazamın yakınları arasında
bulunduğu da söylenebilir.
Söz konusu risale müellifin altmış bab olarak düzenlediğini
belirtmesine rağmen, risale elli iki babdan oluşmaktadır. Eserde
İstanbul’da çıkan yangınlardan, toplumdaki muhtelif tabaka ve gurupların
nasıl giyineceklerine kadar pek çok siyasî, sosyal, ekonomik ve ahlâkî
konulara temas edilmektedir. Yazar bu konularla ilgili birçok önerilerde
de bulunur. Yapılması gereken ıslahatlarla ilgili birçok bilgiye rastlamak
mümkündür.
Kitapta mevcut elli iki bab incelendiğinde, görüş ve öneriler
başlıca beş ana noktada toplandığı görülmektedir:
1. İlim ehline ilişkin düşünce ve önerileri:
a. Müderrislerin,
kadıların
yetiştirilmeleri
ve
görevlendirilmeleri,
b. Vâiz, müezzin, hâtib gibi din görevlilerinin durumları
2. Örf ehline ait düşünce ve öneriler:
a. Yeniçeri ve diğer kapukulu bölüklerinin teçhizât giyim
ve görevleri,
b. Taşradaki askerlerin durumları,
3. Malî ve sosyo-ekonomik konulara ilişkin görüş ve öneriler:
a. İhtisâb işleri,
b. Fiyat meseleleri,
c. İstanbul’un iaşesi
4. Sosyal konulara ilişkin görüş ve öneriler:
5. Kalem ehline (kâtiplere) ilişkin öneriler:
a. Divan kâtiplerinin durumları ve Divan bürolarının
çalışma usulleri.
Bu beş ana noktada toplanan görüş ve önerilerden başka eserde
Osmanlı Devleti’nin dayandığı yönetim anlayışı ile ilgili genel
değerlendirmelere de yer yer rastlanmaktadır.59
Birinci bab, Mesalih-i ulema-i izâm’a ilişkindir. Dünyanın
düzenini, bilginlerin varlığına dayandıran müellif, onlara gereken saygı
ve ilginin gösterilmesini ister. Kapukapu dolaşmalarının, beş altı yıl
Anonim, KitabuMesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Müminîn, Yayınlayan,
Yaşar Yücel, Ankara 1981, s.19.
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ma’zul kalıp sürünmelerinin önlenmesinin gerektiğini belirtir. Geçim
derdine düşmelerini son derece tehlikeli bulur. Çok ilginç tespitlerde
bulunarak,...ve nicesi fakirlikten kitapların satub kara cahil
olurlardı…60Bu durumun ortadan kaldırılması için de bir takım önerilerde
bulunur.
Eserde kapukuluile ilgili görüşler de yer almaktadır. Çünkü bu
tarihlerde kapukulu ocaklarının nizamı, devletin diğer kesimleri gibi
birtakım güçlüklerle karşı karşıyaydı. Bu güçlüklerin başında ocağın
kaynaklarının çeşitlenmesi sonucu mensuplarının sayısında olağanüstü
artma, asıl görevlerinin dışında işlere yönelmiş olmaları gelmektedir.61
Yazar, eserinde yeniçeriler ve sipahilerin içine düştükleri
çıkmazlardan bahsederek, bunların devamlı kontrol altında tutmalarını,
bunun içinde her gün talim yaptırılmasını önerir. Yeniçeriler hakkında
buna benzer birçok tespitleri ve önerileri vardır.62
Eserin dokuzuncu babı sancak beylerine ayrılmıştır. Sancak
beyliğine atanan kişinin kılıç cengi görmemiş olmayıp bahadır ve bu
göreve lâyık kişilerin arasından seçilmesini ve ayrıca endamda ve sûrette
ve akılda ve idrakte ve her hususta kâmil…,olmaları gerektiğini
önermektedir.63
Sipahilerin durumlarının düzelebilmesi, tımarların daha verimli
hale
getirtmesi,
ihtisabnezâretinin
düzeltilerek
muhtesiplerin
konumlarının yeniden gözden geçirilmesi, devlet görevlilerinin
vazifelerine dikkat etmeleri, azınlıklar meselesi, İstanbul’un iaşesi, ölçü
ve tartı aletlerinde birliğin sağlanması, devletin denetimleri sıklaştırıp
halka yapılan haksızlıkların önüne geçmesi, İstanbul’da yangınların
vermiş oldukları zarardan dolayı İstanbul’un mimarî yapısı hakkında da
görüş ve düşüncelerini açıklamaktadır.64
d. Düsturü’l-‘Amel li-Islâhi’l-Halel (Kâtib Çelebi)
Tanınmış Osmanlı âlimi Kâtib Çelebi 1063/1653 yılında bütçe
açığına çare bulmak maksadıyla toplanan divana katılmış ve bu vesile ile
bir mukaddime, üç fasıl, netice, neticetü’n-netice tenbîh ve tebşîr
kısımlarından oluşan Düsturü’l-‘Amel li-Islâhi’l-Halel adlı bir risale
kaleme almıştır.
Mukaddimede devlet ve toplum hayatı konusunda fikirlerini
açıklayan yazar, daha sonraki fasıllarda sırasıyla reaya, asker ve
Anonim, KitabuMesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Müminîn,s.20,45-46.
Anonim, KitabuMesâlihi’l-Müslimîn ve Menâfi’i’l-Müminîn,s.23,46-47.
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hazinenin durumlarını ele almıştır. Sonuç kısımlarında ise alınması
mümkün tedbirler üzerinde durmaktadır.
Düsturü’l- ‘Amel’in birinci faslı ra‘iyetahvâlindedür, diyerek
reayanın ümerâya Allah’ın bir emaneti olduğunu belirtir. Devletin odak
noktasının reaya olduğunu ve reayaya da görevlilerin adaletli
davranmaları gerektiğini belirtir.65
Reayanın gerek Celâlî eşkıyasından, gerekse savaşların uzaması
dolayısıyla tekliflerin artması reayaya oldukça sıkıntılar verilmiştir.
Bununla birlikte bazı makam ve mansıpları hak etmedikleri halde rüşvetle
ele geçiren liyakatsiz kişiler halka zulmetmeye başlamışlardır. Selefde
rüşvet töhmeti ile niceler azledilmiş ve öldürülmüşler fakat şimdi hem
ahlâken hem de şer’an muzır ve mezmûm olan bu pis haslet devlet
adamları içinde baş göstermektedir. Böyle bir devlet nasıl halas
bulacak,66 diyen Kâtib Çelebi tez elden rüşvetten ve reayaya yapılan
adaletsiz işlerden vazgeçilmesini önerir.
Düsturü’l-‘Amel’in ikinci faslı asker ahvâlindedür. Bu fasılda
Kâtib Çelebi rakamlar vererek Kanunî dönemi ile mukayeselerde bulunur
ve askerin çok olmasından ve dolayısıyla fazla maaş ödenmesinin
sakıncalarından şikâyet eder.askerin çok olmasına rağmen gazâ da
yapmadıklarını belirtir. Askerin kanun-ı kadime riayet ve hüsn-i tedbir ile
tenzil idüb kayırmak vaciptir,67diyerek asker sayısının azaltılmasını
önerir.
Düsturü’l-‘Amel’in üçüncü faslı hazine ahvâli hakkındadır.
Hazine gelirlerinin bölüşüm ve dağıtımında dengeli davranmak
gerektiğini özellikle vurgular. Burada ayrıca duraklama döneminin
sonlarından itibaren toplumda ileri gelenlerin nüfuz ve unvanlarını
genişletmeye başladıklarına ve orta tabakanın da bunlara özenmesiyle
tüketim eğiliminin yaygınlaştığına işaret edilmektedir. Bu durumun
zararlı sonuçlarının yanı sıra hazinenin gelir-gider dengesinin tedricen,
gelirler aleyhine olmak üzere, bozulduğunu da tespit eder. Bunların
düzeltilmesinin ne kadar zor olduğunu da belirtir.68
Netice kısmında, devlet çarkındaki bu bozulmalara karşı alınması
gereken tedbirler hakkında bilgiler verir. Bunun başında âmirlerin
dirayetli ve sağlam karaktere sahip kişiler olması gerektiği üzerinde
durur.69
Neticetü’n-netice’de reayanın artık vergi verecek gücünün
Kâtib Çelebi,Düsturü’l-'Amel li-lslâhi’l-Halel,yay., M. Tayyib Gökbilgin,
İstanbul 1979, s.124.
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olmadığı, devletin reayadan vergi tahsilini azaltması gerektiğini, hazine
ve para ile ilgili işler ehil kişilere ve rüşvet almayanlara verilmeli
tavsiyesinde bulunur.70
Bu dönemin klasik ıslahatçıları gibi Kâtib Çelebi de askerin
çokluğu, devlet görevlileri arasında rüşvetin yaygın hale geldiği, reayanın
vergi yükünden çok sıkıntı çektiği ve benzeri konular üzerinde
durmaktadır. Bunların düzeltilebilmesi içinde dirayetli ve liyakatli
insanların iş başına gelmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.
e. Naimâ ve Önerileri
Devletin resmî tarihçisi Vakanüvis Nâimâ diğer pek çok konulara
eğildiği gibi, Osmanlı Devleti’nin çözülme döneminde yaşamış ve iyi bir
gözlemci olması nedeniyle, çağdaşı ıslahatçıların görüşleri ile örtüşen
tespitlerde bulunmuştur. Herne kadar hususi manada bir ıslahat risalesi
veya layihası yazdığını bilmiyorsak da, onun altı ciltlik tarihinde birçok
tespitleri bulmak mümkündür. Özellikle I. cildin başlarında tavırlar
nazariyesi ve sunduğu beş tavır çözülme dönemi hakkında önemli
bilgileri içerir.
Beş tavırdan ilki, devletin kuruluş döneminde hükümdarın iyi
ahlaklı, halkla iç içe olduğu ve gelirleri halkla paylaştığı, kendini halktan
ayrı düşünmediği dönemdir.71
İkinci tavırda, hükümdar devleti elde ettikten sonra
hükümranlığına halel getirecek şeylerden korumak için bir kuvvetinin
bulundurulması zarureti üzerinde durur.
Üçüncü tavır, rahat, sükûn ve emniyet devridir. Bu dönem mal,
mülk kazanma devridir. Hükümdarlar maiyetlerinde bulunanlara bol
ihsanlarda bulunur. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderecek şekilde
servet temin edilir. Devlet ricali bu devirde ortak iş yaparlar ve kanun
nizam hazırlarlar. Devlet adamları devlet işleri ile meşgul olurlar. Saltanat
müessesesini düzgün ve işler hale getirirler.72
Dördüncü tavır. Kanaat ve barışıklık devridir. Bu dönemde
kanunlara uyulur ve herkes halinden memnun olur. Vükelânın kuvvetleri
tam ve büyüklerin servetleri en yüksek dereceye ulaşır. Fakat giderek
mevki makam sahibi kimseler arasında haset ve fesatlar baş gösterir. Azl
ve nasblar başlar. Rüşvet açığa vurulur. Hakperestlik altında hırs ve tama’
alır yürür. Bu devirde asker de çığırından çıkar ve devletin başına büyük

Kâtib Çelebi, Düsturü’l-'Amel li-lslâhi’l-Halel, s. 137-13 8.
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gaileler açılır.73
Beşinci tavır, çözülme döneminde Osmanlı devlet ve toplum
yapısını en iyi tasvir eden bu tavırdır. Şimdi bu tavırda Naimâ’nın
tespitlerini birer cümle ile aktarmaya çalışacağız. Saçıp savurma, israf,
zayi etmek ve itlâf tavrıdır.
Naimâ bu devri şöyle anlatır:
Hükümdarın iyi niyetli olmayan yakınları hak etmedikleri halde
onlara bezl ve infak edilir; eslafa mugayir olarak evlerin genişliği, giyim
ve kuşam için birçok mal sarf edilir; yeni yeni şeyler ihdas edilir;
hazinenin çoğu kadınların vesair müştehiyâtın giyimlerine ve süslerine
dair gayr-i meşru’ harcamalarına sarf edilir oldu; kötü niyetliler devlet
içlerine nüfuz ettiler ve böylece kendilerine mal mülk edinerek, din ve
devlet işleri ihmal edilir oldu, asker teçhiz edilmez oldu; böylece hazine
yetmez oldu ve bu kere devletin sırtından mal biriktirenlerden borçlanma
yoluna gidildi; bu sırada halka sıkıntı verilir ve malları müsadere edilir,
tabi ki bu da zulüm olur; mal canın yongası olduğu için sermayedarlar
mallarını kurtarmak için uzak diyarlara giderler ki mallarını
kurtarsınlar.74
Naimâ fâide-i mühime ve nesâyih-i lâzıma diye bir başlık açarak
bazı tavsiyelerde bulunur. Gelir masrafa yetmediği hallerde, geliri
artırmak ve masrafı azaltarak hadd-i i’tidale varmak ve bir kararda
durmak masraftan kaçınmak zor bir iştir. Bu durumda işleri yoluna
koyacak bir kâir-i kâhrın kasrı (kuvvete istinat eden zorlayıcı birinin)
kuvveti lazımdır.75
Daha sonra israftan kaçınmanın gerekliliği ve devlet
idarecilerinin debdebeye düşkün olmamaları gerekliliği üzerinde durur.
Ayrıca idarecileri (idareci geçinen ahmakların) para yoktur, tedarik etmek
güç oldu, idare etmek zor oldu, biz böyle yapmasak iş elden gitmişti gibi
sözlerin zilletten başka bir manası yoktur.76
Bu cümlelerin sonunda Naimâ devlete olan inancını yineler ve
Osmanlı Devleti’nin devlet ebet müddet olduğuna inancının tam
olduğunu belirterek, Osmanlı Devleti’nin her yönüyle üstün olduğunu,
düşmanlarının onu mağlup edemeyeceklerini vurgular.77
SONUÇ
Osmanlı tarihine bir bütün olarak bakıldığında, Osmanlı
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Devleti’nin o ihtişamlı dönemi XVI. yüzyılın son çeyreğinden itibaren
geride kaldığı görülür. Üç asra yaklaşan fetihler dönemi artık kapanmış
devlet varacağı en son sınırına ulaşmıştı. Devletin merkez ve taşra
teşkilâtlarında görev yapanlarda ihtiraslar başlamış, şahsî menfaatler her
şeyin önüne geçer olmuştur. Fakat devlet adamlarından ve ulemadan
bazıları bu gidişatın pekiyi olmadığının farkına varmışlar, kısa ve uzun
vadeli birtakım tedbirler kaleme almışlardır. Böylece seslerini devletin en
üst makamlarına duyurmaya çalışmışlardır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, devlet teşkilâtındaki bu
bozulmalar tek bir müessesenin bozulmasından kaynaklanmamaktadır.
XVII. yüzyıla girildiğinde devlet müesseselerinin tamamında ve toplum
düzenindeki bozukluklar artık aşikâr bir hal almıştır. Adalet sistemindeki
bozukluklar, devlet memuriyetleri için adam kayırmalar, toplumdaki
ahlâkî zaaflar, rüşvetin meşru bir hal alması, askerî sınıftaki bozulmalar,
eğitim müessesesindeki çözülmeler, çağdaş bir takım gelişmelere ayak
uyduramamak vesair konular bu dönemde ihmal edilen işler sırasında
görülür. İşte bu eksiklikleri gören dönemin bazı aydınları yazmış
oldukları ıslahat risalesi veya layihalarıyla devleti yönetenleri uyarmaya
çalışmışlardır. Bu tür uyarılar dikkate alınmış, ancak güçlü, dirayetli
hükümdar ve devlet idarecileri olmadığından ciddi sonuçlar elde
edilememiştir.
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN URFA
TEŞKİLATLANMASI
Yrd. Doç. Dr. Mehmet PINAR
YYÜ Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü
Özet
Urfa yüzyıllar boyunca coğrafi konumu ve stratejik özelikleriyle
Anadolu’nun en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Böylece şehir; tarihi,
arkeolojik, dini ve kültürel değerleriyle tarih boyunca birçok medeniyete
beşiklik ederek, tarih boyunca dikkatleri üzerinde toplamıştır. Urfa şehri, son
dönemde ise Milli Mücadele yıllarındaki başarılarıyla ön plana çıkmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu’da teşkilatlanmaya sıcak bakmamasına
rağmen Urfa’da siyasi faaliyetlere karşı olumlu bir bakış açısı ortaya
koymuştur. Bu siyasi süreç bölgedeki isyanlar ve sıkıntılarından dolayı
kesintiye uğramış, 1944’ten sonra yeniden bir teşkilatlanma sürecine
girilmiştir. Bu yeni teşkilatlanma dönemi ailelerin ve aşiretlerin çıkar
kavgasına dönüşünce, muhalefetin teşkilatlanmasını da kolaylaştırmıştır.
Anahtar Kelimeler: CHP, DP, Siyaset, Urfa

REPUBLICAN PEOPLE'S PARTY ORGANISATION OF URFA
Abstract
Geographicallocationwithstrategicpropertiesalong Urfa centuryand
has beenone of themostimportantcities of Anatolia.Sothecity; historical,
archaeological,
bythecradle
of
manycivilizationsthroughouthistorybyreligiousandculturalvalues,
it
has
gatheredattention
on
throughouthistory.Urfa
city
has
cometotheforewiththerecentsuccess
of
theNationalStruggleyears.RepublicanPeople'sParty,
althoughsympathetictoorganized in East showed a positiveattitudetowardsthe
in Urfa politicalactivities.Thiswasinterruptedbecause of theriotsandtroubles in
thepoliticalprocess
in
1944
whichthenenteredinto
a
reorganizationprocess.Thisneworganizationalera
of
thefightturnsintofamilyandtribalinterests, it has facilitatedtheorganization of
theopposition.
KeyWords:CHP, DP, Political, Urfa

GİRİŞ
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti, Meclis’te bir
grup oluşturması, siyasi bir parti görünümü kazanmasına rağmen Halk
Fırkası’na dönüşmesi hukuki ve pratik bazı zorunlulukların ve
beklentilerin bir sonucu olmuştu. Misak-ı Milli sınırları içinde
bulunan vatanın kurtarılması ve bağımsızlığa kavuşulması olan temel
amaca ulaşıldıktan sonra cemiyet ömrünü tamamlamıştı. Cemiyet’in
varlığını sürdürmesi halinde siyasi beklentiler çerçevesinde yeni bir
programa ve tüzüğe ihtiyacı Halk Fırkası’nın doğuşunda temel
etkenlerden biri olmuştu.1Mustafa Kemal Paşa’nın, Milli Mücadelenin
başından beri tasarladığı yeni rejimin ve ülkenin ekonomik anlamda
kurtarılması konusundaki düşüncelerinin hayata geçirilmesi
noktasında yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç duyulmuştu.2
Halk Fırkası, Birinci Millet Meclisi çatısı altında oluşan
Müdafaa-ı Hukuk Grubu, Meclis’in 1 Nisan 1923 tarihinde seçim
kararı almasından sonra 8 Nisan tarihinde seçim programı niteliğinde
Dokuz Umdelik bir program yayınlamıştı. Bu program ile sandık
başına çağrılan halkın, bu programı onaylamaları halinde Anadolu ve
Rumeli Müdafaa-ı Cemiyeti’nin Halk Fırkası’na dönüşeceği de
onaylanmış olacağı açıkça belirtilmişti.3Cemiyetler Kanunu
çerçevesinde kurulan Halk Fırkası, kendisini bir ihtilal fırkası değil,
bir inkılâp fırkası olarak lanse etmişti.4
Halk Fırkası, köy ve mahallelerden başlayarak örgütlenmiş;
örgütlenme her bölge de yapılamamış yapılan yerlerde de katılım
yüzeysel ve sınırlı kalmıştı.5 Halk Fırkası’nın il çapındaki
teşkilatlanması, köy ve mahalle ocakları ile nahiye, ilçe il
teşkilatlarından oluşan hiyerarşik bir yapıdan oluşmaktadır. Vilayet
Heyeti İdaresi, Vilayet Kongresi’nce seçilecek 5 üyeden oluşacak, bu
kurula Vilayet Mutemedi başkanlık edecekti. Fırkanın vilayetteki
temsilcisi olan Vilayet Mutemedi, kazada fırkayı temsil edecek Kaza
Mutemedi’ni
atama
yetkisine
sahip
olacaktı.6
İllerdeki
teşkilatlanmanın temelinde Ocak Teşkilatları bulunmaktadır. Ocaklar,
Esat Öz, Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılım, Gündoğan Yayınları,
Ankara 1992, s.87.
2
İsmet İnönü, Hatıralar, II, Bilgi Yayınları, Ankara,1987,s.193.
3
Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler (1859-1922), Ankara 1998,
s.557.
4
“Halk Fırkası Nizamnamesi”,Hâkimiyet-i Milliye,10 Ağustos 1923
5
Mehmet Kabasakal, Türkiye’de Siyasal Parti Örgütlenmesi (19081960),Tekin Yayınevi, İstanbul 1991, s.149.
6
Cumhuriyet Halk Fırkası Nizamnamesi, 9 Eylül 1339,İstanbul 1926,s.1113; “Halk Fırkası Nizamnamesi”,Hâkimiyet-i Milliye,13 Eylül 1923.
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mahalle ve köylerde kurulanan temel teşkilattır. Ocak Teşkilatlarının
birleşmesiyle Bucak Teşkilatları oluşmakta ve bunların üstünde ise
İlçe Teşkilatları yer almaktadır. İlçe Yönetim Kurulları, 5 kişiden
oluşmakta ve ilçedeki parti teşkilatlarıyla merkezdeki İl Teşkilatı
arasında iletişimi sağlamaktadır.7 Bu bağlamda Urfa’da müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nden Halk Fırkası’na geçiş süreci başlatılmış,
Urfa’da da partinin teşkilatlanması için bölgenin nüfuzlu aileleri ve
aşiretleri çalışma yürütmüşler, fakat aileler arasındaki nüfuz
mücadelesi partinin faaliyetlerinin tıkanmasına yol açmıştır. Bu
başarısız girişimlerden sonra 1944’e kadar Urfa’da bir teşkilatlanmaya
gidilmemiştir. Bu tarihten sonra yeniden teşkilatlanma kararı alan
parti teşkilatı tekrardan aşiretler üzerinden kendi siyasi çizgisini
Urfa’ya yerleştirmek istemiştir. Amacımız iki farklı dönemde aşiretler
üzerinden siyasi anlayışını kabul ettirmek isteyen iktidarın bölgeden
nasıl bir karşılık gördüğünü tartışmak ve muhalefetin bu siyasi
ortamdan hangi ölçülerde beslendiğini ortaya koymaktır.
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Urfa’da Cumhuriyet Halk
Fırkası Teşkilatlanması
Urfa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Halk Fırkası’na dönüştürme
çalışmaları erken dönemde başlamış, fakat teşkilat çalışmalarını
sürdürürken birtakım pürüzler ortaya çıkmıştır. Eski başkan Hacı
Mustafa Efendi, Fırka’ya ait birtakım evrak, defter, dosya, mobilya ve
eşyalara el koymuştur. Kendisine yapılan sözlü başvurulara olumsuz
yanıt vermiş ve söz konusu malzemeleri yeni yönetime teslim etmekte
direnmiştir.8Hacı Mustafa Efendi ile fırka yönetimi arasındaki gerilim
bununla son bulmamıştır. Mustafa Efendi fırkanın resmi mührünü iade
etmişse de ancak birkaç parça evrak teslim etmeye razı olmuş,
kalanları da vermeyeceğini beyan etmiştir.9Mustafa Efendi’ye birkaç
kez daha uyarılarda bulunan Urfa İdare Heyeti meseleyi genel
merkeze bildirmiş ve genel merkezden yardım istemiştir.10
Cumhuriyet Halk Fırkası, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde
teşkilatlanmama kararı almış olsa da Urfa’da CHF Genel Merkez
“Halk Fırkası Nizamnamesi”,Ayın Tarihi, Sayı:1,Eylül 1340,80-82.
Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa Heyet- i İdaresi Mukarrerat Defteri
(1924- 1926), Haz: Müslüm Akalın, Şurkav Yayınları, Şanlıurfa 1999, s. 5.
9
Urfa’da fırka içindeki sıkıntılardan birinin de faaliyetlerin yürütülmesi için
bina sorununun olduğu ve Basmahane civarındaki kilisenin fırka
faaliyetlerine tahsis edildiği bildirilmiştir. (Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa
Heyet- i İdaresi Mukarrerat Defteri, s. 6.)
10
Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa Heyet- i İdaresi Mukarrerat Defteri,s.
12.
7
8

adına faaliyet yürüten kişiler olduğu görülmüş, zaman zaman iletişim
eksikliğinden dolayı problemler yaşanmıştır. 1925 ilkbaharında Suruç
İlçe Teşkilatı’nda bir karışıklık yaşanmış, Merkez CHF Teşkilatı olaya
müdahale etmek zorunda kalmıştır.Suruç Cumhuriyet Halk Fırkası
Reisi Casım Ağa’nın 13 Mart 1341 tarihli tahriratı üzerine 99 numara
ve 23 Mart 1341 tarihli tahrirata Merkez- i Umumi’den edilen istizane
cevaben Katib- i Umumi’liğin 19 Nisan 1341 tarihli şifresi mucibince
‘Suruç Heyet- i İdaresinin terkib- i ahiri muvafıktır’ denilmesine
nazaran Nebibeyzade Hüseyin Paşa riyasete, Gökoğlu Casım Ağa,
Picanlı aşiret rüesasından Hacı MehmediKasey Ağa, Şeyh Müslüm
Beyzade Fazıl Bey, Dinayı aşiret reisi Boybeyizade Nebi Ağa, Picanlı
rüesasından Hacı Ali, Yahlizade Hacı Ahmet Ağalar azalığa intihap
olunduklarını ve fırka idaresinin mevcut nukut ve evrakı resmiye ile
fırka nizamnamesi ve demirbaş eşyanın tesbitiyle devir teslim
muamelesinin muhasebe defterinin 3 nüsha olarak tanzimiyle 1
adedinin Casım Ağa’da, diğerinin Reis- i Lahik Hüseyin Paşa’ya ve
diğerinin fırkamıza irsali için Reis- i Sabık Casım Ağa’ya tahrirat
yazılmasına karar verildi.”11Suruç İlçe teşkilatındaki bu karışıklık
aşiretlerin Urfa’da siyasi kontrolü elinde tutma mücadelesi şeklinde
gelişmiştir. CHF Genel Merkezi, bölgede kendisi ile birlikte hareket
eden ve fırka prensiplerini benimseyen aşiretlerle birlikte hareket
etmiştir.
Urfa’da örgütlenme çabalarını sürdüren CHF, 6 Ocak 1925
tarihine gelindiğinde üye sayısını 1901’e çıkarmıştır.12Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası (TPCF), Urfa’da teşkilatlanmasını tamamladıktan
sonra 1 Şubat 1925’te yapılan belediye seçimini CHF’nin 170’e karşın
3415 oyla kazanmıştır.13 Bu başarısızlık Urfa’da fırka faaliyetlerinin
sorgulanmasına yol açmıştır.
TPCF kapanmasından sonra 1927’de yapılan seçimleri CHF
kazanmıştır. Urfa gazetesinin 4 Eylül 1927 tarihli sayısında seçimlerin
yapıldığı haberi “Cumhuriyet Halk Fırkası Mebus Namzetleri
Müttefikan İntihab Edildi” başlığıyla duyurulmuştur14. Fakat bu
tarihten sonra Doğu ve Güney Bölgesi’nde 1 Ocak 1928 tarihinden
itibaren Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Bitlis, Van, Hakkari, Siirt ve Mardin

Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa Heyet- i İdaresi Mukarrerat Defteri, s.
39.
12
Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa Heyet- i İdaresi Mukarrerat Defteri, s.
5.
13
Cumhuriyet Halk Fırkası Urfa Heyet- i İdaresi Mukarrerat Defteri, s.
32.
14
Urfa, 4 Eylül 1927.
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illerini içine almak üzere Birinci Umumi Müfettişlik kurulmuş15,
bölgedeki siyasi faaliyetleri yürütme görevi de müfettişlik bünyesine
bırakılmıştır.
Umumi Müfettişliklerin kurulmasından sonra devletvatandaş- parti bütünleşmesinde siyasetin yerini eğitim almıştır. Bu
bütünleşmeyi sağlamak amacıyla parti örgütleri yerine Halkevleri
açılmıştır. Halkevleri, CHF Kâtibi Umumiliği’nin fırka örgütlerine
gönderdiği 1932 tarihli genelgelerden anlaşılacağı üzerine, Fırka
Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Genel Başkanlıkça
onaylanan bir talimatnâme ile kurulmuştu16. Bu bağlamda Urfa
Halkevi de 23 Şubat 1934’te açılmıştır.17 Urfa Halkevi, diğer
halkevlerinde olduğu gibi Urfa ve çevresinde sistemin istediği
dönüşümü sağlamak için, kurmuş olduğu şubelerle önemli çalışmalar
yapmıştır. Urfa Halkevi, özellikle Türkçe öğretimi ve konuşulması
konusunda etkin faaliyetlerde bulunmaya çalışmıştır.18 Bundan sonra
CHP’nin Urfa ve bazı çevre illerde tekrar teşkilatlanması 1944 yılını
bulacaktır.
Cumhuriyet
Halk
Partisi’nin
Urfa’da
İkinci
Teşkilatlanması
CHP’nin Urfa’da teşkilatlanmasının ilk işareti CHP Genel
Sekreteri Memduh Şevket Esendal ve Birinci Umumi Müfettiş Abidin
Özmen’in Urfa’yı ziyaretinden anlaşılmaktadır. Esendal ve Özmen,
1942 Ekim ayının başında Urfa’yı ziyaret etmiş ve Urfa’da kaldıkları
3 gün boyunca halkla temaslarda bulunarak halkın sorunlarını
dinlemişlerdir.19
CHP’nin Urfa’da teşkilatlanmasının ikinci işareti, Yenilik
gazetesi sahibi Celal Özbek’in CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği
bir yazıdan anlaşılmaktadır. Özbek, yazısında CHP Müfettişlerinden
Hakkari Milletvekili Ali Reşat Göksidan’ın 5 ay kadar önce Urfa’yı
ziyaret ederek burada CHP’nin teşkilatlanması için bir ön hazırlığa
girdiğinden söz etmektedir. Yazının gönderiliş tarihi Ocak 1944
Cemil Koçak, Umumi Müfettişlikler, İletişim Yayınları, İstanbul
2003,s.86.
16
Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumiliğinin Fırka Teşkilatına
Umumi Tebligatı, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, Ankara 1933, s. 8.
17
Cumhuriyet, 24 Şubat 1934.
18
Daha ayrıntılı bilgi için Bkz; Gülşah Eser, “Cumhuriyet Döneminde
Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretimi: Urfa Halkevi Örneği”, International
Journal of Languages’ EducationandTeaching, Mannheim/ Almanya
2015.
19
Ulus, 5 Ekim 1942; Akgün, 7 Ekim 1942.
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olduğuna göre muhtemelen Göksidan’ın da Urfa ziyareti 1943
Ağustos ayına rastlamaktadır. Özbek, Genel Sekreterliğe birtakım
uyarılarda bulunmuş, partinin Urfa’da açılırken teşkilattaki kişilerin
Urfa halkının sevgisini kazanmış kişilerden olması gerektiğini tavsiye
etmiştir. Ayrıca Urfa Belediye Başkanı Ömer Alay’ın parti teşkilatına
başkan olmak için faaliyetlerde bulunduğunu ve birkaç defa
Ankara’da görüşmeler yaptığını belirtmiştir. Özbek, Genel
Sekreterliğe yapmış olduğu uyarıda Alay’ın birtakım yolsuzluklara
karıştığına ve halkın nefretini üzerine çeken bir başkan olduğuna
vurgu yaparak, bu kişinin partiden uzak tutulması gerektiğini ifade
etmiştir.20
Örgütlenme
aşamasında
olan
CHP’nin
Urfa
teşkilatlanmasında ikililiğin başladığı görülmüştür.
Celal Özbek’in CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği
rapordan 6 ay kadar sonra CHP Diyarbakır Bölge Müfettişi Dr. Sadi
Irmak, Urfa ve diğer yakın illerde parti teşkilatının kurulması için bir
ziyaret gerçekleştirmiştir. Irmak’ın Urfa’yı ziyaret ettiği günün tarihi
kesin olarak bilinmemekle birlikte Yenilik gazetesine vermiş olduğu
röportajdan partinin kurulmak üzere olduğunu şu ifadelerden
anlaşılmıştır. Urfa’da parti yeni kurulacağı için şimdi umumi kongre
yapılmayacaktır. Urfa’nın kültürlü ve temiz insanlarından geniş bir
liste hazırlayacağım ve bu listeyi Genel Sekreterliğe sunacağım.
Genel Sekreterliğin tasvibiyle 5 ile 7 zattan mürekkeb bir İdare Heyeti
ayrılacaktır. Bu İdare Heyeti önümüzdeki umumi kongre zamanı bir
yıla kadar vazife görecek ve bir yıl sonra umumi kongre ile seçim
yapılabilecektir.21 Gazetenin aynı sayısında Celal Özbek’in kaleme
aldığı bir yazıya göre de, Urfa’da önceki yıllarda parti teşkilatı var
olmasına rağmen ilgisizlikten dolayı teşkilat kendiliğinden ortadan
kalkmıştır.22
CHP Genel Merkezi’nin başlatmış olduğu çalışmalar
sonucunda CHP Urfa Teşkilatı 14 Eylül’de kurulmuştur. İdare
Heyet’e; Urfa Ticaret Odası Başkanı Osman Ağan, Avukat Nurettin
Nabi Akçar, Ticaret Odası Üyesi Osman Abamor, H. Mustafa Yetkin
ve Ömer Alay seçilmiştir.23 Aynı gün halkevinde yapılan toplantı
sonucunda parti başkanlığına Osman Ağan getirilmiştir. Parti İl
Başkanlığına seçilen Ağan, halkevi salonunda partilere yaptığı
20

BCA,490. 100/ 192. 762. 1- 54.
Yenilik, 25 Ağustos 1944.
22
Celal Özbek, “Şehrimizde Parti Kuruluyor”, Yenilik, 25 Ağustos 1944.
23
Urfa’dan CHP Genel Sekreterliğine gönderilen ve parti teşkilatını oluşturan
kişilerin isimlerinin yer aldığı bir telgrafta yukarıdaki şahıslardan sadece H.
Mustafa Yetkin’in adı geçmemektedir. Onun yerine Raşit Yetkin’in adı
geçmektedir. Diğer isimler aynıdır (BCA,490. 100/ 192. 763. 1- 82).
21

konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisinin kurulmasıyla bugün Urfamız
tarihi günlerinden en mühimini yaşıyor. Hükümet karşısında
kazandığımız itimattan dolayı ne kadar sevinsek yeridir. CHP’nin
önemine vurgu yapmış ve yeni kurulan teşkilatın Urfa’da en iyi
şekilde çalışacağını belirtmiştir24.
CHP’nin Urfa ve çevre illerde teşkilatlanmasının bu kadar
gecikmesinin yanında açılan teşkilatların bölge halkını Türkleştirmek
için çabalayacağı da parti yöneticileri tarafından açıkça ifade
edilmiştir. Urfa, Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerinde parti teşkilatı
oluşturmak için alt yapı oluşturmaya çalışan ve bu şehirlerde 1944
yılında incelemelerde bulunan CHP Diyarbakır Bölge Müfettişi,
Konya Mebusu Dr. Sadi Irmak, Genel Sekreterliğe gönderdiği
raporunda, Filhakika bu teşkilatı kurmak sayesinde memleketin her
tarafını eşit bir kıymette saydığımızı bir kere daha gösterecek, bu
havali halkının bazı endişelerini bertaraf edecek, partimize yeni
kudretler kazandıracak, temsilve Türkleştirme faaliyetlerimize hız
verebilecek, zararlı düşünceleri daha kolay sezebilecek, vatanın bu
uzak bölgesini devlet merkezimize ve milli iradeye daha sıkı bağlamak
imkânlarını elde edeceğiz.25Bölgede rejimin yerleşmesinin yanında
merkez ile taşra arasında sıkı bir bağ kurulması da amaçlanmıştır.
CHP Urfa teşkilatı kurulduktan sonra teşkilatın ilk faaliyetleri
hakkında ayrıntılı bilgi mevcut değildir. Var olan mevcut belgeler de
CHP Genel Sekreterliğine gönderilen tebrik mesajlarından ibarettir. İl
Başkanı Osman Ağan Memduh Şevket Esendal’a 16 Mart 1945 tarihli
bir yazı göndermiştir. Ağan, gönderdiği yazıda; “Yüksek
makamınızdan aldığım ve her zaman beklediğiniz emirlere ve
direktiflere göre millet ve memleket yolunda çalışacağımızın burada
bir daha arzını bir ödev bilir, en derin hürmetlerimle ellerinizden
öperim” diyerek parti teşkilatının en iyi şekilde çalışacağının
teminatını vermiştir.26. Osman Ağan, CHP Genel Sekreterliğine
gönderdiği bu yazıdan bir ay sonra ise halkevinde Urfalılara bir
konferans vermiştir. Ağan konferansta daha çok Urfa’yı
kalkındırmanın yolları üzerinde durmuştur. Ağan bu noktada;
“Urfa’nın bir Adana, bir İzmir olmasına hepimiz mecburuz. Netice
itibariyle vazifelerimiz çoktur ve bunları yenmek güçtür. Güçlüğü
inkâr edemeyiz fakat onu yenmenin mümkün olmadığını söylemek de
Yenilik, 16 Eylül 1944; Ulus, 17 Eylül 1944.
Nurettin Akçay, 1946- 1960 Yılları Arasında Diyarbakır’daki Siyasi
Faaliyetler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih
Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Van 2013, s. 53- 54.
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ancak istikbalden ümidi kesenlere yakışan bir zavallılıktır” diyerek
Urfa’nın kalkındırılması noktasında herkese görev düştüğünü
belirtmiştir.27
CHP Urfa teşkilatı hakkında bir başka bilgiyi partinin 1946
yılına ait 6 aylık çalışma raporundan öğrenmekteyiz. 22 Mart 1946
yılına ait raporda ilk göze çarpan nokta parti teşkilatına kayıtlı üye
sayısı ve tahsil durumlarıdır. Partiye üye sayısı ve üyelerin tahsil
durumları aşağıdaki tabloda göstertilmiştir28:

13

104

202

143

3

462

465

-

3

10

7

-

21

21

13

107

212

150

3

483

486

Rapora göre, CHP Urfa teşkilatında henüz köy, mahalle ve
semt ocakları mevcut değildir.29 Ayrıca raporda parti teşkilatının parti
prensiplerini halka ve partililere benimsetilebilmesi için iki konferans
verildiğinden bahsedilmektedir.30 Raporda göze çarpan bir başka
dikkat çekici husus Urfa’da başka bir parti kurulacağı söylentileridir.
Urfa’da yeni bir parti kurulması hakkında dedikoduların ortada
dolaştığı ve mektupların gidip geldiğinden bahsedilmekte, fakat o an
için aktif bir faaliyetin göze çarpmadığı belirtilmektedir31. Rapordan
anlaşılacağı üzere DP Urfa’da bir hazırlık içinde olduğu, DP’nin ismi
açık olarak geçmekte ve bu partinin kurulması için yapılacak her
teşebbüsün dikkatle izleneceği belirtilmektedir. Ayrıca ilçelerin de
27

Urfa, 7 Nisan 1945.
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takip edildiği özellikle nüfusu diğerlerine nazaran fazla olan Birecik,
Suruç ve Siverek ilçelerine ayrı bir önem verildiği ve daha dikkatli
gözlendiği, buralarda bir DP oluşumuna engel olunmaya çalışılacağı
vurgulanmıştır.32
1947- 1950 Yılları Arasında Cumhuriyet Halk Partisi Urfa
Teşkilatı
1946 yılı sonlarında Urfa Valiliği’ne tayin edilen Kamuran
Çuhruk 6 Ocak 1947 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na Urfa’nın sosyal ve
siyasi durumu ile Urfa’da siyasi parti mücadeleleri hakkında oldukça
önemli bir rapor sunmuştur. Bu rapor, dönemin hem toplumsal, hem
siyasal hem de ekonomik durumu hakkında aydınlatıcı bilgiler verdiği
gibi, Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçtiği bu dönemde
Urfa’daki siyasi parti örgütlenmesine dair önemli bilgiler de
içermektedir.
Vali Kamuran Çuhruk, raporunda, öncelikle Urfa’nın
toplumsal yapısına değinmiştir. Buna göre vilayetin genel nüfusu
267.561’dir. Çoğunluğu merkez ilçe, Birecik kaza merkezi ve birkaç
köyde olmak üzere nüfusun % 33’ü Türk’tür. İl nüfusunun hemen
hemen yarısını Kürtler, geri kalan kısmını da Araplar oluşturmaktadır.
Eğitim seviyesinin çok düşük olduğunu ifade eden Vali’nin verdiği
rakamlara göre, Urfa genelinde her kademeden okul sayısı 101’dir.
Okul çağındaki nüfus 40.000’inin üzerindeyken okula kayıtlı öğrenci
sayısı ancak 7014’tür. Urfa genelinde ilk ve daha yüksek eğitim
görmüş olanların oranı %3 civarındadır. Vali, raporunda Arapların
çoğunlukta olduğu yerleri; sinsi, mütebasbıs ve ürkek olarak, Kürtlerin
çoğunlukta olduğu yerleri; hırçın, inatçı ve isyankâr olarak
nitelemiştir. Vali, Türklerin de cehalet nedeniyle ancak bir kısmının
menfaat bakımından rejim ve partiye bağlı olduklarını
belirtmiştir.33Eğitim seviyesinin düşüklüğü asayiş sorunlarını
beraberinde getirdiğini, cehaletten dolayı kaçakçılık ve düzene karşı
gelen grupların varlığından bahsetmişti. Rapordan anlaşıldığına göre
partiye bağlılık eğitim ve öğretim seviyesinin arttırılmasına
bağlanmıştır.
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Urfa halkının Cumhuriyet ve Cumhuriyetin kazanımları
hakkında sağlam bir fikir ve bağlılık sahibi olmadığını ileri süren Vali
Kamuran Çuhruk; vilayetin genel durumunun maddi ve manevi olarak
bir derebeylik düzeninin özelliklerini gösterdiğini ifade etmektedir.
Urfa’nın genel durumu hakkında bu kısa değerlendirmeyi yapan Vali,
yapılması gerekenleri şu şekilde özetlemektedir: “Bugün için
manzarayı cezri olarak değiştirmekten ziyade memleket menfaati icabı
olarak; tanınmış aile ve aşiret reislerini şımartmadan tutmak ve
köylüye bu hususu hissettirmeden gayeye ulaşmanın en iyi bir hareket
tarzı olacağı kanaatindeyim”34Siyasetin köklü geleneğe sahip aileler
ve aşiret bireylerinin kontrolünde olduğu sürece parti ideallerinin
halka sağlıklı bir şekilde anlatılamayacağını, merkez ile çevre
arasındaki iletişimi bu güçlü profile sahip aileler ve aşiretler yürüttüğü
sürece bölgedeki kontrolün de bu güçlerin elinde olacağı anlaşılmıştır.
Çuhruk’un kaydettiğine göre; CHP kurucu parti olmasına
rağmen, hükümet kuvvetleri tarafından desteklenmedikçe herhangi bir
kıymeti yoktu. CHP, Urfa Merkez olmak üzere Birecik, Suruç, ve
Akaçakale’de yeni teşkilatlanmışken, Suruç’taki teşkilatlanma süreci
henüz tamamlanmıştır. Buna göre CHP’nin Birecik’te 7, Siverek’te 7,
Akçakale merkezinde 1, Urfa merkez kaza mahallelerinde 17 ve
merkez nahiye ve köylerinde 17 olmak üzere 49 şubede ocağı vardı.
Bu sayı DP’nin vilayet genelindeki ocak sayısının yaklaşık yarısı
kadardı. Urfa ilçe ve köylerinin CHP ve halkevlerinin “feyizli nimet ve
varlığından” uzak kaldığını ifade eden Çuhruk’a göre DP, ocak sayısı
olarak Urfa’da daha güçlü bir konumda görünmektedir.35Muhalefetin
yeni teşkilatlanmasına rağmen iktidarın zaaflarından faydalanarak,
çalışmalarını genişlettiği vurgulanmıştır.
Öncelikle göreve başlamadan önceki Urfa’nın durumunu
anlatan Çuhruk’a göre; CHP İl ve İlçe İdare Heyetleri daima
bulunduğu yerin ileri gelen ailelerinden oluşmaktaydı. Halk ise, bu
durumdan memnun değildi ve geriye kalan belli başlı aileler de kendi
içlerinde muhalefet yapmaktaydılar. Çuhruk bu duruma Siverek CHP
İlçe Başkanı Karavar Aşireti beylerinden Hasan Vural’ı ve Suruç’ta
Dinayi Aşireti lideri Salih Seyfo’yu örnek olarak göstermiştir. Bu
kişiler, kendi akraba ve tanıdıklarını iş başına getirmek suretiyle
hareket alanlarını genişletmişlerdi. Ayrıca parti ideallerini benimsemiş
kişilerin bunların gölgesinde kaldıkları belirtilmişti. Parti müfettişleri
ve yöneticileri, halkın beklentilerini dikkate almadan politika
ürettikleri için henüz teşkilatlanmasını tamamlamamış olan Milli
TTK Arşivi,No: 6 Dosya No: 3/11-B, s. 1-2.
TTK Arşivi, 6, 3/11-B, s. 8.
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Kalkınma Partisi’nin (MKP) merkezde belediye seçimini kazanmasına
yol açmışlardır. DP’nin seçimlerde MKP’yi desteklemesi de seçimi
kazanmaların da etkili olmuştur. Urfa Belediye Başkanı Ömer Alay,
halk tarafından sevilmeyen bir şahıs olmasından dolayı halk, tepki
olarak MKP’ye yönelmişti. Belediye seçimlerini MKP’nin
kazanmasının nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. Çuhruk, bu
durumun özellikle Birecik’te göze çarptığını belirtmiştir. Buna göre
ilçedeki Sözmen ve Kanlı aileleri, birlikte hareket etme kararı almıştır.
Çuhruk’a göre; dönemin şartları açısından isabetli bir karar olmuş
olmasına rağmen seçimlerde Kanlı ailesi daha etkin bir rol
oynamıştır.36 Rapordan anlaşıldığına göre Vali, aşiret yapısından
şikayet etmesine rağmen Birecik İlçesi’nde Sözmen ve Kanlı
ailelerinin birlikte hareket etmesinin isabetli bir karar olduğunu ifade
etmiştir.
Çuhruk, aşiretlerinin birlikte ettiği sürece parti açısından bir
sorun olmadığını, fakat kendi içlerinde anlaşmazlıklara düştükleri
süreçlerde muhalefetin teşkilatlanmasınındaha kolay olduğunu
gözlemlemişti. Örnek olarak da DP’nin kurucularından Reşit Kemal
Timuroğlu ile CHP’li Osman Ağan’ın geçimsizliğini göstererek, parti
idaresinin bir ailenin tarafını tutması yüzünden Urfa’da DP teşkilatının
kurulduğunu belirtmiştir. Çuhruk, bu duruma başka örnekler de
vermiştir. Örneğin; Birecik’te Sözmen ve Kanlı ailesinin durumu,
Akziyaret nahiyesinde Badıllı aşiretinin nahiye müdürü tarafından iyi
idare edilememesinden dolayı burada DP’nin açılmasını göstermiştir.
Vali, Urfa’da göreve başladığı tarihten önceki dönemin parti
durumlarını belirttikten sonra kendisiyle beraber oluşan tabloya da
değinmiştir. Göreve başlamasıyla birlikte DP’nin Urfa’daki gelişimine
karşın,CHP teşkilatlarının daha aktif çalışma içerisine girdiğini
belirtmiştir. CHP Urfa İdare Heyeti’nin şahsen temiz ve iyi niyetli
olmasına rağmen halkı sürükleyecek durumda olmadığını
vurguladıktan sonra üye sayısının da 7’den 9’a çıkarılması gerektiğini
belirterek, teşkilattaki şahısların birbirlerine yeteri kadar bağlı
olmamasını büyük bir sorun olarak görmüştür. Vali, CHP’nin Urfa’da
etkinliğini artırmak için propagandaya önem verdiğini vurgulamış ve
zaman zaman ilçe, nahiye ve köyler dolaşılarak halkla temas edilmeye
çalışıldığını belirtmiştir. Propaganda konusunda halkı aydınlatmak,
hükümete karşı ısındırmak ve yanlış fikirlerini düzeltmek için
partililerce bir gazete çıkarmak konusu bile gündeme alınmıştır.37
CHP’nin bölgede tekrardan güçlü bir konuma getirilmesini DP’nin
TTK Arşivi, 6, 3/11-B, s. 8- 9.
TTK Arşivi, 6, 3/11-B, s. 9- 10.
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zaaflarının ortaya çıkarılmasına bağlanmıştır. Bu ülke genelinde var
olan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. CHP Teşkilatları,
muhalefet partisi karşısında okumalarını muhalefet üzerinden yaparak,
siyaseti bu doğrultuda yönlendirmeye çalışmışlardır.
Çuhruk, Urfa’daki partilerin durumu ve toplumsal yapısı
hakkında bu bilgileri verdikten sonra, merkezde DP’nin engellenerek,
CHP’nin tekrar ön plana çıkarılması konusunda valilik olarak bir
çalışma yapılmasının gerekli olduğuna vurgu yapmıştır. DP
teşkilatlarının kurulmasına neden olan çoğu şahsi çekişmeyi ortadan
kaldırmak için sürekli olarak taraflarla bir araya geldiğini ve onlara
güven aşılayarak hükümete ısındırmaya çalıştığını ifade etmiştir.
Urfa’da CHP’nin zayıf görüntüsüne rağmen, makul ölçülerde hükümet
güçleri tarafından desteklendiği sürece partininher zaman kendini
göstereceğini belirtmiştir. Çuhruk, DP’nin merkezde güçlü görünmesi
ve ocak sayısının fazla olmasına rağmen, kontrolün kendilerinde
olduğu sürece muhalefetin Urfa’da etkili olamayacağı iddiasında
bulunmuştur. Ayrıca DP’ye el altından destekleyen bazı memurlara
da gerekli uyarıları yaptığını belirtmiştir.38
Parti içerisinde sorunların başlamasıyla CHP’nin Urfa Merkez
İdare Heyeti üyeleri ikiye bölünmüştür. Birinci grup, Başkan Mithat
Kürkçüoğlu ve taraftarları, ikinci grup ise, Urfa Milletvekili Osman
Ağan’ın ağabeyi Ali Ağan ve taraftarlarından oluşmuştur. Mithat
Kürkçüoğlu yaşanan sorunlar üzerine Genel Sekreterliğe istifasını
sunmuştur.39CHP Genel Merkezi tarafından olayları araştırmak üzere
Hıfzırrahman Raşit Öymen, Urfa’ya müfettiş olarak gönderilmesine
rağmen 40istifa eden üyeler kararlıklarını sürdürmüşlerdir.41 Öymen
“Parti ve memleket hizmetinde idare kurullarının ve üyelerinin vazife
alışları veya bu vazifelerini lüzumu halinde başka arkadaşlara
devredişleri şahsi sebeplerin veya dedikodu mevzularının üstünde
mütalaa edilmelidir. İdare kurulu arkadaşlarımız bağlı oldukları
CHP’nin emrinde ve hizmetinde onun şuurunu taşımasını gururunu ve
şerefini bir arada korumasını bilmişler ve deruhte ettikleri işlerde
yararlı olmaya çalışmışlardır.”42Urfa CHP Teşkilatı hakkındaki
haberlerin her ne kadar asılsız olduğunu iddia etse de, Urfa Valisi
TTK Arşivi, 6, 3/11-B, s. 10- 11.
Asaf Özkan, “1947 Muhtarlık Seçimleri Bağlamında Urfa’da Parti
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Kamuran Çuhruk’un tespitiyle çelişmektedir. Ayrıca Birinci Umumi
Müfettişi Avni Doğan da Birecik hadisesi ile ilgili raporunda, CHP
Urfa teşkilatı içindeki hizipleşmeden söz etmiştir.43
Valiye göre, Urfa Merkez teşkilatındaki bu ikilik ocaklara da
sirayet etmiş ve parti içi mücadeleler şiddetlenmiştir.44Birinci Umumi
Müfettiş Avni Doğan, Urfa Milletvekilleri ve Urfa Valisi Kamuran
Çuhruk’un durumu düzeltmek için ortak toplantı yapmalarına rağmen
bir sonuç alınamamıştır. Urfa merkez teşkilatındaki ikilik mahalle
muhtarlık seçiminde CHP’yi zor durumda bırakmıştır.45
Urfa Milletvekilleri Atalay Akan ve Osman Ağan da 25 Nisan
1947’de parti içerisindeki sorunları çözmek için çalışma
başlatmışlardır. İkili, bunun için Birecik’e hareket etmiş ve yapılan
görüşmeler ile elde edilen sonuçlarla ilgili ayrıntılı bir rapor
hazırlamışlardır.46Milletvekillerine göre; CHP ve DP mensuplarının
hamamları, kahvehaneleri, berberleri, alışveriş yaptıkları dükkânlar
bile ayrılmıştır. Particilik kadınlara ve çocuklara kadar sirayet etmiş
ve hemen hemen tarafsız birini bulmak imkânsız hale gelmiştir.
Milletvekilleri CHP’lilerle temas kurduklarını ve onların her türlü
fedakârlığa hazır olduklarını belirterek ilçede büyük bir asayiş
sorunun olduğunu ifade etmişlerdir.
Öncelikle Birecik Kaymakamı Melih Yuluğ ile temasa
geçilerek, İlçe İdare Heyeti’nden iktidara yakın 3 üyenin çıkarılarak
yerlerine muhaliflerin arzu ettiği 3 kişinin getirilmesiyle çatışmaların
yumuşatılacağı ve ilçede DP’nin zayıflayacağı düşünülmüştü.47 Bu
sözlerle DP’nin çatışma ortamından beslendiği ima edilmiştir.
Bütün girişimlere rağmen Suphi Sözmen ve amcası Mustafa
Sözmen, bütün İdare Heyeti’nin tasfiye edilerek, Mustafa Sözmen’in
CHP Başkanı olarak gösterilmediği sürece barışma ve birleşme
teklifini reddetmiştir. Milletvekilleri, kaymakamın iki tarafı İdare
Heyeti’nin yenilenmesi aracılığıyla barıştırma fikrine sıcak
bakmasının nedeni olarak kendi şahsi menfaatlerini göstermiştir.
Birecik Kaymakamı Melih Yuluğ, aslında iki taraf arasında barışın
olmasını istemediği için gizliden gizliye Sözmenler’e destek vermeye
TTK Arşivi, 8, 3/22-A (Birinci Umumi Müfettiş Avni Doğan’ın İçişleri
Bakanlığına sunduğu 13.6.1947 tarihli rapor, s. 8- 9)
44
Urfa basınına yansıdığı kadarıyla Suruç CHP teşkilatında ikilik çıkmıştır.
Daha erken bir tarihte yapılması gereken İlçe Kongresi 27 Ocak’ta
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devam etmiştir Kaymakam’ın amacı İdare Heyeti’nin tamamen
değiştirilmesiydi.48 Vali, olayları değerlendirerek, yeni seçilecek
kurulun ilçeye siyasi olarak istikrar getirmeyeceğini eski üyelerle
devamlı çatışma içinde olacaklarını belirtmiştir.49
Akan ve Ağan’ın hazırladıkları bu rapordan sonra kim
tarafından hazırlandığı belli olmamakla birlikte bölge müfettişi olması
muhtemel olan bir sonuç raporu hazırlanmıştır. Raporda; Birecik’teki
hadiselerin iki sebepten ötürü doğduğu ortaya konulmuştur. Birincisi;
“Çok partili rejime yeni girildiği sırada muhalefete geçmenin bir
kısım partililer ve idareciler tarafından adeta kanun dışı bir hareket
sayılarak telaşa düşülmesi.” İkincisi ise; “İdare amirlerinin tarafsız
kalarak anlaşmazlıkları ortadan kaldıracakları yerde bu işlere
müdahale ederek karşı partiyi ortadan kaldırmak ve güya hükümet
partisini ayakta tutmak gayretkeşliği göstermeleri ve bunun
doğurduğu aksülameller. Nitekim Birecik’teki bazı hadiseler de bu
sakat zihniyetten doğmuştur.”50 Birecik İlçesi’nde olduğu gibi Siverek
İlçesi’nde de parti içi çekişmelerin olduğu görülmüştür.
Hilmi Uran’ın Urfa Ziyareti ve Urfa’ya Yansımaları
CHP Genel Başkanvekili Hilmi Uran, 29 Nisan 1949 tarihinde
Urfa’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştir51. Uran’ı Gaziantep’ten
karşılamaya parti müfettişi Hüsamettin Tugaç, CHP Urfa İl Başkanı
Halil Yetkin, Urfa Milletvekilleri Osman Ağan, Vasfi Gerger, Atalay
Akan ve Belediye Başkanı Celal Güllüoğlu gitmiştir.52 Önce Birecik’e
geçen ekip, Birecik iskelesinden halkı selamlamıştır. Uran,
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Her vilayette, o vilayetin birkaç mebusunu beraberime alarak gidiyordum ve
önce vilayetin bütün kazalarını ve yolumuz üzerine rastlayan nahiyeleriyle
büyücek köylerini görerek oralarda partimizin kademe teşkilatını gözden
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dinliyor, onların partiye bağlılıklarını sağlayacak münasip konuşmalar
yapıyordum. Sonra da vilayet merkezine dönerek orada umumi bir konuşma
yapıyordum ve bu konuşmanın geniş bir hulasasını da gazetelere
veriyordum” (Hilmi Uran, Meşrutiyet Tek Parti Çok Parti Hatıralarım
1908- 1950, Haz: Cem Çobanlı- Pınar Güven, Türkiye İş Bankası Kültür
Yayınları, İstanbul 2008, s. 401)
52
Urfa Postası, 3 Mayıs 1949.
49

Cumhuriyet meydanında halka hitap etmiştir. Birecik’ten sonra
Suruç’a hareket eden Uran ve beraberindekiler Suruç’ta halkevinde
toplanmıştır. Burada halka hitap eden Uran, Suruç’un okul, yol ve su
gibi sorunları olduğunu bildiğini söylemiş ve bunlar için çalışacağını
belirtmiştir. Uran’ın Suruç’taki konuşmasının kısa bir bölümü;
“Sizlerden
aldığımız
vekâletle
ihtiyaçlarımızı
gidermeye
çalışmaktayız. Eğer okul, yol, banka kredisi gibi hususlarda sizlere
faydalı olabilirsek hizmetimizi ifa etmiş olacağız. Millet olarak siz
yaşayacaksınız, sonra da bizi yaşatacaksınız.”53 Aynı gün Urfa’ya
geçen heyet, Akabe meydanında halk tarafından karşılanmıştır.
Buradan yaya olarak halkevine kadar yürünmüştür. Halkevinde bir
konuşma yapan Uran, gördüğü ilgi ve alakadan dolayı Urfa halkına
şükranlarını sunmuş, Urfa’nın ihtiyaçlarının en azından bir kısmını
gidermekten büyük bir kıvanç duyacağını belirtmiştir54. Uran,
konuşmasında birçok noktaya değinmiştir. Fakat o dönemin tartışma
konusu olan Seçim Kanunu ile ilgili aşağıdaki konuşması dikkat
çekmiştir.
“Seçim emniyetini bugün iki ana prensibe mal ederek mütalaa
ediyorlar. Seçim gizli olacak, tasnif aleni olacak yani vatandaşın
kendisini hiçbir tesir ve nüfuz altında hissetmemesi için reyini
kullanırken onu kimsenin görmemesini şart diye kabul ediyorlar.
Sandıklarda toplanmış olan oyların da aleni bir tasnife tabi
tutulmasını o tasnife hile karıştırılmamış olmasının alameti diye
görüyorlar55. Bütün medeni milletler seçim kanunları bu iki mühim
noktaya yer vermek suretiyle seçim emniyetini vatandaş nazarında
mahfuz tutmak istemiştir. Nitekim bizim seçim kanunumuzda
seçimlerin gizli yapılmış olmasını temin kaydıyla hücre usulünü kabul
etmiş ve rey tasnifinde alenilik prensibine yer verilmiştir. Binaenaleyh
bizim seçim kanunumuzda bugün medeni milletler seçim kanunları
gibi seçim emniyetini sağlamış bir kanundur. Biz, vatandaşın
seçimlerde emniyet aramasını ve bulmasını onun tabii bir hakkı
olarak görürüz ve kanunlarımızı bu bakımdan elbet noksan
bırakmayız iltizam edemeyiz. Ve hatta daha ziyade politik bahaneleri
tatmin edici dahi olsa muarızlarımızın elinde bir seçim silahı
bırakmamayı memleket huzuru adına lüzumlu görürüz. Yalnız, değerli
dinleyicilerim; seçim emniyeti de sadece kanunun mükemmeliyetine
emanet edilemez. O, daha ziyade halk şuuru ve teyakkuzunun
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kefaletinde yaşar ve vatandaş, hukukuna karşılıklı hürmetkâr olma
zihniyetinin kefaletinde yaşar.”56
Uran, ayrıca içine girilen çok partili rejimin CHP’nin
ilerlemesi için büyük ölçüde yararlı olduğunu belirtmiş ve partisinin
geçmişteki rakipsiz çalıştığı zamanlardan ayrı olduğunu, son
kurultayın çizdiği esaslar içinde her tarafta çok hareketli ve başarılı bir
duruma geldiğini iddia etmiştir. Vatandaşlarla yaptığı sohbette ise,
partisinin fikirlerini ve amaçlarını yaymayı hedeflediğini ve partisinin
adına konuştuğunu söyleyen Uran, dinleyicileri daima kendi
telkinlerini ölçmeye ve muhakeme etmeye davet ederek “siz takdir
ölçünüzü serbestçe kullanmak suretiyle benim açıklamalarımın
hakikat ayarlığı hakkındaki hükmünüzü vermekte serbestsiniz”
demiştir. Uran ve beraberindeki milletvekilleri, Siverek, Bozova,
Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde de temaslarda bulunarak Urfa’dan
ayrılmıştır57.
Urfa Milletvekili Vasfi Gerger, Hilmi Uran’ın Urfa’ya gelişini
iki açıdan değerlendirmiştir. Birincisi, Urfa ve çevresinde geç
teşkilatlanmış olan CHP’nin bu suretle buralarda halk tarafından daha
iyi anlaşılacağıdır. İkincisi ise, memleket idaresini elinde tutan
CHP’nin en kuvvetli isimlerinden birinin Urfa’ya gelişinin Urfa ve
çevresinin ihtiyaç ve sıkıntılarını yakından anlamaya yardımcı
olacağını düşünmesiydi.58
CHP Urfa Teşkilatı İçinde Değişiklik
CHP Urfa teşkilatında her ne kadar Bölge Müfettişi
Hıfzırrahman Raşit Öymen, görmezlikten gelse de gerek Urfa Valisi
Kamuran Çuhruk’un gerekse Birinci Umumi Müfettiş Abidin
Özmen’in raporlarına göre bir ikilik olduğu anlaşılmaktaydı. 1949 yılı
başlarında Yenilik gazetesinden Celal Özbek, CHP’nin durumunu
gazetedeki köşesinde ortaya koymuştur. Özbek’e göre; CHP içinde
ahenksizliğin öteden beri devam ettiği bir gerçektir. Ocaklar ile İdare
Kurulu ve İdare Kurulu içindeki üyeler birbiriyle çatışmaya devam
etmişlerdir.
Parti
içindeki
sorunlar
giderilmek suretiyle
sağlamlaştırılmazsa, örtbas siyasetiyle avutmak gibi hallerle zaman
geçirilirse partinin durumu daha da kötüye gidecek, bu da muhaliflere
daha rahat hareket etme alanı oluşturacaktı.59Nitekim bu tespitlerinde
BCA,490. 100/ 227. 895. 4- 28; Ulus, 5 Mayıs 1949.
Cumhuriyet, 4 Mayıs 1949; Urfa, 6 Mayıs 1949.
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haklı çıkmış ve CHP Müfettişi Hüsamettin Tugaç, parti işlerini
düzenlemek için Urfa’ya gitmiştir60. Müfettişin Urfa’ya gidişinden
sonra mevcut İl Başkanı Mithat Kürkçüoğlu istifa etmiş ve yerine
Halil Yetin İl Başkanlığına seçilmiştir.61 Fakat CHP İl İdare
Kurulu’nun 7 Aralık’taki toplantısında İl Başkanı tekrar değişmiş ve
Halil Yetkin’in yerine bu defa Müslüm Hayırlı seçilmiştir.62 Bu
istifalar 1950 yılı başlarında da devam etmiş ve eski Belediye Başkanı
Fazıl Edip Kürkçüoğlu, partinin önde gelen isimlerinden Celal Nedim
Kürkçüoğlu, Yenilik gazetesi sahibi Celal Özbek’in de aralarında
bulunduğu 10 kişi 25 Mart’ta partiden istifa ederek DP’ye
geçmişlerdir.63
CHP Urfa Teşkilatı içindeki bu değişimden sonra kesin sebebi
tam olarak bilinmemekle birlikte Urfa Milletvekili Osman Ağan,
milletvekilliğinden 27 Aralık’ta istifa etmiştir. Ağan, Yenilik
gazetesine vermiş olduğu beyanda istifasının sebebi olarak; “Hepiniz
bilirsiniz ki ben zürraım (çiftçi) ve aynı zamanda tüccarım. Hatta
ticaret firmam hâlâ mevcuttur ve iş yaparım. Milletvekilliği vazifemle
Urfa’dan ayrılınca bütün şahsi işlerim yüzüstü kalıyor. Bunun da
bana ne kadar zarara mal olduğu aşikârdır… İşte sırf bu mülahaza ve
zaruret dolayısıyladır ki istifamı verdim.” sözlerini gerekçe
göstermiştir. Ağan, istifası hakkında ortada birtakım dedikoduların
dolaşması üzerine de; “Benim parti ve memleket işlerinde senelerdir
çalışmam CHP’ye bağlılığımdan başka bir şey değildir. Ben gününde
Halk Partisine intisap ederken namus yemini verdim. Bunun için
milletvekili kalayım kalmayayım ölünceye kadar bu partiden
ayrılmama imkân yoktur”64 sözleri ile kendini savunmuştur.
SONUÇ
Cumhuriyet’in ilk yıllarında CHF’nin Doğu ve Güney
bölgelerinde teşkilatlanma kararı almamasına rağmen bazı şahıslar ve
aşiretlerin Urfa’da parti teşkilatlanmasını gerçekleştirmek için bir
çalışmanın içinde oldukları görülmüştür. Raporlardan anlaşıldığına
göre, Merkez CHF Teşkilatı’nın bu girişimlere karşı esnek davrandığı,
problem çıkması durumunda teşkilat çalışmasını yürütenlere müdahale
ettiği tespit edilmiştir. Bölgede bulunan aşiretlerin parti ile birlikte
hareket etmesi önemli bir girişim olarak görüldüğü için bu siyasi
Urfa Postası, 8 Şubat 1949.
Urfa Postası, 11 Şubat 1949.
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oluşumlar, Merkez Parti Teşkilatı tarafından zaman zaman
desteklenmişlerdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Urfa’da
etkili bir konuma gelmesi, ardından ortaya çıkan Şeyh Said İsyanı,
CHF Genel Merkezi’ni farklı arayışlara yöneltmiş, bölgedeki aşiretleri
daha sıkı kontrol etmek ve inkılapların toplum tarafından daha iyi
anlaşılması ve içselleştirilmesi için Umumi Müfettişlik kurulmuştur.
Umumi Müfettişliklerin kurulmasından sonra Urfa’daki parti
teşkilatlanma çalışmalarına son verilmiş, bunların yerini bir eğitim ve
kültür kurumu olan Halkevleri almıştı. Bu bağlamda 1930- 1944 arası
siyasi süreç Urfa ve çevresinde hareketsiz geçmişti. Bu hareketsizlik
1944 yılında CHP’nin Güneydoğu Anadolu’da tekrar teşkilatlanması
ile bozulmuştur. İkinci dönem Urfa’da teşkilat kurma girişimlerinin
kuruluş aşamasında bazı sorunlar ortaya çıkmış, Urfa’nın köklü
geleneğine sahip aileler ve aşiretler arasında ikililik başlamıştır. Bu
sıkıntılı durumda, Parti Genel Merkezi, Urfa’da birinci önceliğinin
konferanslarla halka Türklük şuuru ve İnkılapların yerleştirilmesini
amaçlamıştır.
Urfa’da İkinci teşkilatlanma döneminde parti teşkilatında
Kanlılar ile Sözmenler gibi güçlü ailelerin yer alması sorunları da
beraberinde getirmiş, parti ideallerinden daha çok ailelerin çıkarları
üzerinden siyasetin şekillendiği bir süreç başlamıştı. CHP Genel
Merkezi, Urfa’da parti içinde ortaya çıkan bu hizipleşmeyi önlemek
için bölgeye müfettişler göndermiş, fakat bu çıkar çatışmasını
önleyememiştir. Urfa’daki bu siyasi belirsizlik ve huzursuzluk DP’nin
Urfa’da teşkilatlanmasını kolaylaştırmıştır. Özellikle Urfa CHP
Teşkilatı içerisinde yer bulamayan veya dışlanan aileler ve aşiretler,
DP saflarında siyaset yapmaya başlamışlardı. Bu tablo, siyasi
farklılıktan ziyade menfaat ilişkilerinin belirleyici olduğu bir siyaset
anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştı. DP’nin Urfa’da
teşkilatlanmasından sonra CHP, siyasetteki bütün okumalarını ve
stratejilerini muhalefet üzerinden yürütmüştür. Sonuç olarak Urfa’da
siyaset, merkezden kopuk kendi politik argümanlarını ortaya koyan
bölgenin güçlü konumunda olan ailelerin ve aşiretlerin kontrolüne
girmiştir.
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DEVLET SALNAMELERİNE GÖRE 1848-1918 YILLARI
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Özet
Bu makalede devlet salnameleri esas alınarak Osmanlı yönetiminde
Van vilayetinin idarî taksimatı incelenmiştir. Konu bütünlüğünü sağlamak
için 1848 yılına kadar olan dönemden de kısaca bahsedilmiştir. Bu tarihten
itibaren salnamelerde yer alan idarî yapılanmaya yıllar bazında ve kronolojik
bir yöntemle yer verilmiştir. Sultan II. Abdülhamid zamanından itibaren
salnameler daha sistematik ve ayrıntılı hazırlandığından, döneme ait Van’ın
idarî taksimatı da daha ayrıntılı incelenmiştir. Onar yıllık periyotlarla
incelenen bu dönemde sancak ve kazaların isimlerine, nahiye ve köylerin ise
sayılarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Van, Salname, İdari Taksimat, II. Abdülhamid

VAN PROVİNCİAL ADMİNİSTRATİVE DİVİSİON BETWEEN
THE YEARS 1848-1914 ACCORDİNG TO STATE
YEARSBOOKS
Abstract
In this article the administrative division of Van Provincial under the
Ottoman rule was examined on the basis of the state yearsbooks. To get the
subject integrity, the period up to 1848 was briefly mentioned. From this date
the administrative structure in the yearsbooks, was given on the basis of years
and in a chronological way. Because the yearsbooks were prepared more
systematically and detailed since Sultan Abdülhamid II, Van’s administrative
division at the period was also examined in a more detailed way. In this
period, examined for ten-year periods, the names of provinces and districts,
and number of subdistricts and villages are stated
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Abdülhamid II

Van,
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Giriş
Van vilayetinin idarî taksimatını üç tarihi aşamada incelemek
mümkündür. Birinci aşama 1548’den11831 yılına kadar olan
dönemdir. İran sınırına bitişik, Rus sınırına yakın stratejik-coğrafi bir
konuma sahip olarak Van, bu dönemde 283 yılı boyunca eyalet olarak
Osmanlı idarî yapısında yer almıştır. İkinci aşama Van’ın eyâlet
vasfını kaybettiği 1831 yılından 1877 yılına kadar olan oldukça
değişken dönemdir. Bu dönemde liva derecesine indirilen Van
aralıklarla Erzurum, Kürdistan ve Hakkâri Eyâletlerine bağlanmış ve
bir ara da bağımsız bir vilâyet olmuştur. Üçüncü aşama ise 1877
yılında 1908 yılına kadar olan dönemdir. Bu dönemde Van nihai
olarak vilâyete dönüştürülmüş ve bağlı sancaklar dönemsel olarak
Muş, Hakkâri ve daha sonra ise yalnız Hakkâri olmuştur.
Çalışmanın
ana
kaynağını
Devlet
Salnameleri
oluşturmaktadır. Bilindiği üzere salnameler, Osmanlı Devleti'nin
yayınlamış olduğu resmî yıllıklardır. Devlet Salnameleri birtakım
genel bilgilerin yanında, ait oldukları döneme ait merkez ve taşra
teşkilatına ilişkin idarî ve askerî bilgiler, yönetim kademelenmesi ve
memuriyetlere dair malumata yer vermektedir. Yine bu yıllıklarda
genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun, özel olarak da
mülhakatlarıyla beraber vilâyetlerin ekonomik, sosyal, sağlık, eğitim,
haberleşme, ulaşım ve ziraat ile ilgili detaylı olmayan istatistikî
verileri yer almaktadır.
Salnamelerin verdiği bilgilerin genel itibarıyla bir ve bazen iki
yıl öncesine ait olduğu bilinmektedir. Bizim tespitimize göre Van’ın
idarî yapılanmasıyla ilgili devlet salnamelerinde yer alan bilgiler bir
önceki yıla aittir.
1. Hâkimiyet ve Eyâlet Teşkili
1548 yılında Van Şehri hâkimiyet altına alındıktan sonra İran
sınırında önemli askerî ve stratejik merkez olması hasebiyle kurulan
Van’ın Osmanlı hâkimiyetine girmesi 1514 yılındaki Çaldıran Savaşı ile
başlayan bir süreç neticesinde gerçekleşmiştir. 1548 yılında merkez şehirde
hâkimiyet tesisinden sonra Van beylerbeyliği ihdas edilerek, idaresi eski
Anadolu defterdarı İskender Çelebi’ye tevcih edildi. Bu tarihten sonra da
bölge İran ve Osmanlı Devletleri arasından bir mücadele alanı olmaya devam
etmiştir. Nihai olarak Van bölgesinin Osmanlı hâkimiyetine bırakılmasına
Safeviler 1555 tarihli Amasya antlaşmasıyla razı oldular. Bkz. Cezzar, II,
895, 907-908 (kitabın tam künyesi iki numaralı dipnotta verilmiştir).
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Van beylerbeyliğinin merkezi oldu.2 Van Gölü çevresindeki
sancakların yanı sıra Van hinterlandındaki yerleşim birimlerinin bir
kısmı da sancak, kaza ve nahiye statüsünde Van beylerbeyliğine
bağlandı. İran topraklarında genişleme veya yapılan idari
değişikliklerle XVI-XVIII. yüzyıllarda Van Eyâleti’ndeki sancak
sayısı on üç-on dört arasında değişiklik göstermiştir. Van, Adilcevaz,
Bitlis, Erciş, Muş, Hakkâri, Mahmûdî, Hizan, Bargiri, Kârkâr, Şırvî,
Kisan, Espayrid, Kotur ve Ağakis nispeten değişmeyen sancaklardı.3
Tarihî seyir içerisinde bugün Türkiye sınırları dışında
kalmakta olan Selmas, Kotur, Hoy; il statüsün de olan Muş, Bitlis,
Hakkâri; başka illere bağlı ilçeler Adilcevaz, Hizan, Diyadin;
hâlihazırda Van’ın ilçeleri Erciş, Bargiri, Müküs, Albak, Mahmûdî ve
Van’ın köyleri olan Kârkâr, Ağakis, Kisan gibi yerleşim birimleri
XVI, XVII ve XVIII. yüzyıllarda Van Eyaleti’ne bağlı sancak veya
nahiyeler idi.4
Sancakların bir kısmı klasik Osmanlı sancağı statüsünde olup
Osmanlı ümerası tarafından yönetilmiştir. Tımar sistemine dâhil olan
bu yerleşimlere, sancakbeyleri doğrudan merkezden tayin olunmuş ve
kendilerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Kadı atamasının
yapıldığı bu yerlerde devlet, vergileri istediği şekilde toplama,
yöneticiyi her an görevden alma tasarrufuna sahipti. Diyarbakır ve
Van Eyâletlerindeki bu tür sancaklar, umumiyetle yerleşik hayatın,
şehirleşmenin ve tarımsal hayatın egemen olduğu yerlerde teşkil
edilmiştir. Buraların bir diğer özelliği ise aşiret yapısın kuvvetli
olmaması ve bir aşiretin ekseriyet oluşturmamasıdır. Van
Eyâleti’ndeki Van Merkez Paşa Sancağı, Erciş ve Adilcevaz bu türden
sancaklardan idi.5
Nejat Göyünç, “Van” İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Bakanlığı,
İstanbul 1986, Cilt XIII, s. 199; Mustafa Cezzar, Mufassal Osmanlı Tarihi,
Cilt II, TTK, Ankara 2011, s. 895.
3
Orhan Kılıç, “Van Eyaleti’ne Bağlı Sancaklar ve İdari Statüleri (15581740)”, Osmanlı Araştırmaları (The Journal of otoman Studies), Sayı:
XXI, İstanbul 2001, s. 192-193. Bu ve bundan sonraki yer isimlerindeki
hatalar, esere sadık kalma gayesiyle düzeltilmemiştir. Yer isimleri için bkz.
Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, Ankara 2006.
4
Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I,
Anadolu’nun İdari Taksimatı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara
1998, 107; Kılıç, a.g.m., 189-210; Fahamettin Başar, Osmanlı Eyalet
Tevcihatı (1717-1730), TTK, Ankara 1997, s. 129-134.
5
Bayram Kodaman, Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu’nun İdari
Durumu, Anadolu Basın Birliği Yayınları, Ankara 1986, 18,19
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Bunun yanında bölgenin gelenekselleşmiş yönetim tarzı, bey
ve nüfuzlu kişilerin toplum üzerindeki etkisi ve nihayet İran tarafına
meyletme gibi önemli ve hassas dengeler göz önüne alınarak yurtlukocaklık statüsü verilmiş sancaklar da mevcuttu. Bu sancaklar fetih
sırasında yararlı hizmetleri görülen yerel beylere veya ümeraya
bırakılmıştır. Hizmet ve itaati karşılığında Padişah fermanıyla irsen
ömür boyu tevcih edilen bu görev, vefat durumunda bu kez oğlu veya
aileden birine verilmiştir. Sancak beyleri sefer zamanında sahip
oldukları kuvvetlerle beylerbeyinin hizmetine girmekle yükümlü
tutulmuştur. Tımar nizamına tabi olan bu memleketlere merkezden
kadı tayin edilmiştir. Mesela Bitlis, Siird, Muş ve Erciş Şerefhan
Bey’e yurtluk-ocaklık olarak tevcih edilirken, Hakkâri sancağı Zeynel
Bey’e, Mahmudi sancağı ise Mahmudi beylerine bu şekilde tevcih
edilmiştir. Aynı mülahazalarla mir ve aşiret reislerine de kendi
toplulukları üzerinde bir nevi tasarruf hakkı tanınmıştır. Bunlar
muhtemelen askerlikten muaf oldukları için sefere kendi askerleri ile
katılırlardı. Mensupları Osmanlı ve İran sınır bölgelerinde yaşayan
Şikâkilar bu imtiyazlı aşiretlerdendi.6
XVIII. yüzyılda, Osmanlı idarî taksimatı XVII. yüzyıla göre,
eyâletler bakımından önemli bir değişiklik göstermemiştir.7 Fakat
Sultan III. Selim zamanında köklü bir değişime gidilerek daha önce 42
olan eyâlet sayısının 28’e indirilmiştir. Bu değişimden Van’ın
etkilenmediğini ve eyâlet vasfını korumaya devam ettiğini
görmekteyiz.8
XIX. yüzyılın başına gelindiğinde, Van Eyâleti’nin teşkilat
yapısında yukarıda zikredilen imtiyazlı nitelikte idari üniteler varlığını
sürdürmüştür. Yüzyılın başında idari taksimat şöyledir.9 Van (Paşa
Sancağı), Adilcevaz, Ağakis (Ocak), Bargiri (Ocak), Bitlis Hükümeti
(Ocak) , Elbak (Ocak), Erciş, Isparid, Hakkâri Hükümeti (Ocak) ,
Hizan Hükümeti (Ocak), Harun / Heyrûn (?) tabi Şırvi, Hoşâb /
Kılıç, “Van Eyaleti’ne Bağlı Sancaklar ve İdari Statüleri (1558-1740)”…,
192-193; Kılıç, Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancaklar Üzerine Bazı
Tespitler, OTAM, Sayı 10, Ankara 1999, ss. 119-137
7
İbrahim Yılmazçelik, “XVIII. yüzyıl ile XIX. yüzyılın İlk Yarısında
Diyarbakır Eyaletinin İdari Yapısı Ve İdari teşkilatlanması”, Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, 18 (29), 1996, s. 218.
8
Yücel Özkaya, 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu, YKY, İstanbul 2010, s.
23-24.
9
Mehmet İnbaşı, “Van Valileri (1755-1835)”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, Sayı 29, Erzurum 2006, 195-212; 19. Yüzyılın başındaki
idari taksimatın biraz farklı bir şekli için bkz. Baykara, a.g.e., s. 118.
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Mahmûdî Hükümeti (Ocak), Kârkâr, Kisan, Muş, Müküs, Somay,
Şırvi, Şıtak (Ocak), Zıriği (Ocak).
1831 yılına varıldığında eyaletteki imtiyazlı yapılanmanın
devam ettiği görülmektedir. Bu tarihte idari taksimat şu biçimdedir.10
Van Eyaleti: Liva-ı Van, Liva-ı Adilcevaz, Liva-ı Şirve (Şirvan),
Liva-ı Esbaberd, Liva-ı Köyin, Liva-ı Zeriki, Liva-ı Kerdkâr (veya
Kürdkâr), Liva-ı Ağakis, Liva-ı Ercis, Liva-ı Mukus, Liva-ı Muş,
Bargiri (ocaklık), Hakkâri (hükümet), Bitlis (hükümet), Hizan
(hükümet), Hoşap -nam-ı diğer Mahmudiye- (hükümet).
2. Eyâletten Livaya
XIX. yüzyılın başlarından itibaren devlet otoritesinin zayıflığı
nedeniyle taşradaki uygunsuzluklar etkisini Van’da da göstermiş,
yerel yöneticiler arasındaki rekabet ile kötü idare Van’da çekişme ve
isyanlara yol açmıştır. Valilik görevinde bulunan Van Muhafızı
Derviş Paşa, 1819 yılında isyan bastırılıp idam edilinceye kadar on üç
yıl boyunca merkezi hükümete kafa tutarak Van eyaletini elinde
tutmuştu. 1830’da bu kez İshak Paşa isyanı zuhur etmişti.11
Eyalette sözü edilen iç karışıklıklardan başka, artan İran ve
Rus tehdidine karşı bir tedbir olmak üzere Erzurum valilerine Şark
Seraskerliği ünvanı verilmesi, Van Eyâleti’nin liva derecesine
indirgenerek Erzurum eyaletine bağlanmasına giden yolu açmıştır.
Şark Seraskeri yani Doğu Orduları Komutanı sıfatını alan Erzurum
valilerinin, Van dâhil Doğu’daki paşalıklar üzerinde askeri ve mülki
hâkimiyetleri mutlaktı.12
Bölgeyi iyi tanıyan Esad Paşa Şark Seraskeri unvanıyla
Erzurum Valiliğine getirilince13dış tehditlerin yanında yakın
vilayetlerdeki asayiş meseleleriyle de ilgilenmeye başladı. Yukarıda
sözü edilen isyanlar, ancak Erzurum valilerinin askeri yardımlarıyla
bertaraf edilebildiği görülünce muhtemelen otorite eksikliğine çözüm
Fazıla Akbal, “1831 Tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda İdarî Taksimat
ve Nüfus”, Belleten, TTK, XV/60 (1951), s. 626.
11
Fatih Gencer, “Van Muhafızı Derviş Paşa İsyanı”, Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları
Dergisi, C. 29, S. 47, 2010, ss. 197-216; Fatih Gencer, Merkeziyetçi İdari
Düzenlemeler Bağlamında Bedirhan Bey Olayı, Basılmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yakınçağ) Anabilim
dalı, Ankara 2010, s. 16-17, 58.
12
P. İ., Averyanov, Osmanlı Rus İran Savaşlarından Kürtler (19. Yüzyıl),
Avesta Yayınları, İstanbul 2010, s. 26, 74.
13
Kamil Şahin-M. Hüsrev Subaşı, “Esad Muhlis Paşa”, DİA, TDV, Ankara
1995, Cilt 11, s. 350.
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olmak üzere, Van 1831 yılında Erzurum Valisi Esad Paşa’nın
idaresine verildi.14 Böylece eyalet statüsüne sahip olan Van, Erzurum
Eyâleti’ne bağlı bir liva derecesine indirilmiş oldu. Bu tarihten
itibaren arşiv belgelerine dayalı çalışmalar yapan araştırmacıların
eserlerinde, Van Valisi yerine Van Kaymakamı ifadesi yer
almaktadır.15 1839 yılında Van’da olan misyoner Southgate, bu tarihi
doğrulayarak daha önce doğrudan merkezi yönetime bağlı olan Van
paşalarının, 1831 yılından itibaren artık Erzurum valilerine tabi
olmaya başladıklarını ifade etmektedir.16
Ancak Van’ın mesafe olarak Erzurum’a olan uzaklığı,
Erzurum Valilerinin hadiselere zamanında ve doğru bir biçimde vakıf
olarak müdahil olmalarına engel teşkil etmişti. Nitekim Van Livası’na
bağlı Hakkâri’de 1838’de başlayan Kürt-Nasturi çatışmalarında, Cizre
ve Bohtan Mütesellimi Bedirhan Bey’in Nasturilere saldırmasıyla
büyüyen olaylar, Avrupa devletlerinin müdahale ettiği bir sorun haline
gelmişti. Bölgeye olan uzaklığı nedeniyle Erzurum Valisi etkisiz
kalmış ve meselenin muhatabı Musul Valisi olmuştu.17 Yine Tanzimat
uygulamalarının menfaatlerine zarar vereceğini gören birtakım
yönetici ve mütegallibe, 1845-1847 yılları arasında Van’da büyük
kargaşa ve isyan hareketlerine sebep olmuşlardı.18 Bu gelişmeler,
1847 ve 1848 yıllarına ait devlet salnamelerinde Erzurum’a bağlı bir
liva olarak gösterilen Van’ın idarî yapısında bir takım değişimleri
gerekli hale getirmişti.19
Nitekim Tanzimat’ın uygulamaya geçirilmesi kapsamında
yeni bir idarî yapılanmaya gidildi. Bu yapılanma, bölgede asayişi
sağlama, vergi ve asker toplamayı zorlaştıran engelleri ortadan
kaldırma amacına matuftu.20 Bu amaçla, Diyarbakır Eyaleti’nin yanı
sıra Van, Muş ve Hakkâri sancakları yine Cizre, Bohtan ve Mardin
kazaları birleştirilerek 1847 yılında Kürdistan Eyâleti kuruldu ve

İnbaşı, a.g.m., s. 202.
Gencer, a.g.t., s. 60.
16
Horatio Southgate, Narrative of a Tour Through Armenia Kurdistan
Persia and Mezopotamia, Vol I, Newyork 1840, s. 259.
17
Tarık Ziya Arvas, Hakkâri’de Hıristiyan Bir Topluluk-Nasturiler
(1836-1936), Hâkim yayınları, Ankara 2015, s. 65-66.
18
Cabir Doğan, “Tanzimat’ın Van’da Uygulanması ve Han Mahmud İsynı”
History Studies, Vol 3/2, 2011, s. 147-162.
19
Salnâme-i Devlet-i Âliyye-i Osmâniye, (Bundan sonra SDAO şeklinde
kısaltılacaktır) H. 1263, Def’a 1, s. 86; H. 1264, Def’a 2, s. 119.
20
Hakan Özoğlu, Osmanlı Devleti ve Kürt Milliyetçiliği, (Çev. Nilay Özok
Gündoğan-Azat Zana Gündoğan), Kitapyayınevi, İstanbul 2005, s. 80-82.
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eyâlet valiliğine Musul Valisi Esad paşa getirildi.21 Böylece Van bu
yapılanma içerisinde yeni kurulan Kürdistan Eyâleti’ne dâhil edilmiş
oldu. Liva olarak zikredilen Van, 1849 ve 1850 yıllarında Diyarbakır
merkezli bu eyâletin sınırları içerisinde yer aldı.22
Bu düzenlemeden sonra, daha önce Van Eyâleti sınırları
içinde yer alan ve ocaklık veya hükümet olarak imtiyazlı şekilde
yönetilen idari birimler de artık bu vasıflarını kaybettiler. Van
livasının iç idari yapısı bu değişimden sonra şu şekilde oluştu.23
Van Livası Kazaları: Van, Bargiri, Ağakis, Adilcevaz, Gevaş
(Nahiye), Müküs, Şırvi
Havasor, Vastan (Nahiye)
Fakat Kürdistan Eyâleti’nin sınırları hayli geniş olduğundan
bazı idari zorluklar yaşandı. Bunları gidermek için zikredilen eyâletten
bazı bölgeler ayrılarak yeni eyâletler kuruldu. Bu amaçla 1849’da
Hakkâri Eyâleti kuruldu.24 1851 yılında Van, Kürdistan Eyâleti’nden
alınarak yeni oluşturulan Hakkâri Eyâleti’ne bağlandı.25
Muhtemelen umulan sonuç alınamadığı için veya vilâyetlerin
idaresiyle ilgili çıkarılan 28 Kasım 1852 tarihli fermanla26bağlantılı
bir mülahaza ile ertesi yıl yani 1852 yılında Van, Erzurum Eyâleti’ne
bağlandı.27 Fakat bu durum uzun sürmedi ve bir yıl sonra Van tekrar
Hakkâri Eyâleti’ne bağlandı ve 1853, 1854 ve 1855 yıllarında böyle
kaldı.28 1856 yılında ise bu kez Van eskilerde olduğu gibi bağımsız bir
eyâlete tahvil edildi ve bu durum 1856-1866 yılları arasında 10 yıl
sürdü.29
Lübnan Bunalımı’nı çözmek için 9 Haziran 1961 tarihli
Lübnan Nizamnâmesi ve Balkanlarda ortaya çıkan iç çalkantılar ile
dış baskılara yanıt olmak üzere 7 Kasım 1864 tarihinde çıkarılan Tuna
Baykara, a.g.e., 125; Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu
Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ankara 1997, s. 195
22
SDAO, H. 1265, Def’a 3, 81; H. 1266, Def’a 4, 45; M. A. Ubucini,
Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, (Çev.: Cemal Aydın), Timaş Yayınları,
İstanbul 1998, s. 49.
23
SDAO, H. 1266, Def’a 4, s. 83.
24
Baykara, a.g.e., s. 125; Musa Çadırcı, a.g.e., s. 196.
25
SDAO, H. 1267, Def’a 5, s. 74.
26
Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, (Çev. Ali Reşad), Kaknüs Yayınları,
İstanbul 1999, s. 105-109.
27
SDAO, H. 1268, Def’a 6, s. 65.
28
SDAO, H. 1269, Def’a 7, s. 75; H. 1270, Def’a, 8, s. 82, ; H. 1271, Def’a
9, s. 71.
29
SDAO, H. 1272, Def’a 10, s. 68; H. 1273, Def’a, 11, s. 67 ; H. 1274, Def’a
12, s. 75; H. 1275, Def’a, 13, s. 73; H. 1276, Def’a 14, s. 73; H. 1277, Def’a,
15, s. 78; H. 1278, Def’a 16, s. 78; H. 1279, Def’a, 17, s. 80; H. 1280, Def’a
18, s. 73; H. 1281, Def’a 19, s. 71; H. 1282, Def’a 20, s. 70.
21

Vilayet Nizamnâmesi uygulandığı bölgelerde olumlu neticeler
verince30, 1867 yılında Vilâyet-i Umûmiye Nizamnâmesi çıkarılarak
imparatorlukta yeni vilayet yönetimi modeli yürürlülüğe konuldu.31
Bu bağlamda 1867 yılında Van, Erzurum Vilâyeti’ne bağlandı ve
1876 yılına kadar böyle devam etti.32
3. Livadan Vilâyete
Yeni idarî yapılanmada ihdas edilen vilayetler esasında eski
eyaletlerden daha büyüktü. Bu nedenle daha etkin bir yönetim
sağlamak için mevcut vilayetlerin sınırları zamanla daraltılarak yeni
vilayetler kuruldu. Bu kapsamda Sultan II. Abdülhamid döneminin
hemen başında Erzurum Vilayeti’nden Van, Bitlis, Mamuretülaziz
sancakları ayrılarak birer vilayet haline getirildi.33 Nitekim 1877
yılındaki salnamede Erzurum Vilâyeti’nin idari yapısı gösterilirken,
Van’ın artık bu vilâyetin mülhakatı içerisinde yer almadığı
görülmektedir.34 Yine aynı salnamede vilâyetler bahsinde, Van vilâyet
olarak değil de bağımsız bir valilik olarak zikredilmekte ve ona bağlı
kazalara yer verilmektedir.35 1878 yılındaki devlet salnamesinde ise
Van’dan artık bir vilâyet olarak bahsedilmektedir.36
Bu tarihten itibaren Van Vilâyeti’nin idari taksimatının birçok
kez değiştiğini görmekteyiz. Belki de bu sık değişim sebebiyle
Hamidiye Kazası Van Vilâyeti kazalarından kabul edilerek adına
resmi mühür bastırılmış ancak daha sonra vilayet dâhilinde böyle bir
kaza olmadığı gerekçesiyle mühür geri alınmıştı.37 1878-1908 yılları
Engelhardt, a.g.e., 170-188; İlber Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı
Mahalli İdareleri 1840-1880, TTK, Ankara 2011, 51-63; Musa Çadırcı,
a.g.e., 249-252; Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yerel Yönetim Metinleri (VI): 1871
Nizamnamesi ve Getirdikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 5, Sayı 5,
Eylül 1996, 89-103; 30 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı
İmparatorluğu ve Modern Türkiye, e Yayınları, İstanbul 2010, 123-125
31
Düstûr, Birinci Tertib, c. I, Matbaa-i Amire 1289, ss. 607-624
32
SDAO, H. 1283, Def’a 21, s. 76; H. 1284, Def’a 22, s. 93; H. 1285, Def’a
23, s. 105; H. 1286, Def’a 24, s. 200-201; H. 1287, Def’a, 25, s. 153; H.
1288, Def’a 26, s. 248; H. 1289, Def’a 27, s. 251-252; H. 1290, Def’a 28, s.
150-151; H. 1291, Def’a 29, s. 155-156; H. 1292, Def’a 30, s. 179-180; H.
1293, Def’a 31, s. 183-184.
33
Kemal Karpat, Ottoman Population 1830-1914-Demographic and Social
Characteristics, The University of Wisconsin Press, 1985, s. 8.
34
SDAO, H. 1294, Defa, 32, s. 479 vd.
35
SDAO, H. 1294, Defa 32, s. 482-483.
36
SDAO, H. 1295, Defa 33, s. 384-386. Salnamede sayfa numarası 384
yerine 484 şeklinde yanlış yazılmıştır.
37
BOA. DH MKT. 2502/53, 06 R 1319 (23 Temmuz 1901).
30

arasında Van vilayetine bağlı sancak, kaza, nahiye ve köyler birçok
kez değişiklik göstermiştir. Bu nedenle sancaklar düzeyinde taksimata
yıllar bazında; kaza ve nahiye taksimatına ise onar yıllık periyotlarla
yer vermek uygun olur düşüncesindeyiz. Buna göre dönem içerisinde
sancaklar düzeyinde idarî taksimat yıllara göre şöyle gerçekleşmiştir.
Van Vilayeti
Sene
Bağlı Sancaklar
1878
Van, Muş38
1879-1880
Van, Muş, Hakkari39
1881-1882
Van40
1883
Van, Muş41
1884
Van, Muş, Mazgird42
1885
Van, Muş, Bayezid43
1886-1888
Van44
1889-1908
Van Hakkâri45
I. Dünya Savaşının bittiği 1918 yılına gelindiğinde Van
vilayetinin Van ve Hakkâri sancaklarından oluşmaya devam ettiği
görülmektedir.46
Aşağıda kaza ve nahiyeler dâhil edilerek bu kez 10 yıllık
dönemlerle idarî taksimâta yer verilmiştir. 1878 yılındaki idarî
taksimat şu şekildedir.47
38

SDAO, H. 1295, Defa 33, s. 384-386.
SDAO, H. 1296, Defa 34, s. 174-175; H. 1297, Defa 35, s. 237-238.
40
SDAO, H. 1298, Defa 36, s. 88; H. 1299, Defa 37, s. 79.
41
SDAO, H. 1300, Defa 38, s. 313-314.
42
SDAO, H. 1301, Defa 39, s. 528-530.
43
SDAO, H. 1302, Defa 40, s. 540-542.
44
SDAO, H. 1303, Defa 41, s. 457-458; H. 1304, Defa 42, s. 418; H. 1305,
Defa 43, s. 327-328.
45
SDAO, H. 1306, Defa 44, s. 474-484; H. 1307, Defa 45, s. 668-680; H.
1308, Defa 46, s. 660-672; H. 1309, Defa 47, s. 688-698; H. 1310, Defa 48, s.
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Van Vilayeti: Van ve Muş Sancakları
Van Sancağı Kazaları: Erciş, Bargiri, Beytüşşebap, Haydaranlı,
Çölemerik, Hoşab, Şemdinân, Kotur-Elbak, Gevar, Karçikan, Vastan,
Lubli(?) ve Adilcevaz
Muş Sancağı Kazaları: Bitlis, Bulanık, Çonkur-Korkut, Malazgird,
Mutki
1889 yılında Hakkâri sancağı nihai olarak Van’a bağlanmış
kaza, nahiye ve bunlara bağlı köyler daha sistematik olarak belirlenip
teşkilatlanma daha ayrıntılı tarif edilmiştir. Birçok yerleşim birimi
köyden nahiyeye çevrilmiş ve bazı nahiyeler de kazaya çevrilmiştir.
1889 yılındaki idari taksimat aşağıdaki gibidir.48
Van Vilayeti: Van ve Hakkâri Sancakları
Van Sancağı: Van Merkez: 17 Nahiye, 154 köy, Karçikan Kazası: 5
Nahiye, 79 köy, Şatak Kazası: 5 Nahiye, 86 köy, Gevaş Kazası: 5
Nahiye, 59 Köy, Adilcevaz Kazası:5 Nahiye, 44 Köy, Erciş Kazası: 6
Nahiye, 122 köy, Bargiri Kazası: 8 Nahiye, 117 köy, Müküs Kazası: 3
Nahiye, 63 köy
Hakkâri Sancağı: Hakkari Merkez: 3 nahiye, 115 köy, Elbak Kazası:
9 Nahiye, 154 köy, Gevar Kazası: 5 Nahiye, 150 köy, Şemdinan
Kazası: 4 Nahiye, 131 köy, Mahmûdî Kazası: 5 Nahiye, 83 köy,
Norduz Kazası: 2 Nahiye, 71 köy, Çal Kazası: 6 Nahiye, 50 köy,
Mamüretülhamid kazası: 2 Nahiye, 44 köy, Beytüşşebab Kazası: 7
Nahiye, 46 köy, Oramar Kazası: 2 Nahiye, 34 köy, İmadiye Kazası: 5
nahiye, 394 köy
Toplam köy, nahiye ve kaza sayısı:
Van Sancağı
: 724 köy, 57 nahiye, 7 kaza
Hakkâri Sancağı: 1272 köy, 54 nahiye, 10 kaza
Vilâyette kaza ve nahiye sayısının artmasındaki önemli etken
yoğunlaşan güvenlik sorunlarıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
Ermeni çetelerinin sebep olduğu hadiselerden başka, 1888 yılında
Hakkâri sancağında Kürt ve Hıristiyan Nasturi aşiretleri arasındaki
çarpışmalar yoğunlaşınca49Hükümet ve yerel yetkililer askerî
tedbirlerin yanında birtakım idarî düzenlemeler de planlayarak sorunu
48
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aşmaya çalıştılar.50 Yine bununla bağlantılı olarak 1893 yılında
İmadiye Kazası vilâyet sınırları dışına çıkarılarak Musul’a
bağlanmıştır.51
Ancak 1900 yılına gelindiğinde birçok nahiye eskiden olduğu
gibi köye çevrilmiştir. Nitekim 1900 yılı salnamesine bakıldığında,
Van merkezin 17 olan nahiye sayısı 3’e inmiştir. Bu tarihteki idari
taksimat şöyledir.52
Van Vilayeti: Van ve Hakkâri Sancakları
Van Sancağı: Van Merkez: 3 nahiye (Havasor, Erçek, Timar), 172
köy, Kariçkan Kazası: 79 köy, Mahmûdî Kazası: 1 nahiye, 83 köy,
Şatak Kazası: 1 nahiye, 163 köy, Gevaş Kazası: 50 köy, Adilcevaz
Kazası: 44 köy, Erciş Kazası: 122 köy, Bargiri Kazası: 121 köy,
Müküs Kazası: 53 Köy
Hakkâri Sancağı: Hakkâri Merkez: 1 nahiye 144 köy, Çölemerik
Kazası: 165 köy, Gevar Kazası: 2 nahiye 174 köy, Şemdinan kazası:
1 nahiye, 131 köy, Mamüretülhamid kazası: 34 köy, Beytüşşebap
kazası: 31 köy
Toplam köy, nahiye ve kaza sayısı:
Van Sancağı
: 895 köy, 5 nahiye, 8 kaza
Hakkâri Sancağı: 699 köy, 4 nahiye, 5 kaza
Önemli kazalardan biri olan Elbak’ın 1900 taksimatında
görülmemesinin nedeni burasının Hakkâri sancak merkezi
yapılmasından dolayı Hakkâri merkez olarak zikredilmesidir. Bu
nedenle 1889 taksimatında merkez olan Çölemerik yer almazken 1900
taksimatında Çölemerik yer almaktadır.
Dönemin sonuna yani 1908 yılına gelindiğinde idari taksimat
şöyle şekillenmiştir.53
Van Vilayeti: Van ve Hakkâri Sancakları
Van Sancağı: Van Merkez: 4 nahiye (Bargiri, Havasor, Erçek,
Timar), 293 köy, Mahmûdî Kazası: 1 nahiye, 83 köy, Şatak Kazası: 1
nahiye, 162 köy, Gevaş Kazası: 2 nahiye 181 köy, Adilcevaz Kazası:
44 köy, Erciş Kazası: 122 köy,
Hakkâri Sancağı: Hakkâri Merkez: 1 nahiye 144 köy, Çölemerik
BOA, Y. MTV, 35/2, Altıncı Ordu Müfettişinin Musul’dan Gönderdiği
Telgraf, 20 Ağustos 1304 (1 Eylül 1888).
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Kazası: 1 nahiye (Levin nam-ı diğer Beytüşşebap), 196 köy, Gevar
Kazası: 2 nahiye (Oramar ve Bajirge), 184 köy,
Şemdinân kazası: 1 nahiye (Gerdi ve Herki), 131 köy
Mamüretülhamid kazası: 34 köy,
Toplam köy, nahiye ve kaza sayısı:
Van Sancağı
: 885 köy, 8 nahiye, 5 kaza
Hakkâri Sancağı: 689 köy, 5 nahiye, 4 kaza
1908 taksimatında dikkati çeken hususlar ise, eskiden kaza
olan Bargiri nahiye yapılıp Van merkeze bağlanmıştır. Bunun yanında
daha önce kaza niteliğindeki Müküs ve Karçikan da Gevaş kazasına
bağlı nahiyelere dönüştürülmüştür. Yine 1908 yılında Hakkâri
sancağında, Beytüşşebab Kazası nahiyeye çevrilmiş ve birer yerleşim
yeri olmayıp aşiretleri ifade eden Herki ve Gerdi Şemdinan’a bağlı
nahiyeler yapılmıştır.
I. Dünya Savaşı’nın sonunda yani 1918 yılın varıldığında Van
Vilayeti’nin idarî yapısı şu şekilde oluşmuştur.54
Van Vilayeti: Van ve Hakkâri Sancakları
Van Sancağı: Muradiye, Erciş, Adilcevaz, Şatak, Mamüretü’l-Reşad,
Gevaş ve Mahmudi (nam-ı diğer Saray) kazaları
Hakkâri Sancağı: Hoşab, Çölemerik, Beytüşşebab, Gevar ve
Şemdinân kazaları
1918 yılı taksimatında göze çarpan husus İttihat ve Terakki
Partisi’nin politik bir tavır olarak benimsediği yer isimleri değişimidir.
Bu kapsamda Van Vilayeti’ndeki bazı kaza isimleri de
değiştirilmiştir.55 Karçikan kazasının ismi Mamüretü’l-Reşad, Bargiri
kazasının ismi Muradiye olarak değiştirilmiştir.
Sonuç
Osmanlı Devleti’nin önemli askeri ve ekonomik
merkezlerinden biri olan Van, hâkimiyet altına alındıktan itibaren
uzun müddet boyunca bu önemini korumuş ve idarî yapısı nispeten
istikrarlı kalmıştır. Tanzimat Dönemi ile birlikte ülkenin genelinde
başlayan değişim süreci, Van Vilâyeti’nin idari yapılanmasında da
kendini göstermiştir.
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55

Bu çalışmada 1848-1918 yılları arasında Van Vilâyeti’nin
idari taksimatı, H. 1263-1326 yılları arasına ait altmış dört ve H. 1334
yılına bir Devlet Salnamesi olmak üzere toplam altmış beş salnamenin
Van Vilâyeti ile ilgili bölümleri incelenerek izlenmeye çalışılmıştır.
Bir takım yazım yanlışlarına karşın, incelenen dönem içerisinde
vilayetin idari taksimatına her yıl ve hemen aynı alfabetik sıralamayla
sistematik bir şekilde yer verildiği görülmüştür.
Çalışmanın neticesinde Tanzimat öncesinden başlayarak I.
Meşrutiyet’e kadar Van Vilâyeti’nin idarî yapısının sıklıkla değiştiği
tespit edilmiştir. Bu değişimin kısmen dış nedenleri varsa da önemli
ölçüde vilayetteki iç siyasî gelişmelere bağlı olduğu anlaşılmaktadır.
Tanzimat uygulamalarına karşı direnişler, yerel güç unsurlarının
çıkardığı isyanlar ve Nasturi Meselesi bu değişimlerdeki temel
faktörlerdi. Van, Sultan II. Abdülhamid döneminden itibaren vilayete
dönüştürülerek sınırları daraltıldı. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için
kaza ve nahiye sayıları arttırıldı. İdarî kolaylık ve güvenlik faktörü
göz önünde bulundurularak nahiyelerin merkezleri ve nahiyelere bağlı
köyler buna göre belirlendi. Sancak sınırları bakımından son dönem
yapılanmasının günümüzden temel farkı Adilcevaz kazasının Bitlis’e
bırakılması, Başkale ve Hoşab kazalarının (şimdi belde) Van il
sınırlarına dâhil edilmesidir.
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Özet
Bu çalışmada girişimciliğin kavramsal çerçevesi incelenerek kadın
girişimciliğinin teorik arka planı ve kadın girişimcilerin gerçekleştirmiş
olduğu faaliyetler esnasında karşılaştıkları zorluklar ele alınmıştır.
Girişimcilik kavramı üzerinden yola çıkılarak ve kadınların toplum içindeki
rolleri de dikkate alınarak, Van ve Batman illerinde kadın girişimcilerin
karşılaştıkları zorluklar irdelenmiştir. Bölgedeki kadın girişimcilerin
katılımıyla ve yöneltilen anket çalışmasıyla kadın girişimcilerin durumu
farklı boyutlarla incelenmiştir.
Araştırma bu bölgelerde ikamet eden ve katılımcı olan kadın
girişimcilerin bölgedeki durumları, karşılaştıkları sorunlar ve baş etme
yolları, yaş, eğitim seviyesi, eşinin mesleği; ayrıca kadınların toplum içindeki
rolleri ile girişimcilik faaliyetinin birbirini etkileme derecesi ile ilgili
bulguların tespiti amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, kadın girişimciler, kadın girişimci
sorunları, baş etme yolları

Abstract
In this study, theoretical background of women entrepreneurship
and the challenges faced by women entrepreneurs during the activities that

have been performed are taken into hand by examining the conceptual
framework of entrepreneurship. Starting over from the concept of
entrepreneurship and taking into consideration the roles of women in society,
difficulties faced by women entrepreneurs in the province of Van and
Batman are examined. With the participation of women entrepreneurs in the
region and the surveys directed, the situation of women entrepreneurs are
examined on different aspects.
The research has been done with the intention of determining the
women entrepreneurs’ situation in the region, who reside in these regions and
who are participants, the problems faced and their coping methods, age, level
of education, the occupation of the spouse; also the findings about the degree
of interaction between the roles of women in society and entrepreneurship
activities.
Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurs, Women
Entrepreneur Problems, Coping Ways

GİRİŞ
Girişimci, yenilikleri ortaya çıkartırken ekonomik çevrelerde
canlılık ile beraber bulunduğu çevrede büyümeyi ve buna bağlı olarak
da istidamı temin eden ve gizemli olan ve olası durumlardan fırsatlar
yaratabilen, olumsuz durumları düzeltebilen içimizdeki yaratıcı
kişiliktir (Karadal, 2013; Gerber, 2003). Girişimciler, risk alabilen,
inovasyona açık olan, fırsatları maksimize edebilen, ekonomik
gelişmeye katkıda bulunan, yeni bir işletme kuran ve bunu geliştiren
bireysel aktörlerdir (Yetim, 2008).
Bilhassa, 1980’lerden sonra gerek ulusal gerekse küresel
bağlamda önemli bir çalışma, araştırma konusu haline gelen ve hızla
gelişen kadın girişimcilik fikri (Karadal, 2013), çalışanların tümünde
demografik bağlamda değişikliğe sebep olmuştur. Kadınlar da bu
değişimden önemli derecede etkilenmiştir. Sanayi Devrimi’nden önce
kadınlar belirgin olarak ev ve el işleri gibi küçük işlerle uğraşırken, bu
dönemden sonra ise kadınların uğraştıkları alanlarda önemli
değişimler meydana geldiği gözlemlenmiştir (Nayır, 2008).
Dolayısıyla ülkemizdeki işgücünde kadın girişimcilerin öneminin göz
ardı edilmemesi gerekmektedir.
Ataerkil yapının toplumumuzda egemen olmasından dolayı
kadınların iş hayatı için bir engel olarak görülmüş ve görülmektedir.
Kadın girişimcilerin karşılaştığı problemlerin tespiti ve bu sorunların
üstesinden gelmeye yönelik yapılacak araştırmalar, çalışmalar
toplumu hem sosyo-ekonomik hem sosyo-kültürel yönden daha ileri
bir safhaya taşıyabilir. Çünkü girişimci kadınlar sayesinde fırsatlardan
daha fazla ve optimum yararlanabilir ve ayrıca kitlesel işsizlik ve
yoksulluğun azaltılmasında önemli rol oynayabilirler. Kadınlar
1.

girişimcilik yoluyla hem ekonomik ve hem sosyal kalkınmaya olumlu
yönde etki etmelerinin yanı sıra bu yolla aynı zamanda kendilerini
daha iyi ifade etme olanağı bulmaktadırlar.
Girişimciliğin desteklendiği ve önem verildiği hem gelişmiş
ve hem de gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin desteklenmesi ve
rekabet gücünün artırılmasına yönelik özel çabalar gösterilmekte ve
plan ve programlar yapılmaktadır (Çakıcı, 2003). Uluslararası işgücü
politikalarında ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğinin sağlamaya
yönelik projelere öncelikle yer verildiği görülmektedir. Bu projelere
verilen öncelik; ekonomik hayatta kadın erkek eşitsizliğinin giderek
azaltmayı hedeflemiştir (Arıkan, 2008). Çünkü kadın girişimciler ile
erkek girişimciler genel olarak incelendiğinde iş ve fırsatlar açısından
aralarında çok belirgin farklılıklar olmadıkları anlaşılmaktadır. Hatta
bazı özellikleri bakımından kadın girişimcilerin erkek girişimcilere
oranla daha üstün, başarılı oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin, kadın
girişimciler iletişim kurma ve sürdürme kabiliyeti, diyalog kurma,
dengelere dikkat etmede, tutucu olmada, temkinli olmada, hayal
gücüne sahip olmada vb. özelliklere sahip olmaları bakımından erkek
girişimcilere oranla daha fazla başarılı olduklarını, daha iyi eğitim
aldıklarını söylemek mümkündür (Karadal, 2013). Ülkemizde
kadınların sosyo‐ekonomik ve sosyo-kültürel durumuna bakıldığında
ise, Avrupa Birliğine üye ülkelerine kıyasla, eğitim ve istihdam
olanaklarında gözle görülür farklar bulunmaktadır. Birleşmiş
Milletler’in kadın istihdamı araştırmasının istatistiksel sonuçlarına
göre 116 ülke arasında Türkiye 98’inci sırayla sonlarda yer almaktadır
(Memiş vd., 2007).
Kadın girişimcilerin karşılaştıkları, yaşadıkları farklı
sorunların tespitine, önleyici ve çözüm yollarına yönelik çalışmalar
toplumu daha ileri bir safhaya taşıyabilir. Bu yüzden kadın
girişimcilerin durumlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle,
bu çalışma Van ve Batman’da ikamet eden kadın girişimcilerin içinde
bulundukları durumlarını tespit etmeye yönelik bir çalışmadır. Ayrıca
bu çalışma Van ve Batman illerinde kadın girişimcilerinin
karşılaştıkları sosyo-kültürel engelleri belirlemeye yöneliktir. Kadın
girişimcilerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılması dolayısıyla
çalışmanın dâhil olmamış bölgelere de ulaştırılması amaçlanmıştır.
Denilebilinir ki, Bu proje çalışmasında girişimcilik sürecinde
kadın girişimcilerinin karşılaştıkları sorunlar üzerinde duruldu. İlk
aşamada genel olarak karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır daha sonra
ise bu sorunlarla baş etme yolları üzerinde duruldu. Kadın
girişimcilerin girişimcilik sürecinde karşılaştıkları sorunlarla baş etme

yollarını araştırırken bu konuda VATSO ve Kadın Girişimciler
Derneği’nden destek alınmıştır.
1.1.

Arka Plan
Türkiye’de özellikle 1990’lardan itibaren kadın girişimciliğini
geliştirmeye yönelik çalışmalarda artış gözlenmektedir. Bu bölgelerde
kadın girişimciliğine artan ilgi bunun bir sonucu olarak
değerlendirilmektedir. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kadın
girişimciliğinin giderek yaygın hale gelmesi, kadınların maddi açıdan
rahat etmeleri için ekonomik bağımsızlıklarını elde etmesinin bir
nedeni olarak görülmektedir (Memiş, vd., 2007).
1.2.

Problem Tespiti
Günümüzde, ülkemizde iş hayatına atılan kadınların sayısının
giderek arttığı ve bunun sonucunda girişimciliğe karşı duyulan ilgi
artmaktadır ve karşılaşılan engellere rağmen iş dünyasında daima
zirvede olmayı başarmaktadırlar. Bununla birlikte gerek ülkemizde ve
bölgemizde gerekse de Van ve Batman illerinde özellikle iş
yaşamında var olan kadın-erkek eşitsizliği girişimcilikte kendini daha
belirgin göstermektedir.
Türkiye’de
yapılan
araştırmalar
sonucunda
kadın
girişimcilerin ortak sorunlarının başında sosyo-kültürel sorunlar,
eğitim yetersizliği, aile baskıları, sahip olduğu fazla iş yükü, finansal
sıkıntılar, kendi güvenliğini sağlamama, yeterli olmayan toplumsal
destek, aşırı mevzuat ve bürokratik işlemler, yeterli olmayan
girişimcilik bilgi ve deneyimi, dengesiz piyasa, tecrübeli, deneyimli
ve performansı yüksek olan kalifiye elemanı tedarik etme güçlülüğü
gibi etkenler yer alıyor (Karadal, 2013; Kutanis ve Hancı, 2004).
Diğer taraftan Türkiye’de yapılan çalışmalarda, kadın girişimcilerin
girişimci olmalarının sosyal, ekonomik anlamda daha rahat
hissetmelerini sağladığı; fakat aile içi yaşamlarını olumsuz yönde
etkilediğine rastlanmıştır. Bu yüzden kadın girişimciler iş ve sosyal
hayat arasındaki dengeyi kurmakta zorluk yaşamıştırlar. Ancak esnek
çalışma saatlerine sahip olunarak bu sorunları azaltabilirler (Kutanis
ve Alpaslan, 2006).
Şu söylenebilir ki, kadın girişimciler “başarısız olma”
felsefesini erkeklere oranla daha fazla benimsemektedirler.
Dolayısıyla bu durum kadın girişimcilerin iş kurma sürecinde daha
çok realist olmalarına ve risk almaktan çekinmelerine neden
olmaktadır. Geleneksel rollerini henüz bırakamamış kadınlarımızın iş
kurma sürecinde çevreden yeterince destek beklemeleri zordur. Daha
açık bir ifade ile belirtmek gerekirse kadınların girişimcilik süresince

destek ve motivasyon açısından yanında bulunacak insan sayısının
azlığı onları daha çekimser bir konuma sürüklemektedir ve ayrıca bu
davranış tarzı gelecek nesillere de bir önyargı oluşturmaya neden
olabilir.
Araştırmanın Amacı
Araştırma ile kadınların ekonomik bağımsızlığını elde etmek
için katlandığı girişimcilik sürecinde karşılaştığı engellerin ne
olduğunu ortaya koymak ve kadınları girişimciliğe sevk eden
değişkenlerin neler olduğuna yönelik çözüm önerileri geliştirmek
olmuştur. Kadın girişimciliğin öneminin vurgulamak ve bunların
diğer kadınlara yol gösterici olup motivasyon kaynağı haline
getirmek, eğitim düzeyi, girişimcilik için anahtar becerilerin ne
olduğu, girişimcinin en önemli özelliğinin ne olduğu, girişimcilikte
başarılı olma faktörlerinin ve işi yapmaktan vazgeçiren düşüncelerin
ne olduğunu ortaya koyarak belirlenmesidir.
1.3.

1.4. Araştırmanın Soruları
S1: Toplumun kadın girişimcilere yönelik bakış açısı, kadının iş
hayatındaki konumunu etkiler mi?
S2: Gerek siyasi yapılanmada, gerekse iş dünyasında ataerkil yapının
olması, kadın girişimcileri etkiler mi?
S3: Kredi kuruluşlarının kadın girişimcilere yönelik tutumu kadın
girişimcileri etkiler mi?
1.5.
Araştırmanın Hipotezleri
H1: Kadın girişimciler ekonomik bağımsızlık elde etmek için kendi
işlerini kurmayı tercih ederler.
H2: Kadın girişimcilerin sermaye kaynağı genellikle kişisel ve ailevi
tasarruflardır.
H3: Kadın girişimciler finansal olanakları önemli bir sorun olarak
görür.
H4: Kadın girişimciler için girişimcilik faaliyetlerini Van ve Batman
illerinde yürütüyor olmaları bir dezavantaj oluşturmaktadır.
H5: Kadın girişimcilerin girişimci olmaları aile ilişkilerini olumsuz
etkiler.
H6: Kadın girişimciler başarılı olmak için eğitimi önemli derecede
önemserler.
H7: Kadın girişimcilerin işlerinin kadınlık rollerini olumsuz yönde
etkilemesi beklenir.

H8: Kadın girişimciler iş kurma sürecinde ve işi sürdürme esnasında
karşılaştıkları bürokratik engeller önemli bir problemdir.
Araştırmanın Önemi
Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde girişimciliğin
desteklenmesi şüphesiz ki istihdamın gelişmesi, o ülkenin kalkınması
ve toplum refahı için önemlidir. Dolayısıyla aynı desteğin ve teşvikin
kadın girişimcilere uygulanması ülkenin mevcut potansiyelden daha
fazla yararlanmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde, kadın nüfusunun
üretime ve hizmete katılması ülkenin kalkınması için önemlidir.
Günümüzde küresel rekabetin kızışmasıyla birlikte kadın
girişimciliğinin desteklenmesi ve başarılı bir şekilde hayata
geçirilmesi kritik başarı olarak değerlendirilmektedir. Kadın
girişimciliğin teorik arka planı ve kadın girişimcilerin gerçekleştirmiş
olduğu faaliyetler esnasında karşılaştıkları zorluklar ele alınması,
girişimcilik kavramı üzerinden yola çıkarak ve kadınlık rolleri de
dikkate alınarak, Van ve Batman illerinde kadın girişimcilerin
karşılaştıkları zorlukları irdelemesi, kadın girişimcilerin durumu farklı
boyutlarla incelenmesi araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.
1.6.

LİTERATÜR İNCELEMESİ
Kadın Girişimciliği
Son yıllarda üzerinde durulan konuların başında kadın
girişimciliği gelmektedir. Ekonomik yaşam içinde ve kalkınmada
kadınlara etkin rol verilmesi ülkemizin kalkınması ve gelişmesi
açısından önemlidir (Arat, 1993).
Dünya geneline bakıldığında, gelişmemiş ülkelerdeki kadın
istihdamı oranı, gelişmiş ülkelerdeki kadın istihdamı oranına göre çok
alt seviyelerde yer almaktadır. Türkiye’de de özellikle Doğu Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki kadın istihdamı oranı diğer
bölgelere oranla oldukça geride seyretmektedir. Bunun içindir ki, bu
bölgelerde iş hayatındaki kadınların girişimciliğe bakış açılarının ve
girişimcilik duygusunu ortaya çıkaran nedenlerin ve düşüncelerin
ortaya konması, bölgedeki diğer kadınlara çalışma hayatında yer
almalarını kolaylaştırmak için bir motivasyon kaynağı sağlaması
bakımından çalışma önem arz etmektedir.
Kadın girişimci kavramının tanımını çok detaylı bir şekilde
tanımlayan bazı araştırmacılar bu kavramı pazardaki riskleri önceden
sezebilen, risk alabilen, pazarda değer yaratacak hem kendisi için hem
de içinde yaşadığı toplum için mal ve hizmetleri üreten ve satan, kendi
işinin patronu olmayı arzulayan, TESK, Esnaf ve Sanatkârlar
Birlikleri ve Odaları’na ya da TOBB odalarına kayıtlı olarak
2.
2.1.

faaliyetlerini bunların bünyesinde gerçekleştiren, sosyal güvenliği
olan ve başkalarına iş imkânı sağlayan kişidir (Müftüoğlu ve Durukan,
2004). Yapılan başka bir genel tanıma göre ise, kadın girişimci,
oturduğu evin dışında kendine ait bir işletmesi olan, bu işletmede
sadece kendisinin ya da kendine bağlı personel ile birlikte çalışan veya
ortakları olan, ürettiği mal ve hizmeti dağıtan, pazarlayan, satan, diğer
işletmelerle temasta bulunabilen, gelecekle ilgili plan ve projeler
tasarlayıp söz hakkı sahibi olan, katlanabilir tüm riskleri üstlenen
kişidir denilebilir (Ecevit, 1993)
2.1.1. Kadın Girişimciliğini Etkileyen Faktörler
Ekonomik, sosyal, politik ve hukuki yapıların değişmesiyle
her geçen gün yeni fırsatlar, engeller ve tehditler ortaya çıkmaktadır.
Vizyon sahibi ve nitelikli bir girişimci ortaya çıkan fırsatları
değerlendirerek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet
olarak meydana getirip topluma sunabilecek beceriye sahip olmalıdır.
Ancak girişimcilerin bu yöndeki beklentileri verebilmesi için
önlerindeki finansal ve toplumsal engelleri aşmaları ve farklı
engellerin oluşmaması için desteklenmeleri gerekmektedir (Gürol,
2000).
İçinde bulunduğumuz bilgi toplumunun oluşturduğu bilgi
çağında girişimcinin karşılaştığı en önemli sorun olarak, değişimin
getirdiği küresel değerlerle geleneksel değerlerin birbirinden farklı
olmasını vurgulamak da ayrıca önemlidir. Bu noktada ise küresel
düşünen ve yerel hareket edebilen girişimcilerin daha başarılı
oldukları ifade edilmektedir (Kutanis, 2006). Günümüzde
girişimcilikte başarılı olabilmek için, girişimcilik sürecinde olası engel
ve sorunların üstesinden gelebilmek, bu süreçte kararlı, sabırlı ve
amaca yönelik olarak çalışmak gerekmektedir. Girişimcilikte
karşılaşılan sorunların bir kısmı devlet, yasalar ve sektörel durumla
ilgili iken bir kısmı da girişimcilerin kişisel özelliklerinden
kaynaklanmaktadır (Kutanis, 2005).
Yapılan araştırmalar doğrultusunda, girişimcilerin devlet
kurumlarında, gümrüklerde ve belediyelerde karşılaştıkları bürokratik
engellerin ilk sırayı aldığını söylemek mümkündür. İkinci ana sorun
olarak devlet politikalarının geldiği söylenebilir. Çünkü özellikle
Türkiye’de daha önce işletme kurmuş ve başarısız olmuş
girişimcilerin başarısızlıklarının ve 2002-2007 döneminde yatırım
yapmayı düşünmeyenlerin yatırım yapmama nedenlerinin başında
devlet politikaları gelmektedir. Kredi maliyetlerinin yüksekliği, döviz
kurlarında ve enflasyon oranındaki değişmeler gibi genel ekonomik
ortam ile ilgili belirsizlikler, yatırım yapmayı düşünmeyen

girişimcilerin ana sebepleri arasında yer almaktadır (Çetindamar,
2002).
Özellikle şirket kuruluşuna yönelik bürokratik engeller ve
maliyetler girişimciler üzerinde caydırıcı etki yaratmaktadır. Benzer
olarak vergi sisteminde, risk alan girişimciye ilk kuruluş aşamasında
düşük vergi oranı ve vergi muafiyeti gibi uygulamaların bulunmaması
da başka bir olumsuz etkidir. Ayrıca özellikle işletmelerin kuruluş
aşamasında çalışma yaşamına yönelik; istihdam etme, işten çıkarma
yasalarında görülen mevzuat güçlükleri de girişimciliğin gelişmesini
engellemektedir. Diğer taraftan, bazı araştırma sonuçları,
girişimcilerin karşılaştıkları bazı sorunların onların bu konudaki
yetersizliklerinden
kaynaklandığını
göstermektedir.
Nitekim
girişimcilerin bilgi toplamaya ve bunları kullanmaya yeterince önem
vermedikleri gibi işletmeler arası işbirliğine de önem vermedikleri
görülmektedir (Eyuboğlu, 2004). Bu nedenle başarılı bir girişimcilik
ortamı için, kurumları ve kuralları belirli bir sistemin oluşturulması
önem arz etmektedir.
2.1.1.1. Ekonomik Yapı
Bir toplumun ekonomik yapısı, mal ve hizmet üretimi,
bu üretim için pazarda uygulanan ekonomik mekanizmalar ve bu
sistemlere bağlı olarak piyasa yapıları ile bu sistemlerde yer alan hem
fiyat ve hem de fiyat dışı değişkenlerin bileşiminden, paylaşımından
oluşmaktadır (Doğan, 1995). Dolayısıyla, ekonomik yapı da
girişimcilere, içinde yaşadıkları çevrenin ekonomik koşullarının
tanınmasını sağlamaktadır. Ekonomik düzenin bir alt faktörü olan
işletme ile ekonomi arasında sıkı ve pozitif bir bağ vardır. Bu nedenle
girişimcilerin veya yöneticilerin işletmenin geleceği ile ilgili karar
almalarından ekonomik koşulları, faktörleri değerlendirerek geleceği
tahmin etmeleri gerekmektedir (Ceylan, 2001).
Risk alarak girişimcilerin faaliyetlerinin güçlenmesi
ekonomiyi büyütürken, yaşam kalitesini yükseltirken diğer bir yandan
da ekonomik kalkınma ve büyüme de girişimciliği etkiler. Ülkenin
GSMH’si, yatırımlar, yüksek enflasyon oranları, hükümetin
uyguladığı yanlış politikalar ve yasal hukuki düzenlemeler
girişimcileri olumsuz etkileyen ekonomik çevre faktörleri arasında yer
alır. Kadınların iş hayatında bulunmaları kendi kendini yönetebilmesi
ailenin huzuru refahı açısından hem de toplumun ekonomik
kalkınmasında yardımcı olur (Çetindamar, 2002).

2.1.1.2. Sosyo-Kültürel Yapı
Sosyo-kültürel yapı; hukuki ve yasal düzenlemelerle, yazılı
olan ve yazılı olmayan düzenlemeler, örgütlerin ve toplumların
davranışlarını etkileyen kültürel farklılıklara özgü değerleri barındırır.
Toplumsal, kültürel, demografik, politik ve ahlaki boyutları olan
yapısal kurallar girişimcilik için önem arz etmektedir. Başka bir
deyişle girişimciliğin oluşması ekonomik ve teknolojik olduğu kadar,
kültürel değerler, ihtiyaçlar, çevresel algılamalar, kişisel davranışlar
ve kurumsal düzenlerin de etkisinde gerçekleşmektedir. Kültürel
değerler gelenekler görenekler bir ülkede bir toplumda girişimciliği
belirlemede önemli bir etkendir (Çetindamar, 2002). Örneğin bazı
ülkelerde kültür, sosyal faktörler, demografik özellikler kadınların
girişimci olup olmamasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu
özellikteki toplumların kadını iş hayatında kabul etmeleri ülkenin
ekonomik açıdan kalkınması ve gelişmesine yardımcı olur.
2.1.1.3. Politik ve Hukuki Yapı
Yasalar, dürüst olmayan işletmeler için girişimcileri korumaya
yarar. Yasal düzenlemelerin olmadığı ve yasal bir prosedürün
uygulanmadığı toplumlarda işletmeler daha fazla kâr sağlamak için
haksız rekabetle tüketicilere haksız sorumluluklar yükleyebilir.
Örneğin; kalitesiz, sağlıksız ürünlerle yalan reklam politikalarıyla
toplumu kandırabilir. Haksız rekabet beraberinde tekelleşmeyi
getirmektedir. Büyük markaların adını çağrıştıracak imajını yansıtacak
faktörlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Nitekim ülkemizde bu tür
uygulamaların önüne geçmek için cezai işlemler çıkartılarak
yasallaştırılmıştır. Devletin uyguladığı vergi politikaları ülkedeki
girişimcilere engel teşkil etmektedir. Bazen devlet engel oluşturan
vergi politikalarında yumuşamaya gidebilir. Bunun sebebi de
istihdamı artırmak, ekonomiye katkı da bulunmak ve üretimi artırmayı
amaçlamaktadır. Bu tür uygulamalar genelde gelişmekte olan
ülkelerde rastlanabilir. Sürekli değişen politik ve hukuki kararlar
girişimciler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Politik ve hukuki
belirsizliklerin ve istikrarsızlıkların devam ettiği ve sık sık devlet
değişikliklerinin meydana geldiği ülkelerdeki politikalar işletmeler
için itici unsur oluşturmakla birlikte işletmelerin geleceklerini karanlık
görmelerine neden olmaktadır (Bayraklı vd., 2004).
Çalışmanın temelinde kadın girişimciler yer aldığından dolayı
ekonomik, yasal, hukuki, politik kararların dışında cinsiyet ayrımı
yüzünden kadın girişimcilere sıkıntılar çıkmıştır ve çıkmaya da devam
etmektedir. Konu kadın girişimcilerin iş hayatına atılmaları ve kendi
ayakları üzerinde durmayı gerektirdiğinden dolayı girişimciliği tercih

etmeleri yönünde daha uygulanabilir ve kadın girişimcileri sermaye
konusunda destekleyerek teşvik edici yasalar çıkartılmalıdır. Ayrıca
kadın girişimciliğin önemine vurgu yapmak adına eğitim seviyesini
artıracak yasal düzenlemeler gerekmektedir (Gürol, 2000).
2.1.2. Kadın Girişimcilerin Sorunları
2.1.2.1. Sosyal Hayat
Bazı toplumların kadınlara yüklediği görev, sorumluluk ve
roller kadını arka plana itmiştir. Ataerkil bir toplumda yaşamaları, aile
sorumluluklarının kadına yüklenmesi, gelenek görenekler, kültürel
farklılıklar, kadının kendinde duyduğu güven, inanç eksikliği, erkek
kesiminin kadını arka plana atma isteği vs. yaşanan bütün bu sorunlar
kadın girişimci sayısının Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha geride
seyretmesine neden olmuştur. Örneğin Almanya’da girişimci
kadınların sayısı %30’larda seyrederken, bu rakam Türkiye’de %9
gibi düşük bir orana sahiptir. Kadın girişimcilerle ilgili dernekler
bunun sebebinin ülkenin muhafazakâr bir yapıya sahip olmasını
göstermiştir (Danışman, 2010). Bu da kadına verilen toplumsal rolün
ülkemizde pek önemsenmediğinin bir göstergesidir.
2.1.2.2. Kültür
Schein (2009)’in yaptığı tanımına göre, “Kültür, dış
adaptasyon ve entegrasyon sorunlarını çözmüş bir grup tarafından
öğrenilen, geçerli kabul edilebilecek kadar iyi çalışan ve bu nedenle
de yeni üyelere bu sorunlarla ilgili algılama, düşünme ve hissetmeyi
doğru bir yolla öğreten örtülü varsayımların kalıbıdır.” Öte yandan
Hosftede (1984)’nin ileri sürdüğü klasik tanıma göre ise kültür,
toplumları her yönden bir birinden ayıran insan düşünce sisteminin
ortak bir programlamasıdır.
Toplumlar arası kültürel farklılıklar, değişiklikler bireylerin iş
yaşamlarına olumlu ve olumsuz yönlerle yansıdığı düşünülmektedir.
Çalışma şartları, iş yapma kültürleri, yönetim anlayışları bunların
hepsi kültürel farklılaşmanın bir sonucudur (Gürol, 2006).
Toplumlarda kültürün oluşabilmesi için insanların belirli ortak
özelliklere göre bir arada olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle;
kültür ile toplum iç içedir (Erdoğan, 1994). Çünkü kültür; insan
topluluklarının tarihsel geçmişini kapsar iken, toplumsal kültür ise
insan topluluklarının benimsediği değerleri, inançları ve davranışları
kapsamaktadır (Göka, 2009).

2.1.3. Karşılaşılan Sorunlarla Baş Etme Yolları
Kadınların da çalışma yaşamında olmalarını sağlamak için bir
takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Çalışmanın bu kısmında
kadın girişimciliğinin önündeki sorunlara ve engellere yönelik çözüm
yöntemleri bulma üzerinde durulmaktadır. Kadın girişimcilerin
sorunlarla baş etme önerileri birtakım başlıklar altında
değerlendirilmektedir.
2.1.3.1. Güvensizlik
Güven, toplumda ve insan ilişkilerinde var olan düzenin
sağlanmasında ve sosyal hayatının sürdürülmesinde önemli bir
etkendir. Hayatta karşılaşılan çoğu sorunun üstesinden gelerek bu
sorunları çözüme kavuşturan güven duygusudur. Dolayısıyla günlük
hayatta da görüldüğü üzere çoğu sorunların başlangıcı güven
eksikliğine bağlı olarak meydana gelmektedir.
Bono (1989), bireyi başarıya götüren unsurların başında güven
ve üstünlük duygusunun geldiğini ileri sürmüştür. Dolayısıyla
kadınların da kendilerini önemli göstermek için toplum içindeki
statülerinin ön plana çıkarılması gerekmektedir.
2.1.3.2. Ticari ve Yönetsel Deneyim Eksikliği
Pazardaki şartları kadın girişimciliğine uygun hale getirip
onların da bu pazarda yer almalarını sağlamak ve onların bu şartlarda
devam etmelerine yardımcı olmak için her türlü destekte bulunmak
önemlidir. Bu nedenle ticari deneyim kazandırmak ve ortaya
çıkabilecek sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kadınerkek ayrımı yapılmaksızın genel bir girişimciler topluluğunun
oluşturulması çalışması önerilebilir.
2.1.3.3. Rol Çatışması
Geleneksel olarak erkek ekmek getiren, kadın da yuvayı kuran
olarak görülmektedir. Toplumda halen erkeğin her şeyden önce iş
sahibi olması anlayışı geçerliliğini korumaktadır (Gürol, 2000).
Birleşmiş Milletler 1975–1985 yılları arasında tüm ülkelerde
çalışan kadınların sorunlarının çözümü üzerine çalışma yapmıştır. İlk
adım 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılan
“Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi” uluslararası
sözleşmesi ile atılmıştır. Bunu 1985 yılında “1985 Nairobi İleriye
Yönelik Stratejiler” çalışması izlemiştir. Bu çalışmalar itici güç
oluşturmaktadır (Yalkın, 1993).

2.1.3.4. Ayrımcılık
Kadınlar tarihte daima ayrımcılık ve eşitsizlikle karşı karşıya
kalmıştır. Erkeklerden daha düşük bir mevkide algılanmışlar ve daha
az sosyal ve kültürel haklara sahip olmuşlar. Özellikle cinsiyet
rollerinin kazanıldığı sosyalleşeme sürecinde cinsiyet ayrımcılığına
etkisi önemlidir (Demirbilek, 2007). Çoğu kültürde erken yaşlarda
dahi kız ve erkeklere farklı davranıldığı gözlenmektedir. Dolayısıyla
bu da eğitim farkı, katıldıkları etkinlik türlerini ve ileride çalışmak
istedikleri meslek tercihlerini de etkilemektedir (Kuzgun ve Sevim,
2004).
Kadın ve erkeklerin daha özgür, yaratıcı ve eşit koşullarda
yaşadığı bir toplumsal düzenin oluşturulması açısından da kadın
girişimciliğin özendirilmesi büyük önem arz etmektedir (Çakıcı,
2003).
2.1.3.5. Beceri ve Mesleki Eğitim
Kadınların çalışma yaşamına katılımı ile eğitim arasında sıkı
bir bağ vardır. Ayrıca eğitim kadınların sosyal yaşamını da
etkilemektedir (Tan, 2000). Dolayısıyla mesleki eğitim kadınları
girişimciliğe yönlendirerek, bilgi ve becerilerin oluşturulmasında
etkilidir. Çoğu kadının kendi başlarına aldıkları eğitim, bilgi ve beceri
pazar şartlarına katılmalarında yetersiz kalmaktadır. Bu yöndeki
yetersizlikleri gidermek amacıyla kursların açılması faydalı olacaktır.
Bu nedenle girişimcilikle ilgili kursların ciddiyetle gündeme alınması
gerekmektedir (Müftüoğlu ve Durukan, 2004).
Eğitim ve öğretim, mevcut ve potansiyel girişimciler
açısından faydalıdır. Daha geniş bir kavramla değerlendirmek
gerekirse girişimcilikle alakalı olan yenilikçilik ve yaratıcılığın
bireylere küçük yaşlarda kazandırılması yönünden Türkiye’de eğitim
ve öğretim sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir
(Eyuboğlu, 2004).
2.1.3.6. Mesleki Örgütlenme
Örgütsel hayat insan yaşamı için önemlidir. İnsanın iş
hayatında veya günlük hayatta her zaman örgütlenemeye ihtiyaç
duyacağı gibi ayrıca birden fazla örgüte bağlı olarak hayatını devam
ettirmesi mümkündür (Yıldız, 2007). İş hayatındaki sosyalleşmenin
ağırlıklı olarak erkek girişimcilerden oluşması kadın girişimcilerinin
aralarında güçlü bir iletişim ağı kurarak bu sürece katılma
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır (Kutanis, 2006).

2.1.3.7. Sermaye Teminindeki Eksiklikler
Bilindiği üzere bankalar kredi verirken karşılığında bir
teminat gösterilmesini isterler. Bu yüzden kadın girişimciler işleri için
gerekli girdiyi sağlamak için bankaya başvurduklarında, banka
onlardan vereceği kredi karşılığında teminat olarak mal varlığı
göstermesini isteyecektir. Ancak Türkiye’de ise malların sadece %9
kadınlara ait gözükmektedir (Sunar ve Çopur, 2004). Bu durum kadın
girişimcilerin kredi sağlaması açısından önemli bir sorun haline
gelmektedir. Çünkü bankaların isteyecekleri teminatları karşılamak
onlar için oldukça zor olacaktır.
2.1.4. Kadınlar Neden Girişimci Olmak İsterler
Kadınları girişimciliğe sürükleyen etkenlerin çoğu ortaktır.
Ancak bazen ülkeler arası ve kültürler arası farklılıklar
görülebilmektedir. Çünkü girişimcilik ruhunun oluşmasında kültürün
etkisi vardır ve kişi bulunduğu toplumun kültürünü taşıyıcı
durumundadır. Toplumun gelişmişlik düzeyi o toplumun kültürü ile
yakından ilgilidir (Durak, 2011).
Kadınları girişimciliğe yönlendiren diğer bir faktör ise,
genelde özel şirketlerde çalışan orta kademe çalışanlarının, işletmenin
ilerde personeli işten çıkarma ile ilgili kararlarından etkileneceği
düşüncesiyle kendi işlerinin patronu olma isteğinin doğması. Ülkeden
ülkeye farklılık göstermesi ile birlikte kadının son tercih olarak işe
alınması ve özellikle kriz dönemlerinde işten çıkarma esnasında ilk
çıkarılacak cinsiyet olarak tercih edilmesi kadınları kendi çabasıyla
işlerini kurmaya zorlamıştır (Gürol, 2007).
Kadın girişimciler genellikle sosyal çevreden motive olurlar.
Sosyo-kültürel altyapının değişmesi ve eğitim düzeylerinin
yükselmesi kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörler arasında
gösterilebilir. Eğitimli kadınların ekonomik etkinlikleri gerçekleştirme
düzeyi eğitimi düşük olan kadınlara oranla daha yüksektir. Dolayısıyla
burada da coğrafi konumun etkisi bulunmaktadır. Kentteki kadınların
girişimcilik faaliyetlerini sürdürmeleri daha kolay iken, kırsal alanda
yaşayan kadınların ekonomik, kültürel ve sosyal kısıtlamalar sebebiyle
girişimcilik faaliyetlerine yönelmeleri kısıtlıdır (Güney, 2006).
Ancak son yıllarda hükümetlerin ekonomiyi kalkındırmak
amacıyla kadınları girişimciliğe teşvik etmesi, yönlendirmesi ve
özendirmesi önemli bir politika olmuştur. Bu politikada özellikle
kadınların girişimciliğe yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi yer
almaktadır. Böylece kırsal alandaki ekonomide yer alamayan
kadınların mikro finansman aracılığıyla kazanç elde etmesi
sağlanmıştır. Çünkü iş hayatında kadınlar erkeklere oranla daha az

sermayeye sahip olduğu ve iş kurma aşamasında gerekli finansmanı
sağlayamadığı bir gerçektir (Soysal, 2010).
Sonuç olarak Karadal (2013) ve Sabuncuoğlu ve Tokol’e
(2013) göre özellikle Türkiye’de kadınları girişimciliğe iten ve motive
eden değişkenleri şunlardır:
Çocuklarına daha fazla vakit ayırma isteği,
Çalıştığı yerde kariyer yapmak,
Ailenin geçimini üstlenmek,
Kadınların işsizlik sorunları,
Kadınlara uygun olmayan çalışma koşulları,
Kendi kendinin patronu olma arzusu,
Mevcut çalışma opsiyonlarının verdiği maddi ve manevi
kazanımlardan daha fazlasına sahip olma arzusu,
Kendilerine ait bir iş fikrini veya düşünceyi hayata geçirme
isteği,
Kadınların başarılı olma ihtiyacı,
Sahip oldukları eğitime bağlı olarak kendilerine ait
organizasyonlarda bağımsız çalışma istekleri,
Aileden miras veya bir başka şekilde kadınlara intikal eden
organizasyonun olması,
Ailede çalışan sadece bir şahsın kazancıyla geçinmenin
güçlülüğü,
Kadınların bazen yapacakları başka bir seçeneğin olmaması,
Bazı iş kollarında işe alımda erkeklerin tercih edilmesi,
Kazanç elde ederek daha iyi yaşama sahip olma, yüksek
sosyo-kültürel statü elde etme arzusu,
2.1.5. Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu
Kadın girişimci denildiğinde sadece işveren, istihdam
sağlayan kadın kavramını değil, uğraşan ve çaba gösteren tüm
kadınları kapsamaktadır. Yani kendi için çalışan kadınlar da hedef
alınmalıdır. Türkiye ve dünyada olduğu gibi kadın girişimciler
farklılık göstermektedir. Kentsel ortamlardaki kadınlar daha eğitimli
ve daha iyi becerilere sahip olmasına rağmen kırsaldakiler daha
deneyimsiz ve çoğu sermayeden yoksun kadınlardır. Kentteki kadın
girişimciler genellikle girişimciliğe mesleki gelişim açısından
yaklaşırken, kırsal alandakiler tamamen geçim kaynağı şeklinde
yaklaşmaktadırlar (Ecevit, 2007).
İşveren ve kendi hesabına uğraşan kadınları girişimci olarak
ele alıp istatistiklere bakıldığında, 2012’den itibaren toplam çalışan
kadın sayısı içerisinde işveren kadın oranı %1,3, kendi hesabına
çalışan kadın oranı %10,8 ve işveren ile kendi hesabına çalışan kadın

oranı %12,1’dir. Kadın girişimci artmasına rağmen oran halen düşük
görülmektedir. Bu durumun nedenleri ise bilgi eksikliği, finans
sıkıntıları, teknolojiyi iyi takip edememe, pazarlama tekniklerindeki
eksikliklerin yanı sıra eğitimsizlik ve ataerkil değerlerin getirdiği
zorluklardır (Kurtsan, 2011). Ayrıca kadın girişimciliğinin önündeki
engellerden biri de kadın istihdamının düşük olmasıdır. Dolayısıyla
kadın istihdam oranının artması, kadın girişimciliği artıran bir etken
olacaktır (Onanç, 2012).
Türkiye’de yapılan araştırmaların sonucunda sosyo-kültürel
olarak kalıplaşmış kadın rolleri, yetersiz eğitim, finans bulma güçlüğü
ve diğer problemler kadın girişimcilerin ortak sorunları haline
gelmiştir.
Bu engellerin yanında kadınların özgürlüklerini
kullanabilme ve eşit haklara sahip olma problemleri de ele alınmıştır.
Ayrıca kadınların bu engeller karşısında gösterdikleri mücadele
girişimcilik davranışında önemli olarak yer almıştır (Kutanis ve
Hancı, 2007).
3. METODOLOJİ
3.1. Araştırma Stratejisi
Çalışma Van ve Batman illeri çerçevesinde gerçekleştirilmiş
olup Van ve Batman illerinde ikamet eden kadın girişimcilerin
karşılaştıkları sosyo-kültürel engelleri belirlemeye ve bunlara çözüm
aramaya yönelik bir çalışmadır. Araştırma 2015 yılının Mayıs-Haziran
aylarında Van ve Batman illeri merkezinde işletme sahibi veya ortağı
olan girişimci kadınlara yönelik yapılan bir çalışmadır. Çalışma anket
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, Van ve Batman illerinde
ikamet eden 120 kadın girişimciye ulaşılarak anketlerin teslim
edilmesi ve bunlara geri dönüşüm yapılması istenerek
gerçekleştirilmiştir. Buna yönelik olarak birinci amaç, kadın
girişimcilerinin karşılaştıkları sosyo-kültürel engelleri tespit etmektir.
Bunun yanı sıra çalışmada kadın girişimcilerinin iş oluşumunda ve
bundan sonraki süreçte bölge halkına istihdam konusunda sağladığı
faydaları ve başarılarını belirleyen unsurların neler olduğunun
belirlenmesi amaçlanmıştır.
3.2. Katılımcı Sayısı
Anket çalışmasında Van ve Batman illerinde ikamet eden 120
kadın girişimci ile görüşülmüştür. Bu anket formlarından
değerlendirilebilir nitelikte olanlar Office (Excel) programı yardımıyla
kodlanıp, SSPS programı yardımıyla da değerlendirilmeye alınmıştır.
Anket çalışmasındaki frekanslar tablo şeklinde gösterilmiştir ve

frekanslar doğrultusundaki
yapılmıştır.

yorumlamalar

tablolar

üzerinden

3.3. Veri Toplama Enstrümanları
Bu çalışmada kullanılan anket soruları Güleç (2011)
çalışmasından ve literatür taramasından faydalanılarak hazırlandı.
Veri toplama amacı ile anket soruları katılımcılara belirli periyotlarla
dağıtılmış ve alınan cevaplar doğrultusunda veriler bir araya
getirilmiştir.
Çalışmada veri toplama araçlarından anket formu tekniği
tercih edilmiş ve katılımcılara uygulanmıştır. Bu tür çalışmalar için
çoktan seçmeli soruların yanı sıra tutum ölçeklerinin tespiti için “3’lü
ya da 5’li” likert tipi sorular da ankette bulundurulmuştur. Anket
formu 4 kısım ve toplam 30 sorudan oluşmaktadır.
Birinci kısımda Van ve Batman illerinde kadın girişimcilere
yönelik demografik özelliklere ilişkin 14 soru hazırlanmıştır. İkinci
bölümde, ekonomik yapı ile ilgili 4 adet tablo şeklinde likert tipi
sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölüm, Van ve Batman’daki kadın
girişimcilerin girişimcilik sürecinde karşılaştıkları sosyo-kültürel yapı
ile ilgili etkenlere ilişkin 11 sorudan oluşmaktadır. Bu soruların çok
azı çoktan seçmeli olmasıyla beraber çoğu likert tipi sorulardan
oluşmaktadır. Dördüncü ve son bölüm ise Van ve Batman’daki kadın
girişimcilerin politik ve hukuki yapı ile ilgili karşılaştıkları güçlüklere
ilişkin likert tipi tek sorudan oluşmaktadır.
3.4. Data Analiz Süreci
Veri toplamak için geliştirilen anketler katılımcılara çeşitli
periyotlarla e-mail yoluyla ve kişisel olarak ulaştırıldı. Geri dönüşün
hızlandırılabilmesi için katılımcıların iletişim adreslerine ulaşılmaya
çalışılmıştır. Verileri girerken ya da katılımcıların anketi yanlış
doldurmaları veya birden fazla seçeneği işaretlemeleri şeklindeki
hatalı girdiler kontrol edilerek, verilerin doğru girişi sağlandı.
3.5. Cevap Oranı
Katılımcılara belirli aralıklarla dağıtılan 120 tane anketin
doldurulması ve geri toplanması uzun bir zaman almıştır. Özellikle
konunun girişimciliği kapsaması nedeniyle katılımcıların yoğunluğu
nedeniyle ankete zaman ayırma konusunda az da olsa sıkıntı
yaşanmıştır. Katılımcılara dağıtılan anketlerin 100 tanesine geri dönüş
yapılmış ve %83 cevaplama oranıyla çalışma gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadın girişimci
sayısının sınırlı olması çalışma için gerekli olan saha verilerini

toplamada güçlük çıkarmıştır. Bu çalışmada önümüzdeki süreçte yeni
çalışmalara zemin hazırlaması ve kadın girişimciliğinin artmasında bir
etken olması hedefleniyor.
3.6. Güvenirlilik
Yapılan araştırmada anket formundaki ölçeklerin doğru
sonuçlar verebilmesi için güvenilirlik boyutunun araştırılması
gerekmektedir. Güvenilirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki
tutarlılık olarak ifade edilmektedir. Güvenilirliği düşük olan bir ölçme
bilimsel bir değer ifade etmez. Ancak güvenilirliği yüksek olması
demek yapılan çalışmanın amacına uygun yapıldığını da
göstermemektedir. Yapılan çalışmada güvenilirlik analizinin 0,567
olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın orta düzey güvenilir (0,40-0,60)
oranlarının aralığında olması çalışmanın orta derecede güvenilir
olduğunu göstermektedir.
4. ARAŞTIRMANIN ANALİZİ
4.1. Demografik Özellikler
Tablo 1. İş alanı
Frekans Yüzde
42
42,0

Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
42,0
42,0

54

54,0

54,0

96,0

Diğer

4

4,0

4,0

100,0

Total

100

100,0

100,0

Valid Serbest
Meslek
Esnaf

Tablo 1’de araştırma içerisinde çoğu kadın girişimci farklı iş
alanlarında çalışan kişilerdir. Esnaf (kozmetik, giyim, kuaför vb. ),
serbest meslek (sigorta, avukat, muhasebeci vb.), diğer (kafe, el
sanatları vb.) gibi çeşitli hizmet işletmeleri önde gelmektedir. Esnaf
olarak nitelendirdiğimiz kozmetik, giyim, kuaför gibi işletmelerin
%54 gibi bir çoğunluğu söz konusudur. Van ve Batman bölgelerinde
kafe, el sanatları gibi hizmet işletmeleri geri kalmakla birlikte bunların
kadın girişimciliğine katkısı azdır.

Tablo 2. Eğitim durumu
Frekans
Valid İlkokul mezunu
17
Ortaokul-lise
44
muzunu
Üniversite (2 ve 439
yıllık) mezunu
Total
100

Yüzde
17,0
44,0

Geçerli
Yüzde
17,0
44,0

Birikimli
Yüzde
17,0
61,0

39,0

39,0

100,0

100,0

100,0

Tablo 2’de kadın girişimcilerin %44’ü ortaokul-lise mezunu, %39’u
üniversite ve %17’si ilkokul mezunudur. Araştırmaya katılan kadın
girişimcilerin büyük çoğunluğunun eğitim seviyesinin lise ve
üniversite olması dikkat çekicidir. Bu da okuma yazma bilen kadın
girişimcilerin çoğunlukta olduğunu gösterir. Aynı şekilde ilkokul
mezunu kadın girişimcilerin az olması Batman ve Van ilimizde
geleneksel aile yapılarına bağlılık sebebiyle okuma oranı az olan
kadınların girişimci olmasındansa erkek egemen bir politikanın
girişimciliği ön planda tutulmuştur.
Tablo 3. Medeni durum
Frekans
Valid Bekar 33
Evli
67
Total 100

Yüzde
33,0
67,0
100,0

Geçerli Yüzde Birikimli Yüzde
33,0
33,0
67,0
100,0
100,0

Tablo 3’de ankete katılan kadın girişimcilerin %67’si evli kadın
girişimcidir, katılımcıların %33’ü de bekar kadın girişimcidir. Kadın
girişimcilerin medeni durumunda evli kadın girişimcilerin çoğunlukta
olması ve girişimci olmak istemelerinin sebepleri aile geçindirmek ve
ekonomik özgürlük elde ederek sosyo ekonomik açıdan refah içinde
yaşamak istemeleri olabilir. Bekâr kadın girişimcinin az olmasının
aileden destek görmemesi maddi yetersizlik ve ailenin ataerkil bir
düşünceye sahip olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 4. Karşılaşılan en önemli güçlükler

Valid

Ev işleri
Çocuk bakımı

Frekans Yüzde
5
5,0
3
3,0

Geçerli
Yüzde
10,0
6,0

Birikimli
Yüzde
10,0
16,0

İşten kaynaklanan10
teknik güçlükler
Sosyal baskılar
3
Total
50
Missing System
50
Total
100

10,0

20,0

36,0

3,0
50,0
50,0
100,0

6,0
100,0

100,0

Tablo 4’te katılımcılar çalışma hayatında karşılaştıkları en önemli
sorunun %29 ile fiziksel ve zihinsel olarak yıpranmalarıdır. Bu da
yapılan işin niteliğine bağlıdır. Bu araştırmada ortaya çıkan önemli
başka bir husus sosyal baskıların az olmasıdır. Kadın girişimci
sayısının yetersiz olması sosyal baskılardan olmadığını maddi
yetersizlikten kaynaklandığını katılımcıların çoğu belirtmiştir. Van ve
Batman illerinde sosyal baskıların az olması kadın girişimciliğin
gelişmesinde önemli bir etken olduğunu ve kadın girişimcilerin
sayısının artması için ekonomik destekli politikaların desteklenmesi
gerektiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
4.2. Ekonomik Yapı
Tablo 5. Şu andaki
nedenler nelerdir?
HiçÖnemli
Değil
Aile
7
ihtiyaçlarını
karşılamak
Ekonomik 3
bağımsızlık
Mesleğimi 10
yapmak
İş yaşamına7
atılmak
Sosyal
14
ilişkiler
İdealimi
6
gerçekleştir
mek
Zamanımı 4
değerlendir
mek

işe başlamada etkili olan
Kararsız
Çok
Son Derece
ım
Önemli Önemli Önemli
29
29
9
26

31

5

36

25

25

23

12

30

38

5

20

30

37

5

21

23

39

0

34

21

48

2

25

21

Diğer
5
insanlara
faydalı
olmak
Becerilerimi 10
değerlendir
mek
Evden
19
çıkmak
Maddi
7
açıdan rahat
olmak
Önceki
24
işimden
hoşnutsuzlu
k
İş bulamama5
Diğer…
0
Valid
N0
(listwise)

35

13

26

21

34

6

38

12

44

24

7

6

27

12

21

33

32

6

16

22

25

6

33

31

Tablo 5’de görüldüğü üzere anket çalışmasına katılan kadın
girişimcilerin önemli bir çoğunluğu maddi açıdan rahat olmak (%33)
amacıyla girişimci olmaya karar vermişler. Bununla birlikte mesleğini
yapmak (%30), iş yaşamına atılmak (%30), aile ihtiyaçlarını
karşılamak (%26) gibi amaçlarda kadınların girişimci olmalarında
etkili olmuştur.
H1: Kadın girişimciler ekonomik bağımsızlık elde etmek için
kendi işlerini kurmayı tercih ederler.
Standart
Sayı Ortalama
Standart Sapma Hata Ortalaması
Ekonomik 100 3,5700
1,19979
,11998
bağımsızlı
k
Maddi
100 3,6000
1,23091
,12309
açıdan
rahat
olmak
Evden
100 2,3700
1,06035
,10604
çıkmak

Bu yargıya katılım oranı anlamlı bir fark ile 3’ten büyük olduğundan
H1 kabul edilmiştir. Dolayısıyla kadın girişimcilerin ekonomik
bağımsızlık elde etmek ve maddi açıdan rahat olmak için kendi işlerini
kurdukları görülmektedir. Yani kadın girişimcilerin kendi işlerini
kurup kendi işlerinin patronu olma isteklerindeki en önemli sebep
ekonomik bağımsızlık elde etme ve maddi açıdan rahat olma isteğidir.
Hipotezimize one sample t testi yapılmıştır.
Tablo 6. Sermayenin kaynağı nedir?

Kişisel-ailevi tasarruflar
Çevreden Borçlanma
Banka kredisi kullanma
Karşılıksız destek
Diğer ortak(lar)
Miras
Valid N (listwise)

Hiç
Kullanmadım
16
32
45
70
62
42
0

Kısmen
Kullandım
62
49
47
24
15
32

Büyük
Ölçüde
Kullandım
22
19
8
6
23
26

Tablo 6’da çalışmaya katılan kadın girişimcilerin işletmeyi kurma
esnasında sermaye temini konusunda miras (%26), kişisel ve ailevi
tasarruflar (%22)’nin önemli derecede rol oynadığı görülmektedir.
Bunun devamında çevreden borçlanma (%19) yoluyla da faaliyette
bulunan kadın girişimcilere rastlanılmıştır.
H2: Kadın girişimcilerin sermaye kaynağı genellikle kişisel ve
ailevi tasarruflardır.
Standart
Standart Hata
Sayı
Ortalama Sapma
Ortalaması
Kişisel-ailevi
100
2,0600
,61661
,06166
tasarruflar
Banka kredisi
100
1,6300
,63014
,06301
kullanma
Tablo incelendiğinde kadın girişimcilerin sermaye kaynağını büyük
ölçüde kişisel ve ailevi tasarruflar oluşturduğunu ve bu tasarrufları
kullanmanın banka kredisi kullanmaya oranla daha yüksek bir
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle H2 hipotezimiz
kabul edilir. Hipotezimize one sample t testi yapılmıştır.

Tablo 7. İşe başlarken karşılaşılan zorluklar
nelerdir?
Orta
Hiç
Kısmen Derece
Oldukça
Problem Problem Problem Problem
Olmadı Oldu
Oldu
Oldu
Sermaye temini 11
9
20
24
Bürokratik
29
36
9
6
işlemler
33
9
10
Deneyimsizlik 39
7
27
10
17
Uygun yer
seçimi
10
8
10
36
Kiraların
yüksek olması
34
18
11
Uygun eleman 35
temini
32
37
14
10
Pazarda
tanınmamış
olmak
30
48
10
8
Aile ile ilgili
sorunlar
0
Valid N
(listwise)

Çok
Proble
m Oldu
36
20
9
39
36
2
7

4

Tablo 7’de kadın girişimcilerin %36’sı sermaye temini, %39’u uygun
yer seçimi ve %36’sı kiraların yüksek olmasından sıkıntı yaşadıklarını
belirtmiştir. Kadın girişimciler işe başlarken karşılaştığı en büyük
sorunların başında sermaye temini gelmektedir. Katılımcılara
sermayenin kaynağını sorduğumuzda aile desteği, çevreden borçlanma
ve kredi kullanma olarak cevaplar verilmiştir. Ayrıca işe başlamada
uygun eleman temini, aile ile ilgili sorunlar, bürokratik sorunlar da
kadın girişimcilere sıkıntılar yaratmıştır.
H3: Kadın girişimciler finansal olanakları önemli bir sorun olarak
görür.

Sermaye
temini
Miras

Sayı
100

Ortalama
3,6500

Standart
Sapma
1,34371

100

1,8400

,81303

Standart
Hata
Ortalaması
,13437
,08130

Tabloda görüldüğü üzere kadın girişimcilerin iş kurmaları esnasında
karşılaştıkları zorlukların sermaye temini olduğu ve 3’ün üzerinde
anlamlı bir ortalamaya sahip olması bu hipotezimizin kabul
edilebilirliğini göstermektedir. Hipotezimize one sample t testi
yapılmıştır.
S1: Kredi kuruluşlarının kadın girişimcilere yönelik tutumu
kadın girişimcileri etkiler mi?
Tablo 7’de kadın girişimcilerin işlerini ilk kurma aşamasında
bankadan kredi çekmeleri karşısında gösterecekleri teminatın olmayışı
veya çok az oluşu onları dış çevreden borçlanma, kişisel ve ailevi
tasarruflarını kullanmaya itmiştir. Ayrıca kadın girişimcilerin
bankadan kredi çekmeye olumlu bakmadığı bankaların uyguladığı
politikaların yetersiz olduğunu ve faiz oranlarının yüksek olduğunu
göstermektedir.
Tablo 8. Girişimci olmanın en avantajlı yanları nelerdir?
Hiç
Orta
Önemli Kısmen Dereceli Oldukça Çok
Değil
Önemli Önemli Önemli Önemli
Bir işle meşgul
5
13
23
29
30
olma
Evin bütçesine
7
5
15
30
43
katkıda bulunma
8
11
22
26
33
Maddi özgürlük
4
27
19
21
29
Bağımsızlık
2
3
6
42
47
Rahat yaşama
standardına
ulaşma
18
20
29
14
19
Çok para
kazanma
5
10
13
36
36
Kendine güven
8
29
20
21
22
Yaratıcılık
5
9
14
32
40
Sosyal statü
3
15
23
26
33
Yaşamdan
duyulan
memnuniyet

Başkalarına
istihdam olanağı
sağlayabilmek
Başarılı olma
duygusu
Herhangi bir iyi
yanı yok
Valid N (listwise)

6

5

17

28

44

9

14

14

28

35

33

35

7

14

11

0

Tablo 8’de kadın girişimciliğin en avantajlı yanların başında
katılımcıların %43’ü evin bütçesine katkıda bulunmayı önemli olarak
nitelendiriyor, %33 maddi özgürlük, %47 rahat yaşama standartlarına
ulaşmak için kadın girişimciliği bir avantaj olarak ele alıyor. Van ve
Batman illerinin ekonomik olarak geride olmaları sebebiyle ve
ekonomik yetersizliğin gerçek bir sorun olduğu bu illerde, kadın
girişimciler özellikle aile ekonomisine katkıda bulunmak maddi
özgürlük sağlamak istiyorlar. Bu isteklerin gerçekleşebilmesi için de
işe başlamada kadın girişimciler için bir avantajdır.
4.3. Sosyo-Kültürel Yapı
Tablo 9. Van ve Batman illerinde girişimciliğin
dezavantajları nelerdir?
Kesinlikle
Kısmen
Olamaz Olamaz Kararsızım Olabilir Olabilir
İş çevresinde 23
14
21
22
20
erkek
çalışanların
çoğunlukta
olması
Pazarın
9
8
13
24
46
özellikleri
11
32
15
25
17
Toplumun
değer
yargıları
15
20
15
30
38
Toplumda
yaygın kadın
rollerinin
yarattığı baskı
19
18
19
19
25
Aile ile ilgili
sorunlar

Piyasa
yetersiz
Valid N
(listwise)

11

9

15

29

36

0

Tablo 9’a bakıldığında Van ve Batman illerinde girişimcilik faaliyetini
sürdüren kadınların pazarın özelliklerini %46, piyasanın yetersizliğini
%36 büyük ölçüde dezavantaj olarak görmektedirler. Kadın
girişimcilerin karşılaştığı başka bir dezavantaj da iş çevresinde erkek
egemen pazarın olmasıdır. Pazarda kadın girişimcilerin çoğunlukta
olması, işin ehli olması, iyi bir çalışma stratejisiyle müşterinin
ihtiyaçlarını karşılaması bu dezavantajları avantaja çevirecektir.
H4: Kadın girişimciler için girişimcilik faaliyetlerini Van ve
Batman illerinde yürütüyor olmaları bir dezavantaj
oluşturmaktadır.
Standa
rt Hata
Standart Ortala
Sayı Ortalama Sapma ması
Girişimcilik faaliyetinin
100 1,9600 ,88671 ,08867
Van ve Batman illerinde
yapılıyor olması bir
dezavantaj oluşturuyor mu?
Van ve Batman’ın piyasası
100 3,9100 1,05500 ,10550
yetersiz
Tabloda görüldüğü üzere kadın girişimcilerin ikamet ettikleri Van ve
Batman illerinde piyasa özelliklerinden ve yetersizliğinden dolayı
zorluk çektikleri görülmüştür. Piyasanın canlı olması işi sürdürmek
için en temel faktör olduğu düşünülürse bu alandaki eksikliklerin
olması önemli derecede dezavantaj oluşturacaktır. Ortalamanın
anlamlı derecede 3’ün üstünde olması bu illerde kadın girişimcilerin
en temel konularda dezavantaj yaşadığını ve hipotezimizin
desteklendiğini göstermektedir. Hipotezimize one sample t testi
uygulanmıştır.
S2: Toplumun kadın girişimcilere bakış açısı, kadının çalışma
yaşamındaki konumunu etkiler mi?
Tablo 9’da toplumun kadına yönelik baskısı %38 oldukça zorluk
çıkarmıştır. Toplumumuzun ataerkil bir yapıya yatkın olması bu tür

baskıların temel sebebinin oluşturmakta ve kalıplaşmış bir takım örf
ve adetlerin kadınların çalışma hayatına girmelerine pekte olumlu
bakılmadığını göstermektedir. Bu tür baskıların olması kadınları
olumsuz motive olmasına ve gelecek nesillerin girişimci olmalarına
engel çıkaracak etkenler olacağı unutulmamalıdır. Dolayısıyla
toplumun kadın girişimcilere bakış açısının kadının özgürlüğünü
kısıtlamasıyla birlikte çalışma hayatındaki konumunu da
etkileyecektir.
Tablo 10. Kendi işinde
sorumlulukları nasıl etkiliyor

çalışma

Sorumluluklarım açısından
bir engel teşkil etmiyor
Evdeki işlerimi aksatıyorum
Eşime- aileme-çocuklarıma vakit
ayıramıyorum
Kendime vakit ayıramıyorum
Valid N (listwise)

yaşamdaki

Etkiliyor
37
45
38
46
0

diğer

Etkilemiyor
63
55
62
54

Tablo 10’da kadın girişimci katılımcılara sorduğumuz kendi işinizde
çalışma sizin yaşamdaki sorumlulukları nasıl etkiliyor sorusuna
katılımcıların %63’ü sorumluluklarım açısından bir engel teşkil
etmiyor cevabını vermiştir. Kadın girişimciler en önemli
sorumluluklarından birinin de aileye maddi açıdan destek olmak
olduğunu başka bir soruda belirtmişlerdir.
H5: Kadın girişimcilerin girişimci olmaları aile ilişkilerini
olumsuz etkiler.

Sayı
Sorumluluklarım
100
açısından bir engel
teşkil etmiyor
Evdeki işlerimi
100
aksatıyorum
Eşime- aileme100
çocuklarıma vakit
ayıramıyorum

Ortalama
3,7500

Standart Standart Hata
Sapma Ortalaması
1,30558 ,13056

2,9300

1,40888 ,14089

2,1200

,93506

,09351

Kendime vakit
100
ayıramıyorum
Aile ile ilgili sorunlar 100

2,7800

1,36759 ,13676

3,1300

1,46097 ,14610

Tabloda katılımcıların girişimcilik faaliyetlerinin aile ilişkilerini
etkilemiyor şeklinde verdiği cevaplar 3’ün üzerinde bir ortalamaya
sahip olması ve aileye ve eşime vakit ayıramama faktörü ile arasındaki
ortalama farkının belirgin olması hipotezimizin kabul görmediğini
gösteriyor. Katılımcıların diğer seçeneklerdeki sorunlarda pek rahatsız
olmadıkları görülmektedir. Hipotezimize one sample t testi
yapılmıştır.

Tablo 11. Başarılı bir girişimcinin sahip olması
özellikler nelerdir?
Orta
Hiç Önemli Kısmen Dereceli Oldukça
Değil
Olabilir Önemli Önemli
Kendine 8
7
9
35
güven,
cesaret
İletişim
5
5
16
35
becerisi
Eğitim
12
8
13
27
Deneyim 10
9
17
20
Sabır ve 6
8
15
28
hoşgörü
Risk
16
üstlenebilm
10
20
25
e
Çalışkanlık 5
9
16
29
Hırs ve
4
9
18
32
kararlılık
Dürüstlük 6
10
17
27
Yönetim 3
11
16
36
becerisi

gereken
Çok
Önemli
41

39
40
44
45
29
41
37
40
34

Duygusal 19
zeka
Liderlik
4
Valid N
0
(listwise)

23

17

19

21

9

15

32

40

Tablo 11’de kadın girişimcilere başarılı bir girişimcinin sahip olması
gereken özellikler nelerdir sorusuna %41’i kendine güven, cesaret ve
çalışkanlık olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %44’ü çalışkanlık
demiştir. Eğitim, hırs ve kararlılık, liderlik duygusal zekânın da büyük
bir öneme sahip olduğunu belirtmişlerdir.
H6: Kadın girişimciler başarılı olmak için eğitimi önemli derecede
önemserler.
Standart Standart Hata
Sayı Ortalama Sapma Ortalaması
Eğitimi destekleme 100
4,1100
,98365 ,09837
Kadın girişimcinin 100
4,2200
,71887 ,07189
eğitim durumu
Tabloda kadın girişimcilerin bir girişimcinin sahip olması gereken en
önemli özelliklerin ne olduğu sorusuna verilen cevaplarda eğitime
verilen cevap ortalamasının 3’ün çok üstünde olduğu ve katılımcıların
eğitim durumu ile eğitime verdikleri önemin çok yakından ilgili
olduğu görülmektedir. Hipotezimize one sample t testi yapılmıştır.
Tablo 12. Girişimci olmak kadın rollerini olumsuz yönde
etkiliyor mu?
Geçerli
Birikimli
Frekans Yüzde
Yüzde
Yüzde
V
Evet, büyük
17
17,0
17,0
17,0
aölçüde etkiledi
lEvet, az da olsa 54
54,0
54,0
71,0
ietkiledi
dHayır etkilemedi 29
29,0
29,0
100,0
Total
100
100,0
100,0
Tablo 12’de kadın girişimcilerin %54’ü girişimci olmak kadın
rollerini az da olsa etkilediğini %29’u da etkilemediği cevabını
vermiştir. Batman ve Van illerinde kadın girişimcilerin %17’si de evet
büyük ölçüde etkilediğini söylemiştir. Bunların başında annelik rolü
ve ev kadını rolü gelmektedir. Erkek egemen toplumda aileyle,

çocukla ev işleriyle genelde kadınlar ilgilendiği için girişimci olmak
kadın girişimcilerin kadın rolleri üzerinde olumsuz etkileri vardır. Az
etkiliyor ve etkilemiyor cevabını veren kadın girişimcilerin
çoğunluğunu bekâr kadın girişimcileri oluşturmaktadır.
H7: Kadın girişimcilerin işlerinin kadınlık rollerini olumsuz
yönde etkilemesi beklenir.
Standart
Standart Hata
Sayı Ortalama Sapma Ortalaması
Girişimci olmak kadın 100
2,1200 ,67090 ,06709
rollerini olumsuz yönde
etkiledi mi?
Eşime- aileme100
2,1200 ,93506 ,09351
çocuklarıma vakit
ayıramıyorum
Tabloda görüldüğü üzere kadın girişimcilerin işlerinin kadın rollerini
etkilediği ve girişimcilik faaliyeti esnasında aile fertlerine vakit
ayrılmadığı görülmektedir. Tablodaki iki durumun da ortalamasının
birbirinin aynısı olması girişimcilik faaliyetlerinin kadınlık rollerini
etkilediğini, işlerden dolayı kadınların bazı sorumluluklarını yerine
getiremediğini göstermektedir. Bu da hipotezin doğruluğunu
göstermektedir. Hipoteze one sample t testi yapılmıştır.
4.4. Politik-Hukuki Yapı
Tablo 13. İşteki faaliyetler esnasında karşılaşılan zorluklar
nelerdir?
Hiç
Orta
Önemli Kısmen Dereceli Oldukça Çok
Değil Önemli Önemli Önemli Önemli
Pazarın durgun oluşu 8
26
15
30
21
Belediye de ruhsat 32
21
27
11
9
işlemlerinde sıkıntı
yaşadım
Abonelik işlemlerinde 19
30
30
10
11
aksamalar meydana
geldi.
Borç ödemeleri
14
10
18
23
35
Vergi ödemeleri
12
9
16
30
33
Bürokratik engeller 6
31
36
17
10

Kredi alamama
26
Elemanlar ile ilgili
26
sorunlar
Müşteriler ile ilgili
10
sorunlar
Deneyimsizlik
23
Donanım, araç15
gereç, mal teslimi vb.
konular
Aile ilişkileri
2
Aşırı yorgunluk
Valid N (listwise)

4
0

13
35

19
19

22
14

20
6

8

21

27

34

16
17

37
31

14
18

10
19

39
12

18
14

23
28

18
42

Tablo 13’de görüldüğü gibi kadın girişimcilere işteki faaliyetler
esnasında karşılaşılan zorluklar nelerdir sorusuna verdikleri
cevaplarda katılımcı girişimcilerin büyük bir kesimi, %42’si aşırı
yorgunluk olarak vurgulamışlardır. Diğer zorluklar ise borç ödemeleri
%35, müşteriler ile ilgili sorunlar %34’ü ve diğer önemli faktör ise
%33 ile vergi ödemeleri hizmetlerini belirtmişlerdir. Pazarın durgun
oluşu, aile ilişkileri, borç ödemeleri, işin niteliği kadın girişimcilerin
en çok karşılaştığı zorluklardır.
H8: Kadın girişimciler iş kurma sürecinde ve işi sürdürme
esnasında karşılaştıkları bürokratik engeller önemli bir
problemdir.

Bürokratik
engeller
Aşırı yorgunluk
Müşteriler ile
ilgili sorunlar
Pazarın
durgun oluşu

Standart
Hata
Ortalaması
,10619

Sayı
100

Ortalama
2,9400

Standart
Sapma
1,06192

100
100

4,0000
4,1300

1,04447
,84871

,10445
,08487

100

3,5000

1,13262

,11326

Tabloda görüldüğü üzere, kadın girişimciler iş kurma sürecinde ve işi
sürdürme esnasında karşılaştıkları bürokratik engeller önemli bir
problem olarak görmelerine ait ortalamanın 3’ün altında olması, kadın
girişimcilerin önemli problemler olarak aşırı yorgunluk, müşteriler ile

ilgili sorunları dile getirmeleri ve bu problemlerin bürokratik engellere
oranla daha çok problem yarattığı görülmektedir. Dolayısıyla
bürokratik engellerin kadın girişimciler tarafından önemli bir sorun
olarak görülmemesi bu hipotezin reddedildiğini göstermiştir.
Hipoteze one sample t testi yapılmıştır.
S3: Gerek siyasi yapılanmada, gerekse iş dünyasında ataerkil
yapının olması, kadın girişimcileri etkiler mi?
Çalışmanın yapıldığı Van ve Batman illerinde toplumun
ataerkil bir yapıya sahip olması ve dolayısıyla toplumun kadınların
çalışmasına pekte olumlu bakamaması kadınların bu sürece
katılmalarında farklı bir engel olarak karşılarına çıkmaktadır.
Toplumda var olan geleneksel yapılar kadın girişimcilerin
özgürlüklerini kısıtlamakla birlikte ülkenin kalkınmasında pay
yaratacak kadın işgücü potansiyelini de azaltmaktadır.
5.1. SONUÇ VE TAVSİYELER
Günümüzde işsizliğin ve yoksulluğun giderek arttığı ve bu
koşullarda nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadınların da ülke
ekonomisine katılmalarını sağlamak gerekmektedir. Pazarın
çeşitlenmesine ve mevcut piyasa koşullarına bağlı olarak kadınların da
bu süreçte yer almaları önem taşımaktadır. Ancak bazı nedenler kadın
girişimcilerin bu piyasada yer almamalarını ve dolayısıyla girişimcilik
ruhlarını açığa vurmalarını tetiklemektedir. Kadın girişimcilerin
artması beraberinde istihdam, bireysel ve toplumsal refahı da
artırmaktadır. Bu da ekonomiye yarar sağlayacaktır. Dolayısıyla kadın
girişimcilerin özelliklerini, karşılaştıkları güçlükleri, çalışma
koşullarını, iş kurma süreçlerini ve beklentilerini ortaya koyacak geniş
çaplı araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Literatür
taramasında ekonomik, sosyo-kültürel ve politik-hukuki yapı ile ilgili
kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili bir çalışma ortaya
konmuştur. Ayrıca girişimcilik literatüründe kadın girişimciliği çok
önemli bir araştırma alanına sahiptir.
Bu çalışmanın asıl amacı Van ve Batman’daki kadın
girişimcilerin karşılaştıkları sosyo-kültürel engelleri belirleyerek
mikro ve makro sorunların çözümüne ilişkin araştırma bulguları elde
etmektir. Belirtilen bu amaçlara ulaşılması için çalışmada öncelikle
girişimcilik kavramı, üzerinde durulmuş ve daha sonra karşılaşılan
sorunlar ve bu sorunlarla baş etme yollarına ilişkin temel boyutlar ele
alınmıştır.

Bu araştırmada asıl olarak Van ve Batman illerinde kadın
girişimciliğinin teorik arka planına değinilmekle birlikte bu illerde
ikamet eden kadın girişimcilerin çalışmaya katılımıyla elde edilen
bulgular üzerine genel bilgiler verilmiş ve tablo analizleri üzerine
yorumlamalar yapılmıştır. Çalışmada; girişimcilik kavramı üzerinden,
kadın girişimciliğinin karşılaştığı sorunlar bu bölgelerde irdelenmiştir.
Kadın girişimciliğinin bu bölgelerde analiz edilmesi üzerine bölgede
yapılacak farklı çalışmaların yapılamasına faydalı olması temel
hedeftir.
Van ve Batman illerinde ikamet eden kadın girişimcilerin
çoğunluğu esnaf diye nitelendirilen meslek grubundadırlar. Bu da
kadınların ailevi ve kişisel tasarruflarını fazla sermaye gerektirmeyen
küçük işletme kurmaya itmiştir. İşlerinin kurma aşamasında
karşılaştıkları sorunların başında kiraların yüksek olması ve sermaye
temini gelmektedir. Bu illerdeki araştırma bulguları sonucunda kadın
girişimcilerin büyük bir çoğunluğunun evli olduğu, ayrıca eşlerinin de
kendi işlerine paralel bir işle uğraştığı görülmüştür. Evli olmaları
girişimciliklerine bir engel olduğu söylenemez.
Çalışma sonucunda kadınların girişimci olmak istemelerinin
temel nedenleri maddi açıdan rahat olmak ve ekonomik bağımsızlık
elde etmek istemeleridir. Zamanını değerlendirmek, eski işinden
hoşnutsuzluk vb. etkenler kadın girişimcililerin girişimcilik
faaliyetlerini tercih etmede zayıf kalmıştır. Ayrıca anket verilerine
göre kadın girişimcilerin önemli bir kısmı kendi işlerini kurmadan
önce bir işte çalıştığı ve aynı işi ücretli yaptıkları görülmüştür.
Van ve Batman illerinde girişimciliklerini sürdüren kadınların
çoğunluğu faaliyetlerini Van ve Batman illerinde sürdürüyor olmanın
dezavantaj olduğunu dile getirmişler. Dezavantaj olduğunu dile
getirenler genellikle aile ilgili sorunlar ve toplumda yaygın kadın
rollerinin yarattığı baskıyı dile getirmişler.
Bu çalışma ile kadınların iş ve aileden kaynaklı stres
yaşadığını göstermektedir. Ancak kadınların girişimcilik sürecinde
karşılaştıkları zorlukların yanı sıra olumlu taraflarının da olduğunu
belirtmişlerdir. Örneğin, kadın girişimciler, girişimcilik sürecinde
kişisel imaj, kendini gerçekleştirme, saygınlık ve güven konusunda
olumlu yönde arttığını ifade etmişlerdir.
Günümüzde gelişen teknoloji ve endüstrileşmeye bağlı olarak
kadınlar çalışma hayatında ağırlıklarını gittikçe göstermektedir.
Ülkemizde kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi adına birçok
çalışma, proje ve politika belirlenmeli ve sürdürülmelidir. Kadının
özgürleşmesi hayatının birçok alanına yansıyacağından ekonomik
özgürlüğüne kavuşması ülkemiz için faydalı olacaktır.

Bu araştırma sonuçlarına göre Van ve Batman’da kadın
girişimciliğinin önündeki engellere çözüm bulunması durumunda
ekonomiye büyük katkısı olacağını söylemek mümkündür. Bu
illerdeki kadın girişimciliği üzerindeki sosyal, kültürel baskılar ve
ekonomik engellerin kalkmasıyla birlikte aile yapısı, psikolojik durum
ve toplumun kadına yönelik tutumu olumlu yönde değişebilir.
Özellikle finansal destekler, proje eğitimleri, bilinçlendirme ve
seminerler gibi çalışmalar öncelikli hedefler olmalıdır.
Farklı iş kollarında veya sektörlerinde faaliyet göstererek rol
alan kadınlar girişimcilik faaliyetlerini artırarak ülke içindeki bölgesel
ekonomik farklılıkları, dalgalanmaları en aza indirebilecekler. Bu
konu ile alakalı olan birimlerin de bölgesel farklılıkları ve ihtiyaçları
göz önünde bulundurarak kadın girişimciliği ile ilgili yeni plan,
politika ve stratejilerin hayata geçirmeleri gerekebilir. Amerika gibi
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, başarılı girişimci kadınların küçük
girişim deneyimleri desteklenmelidir. Girişimciliğin hak ettiği yere
gelmesi için değişik programlar dahilinde eğitimler verilerek
kadınların daha girişimci olmalarına yardımcı olunmalıdır.
Sonuç olarak, kadın girişimciler içinde yaşadıkları
toplumlarda inovasyon faaliyetlerini geliştirmesi ile beraber sosyoekonomik, sosyo-kültürel gelişmeleri de sağlayabilirler. Ekonomik
büyümenin yanında yeni iş imkanlarının yaratılması ile birlikte işsizlik
sorunları, gelir yetmezliğinin azaltılması ve teknolojik ilerlemelerin
hızlanması için bölgedeki kadın girişimciliğin önündeki engellerin
ortadan kaldırılması ve daha fazla kadın girişimcilerin olması için
gerekli desteklerin sağlanması girişimciliğin daha verimli bir şekilde
yerine getirilmesi toplumların daha fazla gelişme ve ilerlemelerini
sağlayacaktır. Bu durum da bireylerin yarınlara daha güçlü, donanımlı
olarak çıkmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle toplumun geleceği ve
refahı için genelde girişimcilik, özelde ise kadın girişimcilik konusu
ile ilgili araştırmalar yapılmalı ve daha önemlisi genç, dinamik, zeki
ve çok iyi eğitilmiş kadın girişimciler desteklenmelidir.
5.2. Sınırlılık
Bu araştırmaya özgü bazı sınırlamalardan bahsetmek
mümkündür. Bu çalışma Van ve Batman illeri sınırları içerisindeki
kadın girişimcileri kapsamaktadır. Öncelikle bu araştırmada verileri
elde etmek için standart bir anket formu kullanılmaktadır. Bir anket
çalışmasında her zaman karşılaşılabilecek kapsam, ölçüm ve
cevaplama hataları bu çalışmada da söz konusu olmuş olabilir. Bu
hatalardan arındırılmış bir anket çalışması neredeyse imkânsız gibi
görülmektedir.
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Özet
Gelişen teknolojinin etkisi ile işletmelerde birçok genel üretim giderleri
ortaya çıkmış ancak mevcut geleneksel maliyetleme yöntemleri bu giderleri
maliyetlemede yetersiz kalmıştır. Bu nedenle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sistemi Geleneksel Maliyetleme Yöntemlerine bir alternatif sistem olarak
ortaya çıkmıştır. Ayrıca turizm faaliyetleri ülkemizde belirli sezonlarda
yapıldığı ve birçok faaliyeti bir arada bulundurduğu için turizm sektöründe
faaliyet gösteren otel işletmeleri için doğru ve güvenilir maliyet bilgileri
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, Van ilinde faaliyet gösteren konaklama
işletmelerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemini uygulayıp
uygulamadıkları araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Sistemi

A RESEARCH OF THE APPLICABILITY TO
DETERMINATION OF ACTIVITY BASED COST SYSTEM IN
HOSPITALITY INDUSTRY
Abstract
Many overheads in business emerged with the impact of emerging
teknologies but current traditional costing methods are costing these expenses

remaind inadequate. For this Activity Based Costing System has emerged as
an alternative system to the traditional Costing Methods. Further, tourism
activities in our country because it is done in aparticular season and take one
of the many activities at hotels operating in the tourism sector, accurate and
reliable cost information for business is very important. In this study,
accommodation sectors operating in Van were investigated, application of the
Activity Based Costing System.
Key Wods: Accommodation Sector, Activity Based Costing System

Giriş
Günümüzde teknolojik gelişmeler ve küreselleşme sonucunda,
tüm dünyada rekabet önemli bir unsur haline gelmiştir. Hizmet
sektörü de bu gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Hizmet
sektörünün özellikle turizm sektörü ayağında yer alan oteller,
müşterilere en iyi hizmeti sunabilme ve rakipleri ile rekabet
edebilmeleri için bu gelişmeleri yakından takip etmeleri zorunlu hale
gelmektedir. Ayrıca teknolojinin günümüz işletmelerinin bünyesine
girmesi ile konaklama işletmelerinde de maliyet unsurları değişmiştir.
Konaklama işletmelerinde uygulanan mevcut yöntemler artık yetersiz
kalmaktadır. Bu yetersizliğin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ile
giderilmesi mümkündür. Çünkü Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sistemi, işletmelerin daha doğru ve ayrıntılı maliyet bilgilerine
ulaşmasını sağlamaktadır. Ayıca Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sistemi, ürün, hizmet veya faaliyetlerin maliyetlerini doğru bir şekilde
hesaplayabilen bir maliyetleme sistemi olmakla birlikte toplam kalite
yöntemi için gereken alt yapının kurulmasına da hizmet etmektedir.
Konaklama işletmeleri incelendiğinde, önceleri sadece konaklama
hizmeti sunan bu sektörün zamanla yeme-içme, toplantı, eğlence gibi
benzer şekilde birçok faaliyette bulunduğu söylenebilir. Bu durumda
konaklama işletmeleri, hem maliyetlerini kontrol edebilmek hem de
kârlılık ve verimliliklerini arttırabilmek için maliyetleme sistemlerini
geliştirme gereksinimi duydukları söylenebilir. Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Sisteminin uygulanmasıyla konaklama işletmeleri, hangi
faaliyetlerin kârlı ve verimli olduğuna daha kolay karar verebilirken
maliyetlerini kontrol altına alabilme ve daha doğru kararlar alabilme
imkânına kavuşmuş olurlar.
Bu çalışmanın amacı, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi birçok
hizmeti
bünyesinde
barındıran
konaklama
işletmelerinin
maliyetlerinin daha iyi yönetilebilmesi için uygulanabilecek
yöntemlerden biri olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin
uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve bu sitemin konaklama
işletmelerinde uygulanma etkinliğini test etmektir.
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1. Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi
Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi, maliyet unsurlarından genel
üretim giderlerinin, üretim ve işletme sürelerinin yerine getirilmesinde
zorunlu faaliyetlerden kaynaklanan giderler olduğu fikrine
dayanmaktadır ( Unutkan, 2010:90).
Yeni üretim ortamlarında kullanılan emeğin azalmasıyla birlikte
en önemli maliyet unsuru olarak bilinen ve maliyetleme sürecinin
önemli bir dayanağını teşkil eden direkt işçilik maliyetleri oranı
azalmıştır ve genel üretim maliyetlerinin ise önemi ve tutarı artmıştır.
Yani üretim maliyetleri içerisindeki direkt maliyet unsurları azalırken
endirekt maliyet unsurları artmaktadır. Günümüzde bir işletmede
maliyetlerin; %10’ unu direkt işçilik oluştururken %55’ ini
malzemeler ve %35’ ini ise genel üretim giderleri oluşturmaktadır
(Ergun, 2002:97). Bu nedenle maliyet dağıtımının tek bir dağıtım

ölçütüne, özellikle de direkt işçilik saatine göre yapılmasının ne kadar
yanlış olduğu bu oranlardan da görülebilmektedir. FTM sisteminin en
önemli yararı da bu noktada ortaya çıkmaktadır (Alkan, 2005:40).
1.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Tanımı
FTM, bir muhasebe sistemi olduğu kadar aynı zamanda işletme
stratejisinin bir aracıdır. Dolayısıyla FTM yöntemi, bir ürün
maliyetleme yöntemi yanında faaliyetlerle ilgili bir veri kaynağı
oluşturur ve işletmenin diğer fonksiyonlarına ilişkin de önemli bilgiler
sunar. Bu özellikler dikkate alındığında FTM yöntemi:
Stratejik, tasarım, faaliyet kontrolü ve mamul grupları ile ilgili tüm
kararların alınmasında maliyet bilgisi sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili
maliyetleri ürünlere ve ürün gruplarına kullandıkları faaliyetler
nispetinde tahsis eden bir maliyet yöntemidir. FTM; işletmedeki
kaynaklar, faaliyetler, maliyet nesneleri ve başarı ölüleri ile ilgili
verileri toplayıp bilgiye dönüştürerek; yönetime karar almada destek
sağlaması yönünden de bilgi yöntemidir (Ülker ve İskender,
2005:194).
FTM yöntemi; işletmenin kaynakları, faaliyetleri, maliyet unsurları
ve sonuçları ile ilgili verileri yönetimin kullanabileceği bilgiler haline
getiren muhasebe bilgi sistemi olduğu da söylenebilir. Daha geniş
anlamda; FTM sistemi, gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar, bu
faaliyetlerle ilgili maliyetleri izler ve bu maliyetlerin mamullere
yüklenmesinde çeşitli maliyet dağıtım anahtarları kullanılır. Bu
dağıtım anahtarları, mamullerle ilgili faaliyet tüketimlerini yansıtır
(Unutkan, 2010:90).
Ülker (2005:221), FTM yöntemini, stratejik, tasarım, faaliyet
kontrolü ve mamul gruplarıyla ilgili tüm kararların alınmasında
maliyet bilgisi sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri mamullere
veya mamul gruplarına kullandıkları faaliyetler nispetinde tahsis eden
bir maliyet yöntemi olarak tanımlamıştır.
Bu tanımlardan, FTM yönteminin çok amaçlı kullanılan bir
stratejik maliyet muhasebesi yöntemi olduğu anlaşılmaktadır. FTM
yöntemini yukarıdaki tanımlara paralel olarak şu şekilde tanımlamak
mümkündür (Köroğlu, 2012:61):
FTM yöntemi, geleneksel maliyet muhasebesine dayanan
hesaplama yöntemlerinden daha gerçekçi maliyet bilgileri sağlayarak
işletme yöneticilerinin stratejik kararlar alasında önemli bir etken olan
maliyetlerin doğru bir biçimde hesaplanabilmesi için genel üretim
maliyetlerini, öncelikle faaliyetlere yükleyen ve daha sonra
faaliyetlerde biriken maliyetleri maliyet öznesine aktaran bir Stratejik
Maliyet Yönetimi yaklaşımıdır.

1.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Amaçları
Geleneksel yaklaşımda genel üretim maliyetlerinin mamullere
yüklenmesinde genellikle üç aşamalı bir sürece dayandırılır ve son
aşamada bu maliyetlerin esas üretim yerlerinde mamullere yüklenmesi
için direkt işçilik, makine saatleri ve direkt mamul tutarları gibi üretim
hacmine dayalı anahtarlar kullanılır. Bu anahtarlar, maliyetlerin
mamullere yüklenmesinde temel ölçütleri oluştururlar. Üretim hacmi
tek başına tüm genel üretim giderleri tutarının oluşmasında belirleyici
durumda değildir. Üretim hacminden çok üretim sürecinin yapısı ve
farklılıkları, endirekt giderlerin düzeyini belirleyen temel etkenler
olabilir. Bu nedenle sağlıklı bir maliyet hesabı için maliyet yerlerinden
mamullere yükleme aşamasında maliyetlerin oluşumunu belirleyen
etkenlerin en iyi şekilde temsil edecek ölçütlerin kullanılması
zorunludur (Unutkan, 2012:91).
FTM yöntemine ilişkin yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde bu
yöntemin temel amacı, geleneksel maliyet hesaplama yöntemlerinde
maliyetlerin mamullere yüklenmesi sürecinde kullanılan geleneksel
hacim tabanlı maliyet anahtarlarının sebep olduğu yanlışları ortadan
kaldırmaktır (Büyükşalvarcı, 2006:163).
FTM yönteminin diğer amaçlarını şu şekilde özetlemek
mümkündür (Çam, 2006:99; Şakrak, 1997:184; Cooper ve Kaplan,
1992:11).
Genel üretim giderlerini mamullere doğru bir şekilde yükleyerek
daha doğru maliyet bilgisi elde etmek,
Yönetim, plânlama, kontrol ve bütçeleme kararlarında işletme
yönetimine destek olmak,
Kârlılığı arttırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek olan
faaliyetlerin kolaylaştırılması için etkin bilgi tabanı oluşturmak,
Yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışları ortadan
kaldırmak,
Stratejik Maliyet Yönetimi’ nin diğer yaklaşımlarında ortaya çıkan
gelişmeleri takip edebilmek için uygun ortamı yaratmak,
Mamul ve hizmet üretiminde değer yaratmayan faaliyetlere ait
maliyetleri ortadan kaldırmak veya en düşük düzeye indirmek,
Daha iyi bir yönetsel muhasebe anlayışı ve kontrolü sağlamak için
doğru işletme ortamı sağlamak,
Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin
düzeltilmesini sağlamak,
Maliyet hesaplarının daha kolay ve daha basit anlaşılmasını
sağlamak ve
Yöneticilerin kararlarını doğru verebilmeleri için doğru maliyet
bilgileri sağlayabilmek.

FTM yönteminin yukarıda belirtilen amaçları, yöneticilere farklı
bir bakış açısı kazandırmıştır. Ayrıca FTM yönteminin amaçları,
işletmelerde yapılan faaliyetleri katma değer yaratan ve yaratmayan
faaliyetler olarak sınıflandırma gereği ortaya çıkmıştır ( Gümüş,
2007:67).
2. Faliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Üstünlükleri Ve
Zayıflıkları
FTM yönteminin üstün ve zayıf yönleri alt başlıklar halinde
aşağıdaki gibidir:
2.1. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Üstün Yönleri
FTM yöntemi, stratejik amalar için geliştirilmiş bir maliyetleme
yöntemi olup, hem üretim hem de hizmet işletmelerinde geniş bir
uygulama alanı bulan bir maliyet yöntemidir. İşletmeler için büyük bir
önemi olan FTM yönteminin birçok üstün yönü sözkonusudur. Bu
üstün yönleri şu şekilde özetlemek mümkündür (Demir, 2007:58-59):
FTM yöntemi, müşteri açısından katma değeri olan faaliyetleri
belirler. Bununla birlikte işletmeler katma değeri olmayan faaliyetlere
odaklanıp onları iptal ederek, katma değeri olan faaliyetlere daha fazla
yönelebilir.
FTM yöntemini kullanarak, yönetim sorumluluğu alanlarına ve
müşterilere göre maliyet davranışı analizi yapılabilir. Böylece FTM
yöntemi ile müşteri kârlılık analizi yapılabilir.
FTM yöntemi, davranışın anlaşılmasını sağlayarak; verilen hizmet
ve müşteri istekleri için karmaşıklık, değişiklik ve farklılık açısından
incelenmesini sağlayabilir.
FTM yöntemi, özellikle miktarsal olmayan genel giderler söz
konusu olduğunda daha kesin mamul hizmet maliyetine ulaşılmasını
sağlar.
FTM yöntemi belirsizliği azaltır. Stratejik kararlar için daha somut
temeller oluşturur. Böylelikle FTM yönteminin başarısı sadece analiz
sonuçlarına dayanmaz.
FTM kapasite analizi yapılmasında da kullanılır. FTM yöntemi,
sunulan kaynaklar yerine kullanılan kaynakların maliyetini ölçer ve
aradaki fark fazla kapasitedir. Kullanılmayan kapasitenin müşteriye
yüklenmesi yanlış olacaktır.
FTM yöntemi performans ölçümleme ve sürekli iyileştirmede
kullanılır. Performans ölçümleri FTM yönteminin mantıksal
sonuçlarıdır. Faaliyet tanımları, finansal ve finansal olmayan bilgileri
kapsar. Finansal bilgiler, faaliyetin gerçekleştirilebilmesinin
maliyetidir. Finansal olmayan bilgiler ise, kullanılan zaman, kalite ve

işlem sayısı gibi bilgilerdir. Performans ölçüleri, yapılan işi ve elde
edilen sonuçları tanımlar. İşletme yönetimi, performans ölçüleri ile
iadeleri, hasarları ve verilen süreç hatalarını izleyebilir. Performans
ölçümü ile faaliyet arasındaki bağ, eksik veya geliştirilmiş
performansın maliyetini ölçmeye yarar. Böylelikle yönetim, bir
faaliyetin iptalinin veya azaltılmasının kaynak kullanımını nasıl
etkilediğini ve dolayısıyla maliyeti düşürdüğünü görebilir.
2.2. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin Zayıf Yönleri
FTM yöntemi, 1980’ lerin ortalarında Amerika Birleşik Devleti’
ndeki bazı üretim işletmelerindeki tecrübelere dayanarak geleneksel
maliyet muhasebesine dayanan hesaplama sistemlerine alternatif
olmak üzere geliştiriliştir (Dalcı vd., 2010:610). FTM yönteminde
işletme kaynaklarını faaliyetlerin, faaliyetleri ise mamul, hizmet ya da
müşterilerin tükettiğini varsayan bir yöntemdir (Akyol vd., 2005:44).
FTM yönteminin zayıf yönlerini şu şekilde sıralamak mümkündür
(Polat, 2008:27-28, Cengiz, 2011:39):
FTM yönteminde verilerin kayıt altına alınması, işlenmesi ve
raporlanması olduka maliyetlidir.
FTM yönteminin değişen şartlara uyacak şekilde güncellenmesi
kolay olmamaktadır.
Birçok işletmede FTM yöntemi yerel olup işletme düzeyinde
kârlılık için bütünsel bir görüş sağlayamamaktadır.
FTM yönteminde mülakat görüşmeleri ve araştırma süreci zaman
alıcı ve maliyetlidir.
FTM yönteminde kaynakların tam kapasite alıştığı varsayılarak
maliyet süreleri hesaplanmaktadır. Fakat maliyetler çoğunlukla pratik
kapasitede meydana gelmektedir. Bu nedenle, FTM yönteminde
maliyet sürücüleri pratik kapasitede hesaplanmalıdır. Yöntem,
potansiyel atıl kapasiteyi göz ardı ettiği için teorik olarak yanlıştır.
Geleneksel maliyet muhasebesine dayanan dayanan hesaplama
sistemlerinde görünen endirekt maliyetlerin ilgisiz sürücülerle
yüklenmesi, FTM yöntemiyle daha da artabilmektedir.
Bazı küçük farklılıklara rağmen FTM yöntemi, bir tarihi maliyet
yöntemidir. Gelecekle ilgili tahminlerde bazı eksiklikler
oluşabilmektedir.
3. Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sistemi
Klasik sistemlerde mamuller kaynakları tüketirken faaliyet esasına
göre maliyetleme yapılan sistemlerde faaliyetler kaynaklarını,
mamuller de faaliyetleri tüketir. Konaklama işletmelerini diğer

sektörlerden ayıran özellik, konaklama işletmelerinin bölünemeyen ve
ayrılamayan hizmetleri üretmesi ve beraber pazarlamak zorunda
olmasıdır. Bu durum, belirli zorluklara sebep olmakta kimi zaman
detaylandırılmadan maliyetleme yapılmasına sebep olmaktadır.
Önceleri basit bir organizasyona sahip olan konaklamacılık,
günümüzde aynı çatı altında pek çok hizmeti barındıran bir işletme
haline gelmiştir. Örneğin önceleri sadece yatak hizmeti sunan oteller,
zamanla gerek müşterilerin isteklerini karşılamak gerekse rekabet
amacıyla faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. Günümüzde konaklama
işletmeleri sadece yatak hizmeti değil restoran, bar, havuz, sauna gibi
müşteriyi her şekilde memnun etmeye çalışan bir hizmet yelpazesi
sunmaktadır. Bu tür işletmelerde de faaliyetler detaylandırılabilir ve
faaliyet anahtarına göre maliyet dağıtımları yapılabilir. Böylece oteller
faaliyetlerin getirilerini de hesaplayabileceklerdir. Hatta bazı
faaliyetleri gereksiz bulup vazgeçme kararı bile alabileceklerdir.
Böylelikle FTM sistemi bu yönde de yönetim karalarına dolaylı ya da
dolaysız etki edecek sonuçlar verebilecektir (Altuntaş, 2014:6).
Konaklama işletmelerinde FTM sisteminin kurulmasını 4 aşamada
incelemek mümkündür (Altuntaş, 2014:6). Bunlar;
Konaklama işletmelerinde faaliyetlerin belirlenmesi
Konaklama işletmelerinde faaliyet merkezlerinin belirlenmesi
Konaklama işletmelerinde faaliyet merkezlerinin maliyetlerinin
bulunması
Konaklama işletmelerinde faaliyet maliyetlerinin hizmetlere
yüklenmesi
Bunları detaylı inceleyecek olursak;
3.1. Konaklama İşletmelerinde Faaliyetlerin Belirlenmesi
Konaklama işletmelerindeki faaliyetleri şu şekilde sıralamak
mümkündür (Altuntaş, 2014:6);

Rezervasyon işlemlerinin
Müşterilerden siparişlerin
yapılması,
alınması,
Müşterilerin karşılanması,
Yiyecek ve içeceklerin
Müşteri kayıtlarının
hazırlanması,
yapılması,
Müşterilere servis
Müşterilerin hesaplarının
yapılması,
tutulması,
Odaların kontrol edilmesi
Otel çıkış işlemlerinin
ve raporlanması,
yapılması,
Menülerin hazırlanması,
Telefon hizmeti verilmesi,
Masaların hazırlanması,
Müşterilerden
Masalara servisin açılması,
geribildirimlerin
Siparişlerin alınması,
toplanması ve yardımcı
Masalarda servisin
olunması,
kaldırılması,
Odaların temizlenmesi,
Müşterilerden tahsilatın
Barın hazırlanması,
yapılması ve
Havuzun hazırlanması,
Genel temizliğin
Plajın hazırlanması,
yapılması.
Müşterilere plaj
malzemelerinin
sağlanması,
Ayrıca bu faaliyetlerin dışında müşterilerin istekleri üzerine şehir
turları, araç kiralama gibi farklı faaliyetler de istisnai olarak
verilebilmektedir.
3.2. Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Merkezlerinin
Belirlenmesi
Bir konaklama işletmesindeki faaliyet sürücüleri genel olarak
aşağıdaki gibidir (Bozkurt, 2010.89):
Resepsiyon ve kat hizmetleri
İdari hizmetler
Animasyon hizmetleri
İşletmede müşterilerin yeme-içme ihtiyaçlarına yönelik hizmetler
Resepsiyon ve Kat Hizmetleri
Müşterilerin işletmeye
girişi ve karşılanması,
Müşterilerin resepsiyon
işlemleri,
Müşterilerin sorun ve
isteklerini dinleme
çalışmaları,

Müşteri odalarının
temizlik ve bakımı,
Odalarda minibar,
televizyon, telefon ve
diğer hizmetlerin
verilmesi.

İdari Hizmetler
İnsan kaynakları departmanının personel motivasyon ve
kontrolüne yönelik çalışmaları,
İnsan kaynaklarının personel bordroları için hazırlıkları,
Muhasebe departmanın aylık mali çizelgeleri raporlaması,
Pazarlama satış departmanının reklam ve kampanya faaliyetleri ve
İlgili bölüm yöneticilerinin personel denetim ve yönetimi.
Animasyon Hizmetleri
Gündüz animasyon etkinliklerinin hazırlanması ve
Gece animasyon etkinliklerinin hazırlanması.
İşletmede Müşterilerin Yeme-İçme İhtiyaçlarına Yönelik
Hizmetler
Sabah, öğlen ve akşam yemekleri için günlük müşteri sayısı
kontrolü ve günün menüsünün hazırlanması ve
Yeme-içme hizmeti veren snack bar, diğer bar ve disko gibi bu
hizmetleri veren yerlerde yeme içme hizmetlerinin hazırlanması.
3.3. Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Merkezlerinin
Maliyetlerinin Bulunması
Bir işletme FTM yöntemini kullanmıyorsa, maliyetlerin faaliyet
merkezlerine toplanması aşamasında eşitli dağıtım anahtarı ile faaliyet
merkezlerine dağıtılabilir. Bu amaçla aşağıda maliyet çeşitleri ve
maliyetler ile ilgili veriler açıklanmıştır (Altuntaş, 2014:7). Ancak
giderlerin daha önce belirtilen faaliyet merkezlerine dağıtımında
işletmeden işletmeye farklılıklar olabileceği de göz ardı edilmemesi
gerekmektedir.
Yiyecek-İçecek Maliyeti: Malzeme istek fişleri, fişler ve
adisyonlar göz önüne alınarak otelin yiyecek-içecek giderleri restoran
faaliyet merkezlerine ve diğer faaliyet merkezlerine dağıtılır.
Temizlik Giderleri: Temizliğin yapıldığı alanlar, kullanılan
malzemelerin nitelikleri ve çalışma saatleri göz önünde
bulundurularak, otelin temizlik giderlerinin kat hizmetleri faaliyet
merkezi ve restoran faaliyet merkezine dağıtımı gerçekleştirilir.
Personel Giderleri: Personel giderleri, faaliyet merkezlerine
dağıtılırken personel sayısı dikkate alınmaktadır ve ilgili faaliyet
merkezlerine dağıtılır.
Mobilya ve Mefruşat Giderleri: Bu giderlerin hepsinin kat
hizmetleri faaliyet merkezlerine ait olduğu söylenebilir.
Yakıt ve Yakacak Giderleri: yakıt ve yakacak giderleri
mekânların ısıtılması ile birlikte restoranda yemeklerin hazırlanması

için katlanılan yakıt ve yakacak giderlerini de içermektedir. Sadece m²
baz alınarak dağıtım gerçekleştirilirse, yemeklerin pişirilmesi için
kullanılan yakacak giderleri hesaba alınmamış olur. Bu nedenle
restoran faaliyet merkezine yakacakla ilgili makinelerin kullanımı
sebebiyle m²’ sine ekleme yapılmalı ve giderler m²’ ye göre
dağıtılmalıdır.
Sigorta Giderleri: bu gider kalemi ortak faaliyet merkezi ile
ilgilidir.
Kırtasiye ve Matbaa Giderleri: bu gider kaleminin büyük bir
kısmı idari bölüm tarafından kullanılmaktadır. Malzeme istek fişleri
göz önüne alınarak, otelin kırtasiye ve matbaa evrak giderleri faaliyet
merkezlerine dağıtılmalıdır.
Elektrik ve Su Giderleri: Elektrik giderleri, faaliyet merkezlerinin
alanlarının m²’ lerine göre dağıtılmalıdır. Su giderleri ise musluk
sayıları ve tahmini musluk kullanım sürelerine göre dağıtılmalıdır.
İletişim ve Haberleşme Giderleri: Telefon kullanım sayıları ve
görüşme süreleri göz önüne alınarak faaliyet merkezlerine
dağıtılmalıdır.
Vergi, Resim, Harç ve Noter Giderleri: bu gider kalemi ortak
faaliyet merkezi ile ilgilidir.
Havuz Giderleri: Bu gider kalemi, havuz faaliyetlerinin yer aldığı
diğer faaliyet merkezleri ile ilgilidir.
Elektrik ve Elektronik Malzeme Giderleri: bu gider kalemi kat
hizmetleri, önbüro, restoran ve diğer faaliyet merkezleri ile ilgili
olabilmektedir. Bu sebeple faaliyet merkezlerine eşit olarak
dağıtılmalıdır.
Taşıt Giderleri: bu gider kalemi ortak faaliyet merkezi ile ilgilidir.
Banka İşlemleri Giderleri: bu gider kalemi müşteri işlemleri ile
ilgili olduğundan önbüro faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.
Amortisman Giderleri: Faaliyet merkezlerinde amortismana tabi
olan varlıklar muhasebe kayıtları incelenerek faaliyet merkezlerine
dağıtılmalıdır.
Tamir, Bakım ve Onarım Giderleri: bu gider kalemi ise kat
hizmetleri, önbüro, restoran ve diğer faaliyet merkezleri ile ilgilidir.
Bu sebeple bu faaliyetlere eşit olarak dağıtılmalıdır.
İlan ve Raklam Giderleri: Bu gider kalemi ortak faaliyet
merkezleri ile ilgilidir.
Züccaciye Giderleri: Bu gider kalemi restoranda kullanılacak
eşyalarla ilgili olduğundan, restoran faaliyet merkezine ait olmalıdır.
Kira Giderleri: Bu gider kalemi faaliyet merkezlerinin m²’ lerine
göre faaliyet merkezlerine dağıtılmalıdır.

3.4. Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Maliyetlerinin
Hizmetlere Yüklenmesi
Faaliyetler belirlenip, faaliyet merkezleri ile ilişkilendirildikten
sonra bu faaliyet merkezlerinin maliyetleri belirlenmiştir. Bu
aşamadan sonra bulunan maliyetlerin hizmetlere yüklenmesi
gerekmektedir. Ancak bu işlem otelin verdiği hizmet şekline göre
(yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil vb.) değişebilmektedir.
Bu aşamada da konaklama işletmelerinin maliyet sürücülerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bu da faaliyet merkezlerine göre
ayrıştırılabilir. Örneğin ön büro faaliyet merkezi maliyetlerinin,
kahvaltı ve akşam yemeği maliyetlerinden oluşan restoran faaliyet
merkezi maliyetlerinin, ortak faaliyet merkezi maliyetlerinin ve plaj,
bar ve havuz hazırlama faaliyetleri ile plaj malzeme faaliyetleri
maliyetlerinden oluşan diğer faaliyet merkezi maliyetlerinin
dağıtımında maliyet sürücü olarak geceleme sayısı kullanılabilir. Kat
hizmetleri faaliyet merkezi maliyetlerinin dağıtımında ise oda sayısı
maliyet sürücü olarak kullanılabilir ( Altuntaş, 2014:8).
4. Konaklama İşletmelerinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sisteminin Uygulanabilirliğinin Tespitine Yönelik Araştırma
4.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırlılıkları
Bu çalışmada Van il merkezinde faaliyet gösteren Turizm İşletme
Belgeli ve Belediye Belgeli otellerin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Sistemini uygulayıp uygulamadıklarının ölçülmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi’ nden alınan bilgiye göre, Van
ilinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli ve Belediye Belgeli 38
otel araştırma kapsamına alınmıştır.
4.2. Araştırmanın Yöntemi
Uygulamalı bir nitelik taşıyan bu çalışmada van il merkezinde
faaliyet gösteren otellerin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemini
uygulayıp uygulamadıklarını ölçmeye yönelik anket yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu Altuntaş’ ın (2014)
yapmış olduğu çalışmadan uyarlanıp 2 bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde işletme ile ilgili genel bilgilere ulaşmak amacıyla
hazırlanmış sorular yer alırken ikinci bölümde ise işletmelerin Faaliyet
Tabanlı Maliytleme Sistemini kullanıp kullanmamalarına göre %’ li
Likert ölçekte sorular hazırlanmıştır.

4.3. Verilerin Toplanması
Bu çalışma kapsamında ana kütlenin tamamına ulaşmak amacıyla
bütün işletmelerle yüz yüze görüşülerek anketler doldurulmaya
çalışılmıştır. 18 işletme ankete cevap vermiştir. Böylece toplamda 38
adet olan toplam işletme sayısının %47’ sinden geri dönüş
sağlanmıştır. Anket, çalışma kapsamında yer alan işletmelerin
muhasebe bölümleri yöneticilerine uygulanmıştır.
4.4. Araştırmanın Güvenilirliği
Güvenilirlik, anket sorularına verdikleri cevaplar arasındaki
tutarlılık olarak tanımlanabilir. Güvenilirlik, testin ölçmek istediği
özelliği ne derece doğru ölçtüğü ile ilgilidir (Büyüköztürk, 2003: 163).
Çalışmada, ölçeklerin güvenilirlik analizlerine yönelik olarak
Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Buna göre ölçeğin
güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0,718 (%71,8) olarak
hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin 0.70 ve üstü olduğu
durumlarda ölçeğin oldukça güvenilir olduğu kabul edilir (Kayış,
2008:405).
Cronbach’s Alpha
0.80-1.00
0.60-0.80
0.40-0.60
0.40’dan az

Tablo 1. Cronbach’s Alpha Değeri
Yorumu
Arası Yüksek Güvenilirlik
Arası Oldukça Güvenilir
Arası Güvenilirlik Düşük
Güvenilir Değil

4.5. Verilerin Analizi ve Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Çalışmada anket yöntemi ile toplanan verilerin bilgisayar
ortamında analizlerinin yapılması için PASW 18.0 for Windows
programından faydalanılmıştır. Çalışmada işletmeler ve işletmelerin
maliyet sistemleri ile ilgili sorulan sorulara ait frekanslar Tablo 2’ de
özet olarak verilmiştir.
Tablo 2. İşletmeler ve İşletmelerin FTM Kullanım Durumları İle
İlgili Betimsel İstatistikler
Frekans Yüzde
İşletmenin faaliyet yılı
1-3 yıl
8
44,4
4-5 yıl
2
11,1
6-8 yıl
1
5,6
11 yıl ve üzeri
7
38,9

İşletmede çalışan sayısı
1-25
26-50
101 ve üzeri
İşletme bünyesinde maliyet muhasebesi
konusunda uzmanlaşmış, konuya özel bir
çalışan vardır
Evet
Hayır
Ürettiğiniz hizmetlerin maliyetlerini doğru
olarak hesapladığınıza inanıyor musunuz?
Evet
Hayır
Maliyet muhasebesi konusunda yeni bir
sistemin geliştirilmesine ihtiyacınız olduğunu
düşünüyor musunuz
Evet

12
5
1

66,7
27,8
5,6

13
5

72,2
27,8

15
3

83,3
16,7

12

66,7

6

33,3

15

83,3

3

16,7

14

77,8

4

22,2

Evet

12

66,7

Hayır

7

33,3

Hayır
İşletmenizde bölüm düzeyinde
raporlaması yapılmakta mıdır
Evet

maliyet

Hayır
İşletmenizde bölüm düzeyinde
raporlaması yapılmakta mıdır
Evet

kârlılık

Hayır
Faaliyet dönemi başlarında, dönemle ilgili
maliyet tahmin çalışması yapılmakta mıdır

Faaliyet dönemi sonunda, tahmini maliyetler
ile gerçekleşen maliyetlerin karşılaştırılması
yapılıyor mu
Evet
12

66,7

Hayır

33,3

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
uygulama durumunuz nedir

6
sistemini

Hiç duymadım

6

33,3

Duydum fakat uygulamıyoruz

4

22,3

Uyguluyoruz

8

44,4

Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminden kaç
yıldır yararlanıyorsunuz
1-3 yıl
8

100

Faaliyet
tabanlı
maliyetleme
belirlediğiniz faaliyet sayısı kaçtır
10’dan az

3

37,5

5

62,5

11-25 arası

için

Elde edilen istatistikler doğrultusunda çalışmaya katılan 18
işletmenin %44,4’ ü 1-3 yıldır faaliyet göstermektedir ve çalışan sayısı
çoğunlukla (%66,7) 25’ den azdır. İşletmelerin maliyetleme
sistemlerine baktığımızda ise işletmelerin %72,2’ sinin konusunda
uzmanlaşmış bir çalışanı olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmaya
katılan işletmelerin %83,3’ ü maliyetlerini doğru hesapladıklarını
belirtmelerine rağmen %66,7’ si yeni bir maliyetleme sistemine
ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. İşletmelerin %83,3’ bölüm
düzeyinde maliyetleme yaptıklarını belirtirken % 77,8’i ise bölüm
düzeyinde kârlılık analizleri yapıldığını belirtmişlerdir. Çalışmaya
katılan işletmelerin %66,7’ si faaliyet dönemi başında maliyet tahmin
çalışması yaptıklarını belirtip, dönem sonunda da tahmini maliyetler
ile gerçekleşen maliyetleri karşılaştırdıklarını belirtmişlerdir.
Çalışmaya katılan işletmelerin %44,4’ü FTM’ yi
uyguladıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların %33,3’ FTM’ yi
hiç duymadıklarını belirtirken %22,3’ ü ise duyduklarını ancak
uygulamadıklarını belirtmişlerdir. FTM’ yi uygulayan işletmelerin
tamamı 1-3 yıldır bu sistemi uyguladıklarını belirtmişlerdir. Yine
FTM’ yi uygulayan işletmelerin %37,5’ inin FTM için belirlediği
faaliyet sayısı 10’ dan azken %62,5’ inin ise faaliyet sayısı 11-25
arasındadır.
Tablo 3. İşletmelerin FTM ile İlgili Genel Yargıları
Standart
N
Ortalama Sapma
Konaklama işletmelerinde faaliyet 18
4,2500
0,46291
tabanlı
maliyetlemenin
uygulanması kolaydır
Konaklama işletmelerinde faaliyet 18
4,3750
0,51755
tabanlı
maliyetlemenin
uygulanması
maliyetlerin

düşürülmesinde etkilidir
Konaklama işletmelerinde faaliyet
tabanlı
maliyetlemenin
uygulanması,
konaklama
işletmelerinin
kapasite
kullanımında verimliliği arttırır.
Faaliyet tabanlı maliyetleme ile
işletme için daha doğru maliyet
verilerine ulaşılır
Konaklama
işletmelerinde
faaliyetlerin ayrı ayrı maliyet
analizlerini yapmak faydalıdır.
Konaklama işletmelerinde faaliyet
tabanlı
maliyetlemenin
uygulanması ile hizmetler için daha
doğru bir fiyat belirlenebilir.
Bütçeleme
yaparken
faaliyet
tabanlı maliyetleme daha doğru
bilgi verir.
Mevcut
maliyetleme
sistemi
yeterlidir.
Konaklama işletmelerinde faaliyet
tabanlı
maliyetlemenin
uygulanması maliyetlidir.
Konaklama
işletmelerinde
faaliyetlerin birbirinden ayrılması
zordur.
Yeterli
personele
sahip
olmadığımız için faaliyet tabanlı
maliyetleme yapamıyoruz.
Üst yönetim yeni bir maliyetleme
sistemine karşıdır.

18

4,3750

0,51755

18

4,5000

0,53452

18

4,2500

0,46291

18

4,3750

0,51755

18

4,3750

0,51755

18

3,0000

0,00000

18

3,0000

0,00000

18

4,5000

0,53452

18

1,5000

0,53452

18

1,6250

0,51755

Tablo 3’ e göre ankete katılan işletmelerin verdiği cevaplar
doğrultusunda, FTM’ nin konaklama sektöründe uygulanmasının çok
kolay (4,250) olduğu sonucu çıkmaktadır. Bununla birlikte konaklama
işletmelerinde FTM’ nin uygulanması maliyetlerin düşürülmesinde
(4,375) ve işletmelerin kapasite kullanımında (4,375) etkili olduğu,
daha doğru maliyet verilerine ulaşılabileceği (4,500) ve faaliyetlerin
ayrı ayrı analizlerinin yapılmasının faydalı olacağı (4,250) sonucuna
varılmıştır. Böylece hizmetler için daha doğru fiyatlar belirleneceği

(4,375) ve bütçeleme yaparken FTM sayesinde daha doğru verilere
ulaşılabileceği (4,375) sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan
işletmeler maliyet sistemlerinin yeterliliği (3,000) ve konaklama
işletmelerinde FTM’ nin uygulanmasının maliyetli olduğu (3,000)
konusunda kararsız kalmışken faaliyetlerin birbirinden ayrılmasının
zor olduğunu (4,500) belirtmişlerdir.
Sonuç
Ülkemizde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
özellikle konaklama işletmelerinin sayıları her geçen yıl daha da
artmaktadır. Konaklama işletmelerinin sayılarındaki bu artış, otellerin
kâr marjını korumalarını ve geliştirmelerini oldukça güçleştirmiştir.
Böylelikle konaklama işletmelerinin maliyetleri artarken kâr marjları
da düşmüştür. Bu nedenle konaklama işletmeleri rekabetin hat safhada
olduğu turizm sektöründe ayakta kalabilmek için maiyetlerini
düşürürken, kâr marjı ve verimliliklerini de arttırmaları
gerekmektedir. Bu noktada maliyetlerinin doğru hesaplanması hayati
önem taşımaktadır. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi, maliyetlerin
doğru hesaplanmasında büyük rol oynamaktadır.
Çalışmanın sonucuna göre ankete katılan işletmelerin %44,4’
ünün 1-3 yıldır faaliyet gösterdikleri görülmektedir. Bu anlamda
otellerin büyük bir kısmının Van ilinde 2011 yılında yaşanan
depremden sonra faaliyete başladığı söylenebilir.
Yapılan çalışma sonucunda FTM’ nin konaklama sektöründe
uygulanmasının çok kolay olduğu sonucuna varılmaktadır. Bununla
birlikte konaklama işletmelerinde FTM’ nin uygulanması maliyetlerin
düşürülmesinde ve işletmelerin kapasite kullanımında etkili olduğu,
FTM ile daha doğru maliyet verilerine ulaşılabileceği ve faaliyetlerin
ayrı ayrı analizlerinin yapılmasının faydalı olacağı sonucuna
varılmıştır. Böylece hizmetler için daha doğru fiyatlar belirleneceği ve
bütçeleme yaparken FTM sayesinde daha doğru verilere
ulaşılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan
işletmeler maliyet sistemlerinin yeterliliği ve konaklama
işletmelerinde FTM’ nin uygulanmasının maliyetli olduğu konusunda
kararsız kalmışken faaliyetlerin birbirinden ayrılmasının zor olduğunu
sonucuna varılmıştır.
Ayrıca FTM sistemi kullanmayan konaklama işletmelerinde
personel sayısının etkili olmadığı ve üst yönetimin yeni bir
maliyetleme sistemine karşı olmadıkları sonucuna varılmıştır.
Sonuç olarak FTM sistemini uygulayan ya da uygulamayan
işletmeler, FTM’ nin işletme için faydalı olacağını düşünmektedirler.

Ayrıca FTM’ yi uygulamayan
geçebileceklerini belirtmişlerdir.

işletmeler

de

bu

sisteme
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